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ABSTRAK  

 

Endriana, Siti Fhatimah. 2017. Efektivitas Strategi Estafet Writing dan Think Talk 

Write (TTW) dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis (Studi 

Eksperimen pada Siswa Kelas III Pelajaran Bahasa Jawa MIN Baleasri 

Magetan Tahun Pelajaran 2016/2017). Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Esti Yuli Widayanti, M.Pd. 

 

Kata Kunci : Estafet Writing, Think Talk Write (TTW), Keterampilan Menulis. 

 

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan disemua 

jenjang pendidikan, namun ketrampilan menulis ini masih menempati keberhasilan 

paling bawah dari ketrampilan berbahasa lainnya. Hal ini dibuktikan dari penemuan 

fakta di Min Baleasri bahwa 45% dari 80 siswa kelas III keterampilan menulisnya 

masih rendah. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran pentingnya menulis, dan 

kurangnya dorongan untuk menulis. Untuk itu diperlukan variasi strategi yang cocok 

untuk meningkatkan keterampilan menulis  karangan salah satunya yaitu strategi 

estafet writing dan think talk write (TTW).  

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui keterampilan menulis 

bahasa Jawa di kelas yang menggunakan strategi estafet writing,2) keterampilan 

menulis bahasa Jawa di kelas yang menggunakan strategi think talk write (TTW),3) 

keterampilan menulis bahasa Jawa di kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional, 4) mengetahui adakah perbedaan yang signifikan keterampilan menulis 

di kelas yang menggunakan strategi estafet writing, strategi think talk write (TTW) 

dan pembelajaran konvensioanal pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metodologi penelitian 

kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen. Dengan populasi sebanyak 80 siswa 

dan pemilihan sampel dengan nonprobability sampling jenuh. Dan dianalisis dengan 

analisis deskriptif dan analisis statistik parametis dengan analisis one way anova . 

Bedasarkan analisis data ditemukan bahwa 1) keterampilan menulis bahasa 

Jawa kelas III yang menggunakan strategi estafet writing kategori baik dengan 

prosentase 23,08%, kategori cukup dengan prosentase 61,54%, kategori kurang 

dengan prosentase 15,38%.2) keterampilan menulis bahasa Jawa kelas III yang 

menggunakan strategi TTW kategori baik prosentase 14,81 %, kategori cukup dengan 

prosentase 66,67%, kategori kurang dengan prosentase 18,52%,3) keterampilan 

menulis bahasa Jawa kelas III menggunakan pembelajaran konvensioanal kategori 

baik dengan prosentase 18,52%, kategori cukup dengan prosentase 62,96 %, kategori 

kurang dengan prosentase 18,52%, 4) pembelajaran dengan strategi estafet writing 

paling efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Jawa yang 

dibuktikan dari hasil perhitungan uji one way anova menunjukkan nilai signifikansi 

0.001 < 0.05 (α) maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Muatan lokal bahasa Jawa kini mendapatkan perhatian dari pemerintah  

daerah.  Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan 

kompetensi yang  disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk 

keunggulan  suatu  daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah  dalam  

menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban-kewajiban salah 

satunya yaitu  melestarikan nilai sosial budaya. 

Dalam UU  Nomor  32 tahun 2004 pasal 22  disebutkan bahwa  dalam 

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban, mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar pendidikan, pemberdayaan, 

dan peran serta masyarakat, melestarikan nilai sosial budaya, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan  salah satu  prinsip  

yaitu  keistimewaan dan kekhususan suatu daerah, bahasa daerah (Jawa) 

sebagai salah satu aset budaya yang dilindungi negara.
1
  

                                                           
1
 Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

pasal 22. 
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Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam upaya 

penanaman nilai-nilai budi pekerti dan penguasan bahasa Jawa bagi  siswa  

dari semua jenjang baik sekolah negeri  ataupun  swasta pemerintah 

mengupayakan peningkatan mutu pendidikan khususnya penanaman nilai-

nilai luhur dan penguasaan  bahasa Jawa  dengan menetapkan kurikulum mata 

pelajaran muatan lokal (bahasa Jawa)  yang wajib dilaksanakan oleh semua 

jenjang  sekolah.
2
 

Sama halnya seperti pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran  

bahasa Jawa membelajarkan empat keterampilan berbahasa. Yang meliputi 

keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.  Keterampilan 

yang harus dikuasai salah satunya adalah keterampilan menulis.
3
  

Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan 

disemua jenjang pendidikan, namun keterampilan menulis ini masih 

menempati keberhasilan paling bawah dari keterampilan berbahasa lainnya. 

Hal ini disebabkan oleh lemahnya kesadaran pentingnya menulis, tidak tahu 

manfaat menulis, terbatasnya mengakses informasi sehingga tidak tahu apa 

yang harus ditulis, dan kurangnya dorongan untuk menulis.
4
 

                                                           
2
 Anestasia Wahyu Tiarasari, Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Melalui 

Modeling The Way dengan Media Flashcard Pada Siswa Kelas IV SDN Mangkangkulon 01 Semarang  

(Semarang : UNNES, 2013), 3. 
3
 Isnandani , et.al, Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa Menggunakan Media 

Kartu Pintar (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2013), 1. 
4
Khusnul Khotimah, Efektivitas Metode Picture And Picture dengan Metode Estafet Writing 

Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Narasi pada Siswa Kelas 3 MIN Malang 1 

(Tesis,  UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 16. 
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Menulis adalah kegiatan menyusun serta merangkaikan kalimat 

sedemikian rupa agar pesan, informasi serta maksud yang terkandung dalam 

pikiran, gagasan, dan pendapat penulis dapat disampaikan dengan baik.
5
 

Menurut Syamsul Arifin & Adi Kusrianto menulis adalah tindakan 

komunikasi yang pada hakikatnya sama dengan berbicara. Kesamaan itu 

terletak pada tujuan dan muatannya. Tujuannya sama-sama untuk 

menyampaikan suatu kepada orang lain. Sedangkan muatannya adalah berupa 

gagasan, ide, pesan, dan pendapat. Perbedaannya terletak pada penggunaan 

media. Jika berbicara menggunakan bunyi bahasa  sebagai mediumnya, 

sedangkan menulis menggunakan lambang bunyi bahasa sebagai alat 

penyampaiannya.
6
  

Menulis merupakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan sehingga 

pembelajaran pun perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak sekolah 

dasar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa menulis merupakan 

kemampuan dasar sebagai bekal belajar menulis di jenjang selanjutnya. Oleh 

karena itu, pembelajaran menulis di sekolah dasar perlu mendapat perhatian 

yang optimal sehingga dapat memenuhi target kemampuan menulis yang 

diharapkan.
7
  

                                                           
5
 Tim penulis Bahasa Indonesia UNEJ, Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa  (Yogyakarta : CV 

ANDI OFFSET, 2007), 121. 
6
Bernawi dan  M.Arifin, Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA, 

2016), 14. 
7
Novi Resmin, et.al, Membaca Dan Menulis di SD : Teori Dan Pengajarannya  (Bandung : 

UPI PRESS, 2006), 193.  
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Salah satu kendala dalam kemampuan menulis pada sekolah dasar 

terletak pada lingkungan pendidikan yang masih belum mementingkan 

keterampilan menulis. Selain itu, lingkungan dalam kelas selama 

pembelajaran belum sepenuhnya memenuhi strategi-strategi keterampilan 

menulis.
8
 

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa strategi merupakan salah 

satu faktor yang juga menjadi penyebab kurangnya siswa dalam memahami 

pelajaran khususnya keterampilan menulis. Penggunaan strategi yang tidak 

tepat akan membuat siswa tidak memperhatikan saat pelajaran. Peserta didik 

pada usia MI atau SD adalah masih dalam usia bermain, memfokuskan 

perhatian mereka terhadap pembelajaran yang berlangsung adalah syarat 

utama untuk mencapai keberhasilan pembelajaran. Sehingga dalam hal ini 

pendidik harus memilih strategi yang tepat, agar perhatian peserta didik dapat 

terfokus kepada pembelajaran. Penggunaan strategi yang tepat akan 

menentukan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan  tanggal 9 November 2016, saat 

pembelajaran bahasa Jawa khususnya bab menulis pada siswa kelas III siswa 

kurang memperhatikan dan membuat gaduh di kelas. Dan melihat dari hasil 

tulisan siswa 45 % dari 80 siswa ketrampilan menulisnya masih rendah. 

Dalam pembelajaran saat observasi berlangsung guru menyampaikan 

pelajaran masih dengan pembelajaran konvensional, menjelaskan, 

                                                           
8
 Khusnul, Efektivitas Metode Picture And Picture, 18.  
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memberikan contoh dan siswa diberi latihan soal. Hal ini menunjukkan minat 

peserta didik untuk mengerjakan rendah sehingga akan mempengaruhi hasil 

belajarnya.
9
 

Strategi pembelajaran konvensional merupakan strategi yang paling 

umum digunakan oleh pendidik. Strategi ini juga paling mudah diterapkan 

karena pendidik hanya menyampaikan bahan melalui penjelasan secara 

langsung terhadap peserta didik.
10

 Pembelajaran yang berpusat pada pendidik 

dan tidak memberikan ruang peserta didik untuk bertindak, menyebabkan 

peserta didik mengalami kejenuhan dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti ingin mengenalkan variasi strategi 

untuk membentuk pembelajaran yang lebih aktif dan mengetahui karakter 

belajar peserta didik.  

Sesuai standar kompetensi yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) salah satu keterampilan yang harus dikuasai 

adalah ketrampilan menulis karangan sederhana. Keterampilan menulis 

karangan merupakan kemampuan yang menonjolkan pada rangkaian peristiwa 

dan dapat mengembangkan daya pikir siswa secara logis. Hal ini menjadikan 

keterampilan menulis karangan penting untuk dikuasai oleh siswa karena akan 

membantu siswa mengungkapkan ide-idenya maupun imajinasinya.
11

 

                                                           
9
 Hasil obsevasi di MIN Baleasri tanggal 9 November 2016.  

10
 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Jakarta: Quantum Teaching, 

2005), 53. 
11

 Anestasia, Peningkatan Keterampilan Menulis Aksara Jawa , 5. 
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Variasi startegi yang cocok untuk meningkatkan keterampilan menulis  

karangan narasi adalah strategi estafet writing dan think talk write (TTW). 

Strategi estafet writing termasuk salah satu strategi  active learning atau 

learning by doing yang bertujuan agar peserta didik mengasosiasikan belajar 

sebagai sebuah kegiatan yang menyenangkan.
12

 Estafet writing merupakan 

strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif menulis karangan 

dengan cara bersama-sama atau berantai. Secara bergantian siswa menuliskan 

kalimat sehingga tercipta beberapa paragraf yang ditulis bersama. 

Sedangkan strategi think talk write (TTW) merupakan model 

pembelajaran kooperatif tipe  think  talk  write  (TTW) yang diperkenalkan 

oleh Huinker & Laughl pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara 

dan menulis. Model ini dikembangkan dari keterlibatan siswa dari proses 

berpikir setelah membaca, selanjutnya berbicara, dan membagi ide (sharing) 

dengan teman lain atau dalam kelompok kemudian mengungkapkan dalam 

tulisan atau rangkuman sesuai dengan kreativitasnya. Pada proses belajar 

terjadi aktivitas berpikir, berkomunikasi dan mengkonstruksi ide berdasarkan 

pemahaman dan pengetahuan yang diperolehnya. Dengan model 

                                                           
12

 Lia Muzdalifah, et al, Efektivitas Penerapan Metode Estafet Writing dalam  Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman (Departemen Pendidikan Bahasa  Jerman Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas  Pendidikan Indonesia, 2014), 4. 
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pembelajaran ini diharapkan siswa terlibat aktif, baik secara individual 

maupun dalam kelompok belajar.
13

  

Alasan peneliti memilih strategi ini karena kedua strategi ini dirasa 

lebih efektif untuk pembelajaran menulis karangan narasi karena melalui 

strategi ini peserta didik dapat mengolah ide-ide secara kelompok dan dapat 

bertukar pikiran. Dan seluruh siswa dapat mengungkapkan pendapatnya 

masing-masing dan dalam pembelajaran berkelompok tidak akan ada siswa 

yang pasif. Sehingga dapat menghasilkan sebuah karangan yang baik dan 

pada akhirnya keterampilan menulis siswa akan meningkat. 

Sedangkan alasan peneliti memilih mengambil mata pelajaran bahasa 

Jawa karena berdasarkan penemuan masalah di lapangan ditemukan bahwa 45 

% dari 80 siswa kelas tiga ketrampilan menulis bahasa Jawa masih rendah. 

Padahal bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari yang sangat penting 

khususnya bagi masyarakat Jawa. Dan salah satu pendidikan yang 

mengembangkan  budaya membaca dan menulis adalah bahasa Jawa.  Bahasa 

Jawa merupakan jenis bahasa yang tergolong rumit, baik dari segi tata 

bahasanya, maupun ragam kosa katanya. 

Selain itu pembelajaran bahasa Jawa di Sekolah Dasar (SD) hanya 

diberi alokasi waktu 1-2 jam per minggu. Alokasi ini sangat kurang, 

mengingat banyaknya kompetensi menulis yang harus dikuasai oleh para 

                                                           
13

 Ari Suningsih, “Pembelajaran Matematika Menggunakan Think Talk Write Ditinjau Dari 

Kecerdasan Logika Matematika,” Jurnal e-DuMath , 1( Januari, 2016), 69. 
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siswa.
14

 Sehingga dalam hal ini peneliti ingin membuat pelajaran bahasa Jawa 

diminiti dan disukai oleh peserta didik. Sehingga bahasa Jawa sebagai aset 

budaya Indonesia dan peninggalan nenek moyang tidak akan punah dan akan 

tetap terjaga kelestariannya.  

Sedangkan peneliti memilih kelas tiga sebagai subjek penelitian 

karena keterampilan menulis karangan yang masih rendah ada pada kelas tiga 

dan materi menulis karangan yang mendasar ada di kelas tiga. Selain itu  di 

usia kelas tiga merupakan usia peralihan dari kelas dua. Dimana kecerdasan 

dan emosinya mulai stabil dan terkontrol sehingga mudah dan cepat tanggap 

jika diajak bekerja sama. Serta di usia itu dalam menggali bakat, kreativitas 

serta pengalaman sudah cukup mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

temannya.
15

  

Untuk itu peneliti mencoba memberikan variasi pembelajaran yang 

mungkin dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi ajar 

khususnya dalam pembelajaran bahasa Jawa sehingga pembelajaran bagi 

peserta didik tidak membosankan dan siswapun senang dalam menerima 

pelajaran. 

Dan alasan peneliti memilih lokasi penelitian di MIN Baleasri karena 

MIN Baleasri termasuk sekolah favorit yang mana dalam pembelajaran  

                                                           
14

 Imam Hambali, “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Aksara Jawa Berbasis Android,” 
Sistem Informasi, 2 (2013), 106. 

15
 Ilin Malifh, et.al, Perkembangan Peserta Didik Edisi Pertama , 2008, 10. 
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bahasa Jawa khusunya keterampilan menulis  masih rendah. Sehingga perlu 

variasi strategi untuk meningkatkan ketrampilan menulis peserta didik. 

Berdasarkan pengamatan dan fenomena-fenomena yang sudah 

dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

yang berjudul “ Efektivitas Strategi Estafet Writing dan Think Talk Write 

(TTW) dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis (Studi Eksperimen pada 

Siswa Kelas III Pelajaran Bahasa Jawa MIN Baleasri Magetan Tahun 

Pelajaran 2016/2017).” 

 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya 

penelitian yang dilakukan secara mendalam, maka peneliti memberi 

pembatasan terhadap ruang lingkup masalah. Adapun masalah penelitian 

dibatasi pada keterampilan menulis menggunakan strategi estafet writing dan 

strategi think talk write (TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas , maka peneliti merumuskan rumusan 

masalah yaitu : 
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1. Bagaimana keterampilan menulis di kelas yang menggunakan strategi 

estafet writing  pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan 

tahun pelajaran 2016/2017? 

2. Bagaimana keterampilan menulis di kelas yang menggunakan strategi 

think talk write (TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017 ? 

3. Bagaimana keterampilan menulis di kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017 ? 

4. Adakah perbedaan yang signifikan keterampilan menulis di kelas yang 

menggunakan strategi estafet writing, kelas yang menggunakan strategi 

think talk write (TTW) dan keterampilan menulis di kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III 

MIN Baleasri Magetan tahun pelajaran 2016/2017 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah ada peneliti memiliki tujuan penulisan 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui keterampilan menulis di kelas yang menggunakan 

strategi estafet writing pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 
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2. Untuk mengetahui keterampilan menulis di kelas yang menggunakan 

strategi think talk write (TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN 

Baleasri Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui keterampilan menulis di kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

4. Untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan keterampilan 

menulis di kelas yang menggunakan strategi estafet writing, kelas yang 

menggunakan strategi think talk write (TTW) dan keterampilan menulis 

di kelas yang menggunakan pembelajaran konvensioanal pelajaran bahasa 

Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah tertulis diatas, peneliti berharap 

bahwa hasil penelitian ini dapat mempunyai manfaat bagi proses 

pembelajaran baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini akan menguji hipotesis ada tidaknya 

perbedaan keterampilan menulis yang menggunakan strategi estafet 

writing, strategi think talk write (TTW),  dan keterampilan menulis di 
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kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran bahasa 

Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

penunjang dalam mengembangkan pengetahuan penelitian yang 

berkaitan dengan topik penelitian ini. 

b. Bagi Instansi Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian dan 

referensi bagi sekolah untuk dapat meningkatkan kemampuan 

sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran lebih baik. 

c. Bagi Guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan variasi 

metode dan strategi yang sesuai dengan materi pembelajaran serta 

selalu dapat meningkatkan ketrampilan menulis bahasa Jawa. 

d. Bagi Peserta Didik 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan peserta didik akan selalu 

meningkatkan ketrampilan menulis terhadap mata pelajaran 

khususnya mata pelajaran bahasa Jawa. 
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F. Sitematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian kuantitatif ini terdiri dari lima 

bab yang berisi : 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, pada bab ini menguraikan deskripsi teori, 

telaah penelitian terdahulu,kerangka berfikir, dan hipotesis penelitian. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang 

rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan atau 

interpretasi atas angka statistik. 

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian dari 

bab terdahulu dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari permasalahan 

yang dilakukan peneliti.  



 

1 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Menulis 

a. Pengertian Menulis 

  Aktifitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi 

kemampuan dalam keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasi 

oleh pembelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, 

dan membaca. Dibandingkan dengan tiga hal kemampuan berbahasa 

yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh 

penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun hal ini disebabkan 

kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur 

kebahasaan dan unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi 

tulisan. Antara bahasa maupun unsur isi harus terjalin sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan tulisan yang runtut dan padu.
16

 

  Menurut Henry Guntur Tarigan sebagaimana yang dikutip oleh 

Yuenti Sova Puspidalia bahwa menulis adalah sesuatu keterampilan 
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berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Keterampilan 

menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui 

latihan dan praktik yang teratur.
17

   

  Menulis juga dipandang sebagai upaya untuk merekam ucapan 

manusia menjadi bahasa baru, yaitu bahasa tulisan. Sebagaimana  

yang telah dungkapkan oleh Lado bahasa tulisan itu tidak lain adalah 

suatu jenis notasi bunyi, kesenyapan infleksi, tekanan nada, isyarat 

atau gerakan, dan ekspresi muka yang memindahkan arti dalam 

ucapan atau bicara manusia.
18

 

  Dalam mengembangkan pengajaran bahasa, Nunan 

mengungkapkan bahwa selain bahasa tulis juga ada bahasa lisan. 

Namun bahasa tulis tidak dapat secara sempurna mewujudkan seluruh 

aspek bahasa lisan. Di samping kekurangan tersebut bahasa tulis 

mempunyai kelebihan yaitu bentuk-bentuk grafis kata-kata yang 

dirangkaikan dalam kalimat secara gramatikal terlihat sebagai sesuatu 

yang tetap dan stabil.
19

  

  Menurut Halliday fungsi bahasa tulis antara lain : 1) untuk 

tindakan contohnya tanda-tanda di tempat umum seperti rambu-rambu 
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lalu lintas, label produk, buku telepon; 2) untuk informasi seperti surat 

kabar, majalah, iklan, laporan ilmiah; 3) untuk hiburan contohnya 

majalah hiburan, buku fiksi, puisi.
20

 

  Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis 

adalah kegiatan seseorang untuk mengungkapkan ide, pikiran, 

pengetahuan, ilmu dan pengalaman hidupnya dalam bahasa tulisan 

yang  jelas, runtut, ekspresif, enak dibaca dan bisa dipahami orang lain 

dalam bentuk tulisan.  

b. Fungsi dan Tujuan Menulis 

  Pada prinsipnya fungsi utama dari menulis adalah sebagai alat 

komunikasi secara tidak langsung. Menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena memudahkan para pelajar berfikir. Tulisan dapat 

membantu kita  menjelaskan pikiran-pikiran kita.
21

 Selain digunakan 

sebagai alat komunikasi, menulis juga melatih seseorang untuk 

berpikir kritis dan mempertajam pola pikir kita dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan. Selanjutnya tulisan dibuat dengan berbagai tujuan 

sesuai kebutuhan penulisnya. Misalnya mahasiswa membuat makalah 

karena ada tugas.
22
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  Sehubungan dengan tujuan penulisan maka Hugo Hartig 

mengutip dalam bukunya Tarigan merangkumnya sebagai berikut :
23

 

1) Tujuan penugasan 

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan, bukan karena kemauan 

sendiri. 

2) Tujuan altruistik 

Penulis bertujuan untuk menyenangkan pembaca, menghindarkan 

kedukaan pembaca, ingin menolong para pembaca memahami, 

menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karnyanya 

itu. 

3) Tujuan persuasif 

Bertujuan meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan 

yang diutarakan. 

4) Tujuan penerangan 

Memberikan informasi atau keterangan/penerangan kepada para 

pembaca. 

5) Tujuan pernyataan diri  

Bertujuan memperkenalkan atau menyatakan dirinya kepada para 

pembaca. 
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6) Tujuan kreatif 

Bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian. 

7) Tujuan pemecahan masalah 

Penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, menjelajahi serta 

meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya 

sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca.  

 Pentingnya menulis juga tercantum dalam Al-Quran surat Al-

Alaq ayat 1-5 yang berbunyi :
24

 

   

      

      

   

     

       

    

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar 

(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia 

apa yang tidak diketahuinya. 
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 Ayat-ayat di atas menandakan bahwa Allah mewajibkan 

umatnya untuk memiliki keterampilan mambaca dan menulis. Hal ini 

dibuktikan dengan ayat 4 yaitu Allah menyandingkan kata Iqra dengan 

kata „allama bi al-qalam, yang mengajari dengan kalam dengan kata 

lain Allah mengajari manusia dengan perantara tulis baca. 

c. Manfaat Menulis  

Dalam konsep nilai, The Liang Gie mengungkap manfaat 

menulis dalam enam dimensi nilai sebagai berikut: 1) nilai kecerdasan, 

dengan sering menulis seorang penulis dituntut untuk menghubungkan 

buah-buah pikiran yang satu dengan yang lain; 2) nilai kependidikan, 

seorang penulis yang terus menulis walaupun naskahnya belum 

berhasil diterbitkan sesungguhnya melatih menjadi sabar, ulet 

sehingga akan termotivasi untuk terus berkarya; 3) nilai kejiwaan, 

penulis yang karyanya telah diterbitkan akan membuat penulis 

merasakan kepuasan batin, kegembiraan; 4) nilai kemasyarakatan, 

seorang penulis yang sukses tulisannya akan dibaca masyarakat 

banyak, diapresiasi, menjadi sumber inspirasi, dan akhirnya menjadi 

rujukan masyarakat; 5) nilai keuangan, penulis yang tulisannya dimuat 

akan menerima imbalan uang dari pihak yang menerbitka karyanya; 6) 

nilai kefilsafatan, salah satu gagasan besar yang digumuli para ahli 

sejak dulu adalah keabadian. Jasad orang arif tidak perbah abadi, tetapi 



20 

 

 

 

buah pikiran mereka kekal karena diabadikan melalui karangan yang 

tertulis. 

Jadi dapat disimpulkan keuntungan menulis tidak hanya 

bermanfaat untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Keuntungan 

menulis juga tidak hanya dirasakan  pada masa sekarang tetapi juga 

dapat dirasakan pada masa yang akan datang.
25

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Menulis 

Menurut Graves ada tiga faktor yang  menyebabkan banyak 

orang tidak suka menulis, antara lain (1) seseorang enggan menulis 

karena tidak tahu untuk apa dia menulis; (2) seseorang enggan menulis 

karena merasa tidak berbakat menulis; dan (3) seseorang enggan 

menulis karena merasa tidak tahu bagaimana harus menulis.
26

 

Selain itu faktor-faktor penyebab rendahnya ketrampilan 

menulis terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi kurangnya minat menulis para pelajar, 

kesulitan menuangkan ide, malas membaca. Dan faktor eksternal 

meliputi faktor yang berasal dari lingkunagn sekitar.
27

 

 

2. Kajian tentang Keterampilan Menulis  
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Menurut Iskandarwassid keterampilan menulis sendiri dapat diartikan 

sebagai usaha untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada 

diri seseorang pemakai bahasa dengan cara mengungkapkannya secara 

tertulis.
28

  

Menurut Hardjono membagi bentuk-bentuk kemampuan menulis 

menjadi tiga yaitu, kemampuan reproduktif, reseptif-produktif , dan 

produktif. Kemampuan reproduktif adalah menyalin dari teks buku atau 

yang dicatat di papan tulis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

membiasakan peserta didik menulis kata-kata dalam bahasa asing atau 

bahasa daerah.  Misalnya, dalam bahasa Jawa terdapat huruf-huruf  seperti 

│ȇ│, │ǎ│dan masih banyak lagi yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. 

Dalam kemampuan reseptif-produktif peserta didik diberikan teks. 

Kemudian diminta untuk menceritakan kembali isi teks tersebut. 

Pengembangan kemampuan produktif dilakukan secra bertahap melalui 

kemampuan produktif terpimpin dan terkontrol.
29

 

Dalam keterampilan menulis diperlukan evaluasi untuk mengukur 

kemampuan peserta didik. Evaluasi yang digunaknan berupa tes tulis. 

Akhadian menjelaskan mengenai berbagai macam bentuk tes menulis 

yang digunakan untuk mengukur aspek kemampuan menulis, yaitu (1) tes 
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ejaan. Penguasaan terhadap ejaan dievaluasikan melalui kata-kata lepas, 

konteks dalam kalimat dan kalimat penuh, (2) tata bahasa melalui tulisan 

yang berupa kata-kata tugas. Bentuk tes ini dilakukan dengan cara 

memberikan sejumlah kalimat yang tidak lengkap kepada peserta didik di 

dalam bahasa target yang dalam hal ini adalah bahasa Jawa, (3) tes kalimat 

terarah, tes ini berupa korelasi peserta didik diminta membuat kalimat 

dengan kata – kata lain berdasarkan contoh kalimat yang diberikan, (4) tes 

karangan terkendali, (5) tes karangan bebas.
30

  

Menurut Nurgiyantoro penilaian terhadap keterampilan menulis dapat 

dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu penilaian dengan skala 

pembobotan masing-masing unsur sebagai berikut.
31

 

Tabel 2.1  

Kriterian Penilaian Keterampilan Menulis Menurut Halim 

 

No Aspek Skor Maksimum 

1 Isi gagasan 35 

2 Organisasi isi 25 

3 Tata bahasa 20 

4 
Gaya : pilihan  struktur kata 

dan kosa kata 
15 

5 Ejaan  5 

  Jumlah 100 

 

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, penilaian menulis masih sederhana, 

sehingga peneliti merujuk pada penilaian lain yaitu penilaian model ESL 

menurut Hartfield.
32
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Tabel 2.2  

Kriterian Penilaian Keterampilan Menulis Menurut Hartfield 

 

Aspek 
Sangat baik –

sempurna 
Cukup –baik 

Sedang-

cukup 
Sangat kurang 

Isi  27-30 22-26 17-21 13-16 

Organisasi isi 18-20 14-17 10-13 7-9 

Kosa kata 18-20 14-17 10-13 7-9 

Penguasaan 

bahasa 
18-20 14-17 10-13 5-9 

Ejaan 10 8 6 4 

 

3. Kajian tentang Pembelajaran Bahasa Jawa 

a. Bahasa Jawa 

Penggunaan bahasa Jawa secara luas dan merata, dan 

hubungannya dengan bahasa yang digunakan di dataran India, 

dipandang rendah oleh terpelajar dari Eropa yang datang ke pulau ini 

pada periode awal. Seperti kita ketahui, Valentyn mengutip kekuasaan 

dari Flaccourt yang diterbitkan pada tahun 1661 dari seorang Portugis 

bernama Jan de Barro, untuk kesimpulannya mengenai perkembangan 

perdagangan Jawa pada masa lalu digambarkan dari apa yang tampak 

kemudian dilacak antara bahasa Jawa dan bahasa Madagaskar serta 

Ambon.  

Bahasa Jawa merupakan bahasa umum yang digunakan di Jawa 

bagian timur dan Cirebon, dan meliputi seluruh daerah di pantai utara 
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Jawa. Madura dan Bali memiliki bahasa atau dialek sendiri yang 

berkaitan dengan pulau masing-masing.
33

 Dalam bahasa Jawa tercakup 

basa krama  atau bahasa sopan. Basa krama biasanya digunakan oleh 

orang Jawa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Basa krama 

terdiri dari golongan bahasa asing yang lebih luas, dimana kata yang 

berbeda dengan bahasa sehari-hari tidak diperkenalkan.
34

  

b. Pembelajaran Bahasa Jawa 

Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Daerah Provinsi Jawa Timur 

2013 menganut : 1) pembelajaran yang dilakukan guru (taught 

curiculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa kegiatan 

pembelajaran di sekolah dan masyarakat; 2) pengalaman langsung 

belajar peserta didik (learned-curiculum) sesuai dengan latar belakang, 

karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar 

langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, 

sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil 

kurikulum.
35

 

Berdasarkan  Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, mata 

pelajaran bahasa Jawa merupakan bagian dari mata pelajaran muatan 

lokal. Tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa disebutkan 
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sebagai berikut: mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan 

alam,sosial, dan budayanya; b) memiliki bekal kemampuan dan 

ketrampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi 

dirinya maupun masyarakat dalam umumnya; c) memiliki sikap dan 

perilaku yang selaras dengan nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku 

di daerahnya serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur 

budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan sosial.
36

 

Menurut kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ruang 

lingkup mata pelajaran  bahasa Jawa  adalah : a) kemampuan 

berkomunikasi yang meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis; b) kemampuan menulis Jawa; c) meningkatkan kepekaan dan 

penghayatan terhadap karya  sastra Jawa; d) memupuk tanggung jawab 

untuk melestarikan hasil kreasi budaya sebagai  salah satu unsur 

kebudayaan nasional.
37

 Berdasarkan ruang lingkup tersebut, indikator 

yang akan di capai peneliti pada penelitian ini adalah kemampuan 

siswa dalam menulis bahasa Jawa. 

Keterampilan menulis bahasa Jawa juga sama dengan 

ketrampilan menulis bahasa Indonesia pada umumnya. Menulis dalam 

bahasa Jawa juga mempunyai aturan-aturan menulis seperti pada 
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bahasa Indonesia, yaitu seperti penggunaan tanda baca, ejaan, 

keefektifan kalimat, pemilihan kosa kata. Namun dalam bahasa Jawa 

terdapat beberapa ejaan dan ucapan yang berbeda dan tidak ada di 

dalam bahasa Indonesia. Dalam korpus data yang terdiri dari kurang 

lebih 1.300 kata didapati 10 macam vokal :│i│,│I│,│e│,  

│ε│,│a│,│Ә│,│כ│,│o│,│U│,│u│ dan 4 semi vokal :│w│, 

│y│,│r│,│l│. Ejaan yang dipakai tersebut adalah ejaan yang 

dipergunakan dalam buku bahasa Purwa I, II oleh P.J. Zoetmulder dan 

I.R. Poedjawijanta, Jakarta, 1961 dan 1967.
38

 

 

4. Kajian tentang Strategi Pembelajaran 

a. Pengertian Strategi Pembelajaran  

Menurut Mintzberg dan Waters mengemukakan bahwa strategi 

adalah pola umum tentang keputusan atau tindakan. Hardy, Langley, 

dan Rose dalam bukunya Sudjana mengemukakan strategi dipahami 

sebagai rencana atau kehendak yang mendahului dan mengendalikan 

kegiatan. Dari kedua pendapat diatas dapat dikemukakan bahwa 

strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup 
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kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses 

kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan.
39

  

Sedangkan pembelajaran sendiri bermakana upaya untuk 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui beberapa 

upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah 

pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Sardiman dalam bukunya 

yang berjudul interaksi dan motivasi dalam belajar mengajar 

menyebutkan bahwa pembelajaran merupakan proses yang berfungsi 

membimbing dan mengemmbangkan diri sesuai dengan tugas 

perkembangan yang harus dijalani. Pada dasarnya pembelajaran 

merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan/ merangsang 

seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.
40

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dan 

pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran 

yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan 

pembelajaran.  
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b. Strategi Estafet Writing 

Menurut Syathariah estafet writing atau menulis berantai 

adalah merupakan strategi pembelajaran learning by doing atau active 

learning yang melibatkan peserta didik secara aktif menulis dengan 

cara bersama-sama atau berantai. Strategi ini bertujuan agar peserta 

didik mengasosiasikan belajar sebagai sebuah kegiatan yang 

menyenangkan. Para peserta didik diberi kebebasan untuk 

mengekspresikan imajinasi mereka melalui tulisan-tulisan imajinatif 

yang dihasilkan bersama teman-teman sekelasnya.
41
 

Menurut Syathariah langkah-langkah metode pembelajaran 

menulis berantai atau estafet writing adalah sebagai berikut :
42

  

1) Guru menjelaskan sebuah materi yang akan diajarkan. 

2) Guru meminta peserta didik membuat kelompok yang berjumlah 

5-6 orang. 

3) Setelah itu guru meminta perwakilan kelompok membuat satu 

klimat pembuka di bukunya.  

4) Setelah peserta didik menulis kalimat pembuka, peserta didik itu 

menjadi orang pertama. 
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5) Kemudian pada hitungan pertama, guru memberikan perintah 

untuk mengangkat tinggi buku milik peserta didik masing-masing, 

pada hitungan kedua guru menyuruh peserta didik menyerahkan 

buku miliknya ke teman kelompoknya sebelah kanannya 

6) Peserta didik tersebut menjadi orang ke dua yang harus 

melanjutkan kalimat dari yang telah dibuat temannya, peserta 

didik harus melihat kalimat yang telah dibuat teman sebelumnya 

agar kalimat selanjutnya bisa berkaitan. 

7) Setelah orang kedua selesai, guru kembali melakukan hitungan 

untuk diserahkan kepada teman sebelah kanannya, begitu 

seterusnya  berputar searah jarum jam, hingga waktu yang 

ditentukan oleh guru.  

8) Setelah waktu yang ditentukan guru selesai, buku latihan harus 

dikembalikan kepada pemilik awalnya 

9) Pemilik buku menuliskan rangkaian kalimat yang telah menjadi 

paragraf di papan tulis. 

10)  Lalu guru dan peserta didik mengoreksi secara bersama. 

Kelebihan strategi estafet writing  menurut Syathariah yaitu : 

(1) membuat peserta didik antusias dalam pembelajaran; (2) membuat 

suasana pembelajaran lebih menyenangkan; (3) peserta didik lebih 

cermat dalam melaksanakan pembelajaran; (4) belajar secara 
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kelompok dengan metode  estafet writing  dapat memotivasi peserta 

didik yang tidak bisa menjadi bisa.
43

 

Kelemahan strategi estafet writing  menurut Syathariah yaitu : 

(1) waktu yang dibatasi dalam penerapan metode estafet writing  

dalam pembelajaran; (2) peserta didik terkesan terburu-buru dalam 

penerapan materi dengan menggunakan strategi  estafet writing, (3) 

suasana kelas cenderung gaduh, karena keaktifan peserta didik.
44

  

Hal ini dapat diatasi dengan cara guru harus selalu sigap 

membantu peserta didik yang mengalami kebingungan, peserta didik 

juga harus memperhatikan penjelasan guru dari awal agar tidak terjadi 

kebingungan. 

c. Strategi Think Talk Write (TTW) 

Strategi TTW merupakan model pembelajaran kooperatif yang 

pada dasarnya  merupakan strategi belajar melalui tahapan berfikir 

(think), berbicara (talk) dan menulis (write). Strategi ini  pertama kali 

diperkenalkan oleh Huinker dan Laughlin. Strategi TTW membangun 

pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide, kemudian menguji ide 

tersebut sebelum peserta didik diharapkan untuk menulis.
45

 Strategi 

think, talk, write memperkenankan siswa untuk memengaruhi dan 

                                                           
43
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44

 Ibid., 44. 
45

 Lusia Ari Sumirat, “Efektivitas Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write 

(TTW) Terhadap Kemampuan Komunikasi Dan Diposisi Matematis Siswa” Pendidikan dan 

Keguruan, 2 (2014), 24. 
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memanipulasi ide-ide sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan. 

Strategi ini juga membantu siswa dalam mengumpulkan dan 

mengembangkan ide-ide melalui percakapan terstruktur.
46

 Aktivitas 

berpikir dapat dilihat dari proses membaca suatu teks berisi cerita 

bahasa Jawa kemudian membuat catatan tentang apa yang telah dibaca. 

Dalam membuat atau menulis catatan peserta didik membedakan dan 

mempersatukan ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian 

menerjemahkan kedalam bahasa mereka sendiri. 

Dengan dimulai dari keterlibatan peserta didik dalam berpikir 

atau berdialog reflektif dengan dirinya sendiri, selanjutnya berbicara 

dan berbagi ide dengan temannya, diakhiri dengan mempresentasikan 

hasilnya dan bersama guru menarik sebuah kesimpulan maka akan 

tercipta suasana belajar yang hidup dan menyenangkan. Belajar tidak 

didominasi oleh guru, tampak bahwa kemampuan komunikasi secara 

tertulis dan lisan dalam pembelajaran bahasa Jawa akan didapat pada 

pembelajaran dengan strategi TTW ini.
47

 Dengan model pembelajaran 

ini diharapkan siswa terlibat aktif, baik secara individual maupun 

dalam kelompok belajar. 

                                                           
46

 Siti Nurjanah dan Joko Budi Poernomo, Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TTW dengan TSTS Terhadap Hasil Belajar Materi Teori Kinetik Gas (Demak : UIN Walisongo, 

2015),84. 
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Tahap-tahap strategi TTW menurut Ansari ada tiga yaitu  : (1) 

Tahap think (berpikir) menurut Huinker dan Laughlin berpikir dan 

berbicara/berdiskusi merupakan langkah penting dalam proses  

membawa pemahaman ke dalam tulisan peserta didik. Proses berpikir 

dilakukan untuk memahami materi awal secara individu yang 

kemudian hasil dari proses berpikir itu digunakan untuk modal 

berdiskusi; (2) Tahap talk (berdiskusi) pada tahap talk peserta didik  

bergabung dalam kelompoknya untuk  merefleksikan, menyusun, dan 

mengungkapkan ide-ide dalam kegiatan diskusi. Proses berdiskusi 

dimaksudkan agar  peserta didik  dapat saling bertukar pikiran,  

Dan (3) Tahap write (menulis), menurut Masingila, Davidenko,  

dan Prus-Wisniowska menulis dapat membantu  siswa  

mengekspresikan pengetahuan dan gagasan yang  dimiliki serta 

merefleksikan pengetahuan dan gagasan mereka. Menulis adalah 

tujuan akhir dari pembelajaran ini. Pada tahap ini, peserta didik 

menuliskan ide-ide yang diperolehnya dari kegiatan tahap pertama dan 

kedua dan merefleksikan hasil pemahaman pada tahap pertama (tahap 

berpikir).
48

 

Langkah-langkah pembelajaran dengan strategi TTW antara 

lain: (1) guru membagi lembar kerja siswa yang memuat petunjuk serta 

prosedur pelaksanaannya; (2) peserta didik memahami  persoalan-

                                                           
48
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persoalan yang ada di lembar kerja tersebut (think); (3) peserta didik 

berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan 

persoalan (talk), sedangkan guru berperan sebagai mediator 

lingkungan belajar; dan (4) peserta didik mengkonstruksi sendiri 

pengetahuannya sebagai kolaborasi (write).
49

 

Menurut Suyatno kelebihan-kelebihan strategi TTW 

diantaranya sebagai berikut; 1) strategi TTW dapat membantu siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri sehingga pemahaman 

konsep siswa menjadi lebih baik; 2) strategi pembelajaran TTW dapat 

melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke bentuk tulisan 

secara sistematis sehingga siswa akan lebih memahami materi dan 

membantu siswa untuk mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk 

tulisan; 3) dapat mengembangkan kemampuan menganalisa, bertanya 

jawab, dan menulis, serta mampu mengembangkan ide dan 

menyelesaikan tugas  tepat waktu sehingga dapat mengembangkan 

karakter rasa ingin tahu dan tanggung jawab pada siswa.
50

 

Selain kelebihan di atas model TTW menurut Suyatno 

memiliki kekurangan-kekurangan diantaranya sebagai berikut; 1) 

                                                           
49

 Aditya Fian Pratama, Keefektifan Penggunaan Strategi Think Talk Write (TTW) dalam 
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UNY, 201442. 
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pembelajarn cenderung kaku dan pasif karena siswa belum terbiasa 

dengan model baru; 2) kesulitan dalam mengembangkan lingkungan 

sosial siswa.
51

 

d. Pembelajaran Konvensional 

Ruseffendi memandang bahwa strategi pembelajaran 

konvensional sama dengan pembelajaran tradisioanal. Siswa dalam 

kelas dianggap memiliki kemampuan pada syarat minimal, minat, 

kepentingan, kecakapan, dan kecepatan belajar yang di asumsikan 

relatif sama. Dalam pembelajaran konvensional guru hanya berperan 

secara essensial hanya memindahkan atau menyalurkan pengetahuan 

dan memvalidasi jawaban siswa.
52

 

Berdasarkan pengertian di atas, dalam proses pembelajaran 

dengan menggunakan strategi konvensional guru menyajikan 

pengetahuan  kepada siswa dalam bentuk yang telah dipersiapkan. 

Sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya saja secara 

tertib. Ciri umum strategi pemebelajaran konvensional adalah definisi 

dan teorema disajikan oleh pengajar, contoh soal diberikan oleh 

pengajar kemudian siswa diberi latihan soal. Prosedur pelaksanaanya 

kurang menekankan aktivitas fisik siswa, yang diutamakan adalah 
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aktivitas mental siswa, sehingga banyak orang beranggapan bahwa 

strategi pembelajaran konvensioanl menghasilkan belajar menghafal 

dan kurang efektif belajar bermakna.
53

 

 

5. Hubungan Strategi Pembelajaran dengan Keterampilan Menulis 

Hubungan antara strategi pembelajaran dengan keterampilan menulis 

sangat erat karena dalam pembelajara strategi sangat mempengaruhi 

berhasil tidaknya tujuan  pembelajaran tersebut. Tanpa menggunakan 

strategi yang tepat tujuan pembelajaran tidak akan tercapai.
54

 Begitupun 

dengan pembelajaran keterampilan menulis, harus menggunakan 

pemilihan strategi yang cocok, sesuai dan efesien sehingga tujuan 

pembelajaran keterampilan menulis akan tersampaikan dan tercapai.   

 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pelacakan di perpustakaan STAIN Ponorogo dan dari 

sumber lain terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang 

keterampilan menulis dan strategi pembelajaran, adapun penelitian tersebut 

yaitu : (1) penelitian yang dilakukan oleh Nurul Listiyani dengan judul 

Korelasi Penguasaan Kosakata Bahasa Indonesia Dengan Keterampilan 
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Khusnul Khotimah, Efektivitas Metode Picture And Picture dengan Metode Estafet Writing 

dalam Meningkatkan Ketrampilan Menulis Karangan Narasi pada Siswa Kelas 3 MIN Malang 1 

(Tesis,  UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), 18. 
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Menulis Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Siswa-Siswi Kelas V MI 

Nurul Ulum Sidorejo Kebonsari Madiun Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan 

hasil penelitian penguasaan kosakata bahasa Indonesia menunjukkan sedang 

dengan prosentase 63,5 % dan keterampilan menulis menunjukkan sedang 

dengan prosentase 65,4 %. Serta terdapat korelasi antara penguasaan kosakata 

bahasa Indonesia dengan ketrampilan menulis
55

; (2) penelitian yang dilakukan 

oleh Lia Muzdalifah, Lersiana, dan Lucky Herliawan dengan judul Efektivitas 

Penerapan Metode Estafet Writing dalam  Meningkatkan Penguasaan 

Kosakata Bahasa Jerman dengan hasil penelitian dari hasil penghitungan uji t 

diketahui bahwa thitung  lebih besar dari ttabel (thitung 13,33 > ttabel 1,71) yang 

menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metode estafet writing 

efektif digunakan dalam pembelajaran kosakata bahasa Jerman
56

; (3) 

penelitian yang dilakukan oleh Aditya Fian Pratama dengan judul Keefektifan 

Penggunaan Strategi Think-Talk-Write (TTW) dalam Pembelajaran Menulis 

Karangan Eksposisi Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Purworejo dan hasil 

penelitian terdapat perbedaan  kemampuan menulis karangan eksposisi  yang 

signifikan  antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan 
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 Lia Muzdalifah, et.al , Efektivitas Penerapan Metode Estafet Writing dalam  Meningkatkan 

Penguasaan Kosakata Bahasa Jerman (Departemen Pendidikan Bahasa  Jerman Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas  Pendidikan Indonesia, 2014), 4. 
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menggunakan strategi  think talk write  dengan  peserta didik yang mengikuti 

pembelajaran tanpa menggunakan  strategi  think talk write, dan strategi  think 

talk write  efektif digunakan dalam pembelajaran menulis  karangan eksposisi  

pada peserta didik kelas  X SMA Negeri 6 Purworejo.
57

 

Dari karya ilmiah yang telah ditulis di atas memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang penggunaan 

strategi estafet writing dan think talk write (TTW). Akan tetapi penelitian 

yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian di atas. Pada 

penelitian yang akan saya lakukan adalah keefektifan antara strategi estafet 

writing , think talk write (TTW), dan pembelajaran konvensional untuk 

keterampilan menulis bahasa Jawa sedangkan pada penelitian di atas hanya 

menggunakan salah satu strategi saja.. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah penelitian terdahulu tersebut 

diatas, maka kerangka berfikir dala penelitian ini adalah  

Ada perbedaan keterampilan menulis bahasa Jawa dengan strategi 

estafet writing akan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan srategi  

think talk write (TTW) dan pembelajaran konvensional untuk ketrampilan 

menulis bahasa Jawa. 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang 

empiris yang diperoleh melalaui pengumpulan data.
58

 Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

Ada/terdapat perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan think talk write 

(TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun pelajaran 

2016/2017. 

Ada/terdapat perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Ada/terdapat perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan tahun pelajaran 2016/2017. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 

dalam kondisi yang terkendalikan.
59

 

 Berdasarkan beberapa bentuk desain eksperimen yang dikemukakan 

oleh Sugiyono, penelitian ini menggunakan  quasi experimental design. 

Desain ini mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen.
60

 Penelitian ini menggunakan quasi experimental 

design dengan desain nonequivalent control group design. Desain ini hampir 

sama dengan pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak terpilih secara 

random.
61
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Definisi operasioan variabel dalam  penelitian ini adalah : 

1. Keterampilan menulis, kemampuan menulis merupakan usaha untuk 

mengungkapkan pikiran dan perasaan yang ada pada diri seseorang 

pemakai bahasa dengan cara mengungkapkannya secara tertulis.
62

 

2. Strategi estafet writing merupakan strategi pembelajaran learning by 

doing atau active learning yang melibatkan peserta didik secara aktif 

menulis dengan cara bersama-sama atau berantai. Strategi ini memberi  

kebebasan siswa untuk mengekspresikan imajinasi mereka melalui 

tulisan-tulisan imajinatif yang dihasilkan bersama teman-teman 

sekelasnya.
63

  

3. Strategi think talk write (TTW) suatu strategi untuk melatih keterampilan 

siswa dalam menalar. Strategi ini pada dasarnya dibangun melalui 

berpikir, berbicara, dan menulis. Strategi think, talk, write 

memperkenankan siswa untuk mempengaruhi dan memanipulasi ide-ide 

sebelum menuangkannya dalam bentuk tulisan. 
64

  

4. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran dimana guru 

menyajikan pengetahuan  kepada siswa dalam bentuk yang telah 
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Remaja Rosdakarya, 2008),  249. 
63
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dipersiapkan. Sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya 

saja secara tertib.
65

 Prosedur pelaksanaanya kurang menekankan aktivitas 

fisik siswa, yang diutamakan adalah aktivitas mental siswa, sehingga 

banyak orang beranggapan bahwa strategi pembelajaran konvensioanl 

menghasilkan belajar menghafal dan kurang efektif belajar bermakna. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang telah terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya.
66

 Dalam penelitian kuantitaif ini dilakukan di MIN 

Baleasri Magetan dengan populasi kelas III yang terdiri dari tiga kelas 

yaitu kelas III A 26 siswa, III B 27 siswa, dan III C 27 siswa sehingga 

jumlah keseluruhan  80 peserta didik.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
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kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi betul-betul representatif (mewakili).
67

 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability 

sampling jenuh yaitu penentuan sampel dengan mengambil semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel.
68

 Sehingga dari populasi 80 

siswa diambil seluruhnya. Dengan perlakuan kelas A menggunakan 

strategi estafet writing, kelas B menggunakan strategi think talk wrire 

(TTW) dan kelas C menggunakan pembelajaran konvensional. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen sebagai alat 

pengumpul data harus betul-betul dirancang dan dibuat sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan data yang empiris sebagaimana adanya.
69

 Adapun 

yang menjadi instrumen penelitian data dalam penelitian  ini adalah : 
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69
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Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Instrumen Pengumpulan Data 

 

 

        

Judul Variabel Indikator Subjek Teknik 
No 

soal 

Ektivitas Strategi 

Estafet Writing 

dan Think Talk 

Write (TTW) 

dalam 

Meningkatkan 

Keterampilan 

Menulis (Studi 

pada Siswa 

Kelas III 

Pelajaran Bahasa 

Jawa MIN 

Baleasri Magetan 

Tahun Pelajaran 

2016/2017).” 

 

Variabel 

independen 

a. Strategi 

estafet 

writing 

 Memilih topik 

karangan  Membuat kalimat 

beratai  Menyesuaikan 

kalimat selanjutnya 

dengan kalimat 

sebelumnya  Menyusun 

karangan utuh 

Siswa 

kelas III 

A 

Observasi 

- 

b. Strategi 

talk think 

write 

(TTW) 

 

 Memahami masalah 

yang diberikan  Berinteraksi dengan 

kelompok untuk 

membahas masalah  Mengkonstruksikan 

pengetahuan dari 

diskusi sebelumnya 

secara individu 

Siswa 

kelas III 

B 

Observasi 

- 

c. Pembelaja

ran 

konvensio

nal 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru 

secara lisan  Tanya jawab materi 

yang belum jelas  Mengerjakan latihan 

soal 

Siswa 

kelas III 

C 

Observasi 

- 

 

Variabel 

dependen 

Ketrampilan 

menulis 

 

 Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

yang baik dan 

benar.  Pemilihan kosa kata 

yang tepat  Penggunaan 

struktur kalimat 

yang tepat   Membuat karangan 

sederhana sesuai 

gambar seri 

Siswa 

kelas III 

A, B, dan 

C 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4,5 

 

 

 

3,7,9 

 

 

2,6,8, 

10 

 

1 
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 Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data 

berkenaan dengan ketepatan teknik atau cara-cara yang digunakan untuk 

pengumpulan data.
70

  

1. Uji Validitas 

Uji validitas sebuah tes dikatakan valid apabila tes itu dapat mengukur 

apa yang diukur. Untuk menguji validitas instrumen dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan janis validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang 

dapat.
71

 Pembuatan instrumen pada penelitian ini berpedoman pada teori, 

dan kurikulum yang digunakan di MIN Baleasri. Sebelum instrumen 

tersebut diujikan terlebih dahaulu dikonsultasikan kepada guru bahasa 

Jawa. Rumus yang digunakan yaitu rumus korelasi product moment.                        

                      rxy = 
 Ʃ − Ʃ  (Ʃ ) (  Ʃ 2 – Ʃ )2 (  Ʃ 2− Ʃ 2 )   

 

  rxy    = angka indeks korelasi product moment 

   Ʃ   = jumlah seluruh nilai X 

  Ʃ   = jumlah seluruh nilai Y 

  Ʃ   = jumlah hasil perkalian antara nilai X dan  nilai Y 
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Setelah itu dikonsultasikan ke table “t” product moment dengan terlebih 

dahulu mencari degres of fredomnya (df) yang rumusnya sebagai berikut: 

df = N – nr.
72

 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 

versi 16.0 adapun hasil dari uji validitas tersebut dapat dilihat di tabel 

berikut : 

Tabel 3.2  

Hasil Uji Validitas 

 

No.Item r hitung r tabel  Keterangan 

1 0.620 0.433 Valid 

2 0.619 0.433 Valid 

3 0.641 0.433 Valid 

4 0.393 0.433 
Tidak Valid 

(diperbaiki) 

5 0.442 0.433 Valid 

6 0.758 0.433 Valid 

7 0.713 0.433 Valid 

8 0.676 0.433 Valid 

9 0.488 0.433 Valid 

10 0.641 0.433 Valid 

 

Dari hasil uji validitas tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 10 soal yang 

menjadi instrumen penelitian 9 soal r hitungnya > 0.4329 sehingga 

dinyatakan valid dan 1 soal r hitungnya < 0.4329 sehingga perlu dilakukan 

perbaikan dengan mengkonsultasikan pada ahli dalam hal ini guru bahasa 

Jawa. 
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2. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas yang digunakan adalah 

dengan menggunakan rumus Alfa Cronbach :
73

 

1. Menghitung varians skor tiap-tiap item 

Si  = 
Ʃ �2− 

(Ʃ �)2

  

Si  = varians skor tiap-tiap item 

ƩXi
2
  = jumlah kuadrat item Xi 

(ƩXi)
2 

= jumlah item Xi dikuadratkan 

N  = jumlah responden 

2. Menjumlahkan varians semua item  

ƩSi = S1 + S2 + S3 ..... Sn 

ƩSi   = jumlah semua varians item  

S1,S2,S3..n =  varian item ke 1,2,3 ..... n 

3. Menghitung varian total 

St  = 
Ʃ �2− 

(Ʃ �)2

  

4. Memasukkan nilai Alpha  

r11 =  −1
   1 − Ʃ����   
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5. Mengkonsultasikan hasil r11 dengan nilai tabel r Product Moment 

dengan dk = N-1 

Jika r11 > rtabel  berarti reliabel 

Jika r11 < rtabel  berarti tidak reliabel 

 Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan software 

SPSS versi 16.0 adapun hasil dari uji reliabilitas tersebut dapat dilihat di 

tabel berikut : 

Tabel 3.3  

Hasil Uji Reliabilitas 

 

No.Item r hitung r tabel  Keterangan 

1 0.732 0.433 Reliabel 

2 0.719 0.433 Reliabel  

3 0.723 0.433 Reliabel 

4 0.737 0.433 Reliabel 

5 0.734 0.433 Reliabel 

6 0.706 0.433 Reliabel 

7 0.722 0.433 Reliabel 

8 0.709 0.433 Reliabel 

9 0.726 0.433 Reliabel 

10 0.711 0.433 Reliaiel 

 

 Dari r hitung semua item didapatkan r hitung keseluruhan pada tabel 

uji reliabilitas berikut ini : 

Tabel 3.4  

Hasil Uji Reliabilitas Semua Item 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.742 11 
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 Dari tabel diatas diketahu r hitung 0.742 > 0.4329 r tabel, sehingga 

data dinyatakan reliabel 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdapat beberapa teknik, namun pada 

penelitian ini hanya menggunakan beberapa teknik saja yaitu : 

1. Tes  

Tes adalah cara atau prosedur dalam rangka pengukuran dan penilaian 

di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan, sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau prestasi belajar. Persyaratan pokok bagi 

tes adalah validitas dan relibilitas.
74

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tes tertulis di akhir pembelajaran. Tes ini digunakan untuk 

memperoleh data nilai siswa. Sehingga akan diketahui perbedaan 

keterampilan menulis bahasa Jawa antara yang menggunakan strategi 

estafet writing , strategi think talk write (TTW), dan pembelajaran 

konvensional. 
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh 

data tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu : sejarah berdirinya, 

letak geografis, visi dan misi, struktur  organisasi, sarana dan prasarana, 

keadaan guru dan peserta didik di MIN Baleasri Magetan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Analisis Data Deskriptif 

Analisis data deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Secara teknis 

dapat diketahui bahwa bahwa, dalam analisis deskriptif tidak ada uji 

signifikansi, tidak ada taraf kesalahan.
75

 

Analisis deskriptif dalam hal ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah nomor 1 sampai 3. Digunakan untuk menghitung mean dan 

deviasi standar dari ketiga kelas. Adapun rumus yang digunakan sebagai 

berikut : 
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a. Menghitung Mean  

Mx = 
Ʃ��  

b. Menghitung deviasi standar 

SDx = Ʃ� 2 −   Ʃ�  2 

c. Membuat pengelompokkan dengan menggunakan rumus Mx + 

1SDx dikatakan baik, Mx − 1SDx dikatakan kurang dan antara Mx 

+ 1SDx sampai dengan Mx − 1SDx dikatakan cukup. Menghitung 

frekuensi, lalu hasilnya diprosentasikan dengan rumus : 

P  = 
�

 x 100 % 

Keterangan : 

P  = Prosentase 

f   = Frekuensi 

N  = Number of  Cases 

2. Analisis Statistik Parametis 

Statistik parametis digunakan untuk menguji parameter populasi 

melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Dalam 

statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol.
76

 Analisis data statistik 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yang pertama merupakan 

prasyarat analisis data yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas 
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dan yang kedua merupakan uji hipotesis atau uji beda dengan One Way 

Anova . 

a. Prasyarat Analisis Data 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data dari masing-

masing kelas yang menggunakan strategi estafet writing, think talk 

write (TTW), dan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional. Yang berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal dan tidak. Rumus yang digunakan dalam uji ini adalah 

Lilieforsc. Dengan langkah-langkah berikut :
77

 

a) Merumuskan hipotesis 

  Ho : data tidak berdistribusi normal 

  Ha : data berdistribusi normal 

b) Membuat tabel distribusi frekuensi 

c) Menghitung mean dan deviasi standart 

     Mx1 =
Ʃ�

    SDx =  Ʃ� −   Ʃ�  ² 

d) Menghitung nilai fkb 

e) Menghitung masing-masing frekuensi dibagi jumlah data (f/N) 

f) Menghitung masing-masing fkb dibagi jumlah data (fkb/N) 

g) Menghitung nilai Z 
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Z = 
( − µ)ᵟ  

X = nilai asli 

µ = rata-rata 

ᵟ  = simpangan baku (standar deviasi) 

h) Menghitung (P ≤ Z) 

i) Menghitung L (selisih dari fkb/N dan P ≤ Z) 

j) Menguji hipotesis 

Kriteria pengujian : 

Tolak Ho jika L(max) > Ltabel 

Terima Ho jika L(max) < Ltabel 

Dalam perhitungan uji normalitas ini dibantu dengan software 

SPSS versi 16.0. Dengan syarat data dikatakan berdistribusi 

normal apabila residial berdistribusi normal memiliki tingkat 

signifikansi > 5% (0,05). 

2) Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas pada analisis tahap awal ini digunakan untuk 

mengetahui apakah responden yang diambil homogen atau tidak. 

Rumus yang digunakan dalam uji homogenitas ini adalah uji 

Harley dengan langkah-langkah berikut ini.
78

 

a) Merumuskan hipotesis 
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Ho : data homogen 

Ha : data tidak homogen 

b) Membuat tabel perbandingan hasil tes ketrampilan menulis 

ketiga kelas 

c) Menghitung dengan rumus Harley 

F (max) = 
���  �����  �    

d) Membandingkan F(mak)hitung dengan Ftabel dengan dk 

pembilang nmak-1 dan dk penyebut nmin – 1. 

Jika F(mak)hitung > Ftabel data tidak homogen 

Jika F(mak)hitung < Ftabel data homogen 

 Dalam perhitungan uji normalitas ini dibantu dengan software 

SPSS versi 16.0. Sebagai kriteria pengujiannya jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka dapat dikatakan dua varian atau lebih 

kelompok data adalah sama atau homogen 

b. Uji Beda 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu  : 

Ho1 : Tidak ada perbedaan keterampilan menulis kelas  yang 

menggunakan estafet writing dengan kelas yang 

menggunakan think talk write (TTW) pelajaran bahasa 

Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun pelajaran 

2016/2017. 
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Ha1 : Ada/terdapat perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang 

menggunakan think talk write (TTW) pelajaran bahasa 

Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun pelajaran 

2016/2017. 

Ho2 : Tidak ada  perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran 

bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017.. 

Ha2 : Ada/terdapat perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran 

bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017.. 

Ho3 : Tidak ada perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran 

bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017.. 

Ha3 : Ada/terdapat perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang  
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menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran 

bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017. 

Setelah dilakukan pengujian data menggunakan uji normalitas dan uji 

homogenitas, apabila data berdistribusi normal dan data populasi 

homogen maka selanjutnya dilakukan analisis data untuk mencari 

perbandingan rata-rata nilai dari ketiga kelompok sampel dengan 

perhitungan statistik yaitu dengan Anova. 

 Anova merupakan singkatan dari Analysis Of Varian adalah salah satu 

uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean data lebih 

dari dua kelompok yaitu melalui pengetesan variansinya.
79

 Jenis Anova 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Way Anova atau Anova  

satu jalur, karena pada penelitian ini hanya memperhatikan satu perubahan 

saja yaitu peningkatan ketrampilan menulis siswa. Adapun rumus yang 

digunakan dalam analisis One Way Anova  adalah :
80

 

1. Membuat tabel data sesuai dengan kategori berisi sampel dan kuadrat 

dari sampel tersebut. 

2. Menghitung variabilitas dari seluruh sampel  

                                                           
79Abdan Syakur Rabbani, “Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 

Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran 

TIK”(Bandung : UPI, 2013), 24. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, 201-203. 



56 

 

 

 

JKtot = Ʃ Xtot
 2

 -  
(Ʃ X� � )2  

 

JKant = 
(Ʃ X1)2

1
 + 

(Ʃ X2)2

2
 + 

(Ʃ X3)2

3
 − 

(Ʃ X� � )2

 

JKdal = JKtot − JKant  

3. Menghitung derajat kebebasan (degree of freedom) 

dk total    = N-1 

dk antar kelompok = m-1 

dk dalam kelompok = N-m 

N = jumlah seluruh anggota sampel 

m  = jumlah kelompok sampel 

4. Menghitung varian antar kelompok dan variance dalam kelompok 

MKant = � �−1
   MKdal = ��−   

5. Menghitung nilai distribusi F (Fhitung) 

Fh =  � ���  

6. Menginterpretasi  

Membandingkan harga Fhitung dengan Ftabel dengan dk pembilang m-1 

dan penyebut N – m. Perpotongan antar keduanya merupakan Ftabel.  

Jika pada taraf signifikan 5% Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak 

Jika pada taraf signifikan 5% Fhitung < Ftabel  maka Ho diterima 

 Perhitungan uji one way anova  dibantu dengan sofware SPSS versi 

16.0 dengan kriteria jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat dikatakan 
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ada perbedaan yang signifikan antara keterampilan menulis kelas yang 

menggunakan strategi estafet writing, kelas yang menggunakan strategi 

think talk write dan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MIN Baleasri Ngariboyo Magetan 

 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baleasri merupakan lembaga pendidikan 

yang berdiri pada tanggal 01 Januari tahun 1970. MIN Baleasri termasuk 

sekolah yang memiliki perkembangan cukup baik. Bisa dilihat dari 

perkembangan siswa dari tahun ke tahun yang semakin banayak. 

Perkembanagn siswa MIN Baleasri dari tahun ke tahun dapat dilihat pada 

lampiran 8. MIN Baleasri termasuk salah satu sekolah favorit di 

kecamatan Ngariboyo, karena mempunyai mutu yang baik, sarana dan 

prasarana yang memadai. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya prestasi 

yang sudah diraih baik dari segi akademik maupun non akademik.
81

 

2. Letak Geografis 

 Letak geografis MIN Baleasri Magetan dengan rincian sebagai 

berikut: 

Nama sekolah  : MIN Baleasri 

NSM   : 11135200001 

NPSN   : 20509588 

Status sekolah  : Negeri 

                                                           
81
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Akreditasi sekolah  : B 

Otonom    : Pusat 

Bangunan sekolah  : Milik sendiri  

Kode pos   : 63351 

Telepon   : (0351) 893548 

Alamat sekolah  : Jl.Kyai Ageng Ngeleng Baleasri, Ngariboyo 

      , Magetan, Jawa Timur. 

3. Waktu Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran di MIN Baleasri diselenggarakan pada hari 

Senin – Sabtu, mulai pukul 07.00 sampai pukul 13.30 WIB. 

4. Visi dan Misi 

a. Visi MIN Baleasri 

“Unggul dalam Prestasi Berdasarkan Imtaq dan Berwawasan 

Lingkungan” 

b. Misi MIN Baleasri 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu 

sesuai dengann perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2) Memantapkan dan mengembangkan Madrasah sehingga memiliki 

jati diri keIslaman. 
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3) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka 

pengembangan dan kemajuan Madrasah yang berwawasan 

lingkungan.
82

 

5. Struktur Organisasi MIN Baleasri Magetan 

 MIN Baleasri memiliki struktrur organisasi yang baik, meliputi komite 

sekolah, kepala madrasah, kaur kurikulum, kaur sarpras, kaur humas, 

beserta wali kelas pada setiap kelas. Susunan organisasi MIN Baleasri 

dapat dilihat pada lampiran 6 dan 7. 

6. Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana yang tersedia di MIN Baleasri cukup baik, 

lengkap, dan memadai meliputi ruang kelas, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, ruang TU. Sarana dan prasarana di MIN Baleasri dapat dilihat 

pada lampiran 9. 

7. Keadaan Guru dan Siswa 

 Perkembangan guru di MIN Baleasri dari tahun ke tahun cukup baik. 

Siswa di MIN Baleasri sejumlah 423 siswa, dengan rincian kelas I 

berjumlah 72 siswa, kelas II 87 siswa, kelas III 80 siswa, kelas IV 63 

siswa, kelas V 73 siswa, dan kelas 6 48 siswa. Data guru MIN Baleasri 

dan perkembangan siswa MIN Baleasri tahun 2016/2017 dapat dilihat 

pada lampiran10. 
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B. Deskripsi Data 

Data dalam penelitian ini memiliki data nilai pretest kemampuan awal 

menulis dari ketiga kelas dan data nilai posttest dari ketiga kelas setelah diberi 

perlakuan.Data nilai tersebut akan dijadikan acuan untuk menjawab hipotesis 

pada penelitian ini. Berikut nilai keterampilan menulis pretest dan posttest 

dari ketiga kelas. 

1. Data Nilai Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest kelas III A 

Estafet Writing 

Tabel 4.1   

Data Nilai Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest kelas III A 

 

No Nama Pretest Posttes 

1 Abnan 68 86 

2 Adlany 72 72 

3 Adi 80 80 

4 Adil 62 92 

5 Aditya 84 100 

6 Aji 65 62 

7 Akbar 65 83 

8 Akmal 68 72 

9 Al-Dzaky 53 95 

10 Alif 63 63 

11 Aliyya 86 86 

12 Alwan 68 68 

13 Andreas 53 95 

14 Azzahra 83 83 

15 Billah 81 81 

16 Bintang 61 100 

17 Chelia 79 83 

18 Denicha 75 75 

19 Destia 91 100 

20 Diego 48 67 

21 Efrendy 74 75 

22 Erwin 60 83 

23 Fadilah 76 76 

24 Fildzah 61 72 

25 Firman 76 80 

26 M.Rafif 61 77 
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 Dari data nilai di atas kemudian digunakan untuk mencari mean, rata-

rata, deviasi standar dan data deskripsi lainnya. Dengan bantuan software 

SPSS versi 16.0. Data deskripsi tersebut dapat dilihat di tabel berikut. 

    Tabel 4.2 

 Deskripsi Data Hasil Keterampilan Menulis Pretest Kelas III A 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

 

Statistic Statistic Statistic Statistic 

Statist

ic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

A 26 43 48 91 1833 70.50 2.066 10.535 110.980 

Valid N 

(listwis

e) 

26 

        

 

 Dari output SPSS tabel 4.2 menunjukkan jumlah responden (N) ada 

26. Dari 26 responden ini ketrampilan menulis tebesar (Maximum) adalah 

91 dan ketrampilan menulis terkecil (Minimum) adalah 48. Rata-rata 

ketrampilan menulis dari 26 responden adalah 70.50 dengan deviasi 

standar sebesar 10.535. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum 

dan nilai minimum yaitu sebesar 43 dan nilai sum merupakan 

penjumlahan dari hasil ketrampilan menulis dari 26 responden yaitu 

sebesar 1833. 
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Tabel 4.3 

Deskripsi Data Hasil Ketrampilan Menulis Posttes Kelas III A (Estafet Writing) 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

 

Statistic Statistic Statistic Statistic 
Statis

tic 
Statistic 

Std. 

Error 
Statistic Statistic 

Estafet 26 38 62 100 2106 81.00 2.173 11.082 122.800 

Valid N 

(listwise) 
26         

 

 Dari output SPSS tabel 4.2 menunjukkan jumlah responden (N) ada 

26. Dari 26 responden ini ketrampilan menulis tebesar (Maximum) adalah 

100 dan ketrampilan menulis terkecil (Minimum) adalah 62. Rata-rata 

ketrampilan menulis dari 26 responden adalah 81 dengan deviasi standar 

sebesar 11.082. Nilai range sebesar 38 dan nilai sum sebesar 2106.  

2. Data Nilai Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest kelas III B 

(Think Talk Write) 

Tabel 4.4 

Data Nilai Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest kelas III B 

 

No Nama Pretets Posttest 

1 Arief 84 84 

2 Chevin 50 68 

3 Dandi 53 65 

4 Dea 79 75 

5 Deviana 95 95 

6 Dewi 67 70 

7 Dino 64 65 

8 Faiza 82 78 

9 Feby 77 82 
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Lanjutan tabel 4.4 

 
10 Fitria 68 80 

11 Guntur 82 82 

12 Icha 80 75 

13 Iilham 95 95 

14 Intan 72 72 

15 Kelvin 61 75 

16 Maulida 75 72 

17 M.Afzal 60 63 

18 M.Fauzza 83 90 

19 Nikita 73 72 

20 Nur Azizzah 50 62 

21 Qorinal 90 95 

22 Reyhan 52 68 

23 Reyvandy 54 73 

24 Sakia 73 83 

25 Alanjung 50 64 

26 M.Aditya 53 72 

27 Gladiza 50 68 

 

Dari data nilai di atas kemudian digunakan untuk mencari mean, rata-

rata, deviasi standar dan data deskripsi lainnya. Dengan bantuan software 

SPSS versi 16.0. Data deskripsi tersebut dapat dilihat di tabel berikut. 

        Tabel 4.5  

     Deskripsi Data Hasil Ketrampilan Menulis Pretest Kelas III B 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 

Error 
Statistic Statistic 

B 27 45 50 95 1884 69.78 2.630 13.664 186.718 

Valid N 

(listwise) 
27         
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Dari output SPSS tabel 4.5 menunjukkan jumlah responden (N) ada 

27. Dari 27 responden ini ketrampilan menulis tebesar (Maximum) adalah 95 

dan ketrampilan menulis terkecil (Minimum) adalah 50. Rata-rata 

ketrampilan menulis dari 27 responden adalah 69.78 dengan deviasi standar 

sebesar 13.664. Nilai range sebesar 38 dan nilai sum sebesar 1884. 

Tabel 4.6 

Deskripsi Data Hasil Ketrampilan Menulis Posttes Kelas III B (Think, Talk, Write) 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 
Variance 

 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error 
Statistic Statistic 

TTW 27 33 62 95 2043 75.67 1.901 9.876 97.538 

Valid N 

(listwise) 
27         

 

Dari output SPSS tabel 4.6 menunjukkan jumlah responden (N) ada 

27. Dari 27 responden ini keterampilan menulis tebesar (Maximum) 

adalah 95 dan ketrampilan menulis terkecil (Minimum) adalah 62. Rata-

rata keterampilan menulis dari 27 responden adalah 75.67 dengan deviasi 

standar sebesar 9.876. Nilai range sebesar 33 dan nilai sum sebesar 2043. 
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3. Data Nilai Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest Kelas III C 

(Konvensional) 

Tabel 4.7 

Data Nilai Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest Kelas III C 

 

No Nama Pretest Posttest 

1 Fahriza 62 60 

2 Febri 81 81 

3 Hanifah 68 68 

4 Ilham 50 50 

5 Isnaini 76 76 

6 M.N.Hasan 81 81 

7 M.N.Husin 70 70 

8 M.Rizky 68 68 

9 Nelvira 72 72 

10 Raihan 79 79 

11 Raka 60 68 

12 Rama 60 68 

13 Refi 62 62 

14 Sakhira 75 75 

15 Salwa 78 78 

16 Shahwa 89 89 

17 Siti Aisyah 73 73 

18 Stefani 72 70 

19 Syaiba 72 72 

20 Syarifa 82 82 

21 Janeta 68 68 

22 Teguh 69 69 

23 Tristan 75 75 

24 Zaid 60 60 

25 Zaky 65 65 

26 Abekobain 58 58 

27 Aqbil 73 73 
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Dari data nilai di atas kemudian digunakan untuk mencari mean, rata-

rata, deviasi standar dan data deskripsi lainnya. Dengan bantuan software 

SPSS versi 16.0. Data deskripsi tersebut dapat dilihat di tabel berikut. 

        Tabel 4.8 

   Deskripsi Data Hasil Ketrampilan Menulis Pretest Kelas III C 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Variance 

 
Statist

ic 
Statistic Statistic Statistic 

Statist

ic 
Statistic 

Std. 

Error 
Statistic Statistic 

C 27 39 50 89 1898 70.30 1.694 8.805 77.524 

Valid N 

(listwise) 
27         

 

Dari output SPSS tabel 4.8 menunjukkan jumlah responden (N) ada 

27. Dari 27 responden ini keterampilan menulis tebesar (Maximum) 

adalah 89 dan ketrampilan menulis terkecil (Minimum) adalah 50. Rata-

rata keterampilan menulis dari 27 responden adalah 70.30 dengan deviasi 

standar sebesar 8.805. Nilai range sebesar 39 dan nilai sum sebesar 1898. 
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Tabel 4.9 

Deskripsi Data Hasil Ketrampilan Menulis Posttes Kelas III C (Konvensional) 

 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Sum Mean 

Std. 

Deviation 

Varianc

e 

 Statist

ic 

Statisti

c 
Statistic Statistic 

Statist

ic 
Statistic 

Std. 

Error 
Statistic Statistic 

Konvensional 27 39 50 89 1910 70.74 1.620 8.420 70.892 

Valid N 

(listwise) 
27         

 

Dari output SPSS tabel 4.9 menunjukkan jumlah responden (N) ada 

27. Dari 27 responden ini ketrampilan menulis tebesar (Maximum) adalah 

89 dan keterampilan menulis terkecil (Minimum) adalah 50. Rata-rata 

keterampilan menulis dari 27 responden adalah 70.74  dengan deviasi 

standar sebesar 8.420. Nilai range sebesar 39 dan nilai sum 1910. 

4. Perbandingan Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest dari 

Ketiga Kelas 

         Tabel 4.10 

                           Perbandingan Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest dari Ketiga Kelas 

 

Data 
Pretest Posttest 

A B C A B C 

Subjek 26   27 27  26  27  27  

Nilai terendah  48 50   50  62 62   50 

Nilai tertinggi  91  95  89  100  95  89 

Mean  70,50  69,78  70,30  81  75,67  70,74 

Standart Deviation  10,535  13,664  8,805  11,082  9,876  8,420 
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C. Analisis Data 

Untuk memperoleh data tentang hasil keterampilan menulis siswa 

kelas III MIN Baleasri pada mata pelajaran bahsa Jawa, peneliti menggunakan 

tes yang disebarkan kepada kelas III A, III B, III C. 

Untuk mengetahui prosentase keterampilan menulis siswa kelas III 

pelajaran bahasa Jawa dari tiga kelompok kelas, perlu ada perangkingan skor 

keterampilan menulis dari data yang telah didapatkan. Perangkingan ini 

menggunakan cara penyusunanrangking berdasarkan mean dan deviasi 

standar.
83

 Lebih spesifikasi lagi penyusunan rangking ini menggunakan 

kedudukan atas tiga rangking. Patokan untuk menentukan rangking atas, 

rangking tengah, dan rangking bawah adalah sebagai berikut :
84

  

    Atas 

 Mean + 1SD 

    Tengah 

 Mean – 1SD 

      Bawah 

Di bawah ini adalah data tentang hasil tes keterampilan menulis siswa 

yang peneliti peroleh dari ketiga kelompok , yaitu kelompok kelas yang 

menggunakan strategi estafet writing, kelompok kelas yang menggunakan 

strategi think, talk, write (TTW), dan kelompok kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional. 

                                                           
83

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 448. 
84

 Ibid., 449. 
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1. Analisis Keterampilan Menulis Siswa Kelas III A yang Menggunakan 

Strategi Estafet Writing 

Tabel 4.11 

Data Ketrampilan Menulis Kelas yang Menggunakan   

Stretgei Estafet Writing 

X F 

100 3 

95 2 

92 1 

86 2 

83 4 

81 1 

80 2 

77 1 

76 1 

75 2 

72 3 

68 1 

67 1 

63 1 

62 1 

Total  26 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang mendapatkan nilai 62, 

63, 67,68 masing-masing berjumlah 1 anak, 3 anak mendapat nilai 72, 2 

anak mendapat nilai 75, 1 anak mendapat nilai 76 dan 1 anak lagi mendapat 

nilai 77, 2 anak mendapat nilai 80, 1 anak mendapak nilai 81, 4 anak 

mendapat nilai 83, 2 anak mendapat nilai 86, 1 anak mendapat nilai 92, 2 

anak mendapat nilai 95, dan 3 anak mendapat nilai 100. 

Berdasarkan perhitungan pada deskriptif data sebelumnya menggunakan 

bantuan software SPSS versi 16.0 diperoleh mean (Mx1) = 81 dan deviasi 

standar (SDx1) = 11, 082. Untuk menentukan kategori keterampilan menulis 



71 

 

 

 

kelas yang menggunakan strategi estafet writing pelajaran bahasa Jawa kelas 

III MIN Baleasri Magetan baik, cukup, dan kurang dibuat pengelompokkan 

dengan menggunakan perumusan sebagai berikut : 

Mx1 + 1. SDx1 = kelompok keterampilan menulis kelas yang menggunakan    

strategi estafet writing baik. 

Mx1 - 1. SDx1  = kelompok keterampilan menulis kelas yang menggunakan    

strategi estafet writing kurang. 

Sedangkan di antara keduanya termasuk kelompok keterampilan 

menulis kelas yang menggunakan strategi estafet writing cukup. Adapun 

perhitungannnya sebagai berikut : 

Mx1 + 1. SDx1 = 81 + 11,082 

     = 92,082 

     = 92 (dibulatkan) 

Mx1 - 1. SDx1  = 81 - 11,082 

     = 69,918 

     = 70 (dibulatkan) 

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor diatas 92 dikategorikan 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet writing baik, 

sedangkan skor 74 ke bawah dikategorikan keterampilan menulis kelas yang 

menggunakan strategi estafet writing kurang, dan skor antara 70-92 

dikategorikan keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet 

writing cukup. 
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Tabel 4.12 

Kategori Keterampilan Menulis Kelas yang Menggunakan Strategi Estafet Writing Pelajaran 

Bahasa Jawa 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 92 6 23,08 % Baik 

2 70 – 92 16 61,54 % Cukup 

3 Kurang dari 70 4 15,38 % Kurang 

Total  26 100 %  

 

 

 Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet writing kelas 

III MIN Baleasri Magetan berjumlah 6 anak dengan prosentase 23,08 %, 

kategori cukup keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi 

estafet writing kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 16 anak dengan 

prosentase 61,54 %, sedangkan kategori kurang untuk keterampilan menulis 

kelas yang menggunakan strategi estafet writing kelas III MIN Baleasri 

Magetan berjumlah 4 anak dengan prosentase 15,38 %. 

2. Analisis Keterampilan Menulis Siswa Kelas III B yang Menggunakan 

Strategi Think, Talk, Write (TTW) 

Tabel 4.13 

Data Ketrampilan Menulis Kelas yang Menggunakan 

Strategi Think, Talk, Write (TTW) 

 
X F 

95 3 

90 1 

84 1              

83 1 

82 2 
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Lanjutan tabel 4.13 

80 1 

78 1 

75 3 

73 1 

72 4 

70 1 

68 3 

65 2 

64 1 

63 1 

62 1 

 Total 27 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang mendapatkan nilai 62, 

63, 64 masing-masing berjumlah 1 anak, 2 anak mendapat nilai 65, 3 anak 

mendapat nilai 68, 1 anak mendapat nilai 70, 4 anak mendapat nilai 72, 1 

anak mendapat nilai 73, 3 anak mendapat nilai 75, yang mendapat nilai 78, 

80 masing-masing 1 anak, 2 anak mendapat nilai 82, yang mendapat nilai 

83, 84, 90 masing-masing 1 anak, dan 3 anak mendapat nilai 95. 

Berdasarkan perhitungan pada deskriptif data sebelumnya menggunakan 

bantuan software SPSS versi 16.0 diperoleh mean (Mx2) = 75,67 dan deviasi 

standar (SDx2) = 9,876. Untuk menentukan kategori keterampilan menulis 

kelas yang menggunakan strategi think talk write pelajaran bahasa Jawa kelas 

III MIN Baleasri Magetan baik, cukup, dan kurang dibuat pengelompokkan 

dengan menggunakan perumusan sebagai berikut : 
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Mx1 + 1. SDx2 = kelompok keterampilan menulis kelas yang menggunakan    

strategi think talk write baik. 

Mx1 - 1. SDx2  = kelompok keterampilan menulis kelas yang menggunakan    

strategi think talk write kurang. 

Sedangkan di antara keduanya termasuk kelompok keterampilan 

menulis kelas yang menggunakan strategi think talk write cukup. Adapun 

perhitungannnya sebagai berikut : 

 Mx1 + 1. SDx2     = 75,67 + 9,876 

        = 85, 546 

        = 86 (dibulatkan) 

 Mx1 - 1. SDx2      = 75,67 − 9,876 

        = 65, 794 

        = 66 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor diatas 86 dikategorikan 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi think talk write baik, 

sedangkan skor 66 ke bawah dikategorikan keterampilan menulis kelas yang 

menggunakan strategi think talk write kurang, dan skor antara 66-86 

dikategorikan keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi think 

talk write cukup. 
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Tabel 4.14 

Kategori Keterampilan Menulis Kelas yang Menggunakan Strategi Think Talk Write 
Pelajaran Bahasa Jawa 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 86 4 14,81 % Baik 

2 66 – 86 18 66,67 % Cukup 

3 Kurang dari 66 5 18,52 % Kurang 

Total  27 100 %  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi think talk write kelas 

III MIN Baleasri Magetan berjumlah 4 anak dengan prosentase 14,81 %, 

kategori cukup keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet 

think talk write kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 18 anak dengan 

prosentase 66,67 %, sedangkan kategori kurang untuk keterampilan menulis 

kelas yang menggunakan strategi think talk write kelas III MIN Baleasri 

Magetan berjumlah 5 anak dengan prosentase 18,52 %. 

3. Analisis Keterampilan Menulis Siswa Kelas III C yang Menggunakan 

Pembelajaran Konvensioanal 

 

Tabel 4.15 

Data Ketrampilan Menulis Kelas yang Menggunakan 

Pembelajaran Konvensioanal 

 

X F 

89 1 

82 1 

81 2 

79 1 
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 Lanjutan tabel 4.15 

  

78 1 

76 1 

75 2 

73 2 

72 2 

70 2 

69 1 

68 5 

65 1 

62 1 

60 2 

58 1 

50 1 

Total  27 

 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa yang mendapat nilai 50 dan 58 

masing-masing 1 anak, 2 anak mendapat nilai 60, yang mendapat  nilai 62 dan 

65 masing-masing 1 anak, 5 anak mendapatn nilai 68, 1 anak mendapat nilai 

69, yamg mendapat nilai 70, 72, 73, 75 masing-masing 2 anak, yang ,endapat 

nilai 76, 78, 79 masing-masing 1 anak, 2 anak mendapat nilai 81, dan yang 

mendapat nilai 82, 89 masing-masing 1 anak. 

Berdasarkan perhitungan pada deskriptif data sebelumnya menggunakan 

bantuan software SPSS versi 16.0 diperoleh mean (Mx3) = 70,74 dan deviasi 

standar (SDx3) = 8,420. Untuk menentukan kategori keterampilan menulis 

kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa 

kelas III MIN Baleasri Magetan baik, cukup, dan kurang dibuat 

pengelompokkan dengan menggunakan perumusan sebagai berikut : 
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Mx1 + 1. SDx3 = kelompok keterampilan menulis kelas yang menggunakan    

pembelajaran konvensional baik. 

Mx1 - 1. SDx3  = kelompok keterampilan menulis kelas yang menggunakan    

pembelajaran konvensional kurang. 

Sedangkan di antara keduanya termasuk kelompok keterampilan 

menulis kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional cukup. Adapun 

perhitungannnya sebagai berikut : 

Mx1 + 1. SDx3   = 70, 84 + 8,420 

       = 79, 16 

       = 79 (dibulatkan) 

Mx1 - 1. SDx3    = 70, 84 − 8,420 

       = 62,32 

       = 62 (dibulatkan)  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor diatas 79 dikategorikan 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional 

baik, sedangkan skor 62 ke bawah dikategorikan keterampilan menulis kelas 

yang menggunakan pembelajaran konvensional kurang, dan skor antara 62-79 

dikategorikan keterampilan menulis kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional cukup. 
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Tabel 4.16 

Kategori Keterampilan Menulis Kelas yang Menggunakan Pembelajaran Konvensional 
Pelajaran Bahasa Jawa 

 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 Lebih dari 79 5 18,52 % Baik 

2 62 – 79 17 62,96 % Cukup 

3 Kurang dari 62 5 18,52 % Kurang 

Total  27 100 %  

 

Dari kategori di atas dapat disimpulkan bahwa kategori baik untuk 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional 

kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 5 anak dengan prosentase 18,52 %, 

kategori cukup keterampilan menulis kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 17 anak dengan 

prosentase 62,96 %, sedangkan kategori kurang untuk keterampilan menulis 

kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional kelas III MIN Baleasri 

Magetan berjumlah 5 anak dengan prosentase 18,52 %. 

4. Analisis Komparasi Keterampilan Menulis Pretest dan Posttest dari 

Ketiga Kelas  

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas pada penelitian ini dibantu dengan alat bantu 

software SPSS versi 16.0. Data dikatakan berdistribusi normal apabila 

residial terdistribusi dngan normal yaitu memiliki tingkat signifikansi 
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di atas 5% (0,05). Hasil pengujian menunjukkan residual berdistribusi 

normal. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil perhitungan berikut ini : 

             Tabel 4.17 

                     Uji Normalitas Pretest 

      Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

A .080 27 .200
*
 .985 27 .955 

B .110 27 .200
*
 .952 27 .244 

C .101 27 .200
*
 .985 27 .951 

a. Lilliefors Significance Correction 
   

*. This is a lower bound of the true significance. 
  

 

Dari tabel di atas besarnya nilai Kolomogrov-Smirnov Z nilai kelas 

A adalah 0,080 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 > Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,05. Sedengakan nilai Kolomogrov-Smirnov Z nilai 

kelas B adalah 0,110 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 > Asymp. Sig 

(2-tailed) sebesar 0,05. Dan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensioanal mempunyai nilai Kolomogrov-Smirnov Z sebesar 

0,101 dan nilai signifikansi sebesar 0,200 > Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0,05. 
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Tabel 4.18 

    Uji Normalitas Posttest 

 

                                                  Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Estafet .121 26 .200
*
 .956 26 .324 

TTW .154 26 .115 .927 26 .067 

Konvensioanal .148 26 .149 .983 26 .931 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

Dari tabel di atas besarnya nilai Kolomogrov-Smirnov Z nilai kelas 

yang menggunakan estafet writing adalah 0,121 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,200 > Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,05. Sedengakan nilai 

Kolomogrov-Smirnov Z nilai kelas yang menggunakan think, talk, 

write (TTW) adalah 0,154 dan nilai signifikansi sebesar 0,115 > 

Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,05. Dan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensioanal mempunyai nilai Kolomogrov-Smirnov Z 

sebesar 0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,149 > Asymp. Sig (2-

tailed) sebesar 0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Untuk menguji data homogen atau tidak, peneliti menggunkan 

uji Harley,dan dibantu dengan software SPSS versi 16.0. Sebagai 

kriteria pengujian, jika nilai Sig >  α  (secara default di SPSS adalah 

0,05) maka dapat dikatakan bahwa varian dua atau lebih kelompok 
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data adalah sama atau homogen. Hasil uji homogenitas bisa dilihat di 

tabel sebagai berikut : 

    Tabel 4.19 

    Hasil Uji Homogenitas Pretest 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

NILAI Based on Mean 1.000 2 77 .373 

Based on Median .881 2 77 .419 

Based on Median and with 

adjusted df 
.881 2 76.785 .419 

Based on trimmed mean 1.020 2 77 .365 

 

Pada tabel di atas dapat dilihat Test of Homogenity of 

Variances  dan pada baris  Based on Mean diketahui nilai  Sig.  

sebesar 0,373. Karena nilai  Sig. 0,373 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa ketiga kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. 

Tabel 4.20  

Hasil Uji Homogenitas Posttest 

 

Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ketrampilan Based on Mean 1.127 2 77 .329 

Based on Median .995 2 77 .374 

Based on Median and with 

adjusted df 
.995 2 74.828 .374 

Based on trimmed mean 1.091 2 77 .341 
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Pada tabel di atas dapat dilihat Test of Homogenity of 

Variances  dan pada baris  Based on Mean diketahui nilai  Sig.  

sebesar 0,329. Karena nilai  Sig. 0,329 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa ketiga kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. 

5. Analisis Komparasi Keterampilan Menulis Pretest dari Ketiga Kelas  

Uji One Way Anova  ini digunakan untuk mengetahui adakah 

perbedaan keterampilan menulis pretes dari ketiga kelas. 

        Tabel 4.21 

                 Hasil Uji One Way Anova  Pretest 

                                                   ANOVA 

      

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.391 2 3.696 .030 .971 

Within Groups 9644.796 77 125.257 
  

Total 9652.188 79 
   

 

Dari hasil pengujian One Way Anova  seperti yang terlihat pada tabel 

4.14 bahwa Anova menunjukkan nilai F sebesar 0.030 dengan nilai 

signifikansi 0.971. Karena nilai signifikansi 0.971 > 0.05 (α) maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan keterampilan menulis 

dari ketiga kelas. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis dari 

ketiga kelas sebelum diberi perlakuan mempunyai rata-rata yang hampir 

sama atau memiliki kemampuan awal yang sama. 
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6. Analisis Komparasi Keterampilan Menulis Posttest Kelas yang 

Menggunakan Strategi Estafet Writing, Kelas yang Menggunakan 

Think, Talk, Write (TTW), dan Kelas yang Menggunakan 

Pembelajaran Konvensioanal dengan Menggunakan One Way Anova 

Uji One Way Anova  ini digunakan untuk mengetahui adakah 

perbedaan ketrampilan menulis dari kelas yang menggunakan strategi 

estafet writing, kelas yang menggunakan think, talk, write (TTW), dan 

kelas yang menggunakan pembelajaran konvensioanal. Hasil analisis 

statistik dengan uji One Way Anova dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.22 

Hasil Uji One Way Anova Posttest 

 

ANOVA 

Ketrampilan Menulis 

 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1394.302 2 697.151 7.206 .001 

Within Groups 7449.185 77 96.743 
  

Total 8843.487 79 
   

  

Dari hasil pengujian One Way Anova  seperti yang terlihat pada tabel 

4.17 bahwa Anova menunjukkan nilai F sebesar 7.206 dan signifikansi 

sebesar 0.001. Karena nilai signifikansi 0.001 < 0.05 (α) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. 

 Hal ini berarti ada/terdapat perbedaan yang signifikan antara 

ketrampilan menulis kelompok kelas yang menggunakan estafet writing, 
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kelompok kelas yang menggunakan think, talk, write (TTW), dan 

kelompok kelas yang menggunakan pembelajaran konvensioanal. 

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, hipotesis statistik 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah berikut ini : 

Ho1 : Tidak ada perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang 

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan 

think talk write (TTW) mata pelajaran bahasa Jawa kelas III 

MIN Baleasri Magetan 

Ha1 : Ada/terdapat perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan 

think talk write (TTW) mata pelajaran bahasa Jawa kelas III 

MIN Baleasri Magetan 

Ho2 : Tidak ada  perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional mata pelajaran bahasa Jawa kelas III 

MIN Baleasri Magetan. 

Ha2 : Ada/terdapat perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang  

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional mata pelajaran bahasa Jawa kelas III 

MIN Baleasri Magetan. 

Ho3 : Tidak ada perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang  
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menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional mata pelajaran bahasa 

Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan. 

Ha3 : Ada/terdapat perbedaan ketrampilan menulis kelas  yang  

menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional mata pelajaran bahasa 

Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan. 

 

Pengujian hipotesis dilakukan berdasarkan analisis ketrampilan 

menulis yang dilakukan dengan perhitungan uji one way anova dengan 

bantuan software SPSS versi 16.0. Hasil perhitungan uji one way anova  dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.23  

Perbandingan Keterampilan Menulis Antar Kelompok Kelas 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:ketrampilan      

 

(I) strategi (J) strategi 

Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Tukey 

HSD 

estafet 

writing 

TTW 5.333 2.703 .126 -1.13 11.79 

Konvensioan

al 
10.259

*
 2.703 .001 3.80 16.72 

TTW estafet 

writing 
-5.333 2.703 .126 -11.79 1.13 
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 Lanjutan tabel 4.23 

  

 
Konvensioan

al 

estafet 

writing 
-10.259

*
 2.703 .001 -16.72 -3.80 

TTW -4.926 2.677 .163 -11.32 1.47 

Bonferron

i 

estafet 

writing 

TTW 5.333 2.703 .156 -1.28 11.95 

Konvensioan

al 
10.259

*
 2.703 .001 3.64 16.87 

TTW estafet 

writing 
-5.333 2.703 .156 -11.95 1.28 

Konvensioan

al 
4.926 2.677 .209 -1.63 11.48 

Konvensioan

al 

estafet 

writing 
-10.259

*
 2.703 .001 -16.87 -3.64 

TTW -4.926 2.677 .209 -11.48 1.63 

*. The mean difference is significant at the 0.05 

level. 

    

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat perbedaan mean antar kelompok 

kelas yang menggunakan strategi estafet writing, kelas yang menggunakan 

think, talk, write (TTW) dan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensioanal.  

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesi pertama berbunyi “Ada/ tidak ada perbedaan keterampilan 

menulis kelas  yang   menggunakan estafet writing dengan kelas yang 

menggunakan think talk write (TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN 

Baleasri Magetan. Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa dari hasil 
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perhitungan tukey maupun Bonferroni menunujukkan bahwa perbedaan  

mean keterampilan menulis antara estafet writing dan TTW sebesar 5.333 

dan nilai signifikansi sebesar 0.126 (tukey) dan 0.156 (Bonferroni). Kedua 

signifikansi tersebut jauh > 0.05 sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Jadi tidak ada perbedaan keterampilan menulis kelas  yang   

menggunakan estafet writing dengan kelas yang menggunakan think talk 

write (TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan. 

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesi pertama berbunyi “Ada/ tidak ada perbedaan keterampilan 

menulis kelas  yang  menggunakan estafet writing dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran konvensional mata pelajaran bahasa Jawa 

kelas III MIN Baleasri Magetan”. Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa dari 

hasil perhitungan tukey maupun Bonferroni menunujukkan bahwa 

perbedaan  mean keterampilan menulis antara estafet writing dan 

pembelajaran konvensional sebesar 10.259 dan nilai signifikansi sebesar 

0.001 (tukey) dan 0.001 (Bonferroni). Kedua signifikansi tersebut < 0.05 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Jadi ada perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  menggunakan 

estafet writing dengan kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan. 
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3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga berbunyi “Ada / tidak ada perbedaan keterampilan 

menulis kelas  yang  menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas 

yang menggunakan pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa 

kelas III MIN Baleasri Magetan. Dari tabel 4.16 dapat dilihat bahwa dari 

hasil perhitungan tukey maupun Bonferroni menunujukkan bahwa 

perbedaan  mean keterampilan menulis antara TTW dan pembelajaran 

konvensional sebesar 4.926 dan  nilai signifikansi sebesar 163 (tukey) dan 

209 (Bonferroni). Kedua signifikansi tersebut jauh > 0.05 sehingga Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

Jadi tidak ada perbedaan keterampilan menulis kelas  yang  

menggunakan think talk write (TTW) dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri 

Magetan. 

 

D. Pembahasan dan Interpretasi 

1. Keterampilan Menulis Kelompok Kelas yang Menggunakan Strategi 

Estafet Writing 

Pada analisis data sebelumnya telah dilakukan perhitungan pada kelas 

estafet writing nilai tertinggi adalah 100 dan nilai terendah 62. Kategori 

baik untuk keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet 

writing kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 6 anak dengan 
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prosentase 23,08 %, kategori cukup keterampilan menulis kelas yang 

menggunakan strategi estafet writing kelas III MIN Baleasri Magetan 

berjumlah 16 anak dengan prosentase 61,54 %, sedangkan kategori kurang 

untuk keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet 

writing kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 4 anak dengan 

prosentase 15,38 %. Dengan rata-rata nilai kelas estafet writing sebesar 

81.  

Dari hasil analisis diatas diperkuat dengan teori pada bukunya Sitti 

Syatariah, bahwa startegi estafet writing  memberi kebebasan pada peserta 

didik untuk mengekspresikan imajinasi mereka melalui tulisan-tulisan 

yang dihasilkan bersama teman sekelasnya.
85

 Sehingga teori tersebut 

dapat diterima, karena pada kenyataannya hasil keterampilan menulis 

bahasa Jawa siswa meningkat. 

2. Keterampilan Menulis Kelompok Kelas yang Menggunakan Strategi 

Think, Talk, Write (TTW) 

Dari hasil perhitungan analisis data pada kelas think, talk, write (TTW) 

nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 62. Kategori baik untuk keterampilan 

menulis kelas yang menggunakan strategi think talk write kelas III MIN 

Baleasri Magetan berjumlah 4 anak dengan prosentase 14,81 %, kategori 

cukup keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet 

                                                           
85

 Sitti Syathariah, Estafet Writing (menulis berantai) Solusi dalam Menulis Cerpen Bagi 

Siswa SMA/MA (Yogyakarta : Leutika Prio Press, 2011), 41. 
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think talk write kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 18 anak dengan 

prosentase 66,67 %, sedangkan kategori kurang untuk keterampilan 

menulis kelas yang menggunakan strategi think talk write kelas III MIN 

Baleasri Magetan berjumlah 5 anak dengan prosentase 18,52 %. Dengan 

rata-rata nilai kelas think talk write sebesar 75,67 

Pada kelas TTW menunjukkan rata-rata nilainya lebih kecil 

dibandingkan dengan kelas estafet writing. Ini membuktikan bahwa teori 

yang mengungkapkan bahwa strategi think talk write (TTW) 

memperkenankan siswa untuk mempengaruhi dan memanipulasi ide-ide 

sebelum mengungkapkannya dalam bentuk tulisan bertolak belakang dari 

hasil analisis.
86

 Karena pada kenyataannya teori yang diungkapkan 

tersebut belum begitu nampak pada diri anak sehingga hasil keterampilan 

menulis siswa masih rendah jika dibandingkan dengan hasil keterampilan 

menulis kelas estafet writing. 

3. Keterampilan Menulis Kelompok Kelas yang Menggunakan 

Pembelajaran Konvensioanal 

Dan hasil keterampilan menulis kelas konvensional didapatkan nilai 

tertinggi 89 dan nilai terendah 50. Kategori baik untuk keterampilan 

menulis kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional kelas III 

MIN Baleasri Magetan berjumlah 5 anak dengan prosentase 18,52 %, 

                                                           
86

 Siti Nurjanah dan Joko Budi Poernomo, Efektivitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

TTW Dengan Tsts Terhadap Hasil Belajar Materi Teori Kinetik Gas (Demak : UIN Walisongo, 

2015),84. 
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kategori cukup keterampilan menulis kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 17 

anak dengan prosentase 62,96 %, sedangkan kategori kurang untuk 

keterampilan menulis kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensional kelas III MIN Baleasri Magetan berjumlah 5 anak dengan 

prosentase 18,52 %. Dengan rata-rata nilai kelas konvensioanal sebesar 

70,74. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata keterampilan menulis 

kelas konvensional masih dibawah KKM. Hal ini mendukung teori yang 

menyatakan bahwa pembelajaran konvensioanal prosedur pelaksanaanya 

kurang menekankan aktivitas fisik siswa, yang diutamakan aktivitas 

mental siswa sehingga hanya menghasilkan belajar menghafal.
87

 

Dibuktikan dengan rata-rata nilai dari kelas konvensioanl lebih rendah 

daripada kelas estafet writing dan kelas TTW. 
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 Nina Nur Inayah, Pengaruh Strategi Think Talk Write Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa  (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 20. 
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4. Perbedaan Keterampilan Menulis di Kelas yang Menggunakan 

Strategi Estafet Writing, Kelas yang Menggunakan Strategi Think 

Talk Write (TTW) dan Ketrampilan Menulis di Kelas yang 

Menggunakan Pembelajaran Konvensional Mata Pelajaran Bahasa 

Jawa Kelas III MIN Baleasri Magetan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil mean dari 

masing-masing kelas menunujukan perbedaan. Mean kelas estafet writing 

sebesar 81, mean kelas think, talk, write sebesar 75.67, dan mean kelas 

konvensional sebesar 70.74. Dari mean data yang diperoleh dapat 

diketahui bahwa adanya efektivitas strategi estafet writing dan think, talk, 

write terhadap keterampilan menulis bahasa Jawa siswa antar kelompok 

kelas yang menggunakan startegi yang berbeda. Dari ketiga kelompok 

kelas tersebut mean tertinggi adalah kelompok kelas yang menggunakan 

strategi estafet writing sehingga strategi tersebut paling efektif digunakan 

untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Jawa. 

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil perhitungan uji one way anova 

dengan bantuan sotware SPSS versi 16.0 bahwa tabel anova menunjukkan 

nilai F sebesar 7.206 dan signifikansi sebesar 0.001. Kemudian 

dikonsultasikan dengan nilai signifikansi 0.05 (α). Karena nilai 

signifikansi hitung 0.001 < 0.05 (α), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga  terdapat perbedaan yang signifikan antara ketrampilan 

menulis kelas yang menggunakan estafet writing, kelas yang 
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menggunakan think, talk, write (TTW), dan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensioanal. 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, keterampilan menulis 

siswa yang melakukan aktivitas pembelajaran menggunakan strategi 

estafet writing menunujukkan adanya perbedaan keterampilan menulis 

dengan siswa yang menggunakan strategi think, talk, write (TTW) dan 

keterampilan menulis yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

Rata-rata keterampilan menulis siswa yang menggunakan strategi estafet 

writing lebih baik dibandingkan dengan keterampilan menulis siswa yang 

menggunakan strategi think, talk, write (TTW) dan keterampilan menulis 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dan rata-rata 

keterampilan menulis siswa yang menggunakan strategi think, talk, write 

(TTW) lebih baik dibandingkan dengan keterampilan menulis siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

Sehingga dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa staregi estafet 

writing paling efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

menulis bahasa Jawa. Seperti yang telah dikemukakan oleh Syatariah 

dalam bukunya yang berjudul “Estafet Writing (Menulis Berantai) Solusi 

Dalam Menulis Cerpen Bagi Siswa SMA/MA” bahwa belajar secara 

berkelompok dengan strategi estafet writing dapat memotivasi peserta 
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didik yang tidak bisa menjadi bisa. Dan membuat suasana pembelajaran 

lebih menyenangkan.
88

 

Hal ini terjadi karena pada tingkat dasar, anak lebih senang belajar 

dengan bermain, berinteraksi dengan temannya dan lebih senang 

berpindah-pindah tempat daripada hanya duduk mendengarkan penjelasan 

dari guru. 

Pada hakikatnya seluruh strategi maupun metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam pembelajaran adalah baik semua dan sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Sebuah strategi tidak bisa berdiri 

sendiri, harus ada strategi pendukung yang membantu terlaksananya 

sebuah pembelajaran. Strategi estafet writing dan strategi think, talk, write 

(TTW) tidak akan bisa berjalan tanpa adanya strategi lain seperti ceramah, 

tanya jawab yang ada dalam pembelajaran konvensioanal. Begitupun 

dengan pembelajaran konvensioanl membutuhkan strategi lain agar 

pembelajaran tidak membosankan. Jadi antar strategi saling mendukung 

dan saling berhungungan.  

Meskipun demikian, siswa memiliki karakter dan kemampuan yang 

berbeda, jadi harus pandai-pandainya sesorang guru memilih strategi 

maupun metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan 

siswa. 
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 Syathariah, Estafet Writing (menulis berantai), 43. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di tarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hasil keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi estafet 

writing pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan tahun 

pelajaran 2016/2017 nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 62. Yang 

termasuk dalam kategori baik yaitu dalam kriteria nilai > 92 dengan 

prosentase 23,08 %, kategori cukup dalam kriteria nilai 70-92 dengan 

prosentase 61,54 %, sedangkan kategori kurang dalam kriteria < 70 

dengan prosentase 15,38 %. Dengan rata-rata nilai kelas estafet writing 

sebesar 81 termasuk dalam kategori baik.  

2. Hasil keterampilan menulis kelas yang menggunakan strategi think, talk, 

write (TTW) pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan nilai 

tertinggi 95 dan nilai terendah 62. Yang termasuk dalam kategori baik 

yaitu dalam kriteria nilai > 86 dengan prosentase 14,81 %, kategori cukup 

dalam kriteria nilai 66-86 dengan prosentase 66,67 %, sedangkan kategori 

kurang dalam kriteria nilai < 60 dengan prosentase 18,52 %. Dengan 

keseluruhan nilai rata-rata 75,66667 termasuk dalam kategori cukup. 
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3. Hasil keterampilan menulis kelas yang menggunakan pembelajaran 

konvensioanal pelajaran bahasa Jawa kelas III MIN Baleasri Magetan nilai 

tertinggi 89 dan nilai terendah 50. Yang termasuk kategori baik yaitu 

dalam kriteria nilai > 79 dengan prosentase 18,52 %, kategori cukup dalam 

kriteria nilai 62-79 dengan prosentase 62,96 %, sedangkan kategori kurang 

dalam kriteria nilai < 62 dengan prosentase 18,52 %. Dengan keseluruhan 

nilai rata-rata 70,74074 termasuk dalam kategori kurang. 

4. Pembelajaran dengan strategi estafet writing paling efektif untuk 

meningkatkan keterampilan menulis bahasa Jawa yang dibuktikan dengan 

adanya perbedaan yang signifikan dari hasil perhitungan uji one way 

anova menunjukkan nilai signifikansi 0.001 < 0.05 (α) maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Dengan demikian maka hipotesis penelitian dapat 

diterima. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi kepala sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengambil kebijakan lebih 

ditingkatkan dalam menciptakan suasana sekolah yang sesuai dengan 

karakter peserta didik. 
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2. Bagi pendidik 

Agar selalu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih kepaa peserta 

didiknya sehingga dapat memahami bagaimana karakter peserta didik dan 

juga selalu berperan aktif dalam meningkatkan kreatifitas dalam 

menciptakan suatu strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter 

siswa sehingga hasil belajar siswa menjadi baik dan peserta didik 

mempunyai minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. 

3. Bagi peserta didik 

Agar mereka mampu mengenali karakternya dan mampu memilih cara 

belajar terbaik bagi dirinya untuk menciptakan hasil belajar agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

4. Bagi peneliti berikutnya 

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu 

sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih 

lanjut.  
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