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Abstrak
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan menulis paragraf

dalam mata kuliah Peningkatan Keterampilan Berbahasa lndonesia dengan
rrenerapkan pendekatan cooperotive learning. Subjek penelitian ini
mahasiswa semester satu kelas H 5 D- II PGSD Curu Kelas FIP
IJniversitas Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini berlangsung selama beberapa siklus, yang masing-
masing siklus meliputi tiga subkegiatan yaitu perencanaan. tindakan, dan
refleksi. Seciangkan metode pengumpuian cjata melalui pengamaran dan
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif
krrantitati f sedan gkan penarikan kesimpu lan di lakukan secara bertahap.

Hasil penelitian menyimpulkan, (l) pelaksanaan pembelajaran
menulis paragraf melalui pendekatan cooperative learning dapat
meningkatkan kemampuan menulis paragraf rnahasiswa, (2) hasil evaluasi
di kelas H 5; 100 % dari junrlah mahasiswa mengalami peningkatan
kernanrpuan menulis paragral', khususnya keterampilan menulis paragraf
rata-rata meningkat 31,6 (kondisi awal nilai rata-rata 66,4 rleningkat
menjadi 98); dan (3) hasil kesimpulan tim peneliti dan peneliti sesudah
dilakukan tindakan pada kelas H 5 melalui pendekatan cooperative
learning dalam pembelajaran menulis paragraf ada peningkatan prestasi
yang signifikan dari rata- rata kondisi awal sampai siklus I meningkat 9,2
o/0, sedangkan dari siklus I ke siklus II rata- rata meningkat 22,8 Yo, dan
dari kondisi awal sampai siklus II meningkat3l,8o .

Kata- kata kunci: kemampuan menulis paragraf, cooperative learning

Pendahuluan
Kemampuan menulis merupakan kemampuan berbahasa yang perlu

dimiliki setiap orang, terutama calon guru. Kita dapat mengkomunikasikan
gagasan dan pengalaman pada berbagai pihak di antaranya melalui tulisan.
Oleh karena itu, kemampuan menulis harus dibina dan ditingkatkan secara
intensif dari tingkat pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.

lJntuk menghasilkan tulisan yang baik dituntut beberapa kemampuan
menulis, misalnya seseorang harus memiliki pengetahuan tentang hal yang
akan ditulis dan cara menulisnya. Kemampuan menulis merupakan
kemampuan kompleks yang menuntut sejumlah keterampilan dan
pengetahuan. Karangan yang sederhana pun secara teknik sudah dituntut
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memenuhi persyaratan dasar. Persyaratan dasar tersebut antara lain
menentukan topik, mengembangkan kalimat, dan paragraf yang tersusun
secara logis, serta ditulis dengan ejaan yang berlaku (Akhadiah, dkk,
1992:104).

Kemanrpuan menulis tidak semudah yang kita bayangkan. Bahkan
para sarjana pun belum tentu dapat menulis dengan baik. karena menulis
merupakan keterampilan yang dapat dihasilkan dengan latihan secara
sungguh-sungguh. Melalui latihan yang terus rnenerus akan didapatkan
pengalaman bagaimana proses menulis yang baik, di sanrping itu
mengetahui kekurangan dan hambatan yang dialarninya sefta mengetahui
cara memperbaikinya.

Mahasiswa D-ll PCSD nantinya menjadi guru kelas di sekolah dasar
harus memiliki kemarnpuan menulis yang baik-. Gunr sekolah dasar harus
dapat membimbing peserta didiknya untuk menuiis sebuah karangan yang
baik. Berbagai usaha pembinaan menulis dilakukan melalui: (1) jalur
pendidikan, (2) telaah teoritis, dan (3) usaha-usaha pembudayaan menulis
karangan. Melalui jalur pendidikan, usaha pembinaan menulis karangan
dilakukan melalui mata kuliah Peningkatan Keterampilan berbahasa
Indonesia.Kenrudian melalui telaah teoritis pembinaan menulis karangan
dapat dilakukan dengan jalan membuat laporan hasil penelitian. Melalui
usaha pembudayaan, pembinaan menulis karangan dilakukan dengan cara
menyebarluaskan kebiasaan menulis karangan sebagai kegiatan
komunikasi.

Banyak keluhan dari berbagai pakar maupun dosen bahwa
kemampuar'l menyusun paragraf kurang memuaskan. Dalam rangka
meningkatkan kemampuan menulis paragraf para guru sudah mencoba
beberapa pendekatan pembelajaran. Dalam usaha meningkatkan
kemampuan menulis paragraf, peneliti mencoba menerapkan pendekatan
Cooperative Learning. Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti rnemilih
suatu pendekatan c:oolterative leorning untuk meningkatkan kernanrpuan
menulis paragral'bagi mahasisu,a D-ll PCSD FIP UNY.

:Hakikat Menulis
Menulis merupakan kegiatan yang bersifat produlctif'. Untuk dapat

mengajarkan menulis, mahasiswa calon guru SD harus memahami hakikat
menulis. Pemahaman terhadap materi menulis akan mempermudah
penyampaian bahan ajar, calon guru rnendapat gambaran mengenai
langkah-langkah dalarn pembelajaran menulis. Dengan memahami
berbagai hal tentang menulis akan membantu melaksanakan tugas
pembelajaran menulis dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan
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pembelajaran lain, Menulis dan mengarang merupakan dua kegiatan yang
saling berkaitan.

Mengarang pada hakikatnya bukan hanya menulis simbol-simbol
grafis melainkan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis melalui
kalimat-kalirnat yang dirangkai secara utuh, lengkap, dan jelas sehingga
buah pikiran dapat dikomunikasikan kepada pembaca. Secara singkat,
pengarang menggunakan bahasa tulis untuk menyatakan isi hati secara
menarik dan mudah dipahami (Byrne,1979).

Suatu tulisan dapat dinyatakan baik apabila struktur yang membentuk
itu koheren. Susunan kata yang membentuk kalimat, kalim,rt-kalimat yang
membentuk paragraf, dan paragraf-paragraf yang membentuk wacana
har"us kcheren. Paragraf nrerupakan himpunan dari k"alimat-kalimat yang
bertalian dalarn satu rangkaian metnbentuk sebuah gagasan. Paragraf
merupakan gagasan yang lebih luas dari kalimat. Sebuah paragraf menjadi
jelas setelah ada uraian atau penjelasan yang menampilkan pokok-pokok
pikiran yang berkaitan dan mendukung gagasan pokok (Keraf, 1997).

Cooperativc Lcarning
Pengalaman para dosen menunjukkan bahwa menulis paragraf

dengan menggunakan pendekatan konvensional kurang menggembirakan
hasilnya. Oleh karena itu, perlu mencari modei pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan menulis paragraf. Cooperative learning
berangkat dari suatu asumsi bahwa alur proses belajar tidak harus berasal
clari guru rnenuju sisrva. Siswa juga memiliki potensi untuk saling
mengajar siswa lain dalanr bentuk peer teachirg. Bahkan banyak hasil
penelitian menrrnjukan l:ahrva pengajaran teman sebaya lebih efektif
daripada pengajaran oleh guru (Anita Lie,2003).

Slavin (dalam Rusdi. 1998) mendefinisikan cooperative learning
sebagai pendekatan pembelajaranyang mengharuskan siswa bekerja dalam
kelornpok heteroge;r yang beranggotakan empat atau enam orang.
I{eterogenitas anggota kelompok ditinjau dari berbagai sudut, seperti
kemampuan akademis, jenis kelamin, maupun status social. Dalam hal ini
Brrrden dan Byrd (1999:99) merumuskan: "cooperotive learning is a
means of grouping students in small,mixed ability learning teams. The
teacher present tlrc group with a problem to solve or ta,rk to perform .

Student in lhe group the work among themselves ,help one another ,proise
and critize one another's contribution,c . Students work in group offour to
six member cooperate with each other lo learn the material".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikenali beberapa pembelajaran
yang menggunakan pembelajaran cooperative, yakni (a) mahasiswa
bekerja dalam kelompok, setiap kelompok beranggota empat sampai enam
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orang; (b) kelompok merupakan perpaduan antara yang bekemamptran

tingg-i, iedang, atau rendah; (c) guru menyajikan permasalahan atau

;r"bl;* unt;[ dipecahkan dalam kelompok; (d) murid (mahasiswa)

bekerja dalam tangi<a menyelesaikan tugas atau masalah '

sut ut saragitr (2002) menyatakan bahwa melalui pendekata:t

cooperative leariing mahasiswa dipacu berpikir memecahkan masalah,

mengimplementasikin konsep, rnenyumbangkan pengetahuannya kepada

ungg"otu'luin. Melalui pendekatan ini mahasiswa dilatih untuk menghargai

p"ii"p"t orang lain, juga latihan menyatakan pendapat kepada orang lain

ialam'suasanu t .6u [.timpok. Mahasiswa juga diharapkan mampu belajar

merefleksikan prores pemikiran mereka sendiri dan membuat koneksi

antara pengalaman mereka dalam diskusi kelompok'

Kaita}nya dengan pelaksanaan pendekatan cooperative learning,

Arends (daiam satr-at Saragih, 2002) menyatakan bahwa pendekatan

demikian menguntungkan dui belah pihak, baik bagi yang berkemampuan

rendah, maupun yang berkemampuan tinggi' Bagi yang berkemampuan

rendah, prestasi *...fu akan tergolong sebagai akibat mereka berinteraksi

d.ngun yang berkemampuan tinggi, sementara itu bagi yang

berliemampua-n tinggijuga akan memiliki kepuasan karena mereka dapat

nrenjadi tutor bagi-laig lemah. Dalam cooperative learning, mahasiswa

yunj punAui memitili kesempatan untuk membantu temannya yang kurang

i,-ri"i, sementara itu rnahasiiwa yang kurang pandai, pemahamatrnya akan

meningkat karena clitolong oten i.run dalam kelompok. Meskipun

demiki-an Woolfolk dan Nicholich (1984) mengingatkan bahwa

cooperativa lettrning tidak selalu menjamin scmtla anggota kelompok

diuntungkan dengan'pendekatan ini. Hal ini tergantr.tng pada dinamika

kelompck. Anggota kelompok yang tidak niau aktif melalui pengajuan

pertanyaan atau menjawab pertanyaan anggota lain tidak diuntungkan.

Bahkan anggotayang-introvert lebih cocok melalui pendekatan i rcl ividgal'

Menfingat tuJuan cooperotive learning maka pengelompokan

mahasiswa ,i*pu(un masalih tersendiri. (Johnson dan Johnson dalam

Rusdi, 1998) menyatakan penempatan mahasiswa secara sembarangan

il; kelompok tiaat at<an ,"rgh*ilkan kerjasama yanq baik. unruk

mengefektifk an cooperative learning, mahasiswa harus saling mengenal,

berk6munikasi secaia akurat, salinghenerima dan mendukung, dan clapat

menyelesaikan masalah secara konstnrktif. Menurut Lundgren (dalam

sutot surugih, 2002) beberapa unsur dasar demi terlaksananya cooperative

ieorning"iufuf, mahasiswa memiliki tanggung jawab, persepsi, dan tujuan

sama dalam kelomPoknYa.----- 
nog., dan Davii Johnson (dalam Anita Lie, 20AD menyatakan

bahwa tidak semua kerja kelompok dapat disebut cooperative learning'
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Untuk mencapai hasil kerja kelompok yang maksimal ada lima prasyarat
yang perlu dipertirnbangkan, yakni saling ketergantungan positif, tanggung
jawab perseo;angan, tatap muka, komunikasi antaranggota, dan evaluasi
proses kelompok.

Dengan diterapkan cooperative learning menurut Kagan (dalam
Rusdi, 1998) membawa berbagai keuntungan, yaitu : (a) semua peserta
didik mendapat kesempatan memperr.,leh reu,ard setelah menyeresaikan
rnateri pelajaran, (b) peserta didik mendapat kesempatan memperoleh
reward setelah menyelesaikan materi pelajaran, dan (c) reward yang
diberikan kepada kelompok dapat digunakan untuk memberikan motivasi
berprestasi kepada semua peserta didik.

setiap anggota berkontribusi pada group tota!, siswa diberi point
dengan membandingkan penampilan mereka dengan penampilan siswa lain
dalam divisi. Divisi ini ditetapkan berdasarkan tes kemampuan, setiap
divisi terdiri atas empat sampai enam siswa. siswa yang berprestasi terbaii<
dirancang untuk divisi 1, terbaik berikutnya untuk divisi 2, dan seterusnya
(Woolfolk dan nichoiich, I 984).

hiest (dalam Rusdi, 1998) mengemukakan cooperative rearning
memiliki tujuh komponen utama, yakni : (a) kejelasan tujuan yang hendak
dicapai, (b) penyiapan pengajaran, termasuk didalamnya pernbentukan
kelompok, penyiapan tugas peserta telah memahami isi pelajaran, (c)
kepastian peserta didik telah nremahami isi pelajarn, (d) pembentukan tim
yang anggotanya bersifat hiterogen, (e) kuis individual yang dilakukan
dalam rangka meyakinkan keberhasilan peserta didik dalam belajar dan
indikator tanggung jawab siswa ,(f) kemajuan skor secara individuat, dan
(g) reward terhadap terhadap tim. Menurut slavin (1995) keseluruhan
siklus aktivitas meliputi presentasi guru, kerja tim, dan kuis.

Rusdi (1998) dalam penelitiannya yang terkait dengan implementasi
pendekatan cooperative learning rnemberi deskrpsi sebagai berikut (l)
pembentukan kelompok yang memadukan antara keinginan siswa dan
ketentuan dari guru merupakan alternative pernbentukan kelompok yang
baik dalam rangka membentuk kelompok yang mau bekerjasam:a" (z)
pemberian wewenang untuk mengkoordinasi anggota kelompok dan
tanggung jawab untuk memajukan kelompok merupakan salah satu
pendekatan yang efektif dalam rangka mengaktifkan siswa yang pandai,
(3) pemberian kesempatan kepada siswa yang kurang pandai untuk
mengerjakan tugas yang sederhana, merupakan salah satu teknik yang
dapat digunakan dalam memberikan kesempatan kepada mereka untuk
memperoleh penghargaan diri, dan (4) penerapan cooperative learning
dapat meningkatkan prestasi belajar, baik bidang kognitif maupun efehif.

Peningkalkan Kemampuon Menul is Paragraf
Melalui Pendekatan Cooperatiye Learning, 2l - 30
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Perencanaan
Tahap perencanaan diawali dari penemuan inasalah, kemudian

merancang tindakan yang akan dilakukan langkah-langkah secara rinci
sebagai berikut: ( a) pengeiompokan mahasiswa berdasarkan hiteroginitas,
dan (b) merencanakan lanlkah-langkah pemtrelqiaran yanJI dapat
meningkatkan kemampuan menulis paragraf dengan perrdekatan

cooperalive learning.

Tindakan
Tindakan dilaksanakan pemecahan masalah seperti rencana.

Tindakan ini dipandu oleh perencanaan yang telatr dibuat. Namun
perencanaan harus bersifat fleksibel dan terbuka terhadap pertrbahan dalam
pelaksanaan. Jadi tindakan bersifat dinamis, yang rnemerlukan keputusan
cepat tentang apa yang perlu dilakukan. l'{ungkin negosiasi dan kompromi
diperlukan, tetapi kompromi harus dilihat dalam konteks strateginya
(Suwarsih,l994:21)..

Refleksi
Refleksi bertujuan mcngatasi permasalahan, dengan mcmodilikasi

perencanaan sebelumnya sesuai dengan lapangan. Refleksi berfungsi
sebagai sarana menyamakan data, koreksi data, dan untuk validasi data
(Suyata dkk,l995). Pada penelitian ini kegiatan refleksi dilakukarr tiga-
tahap yaitu (l) perumusan masalah, (2) tahap merancang tindakan, (3)

tahap pelaksanaan .

Pada penelitian ini akan dilakukan dua macam evaluasi,yaitu (l)
evaluasi formatil dan (2) Evaluasi hasil belajar. Kriteria evaluasi bersifat
absolut sebagai acuan dalam mempertimbangkan dan memberikan makna
terhadap pencapaian setelah proses tindakan. Hasil tindakan diukur dari
pengamatan dibandingkan dengan standar minimal yang ditentukan antara

60%-75% (Aswan Zain dkk,1996:122). Apabila hasil mencapai ukuran

standar, tindakan dinyatakan berhasil baik. Apabila tidak mencapai standar,

tindakan itu belum berhasil.
Langkah revisi dilakukan jika tindakan belurn berhasil, sehingga

harus diadakan putaran ke 2 (siklus II). Demikian pula siklus Il belum
berhasil, diadakan program siklus III, dan seterusnya. Berdasarkan hasil
evaluasi yang dilakukan, diperoleh peningkatan kemampuan menulis atau

kemunduran kemampuan menulis paragraf melalui pendekatan

Cooperative Learning dan daftar permasalahan yang muncul di lapangan,

kemudian permasalahan itu dapat digunakan sebagai dasar revisi.
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Pengumpulan
Data penelitian ini
mahasiswa melalui

data menggunakan teknik observasi, dokumentasi'

berasal dari hasil menulis paragraf yang dilakukan
pendekatan coope rat ive learning.

Penilaian Paabel :1. Format Penilaian

No. Unsur Yang Dinilai
Bobot

Maksimal
Skore Keterangan

L Kohesi 20
) Koherensi 20

3. Pilihan kata l5
4 Eiaan l5
5

T^-l^ L^^^r 4ltua u(rvo
1n
I\-,

6. Kelenskapan paragraf 20

Jumlah 100

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis statistik

deskreptif dan deskriptif kuantitatif dengan model alur. Teknik ini terdiri

dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi

data, f,enyajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles dan Huberman

,1984j. nlOurci data yaitu kegiatan pemilihan data, penyederhanaan data,

,".tu 
-transformasi 

data kasar dari catatan pengamatan, sedangkan

penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dari hasil diskusi lain

pcneliti.

Hasil Peneliatian dan Pemtrahasan
Setelah dilakukan penelitian hasil dapat dilihat seperti pada tabel berikut'

Tabel 2: Rekapitulasi Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam

Menulis Parasraf

Peningkatkan Kemampuan Menul is Paragraf
Melalii Pendekatan Cooperalive l.earning, 2l - 30



PELANGI PENDID|KAN, yot Vlil, No. 2; Januari2008

I
t
{

C2 60 75 9A
C3 '70 10 95
C4 65 75 100
cr 5 ?s 80 100

IV DI 70 70 r00
D2 75 80 100
D3 60 70 95
D4 65 '7s 100
D5 50 65 90

v EI 65 70 r00
E2 70 85 100
E3 75 80 100 v
E4 60 70 95
E5 70 80 !00

vt FI 60 75 95
t-'2 '15 80 r00
F3 60 75 90
F4 6s 80 100
F5 "10 80 100

UI 70 75 I00
C2 60 '?0 90
c3 65 0 r00
G4 80 ll0 I00
c5 70 80 100

VIII HI 75 80 r00
..___L

I

H2 65 -t5 I00
H3 50 70 95 -I I

H4 60 75 r00
H5 56 70 100

I otal Nrlai
Kelompok

2655 3025 3915

Rata- rata Nilai
Kclomook

332 378,t 489,4

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa menulis
paragraf masih rendah. Dari 40 mahasiswa yang mampu menulis baik
hanya l8 mahasiswa (4s%). perru usaha meninglatkan 22 orang (g0%)
dengan model cooperative learning.

Hasil monitoring siklus Imenyimpulkan indikator yang nrenunjukkan
pembelajaran menulis paragraf dalam mata kuliah eeningkitan Hasil yang
diperoleh pada siklus I pertama ini belum seperti yung aif,arapkan. Dari 40
mahasiswa yang mempqlofeh 

-nilai 
tinggi ( 

-g5) 
ada i orang,'dan l4 orang

m-ahasiswa mendapat. nilai 80, sedan[ t I mahasis*u *Jrp.roleh nilai
75 dan satu orang mahasiswa memperoGh nilai 65.
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pada siklus II mahasiswa yang memperoleh nilai 100 ada 26 orang

(65%),5 orang ( 17,5 %) memperoleh nilai 90, sedangkan 9 orang (22,5%)

rleraAa pada nilai 95. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus

I yang signifikan dari nilai 85 tertinggi siklus I ada 3 orang (7,5 yo),

*.nin[tut *enjadinilai 100 pada siklus II ada ?6 orang(65 %) sedangkan

sisa l4 orang (35 ol,) memperoleh nilai 95 dan 90.

Hasil obiervasi dan rnonitoring tindakan siklus II ini menunjukkan

kernajuan signifikan dari tindakan pertama, yang agak menggembirakan

adala"h teranlkatnya 26 mahasiswa memperoleh nilai 100 pada siklus II

sedangkan pada siklus I nilai tertinggi 85 ada 3 orang.

Hasil'refleksi berupa temuan pembelajaran dengan menggunakan

rendekatatt cooperalitte leorninrl dapat meningkatkan prestasi mahasiswa

rlalam ,ne:.,ilis uaragraf sangat mernuaskan. FIal ini dituniukkan 65%

mahasiswa memperoleh nilai 100, dan 35 % rnahasiswa memperoleh nilai

90-95. Kesimpulan rcfleksi antara tirn peneliti berupa: (a) peningkatan

betajar mahasiswa kondisi siklus I mahasiswa yang mendapat nilai antara

(s0- 85) ada 17 orang (32,5 %) menjadi 0 pada siklus II, (b) pada siklus II
prestasi mahasiswa sudah mencapai 100% dengan ditunjukkan nilai 90'

i 00, sehingga diny,atakan pada siklus ini sudah berhasil memuaskan dan

dapat diakhiri siklus II.

Kesitnpulan
Berdasarkan hasi I analisis pelaksanaan tindakan tentang peningkatan

kemampuan menulis paragraf mahasisu a D-II PGSD Guru kelas FIP UNY

dengan'menggunakan pendekatan Cooperative Learning dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.
l. Pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf melalui cooperative

le arni n g dapat m er, i n gkatkan kemampuan/ prestas i mahasiswa'

2. Hasil evaluasi sesudah dilakukan tindakan pada mahasiswa di kelas H

5; 100 %o darijgrnlah mahasisrva telah mengalami peningkatan prestasi

mata kuliah Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia dalam

keterampilan menulis paragraf. Ada peningkatan rata-rata sebesar 31,6

( kondisi awal rata nilai 66,4 meningkat menjadi rata'rata 98)'

3. Hasil kesimpulan tim peneliti dan peneliti sesudah dilakukan tindakan

pada kelas H 5 melalui cooperative learning dalam pembelajaran

menulis paragraf, ada peningkatan prestasi yang signifikan dari rata-

rata kondisi awal sampai siklus II meningkat 31,8 %. Sedangkan dari

siklus I ke siklus II rata-rata meningkat 22,8 oh.

Peningkatkan Kemantpuan Menul is P aragraf
Melalui Pendekatan Cooperalie l.ectrninq. 2l - 30
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