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ABSTRAK 

 
Masalah penelitian ini adalah Apakah dengan menggunakan model writing 
workshop  dalam pembelajaran menulis  mata pelajaran bahasa Inggris dapat 
meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas XII SMAN 11 Kota Bandung, 
Apakah dengan menggunakan model writing workshop  dalam pemberlajaran 
menulis  mata pelajaran bahasa Inggris dapat mengaktifkan siwa kelas XII 
SMAN 11 Kota Bandung dalam proses pembelajaran. Apakah dengan 
menggunakan model writing workshop  dalam pemberlajaran menulis  mata 
pelajaran bahasa Inggris dapat membuat proses pembelajaran yang bermakna, 
menyenangkan, kreatif, dinamnis dan dialogis. Penelitian ini bertujuan ” 
Penerapan model writing workshop untuk meningkatkan kemampuan menulis 
bahasa inggris siswa kelas xii program IPS SMAN 11 Bandung”. Penelitian ini 
diharapkan bermanfaat bagi: 1) Siswa, untuk meningkatkan kemampuan siswa 
dalam menulis dalam mata pelajaran bahasa Inggris, 2) Guru, untuk 
meningkatkan penggunaan model-model pembelajaran yang bervariasi dan 
beragam, 3) Sekolah,  untuk meningkat kan mutu pendidikan terutama pada 
mata pelajaran bahasa Inggris, Metode penelitian  menggunakan penelitian 
tindakan kelas dengan menggunakan penerapan model wraiting workshop. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa pembelajaran menulis dengan menggunakan 
Writing Workshop  pada siswa kelas XII- IPS SMAN 11 Kota Bandung dapat 
meningkatkan kemampuan menulis, dapat mengaktifkan siswa,  membuat 
proses pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamnis dan 
dialogis. Maka dalam penelitian ini disampaikan saran/rekomendasi berikut 
ini.1)Bagi guru, dalam pelaksanaan pembelajaran menulis dengan 
menggunakan WW sebaiknya memperhatikan prinsip dan prosedur 
pelaksanaannya. 2) Bagi sekolah, karena pembelajaran menulis dengan WW ini 
dapat meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan menyenangkan, sebaiknya dapat 
disosialisasikan kepada guru mata pelajaran yang sama atau serumpun. 

 
Kata Kunci: writing workshop,kemampuan, keratif, dialogis 

 
A.  PENDAHULUAN 

Pembelajaran berbasis kompetensi didasarkan atas pokok-pokok 
pikiran bahwa apa yang ingin dicapai oleh siswa melalui kegiatan 
pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas. Perumusan dimaksud 
diwujudkan dalam bentuk standar kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh 
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siswa. Standar kompetensi meliputi standar materi atau standar isi (content 
standard) dan standar pencapaian (performance standard). Standar materi 
berisikan jenis, kedalaman, dan ruang lingkup materi pembelajaran yang harus 
dikuasi siswa, sedangkan standar penampilan berisikan tingkat penguasaan 
yang harus ditampilkan siswa. Tingkat penguasaan itu misalnya harus 100% 
dikuasai atau boleh kurang dari 100%. Sesuai dengan pokok-pokok pikiran 
tersebut, masalah materi pembelajaran memegang peranan penting dalam 
rangka membantu siswa mencapai standar kompetensi. 

Belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus 
mengkonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Anak belajar dari 
mengalami. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru, 
dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan 
yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang 
mendalam tentang sesuatu persoalan 

 Pembelajaran menulis (writing) dalam mata Pelajaran Bahasa Inggris  
diajarkan di kelas XII IPS 5 SMA 11 Bandung. Materi yang tercantum dalam 
Kurikulum 2004 berkenaan dengan penelitian ini adalah materi aspek menulis 
dengan Standar Kompetensi “mangungkapkan makna dalam teks tulis 
fungsional pendek dan esei sederhana berbentuk discussion dalam konteks 
sehari-hari”.  

Tujuan utama pengajaran menulis (writing) adalah memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 
menulis (writing) agar mampun mengkomunikasikan gagasan, penghayatan, 
perasaan, kehendak, dan pengalamannya kepada berbagai pihak. Pengetahuan 
dan pengalaman menulis (writing) akan memperkuat kemampuan  seseorang 
terhadap hasil belajar menulis (writing) dalam mata pelajaran bahasa Inggris. 
Daya tersebut, di dalam kegiatan pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan 
kemampuan siswa menulis (writing) dengan mempertajam perasaan, penalaran, 
daya khayal, menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan 
lingkungan untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Ada kecenderungan 
dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik 
jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak 
mengalami apa yang dipelajarinya, bukan memgetahuinya. Pembelajaran yang 
berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi 
mengingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan 
persoalan dalam kehidupan jangka panjang 

Dalam kenyataannya, tidak sedikit siswa yang tidak mau melakukan 
kegiatan seperti yang diharapkan dalam pembelajaran menulis (writing) 
tersebut atau masih banyak siswa yang mengikuti pembelajaran menulis 
(writing), tetapi siswa tersebut tidak mendalami dan tidak menghayati 
pembelajaran, terkesan asal mengikuti saja. Bahkan ada juga siswa yang tidak 
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tertarik terhadap pembelajaran menulis (writing) itu, karena merasa takut, dan 
benci.  

Kondisi seperti itu tentu sangat tidak diharapkan. Untuk itu, 
setidaknya ada tiga komponen yang harus diperhatikan oleh guru dalam rangka 
mencapai tujuan pembelajaran menulis (writing). Ketiga komponen itu, yakni: 
komponen siswa, komponen guru, dan komponen bahan.  

Siswa merupakan objek utama dalam kegiatan belajar mengajar, yang 
memiliki sejumlah kompetensi yang harus dikembangkan oleh guru. Guru 
sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar harus mempunyai teknik 
yang tepat agar dapat menumbuhkembangkan potensi yang dimiki siswa 
tersebut. Komponen ketiga adalah bahan menulis (writing). Sebuah bahan 
menulis (writing) akan menjadi materi menulis (writing), jika bahan tersebut 
sudah dibaca (diapresiasi), dinikmati oleh penikmatnya. Sebab, menulis 
(writing) sebagai benda budaya, baru akan menjadi menulis (writing) kalau 
sudah dibaca. 

Hasil belajar menulis siswa Kelas XII Program IPS 5 SMAN 11 
Bandung masih kurang, yaitu dari 36 orang, hanya 10 orang saja yang tuntas. 
Kriteria Kentuntasan Minimal kompetensi dasar menulis adalah 60%, 
sedangkan rata-rata hasil belajar menulis Kelas XII Program IPS 5 SMAN 11 
Bandung adalah 55%. Ini berarti hasil belajar menulisnya di bawah KKM.. 

Berdasarkan hal itu, guru harus dapat menciptakan suasana belajar 
menulis (writing) yang menarik, agar dapat menggugah siswa untuk dapat 
merespon, menanggapi atas apa yang siswa lihat, apa yang siswa dengar, dan 
apa yang siswa rasakan. Karena itu, penelitian yang berjudul ”Penerapan 
Model Writing Workshp  dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Menulis 
(Writing) Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Kelas XII Program IPS 5 SMAN 
11 Bandung” perlu dilakukan 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan 
dalam kalimat Tanya berikut ini. 
1. Apakah dengan menggunakan model writing workshop  dalam 

pembelajaran menulis  mata pelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan 
kemampuan menulis siswa kelas XII SMAN 11 Kota Bandung? 

2. Apakah dengan menggunakan model writing workshop  dalam 
pemberlajaran menulis  mata pelajaran bahasa Inggris dapat mengaktifkan 
siwa kelas XII SMAN 11 Kota Bandung dalam proses pembelajaran? 

3. Apakah dengan menggunakan model writing workshop  dalam 
pemberlajaran menulis  mata pelajaran bahasa Inggris dapat membuat 
proses pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamnis 
dan dialogis? 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
menulis dalam mata pelajaran bahasa Inggris setelah dilakukan pembelajaran 
dengan menggunakan model writing workshop siswa kelas XII SMAN 11 Kota 
Bandung, kinerja atau aktif tidaknya siswa siswa kelas XII SMAN 11 Kota 
Bandung dalam pembelajaran menulis mata pelajaran bahasa Inggris dengan 
menggunakan model writing workshop; dan mengetahui suasana pembelajaran 
menulis mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan model writing 
workshop siswa kelas XII SMAN 11 Kota Bandung. 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan 
kemampuan dalam menulis pada mata pelajaran bahasa Inggris, aktivitas siswa 
dalam menulis lebih meningkat, dan suasana proses belajar menulis lebih 
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis. 
Bagi guru  diharapkan dapat menggunakan model-model pembelajaran yang 
bervariasi dan beragam untuk meningkatkan  proses pembelajaran dan untuk 
perbaikan dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran serta 
memperbaiki perubahan-perubahan dalam menghadapi pembelajaran bahasa 
Inggris baik di kelas maupun di luar kelas. 

Bagi sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 
terutama mata pelajaran bahasa Inggris, agar kinerja guru lebih optimal sesuai 
dengan standar mutu pendidikan di sekolah sehingga profesionalisme guru 
sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh visi dan misi sekolah. 

 
B. IHWAL WRITING WORKSHOP 

1.  Pengertian 
Writing Workshop  merupakan sebuah model pengajaran menulis 

yang juga cocok untuk siswa dan siswa. Writing Workshop  dirancang 
untuk membantu siswa  dalam meningkatkan kemampuan menulis. Model 
ini dikembangkan oleh National Writing Project di Amerika Serikat. 
Menurut Atwel dan Calkin (1991:329) Writing Workshop  adalah  
“Writing Workshop is the term curretly used to describe writing 
instruction in wich  period of classroom each day is set aside for learners 
to immersed in writing”. Artinya, Writing Workshop  ini merupakan istilah 
yang digunakan akhir-akhir ini  untuk menggambarkan pengajaran 
menulis di mana satu periode  pengajaran ditetapkan setiap hari agar para 
pembelajar terlibat dalam kegiatan menulis. 

Istilah lain yang digunakan oleh para pakar bahasa dan guru-guru 
pengajar keterampilan berbahasa, yakni menulis terbimbing, yang 
prosedur pembelajaranya hampir sama dengan Writing Workshop. Model 
ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menulis dengan berbagai 
tujuan dalam berbagai bentuk atau gaya. 
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Writing Workshop merupakan serangkaian aktivitas siswa dalam 
pembelajaran menulis. Rangkaian aktivitas itu dilakukan melalui fase-fase 
berikut. 
Fase pertama, dimulai dengan pemilihan topik yang akan ditulis dan 
siswa diminta untuk menulis topik apa saja yang muncul di benaknya. 
Biasanya penulis pemula menulis karangan-karangan  pendek atau hanya 
menulis sebuah paragraph panjang.  Pada fase pertama ini diakhiri dengan 
membaca darft tulisan teman sekelas. Mereka saling menukar  draft tulisan 
dan membacanya. Namun di sini adasatu aturan dasar, yaitu siswa hanya 
diminta untuk memberikan respon dan bukan mengkritik tulisan siswa 
lain. 
Fase kedua,  siswa diminta untuk pergi ke luar kelas guna mempelajari 
dan menulis tentang lingkungan sekitar. Mereka menghabiskan banyak 
waktu untuk mengamati keadaan sekitar  di tempat-tempat tertentu, seperti 
perpustakaan, tempat tinggal, dan tempat belajar menuangkan persepsi ke 
dalam kata-kata. Kegiatan akhir dari fase ini adalah pembuatan majalah 
(majalah biasa atau majalah dinding). Setiap siswa memilih tulisan 
terbaiknya  dan bekerja secara berkelompok kecil untuk mengedit tulisan 
untuk publikasi. Koreksi dan revisi dilakukan secara bersama-sama. 
Fase ketiga, siswa diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan 
dengan keagiatan menulis akademik. Tulisan yang baik tidak diciptakan 
melalui proses seperti menulis discussion.  
Fase keempat, kegiatan kelas kembali ke fase pertama, yaitu menjadikan 
diri siswa sebagai pusat proses menulis. 

 
2.  Prinsip-prinsip   

Atwell, (1987) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dasar yang 
melandasai model Writing Workshop  ini, yaitu (1) writers need regular 
chimes of time, (2) writers need their own topics, (3) writers need 
response, (4) writers learn mechanics in context, (5) writers need to read, 
dan (6) writing teachers need to take responsibility for their knowledge 
and teaching. Esensi keenam prinsip tersebut adalah perubahan, yaitu 
perbaikan proses pembelajaran dan kualitas kemampuan menulis para 
pembelajar. 

Selanjutnya, Ruddel & Ruddel (1995:328) menguraikan focus 
Writing Workshop  ini sebagai berikut. 
In writing workshop, the focus is, primarily, on process engaging learners 
in productive writing behaviours an event that lead to ever-increasing 
writing fluency and sophistications-rather than product, although may 
polished writng products emerge from workshop activites.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka prinsip-prinsip dasar menulis 
dengan model Writing Workshop adalah (a) pengajaran menulis 
melibatkan proses personal dan sosial, (b) siswa mempunyai kebebasan 
untuk memilih topik atau apa saja yang ingin ditulis, (c) proses 
pembelajaran menulis difokuskan pada penciptaan makna, serta (d) hasil 
belajar sesuai dengan konteks yang ada. 

 
3.  Prosedur  

Untuk menerapkan model pemeblajaran Writing Workshop ini 
Carino (1991:842) menguraikan ke dalam beberapa tahap, yaitu (a) 
prewriting, (b) drafting,(c) revising, (d) editing, (e) sharing, dan (f) 
publishing. Sedangan Ruddel & Ruddel (1995:334) menyebutkan tiga 
kategori kegiatan, yaitu (1) mini-leson, (2) writing time and conference, 
dan 3) sharing time. 

Prosedur pembelajaran Writing Workshop  dalam pembelajaran 
menulis adalah sebagai berikut. 
Fase pertama, aktivitas siswa dalam fase ini adalah (a) pemilihan topik 
yang akan ditulis, (b) siswa bebas memilih topik sendiri, (c) penulis 
pemula menulis karangan pendek atau hanya menulis sebuah paragraf 
panjang, (d) menulis draft, (e) hasinya dibaca teman di kelas, (f) saling 
menukar draft tulisan, (g) siswa diminta untuk merespon bukan untuk 
mengkiritk tulisan siswa lain, (h) membaca draft. 
Fase kedua, aktivitas siswa dalam fase ini adalah  (1) siswa diminta untuk 
pergi ke luar kelas guna memperlajri dan menulis tentang lingkungan, (2) 
siswa menghabiskan banyak waktu untuk mengamati keadaan sekitar di 
tempat-tempat tertentu, (3) siswa menuangkan persepsi ke dalam kata-
kata, (4) siswa harus menemukan cerita atau berita dalam kehidupan 
sehari-hari, (5) pembuatan majalah (majalah dinding), siswa memilih 
tulisan terbaiknya untuk dipublikasikan, dan siswa bekerja dalam 
kelompok kecil dan mengeditnya. 
Fase ketiga,  aktivitas siswa dalam fase ini adalah (1) siswa diarahkan ke 
masalah-masalah atau issue-isue terkini, (2) siswa memahami bagaimana  
pengarang menulis esei, dan (3) siswa mengembangkan kemampuannya 
dalam penentuan tulisan secara mendalam. 
Fase keempat,  aktivitas siswa dalam fase ini adalah (1) kegiatan 
pembelajaran kembali ke kelas seperti pada fase pertama, yaitu 
menjadikan siswa sebagai pusat proses menulis, (2) siswa mengenali diri 
sendiri melalui mendengar, refleksi,  dan perenungan, (3) siswa akan 
mengetahui banyak hal, (4) siswa akan memiliki pengalaman dalam 
menulis, (5) menulis memungkinkan siswa untuk menemukan dirinya 
sendiri, serta (6) mengembangkan visi sejelas dan sejujur mingkin. 
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C.  HIPOTESIS TINDAKAN 

Hipotesis tindakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 
“Dengan menggunakan model Writing Workshop  dapat meningkatkan 
kemampuan menulis (writing) mata pelajaran Bahasa Inggris Siswa Kelas XII 
Program IPS 5 Kota Bandung”. 

 
D.  METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas dengan menggunakan penerapan model writing workshop, 
dilaksanakan di SMAN 11 Kota Bandung, pada mata pelajaran Bahasa Inggris. 
Subjek penelitian adalah kelas XII IPS5 Tahun Pelajaran 2007-2008 dengan 
jumlah siswa 36 orang, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 20 Siswa perempuan.  

 
E. PERENCANAAN 

Langkah kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan tindakan 
sebagai berikut. 
a. Menyusun Rencana Pmbelajaran tentang mengungkapkan makna dalam 

teks tulis pendek dan esei sederhana discussion dalam konteks sehari-hari 
dengan menggunakan model writing workshop. 

b. Membuat sekenario pembelajaran menulis (writing) dengan menggunakan 
model writing workshop. 

c. Membuat lembar kerja dan menyusun petunjuk lembar kerja siswa yang 
akan dilaksanakan dalam pembelajaran menulis. 

d. Menyiapkan format pengamatan dalam proses belajar mengajar tentang 
keaktifan siswa dalam pembelajaran writing workshop. 

 
F. PELAKSANAAN TINDAKAN 

Pelaksanaan penelitian tindakan ini dilakukan dengan tiga siklus, yang 
masing-masing siklus meliputi (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) observasi, 
(d) evaluasi, dan (e) Refleksi. 

Dalam pelaksanaan tindakan ini, persiapan yang dilakukan sebelum 
pelaksanaan tindakan adalah sebagai berikut. 
a. Membagi siswa dalam 6 (delapan) kelompok dengan anggota yang 

heterogen dari segi prestasi, jenis kelamin, suku dan lain-lain. 
b. Guru menyampaikan tugas yang harus dilakukan oleh siswa dalam diskusi 

kelompok. 
c. Dalam kelompok masing-masing siswa memilih topik yang akan ditulis 

secara bebas memilih topik sendiri,  penulis pemula menulis karangan 
pendek atau hanya menulis sebuah paragraf panjang, menulis draft, 
hasinya dibaca teman di kelas, saling menukar draft tulisan, siswa diminta 
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untuk merespon bukan untuk mengkiritk tulisan siswa lain,  dan  membaca 
draft. 

d. Siswa secara berkelompok diminta untuk pergi ke luar kelas guna 
mempelajari dan menulis tentang lingkungan, siswa menghabiskan banyak 
waktu untuk mengamati keadaan sekitar di tempat-tempat tertentu, siswa 
menuangkan persepsi ke dalam kata-kata, siswa harus menemukan cerita 
atau berita dalam kehidupan sehari-hari, pembuatan majalah (majalah 
dinding), siswa memilih tulisan terbaiknya untuk dipublikasikan, dan 
siswa bekerja dalam kelompok kecil dan mengeditnya. 

e. Siswa diarahkan ke masalah-masalah atau issue-isue terkini, siswa 
memahami bagaimana  pengarang menulis esei, dan  siswa 
mengembangkan kemampuannya dalam penentuan tulisan secara 
mendalam. 

f. Kegiatan pembelajaran kembali ke kelas seperti pada fase pertama, yaitu 
menjadikan siswa sebagai pusat proses menulis dan siswa mengenali diri 
sendiri melalui mendengar, 

g. Masing–masing kelompok diberi Lembar Kerja Siswa (LKS). 
h. Dalam proses belajar mengajar, guru kolabolator melakukan pengamatan 

dan observasi sesuai dengan format yang disediakan 
 
G. PENGAMATAN 

Pengamatan atau observasi yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan format pengamatan yang telah disediakan. Aspek-aspek yang 
diamati antara lain meliputi: 
a. Situasi kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari tiga komponen yaitu, 

siswa senang belajar, siswa senang bertanya, siswa berantusias 
mengeluarkan pendapat melalui tulisan. 

b. Keaktifan siswa yang terdiri dari tiga komponen yaitu, siswa berani 
menjawab pertanyaan, siswa berani menanggapi pertanyaan dari siswa 
lainnya, dan berani mengoreksi karangan siswa lainnya. 

c. Kemampuan siswa dalam menulis  empat komponen, yaitu tata 
bahasa,koherensi,diksi,dan’tujuan komunikatif teks.  

 
H. REFLEKSI 

Hasil pengamatan yang diperoleh selama proses belajar mengajar 
berlangsung dianalisa. Berdasarkan hasil analisa ini, guru berkolabolator 
melakukan refleksi diri untuk menentukan keberhasilan peneliti dan 
merencanakan tindakan berikutnya. Penelitian tindakan kelas ini berhasil 
apabila : 
a. sebagian besar (65% dari siswa)  siswa tuntas dalam menjawab pertanyaan 

dalam penialain; 
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b. sebagian siswa (80% dari siswa) berani menanggapi pertanyaan dari siswa 
lain; 

c. sebagian dari siswa (80% dari siswa ) berani mengemukakan gagasannya 
dalam bentuk tulisan atau karangan esei; 

d. lebih dari 80% anggota kelompok aktif dalam mengerjakan tugas membuat 
karangan dan mengoreksi karangan lain; 

e. telah tercapainya ketuntasan belajar secara klasial maupun individual yang 
akan dilihat dari hasil ulangan harian siswa. 

Untuk siklus III dalam penelitian tindakan ini dilaksanakan 
berdasarkan hasil refleksi dari siklus II, dan Siklus II dilaksanakan berdasarkan 
hasil Siklus I sehingga masing-masing siklus saling keterkaitan. Siklus III 
merupakan modofikasi dari siklus II, Siklus II modifikasi Siklus I, dan Siklus I 
modifikasi pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan hasil yang lebih baik sehingga indikator keberhasilan yang telah 
ditetapkan  dapat tercapai. Dengan kata lain kekurangan atau kelemahan yang 
ditemui pada siklus I dijadikan sebagai bahan perencanaan untuk perbaikan 
siklus selanjutnya. 

 
I.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

Pembelajaran menulis berdasarkan writing workshop  disajikan 
berdasarkan pada hasil pengamatan  dan pencatatan pelaksanaan pembelajaran 
menulis di kelas. Deskripsi data mencakup data proses dan data hasil kegiatan 
menulis siswa.  Dalam perencanaan pembelajaran menulis 
melalui wiring workshop dilakukan dalam tiga siklus. 
1.  Tindakan Siklus I 

 Pada siklus ini dilaksanakan dalam empat tahap, yaitu : 
Tahap ke-1,  memahamkan tema atau topik serta mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menentukan pengembangan 
tema atau topik karangan melalui kegiatan mini-lesson, 
writing time and conference,  dan sharing time. 

Tahap ke-2,  memahamkan organisasi karangan dan mengembangkan 
kemampuan siswa dalam membuat kerangka karangan 
dan mengembangkan kerangka karangan melalui 
kegiatan mini-lesso, writing time and conference,  dan 
sharing time. 

Tahap ke-3,   memahamkan pengolahan informasi dan 
mengembangkan kemampuan siswa dalam menentukan 
penggarapan sebuah karangan melalui kegiatan mini-
lesson, writing time and conference,  dan sharing time. 

Tahap ke-4,   memahamkan bagaimana menulis dan memgembangkan 
kemampuan siswa dalam menentukan penggarapan 
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bagaimana memulai menulis melalui kegiatan sharing 
time. 

Perencanaan siklus berikutnya disusun berdasarkan hasil refleksi 
pelaksanaan tindakan sebelumnya. Data hasil penelitian selanjutnya 
dipaparkan menurut siklus tindakan. 

 
2.  Tindakan Siklus II 

 Pada siklus ini terdiri atas dua tahap, yaitu  
a. Tahap ke-1, berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang 

difokuskan pada tujuan agar siswa mencoba 
mengadakan kontemplasi dari hasil bacaannya untuk 
mencari dan menentukan bahan yang akan ditulisnya 
yang disajikan dalam lembar kertas khusus, yaitu 
berisi (1) tema dan judul, (2) bagian pembukaan , (3) 
bagian isi, dan (4) bagian penutup. 

b. Tahap ke-2,  berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang 
difokuskan pada tujuan mengembangkan kemampuan 
siswa tentang pengembangkan bahan yang sudah 
ditulis dalam kertas khusus tadi sehingga tewujud 
draft awal karangan siswa. 

 
3.  Tindakan Siklus  III 

Rancangan tindakan siklus III terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai berikut. 
a. Tahap ke-1,  berkaitan dengan kegiatan sharing (silang baca) hasil 

pekerjaan masing-masing siswa yang difokuskan pada 
tujuan memahamkan kemampuan menulis (tata 
bahasa,koherensi,keterbacaan,diksi,tujuan komunikatif 
teks).  

b. Tahap ke2,  berkaitan dengan kegiatan pembelajaran merevisi draft 
awal tadi hasil sharing. Kegiatan ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memberikan pengalaman kepada siswa 
dalam mengerjakan perbaikan, penambahan atau 
pengurangan sebuah karangan. 

 
4.  Proses Pembelajaran Menulis dengan Writing Workshop  Siklus I 

Pelaksanaan pembelajaran menulis melalui writing workshop  adalah 
sebagai berikut. 
a. Langkah ke-1,  siswa diberi pemahaman tentang pengertian dan cara-

cara pemilihan  tema atau topik sebuag karangan. 
Guru membagi siswa dalam 6 (delapan) kelompok 
dengan anggota yang heterogen dari segi prestasi, 
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jenis kelamin, suku dan lain-lain. Guru menyampaikan 
tugas yang harus dilakukan oleh siswa dalam diskusi 
kelompok melalui kegiatan mini-lesson, writing time 
and conference,  dan sharing time. Dalam kelompok 
masing-masing siswa memilih topik yang akan ditulis 
secara bebas memilih topik sendiri. Selain itu, siswa 
diberiserta mengembangkan kemampuan siswa dalam 
menentukan pengembangan tema atau topik karangan. 

b. Langkah ke-2, Guru menyampaikan tugas tentang contoh-contoh 
sebuah karangan yang harus dilakukan oleh siswa 
dalam diskusi kelompok melalui kegiatan mini-lesson, 
writing time and conference,  dan sharing time. 

c. Langkah ke3,  Guru menyampaikan tugas yang harus dilakukan oleh 
siswa dalam diskusi kelompok melalui kegiatan mini-
lesson, writing time and conference,  dan sharing time 
mengenai langkah-langkah menulis sebuah karangan. 

d. Langkah ke-4,  Guru menyampaikan tugas yang harus dilakukan oleh 
siswa dalam diskusi kelompok melalui kegiatan 
sharing time tentang memahamkan bagaimana 
menulis dan memgembangkan kemampuan siswa 
dalam menentukan penggarapan bagaimana memulai 
menulis melalui kegiatan sharing time. 

Berdasarkan hasil tes, kemampuan menulis dengan menggunakan 
pembelajaran model WW siswa SMAN 11 Kota Bandung  pada siklus 1 
dalam melakukan menulis  dalam pembelajaran WW rata-rata 22,25 atau 
(44,50%). Artinya, kemampuan menulis  siswa dalam pembelajaran 
dengan WW pada siklus I tergolong kurang, dalam ranah aplikasi rata-rata  
5,42 (60,22%) atau cukup, dalam ranah interpretasi rata-rata  11,92 
41,11%), tergolong kurang, dalam ranah faktual rata-rata  4,89 atau 
(48,90%), tergolong kurang, serta ranah transaksi rata-rata 0,55 atau 
(27,50%), tergolong kurang sekali. 

 
5.  Proses Pembelajaran Menulis dengan Writing Workshop  Siklus II 

Proses pembelajaran menulis pada Siklus II terdiri atas dua tahap yaitu : 
a. Tahap ke-1,  berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang 

difokuskan pada tujuan agar siswa mencoba 
mengadakan kontemplasi dari hasil bacaannya untuk 
mencari dan menentukan bahan yang akan ditulisnya 
yang disajikan dalam lembar kertas khusus, yaitu 
berisi (1) tema dan judul, (2) bagian pembukaan , (3) 
bagian isi, dan (4) bagian penutup. 
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b. Tahap ke-2, Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang 
difokuskan  pada tujuan mengembangkan kemampuan 
siswa tentang pengembangkan bahan yang sudah 
ditulis dalam kertas khusus tadi sehingga terwujud 
draft awal karangan siswa. 

Berdasarkan hasil tes, kemampuan akhir menulis dengan 
menggunakan pembelajaran Writing Workshop  siswa SMAN 11 Kota 
dalam pembelajaran WW rata-rata 30,33 atau (60,67%), tergolong cukup, 
dalam ranah aplikasi rata-rata  5,92 atau (65,74%), tergolong lebih dari 
cukup;  dalam ranah interpretasi rata-rata  18,53 atau (63,88, tergolong 
lebih dari cukup; dalam ranah faktual rata-rata  4,50 atau (45%), tergolong 
kurang, serta dalam ranah transaksi rata-rata 1,31 atau (65,29%), tergolong 
lebih dari cukup. 
 

6.  Pembelajaran Menulis dengan Writing Workshop  Siklus III 
Pelaksanaan tindakan siklus III terdiri atas dua tahap, yaitu sebagai 
berikut. 
a. Tahap ke-1,  berkaitan dengan kegiatan sharing (silang baca) hasil 

pekerjaan masing-masing siswa yang difokuskan pada 
tujuan memahamkan kemampuan menulis (isi, 
organisasi, bahasa, diksi dan gaya bahasa, ejaan, dan 
kerapihan tulisan).  

b. Tahap ke2,  berkaitan dengan kegiatan pembelajaran merevisi draft 
awal tadi hasil sharing. Kegiatan ini dilakukan dengan 
tujuan untuk memberikan pengalaman kepada siswa 
dalam mengerjakan perbaikan, penambahan atau 
pengurangan sebuah karangan. 

Berdasarkan hasil pretes, kemampuan menulis siswa SMAN 11 
Kota Bandung menggunakan WW  dalam melakukan menulis  dalam 
pembelajaran WW rata-rata 31,33 atau (62,67%), tergolong cukup; dalam 
ranah aplikasi rata-rata  6,02 atau (66,97%), tergolong lebih dari cukup; 
dalam ranah faktual rata-rata  5,11 atau (51,11%), tergolong cukup; dalam 
ranah transaksi rata-rata 0,92 atau (46%, tergolong lebih dari kurang. 

 
J.  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pembelajaran menulis dengan menggunakan Writing Workshop  pada 
siswa kelas XII IPS 5 SMAN 11 Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai 
berikut. 
1. Penggunaan model writing workshop  dalam pemberlajaran menulis  mata 

pelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa 
kelas XII SMAN 11 Kota Bandung. 
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2. Model writing workshop  dalam pemberlajaran menulis  mata pelajaran 
bahasa Inggris dapat mengaktifkan siwa kelas XII SMAN 11 Kota 
Bandung dalam proses pembelajaran. 

3. Penggunaan model writing workshop  dalam pemberlajaran menulis  mata 
pelajaran bahasa Inggris dapat membuat proses pembelajaran yang 
bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamnis dan dialogis. 

 
Saran 
1.  Bagi guru, dalam pelaksanaan pembelajaran menulis dengan 

menggunakan Writing Workshop  sebaiknya memperhatikan prinsip dan 
prosedur pelaksanaannya 

2.  Bagi sekolah, karena pembelajaran menulis dengan Writing Workshop  ini 
dapat meningkatkan aktivitas, kreativitas, dan menyenangkan, sebaiknya 
dapat disosialisasikan kepada guru mata pelajaran yang sama atau 
serumpun. 
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