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Abstrak 

     Natiyak sa pag-aaral na ito na malaman ang antas ng kasanayan sa panulat-liham sa 

Filipino ng mga mag-aaral sa intermediya ng Distrito ng Bacon, taong panuruan 2019-2020.   

Deskriptib- analisis ang ginamit ng mananaliksik sa paglikom ng mga datos na kinailangan 

ng pananalisik. Random sampling ang ginamit sa pagpili ng 300 respondent na mag-aaral 

sa intermediya at 20 gurong nagtuturo sa Filipino. Sa pagsukat ng kasanayan sa pagsulat 

ng liham sa Filipino ng mga mag-aaral, isang liham-pangkaibigan ang ginawa at ginamit 

ang pamantayan sa pagsusuri ng kasagutan. Isang tseklist ang pinasagutan sa mga guro 

at mag-aaral. Ang datos ay binigyan ng interpretasyon sa tulong ng nararapat na 

estadistika tulad ng frequency, chi-square, at pagrarango. 

 

     Natuklasan na may pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa panulat-liham 

pangkaibigan ng mga mag-aaral sa intermediya sa pagbuo ng nilalaman, pagsunod ng 

mekaniks, at pagkakaroon ng organisasyon. Ang Baitang 4, Baitang 5, at Baitang 6 ay may 

pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa panulat -liham sa nilalaman, mekaniks, at 

organisasyon. Iba ang suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa panulat-liham at iba rin 

ang suliranin ng gurong tagapayo sa paglinang ng kakayahang pasulat ng mga mag-

aaral sa intermediya. Inirekomenda na kailangang sanayin mg mga guro ang mga mag-

aaral sa pagbuo ng pangungusap na may buong diwa, nagagamit ng wasto ang malaki 

at maliit na titik sa pangungusap at ang wastong gamit ng bantas, pag-oorganisa ng 

pangungusap at talata. Maipaliwanag sa mga mag-aaral ang kahalagahan nito sa 

pagsulat. Ang mga guro ay patuloy na pagsikapang makabuo ng mga estratehiyang 

akma sa layuning lubos na matutuhan ng mga mag-aaral ang tamang pagsulat ng 

nilalaman, paggamit ng mekaniks, at pagbuo ng organisasyon.  Magkaroon ng mga 

gawain katulad ng paligsahan sa paaralan sa pagsulat ng mga sanaysay at iba pang 

kaugnay na gawaing pasulat upang mahikayat ang mga mag-aaral na lumahok sa 

pagsulat. Ang mga susunod na mananaliksik ay magsasagawa ng iba pang pag-aaral na 

may kaugnayan sa kaalaman sa pagsulat ng mga mag-aaral. 
 

Susing-salita: panulat-liham, antas na kasanayan, intermediya, nilalaman,                          

mekaniks, organisasyon 
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INTRODUKSYON 

 

 Ang pagsulat ay isang anyo o kasanayan ng komunikasyon. Naibibigay ng pagsulat 

ang ilang kawili-wiling gumigising sa iskema ng mga mag-aral bago sumulat. Sa 

pamamagitan ng pagsulat nabibigyan ang tao ng pagkakataon na makipag-interak o 

sumagot sa iba’t ibang diskursong pangkomunikasyon. Ito ay hindi hiwalay kundi 

kaugnayan ng iba pang mga gawaing pangkomunikasyon gaya ng pakikinig, pagsasalita, 

at pagbasa.  

 

     Sa larangan ng pagtuturo-pagkatuto, maraming landas ang maaaring tahakin ng guro 

ng wika na magpapasigla sa mga mag-aaral na makipagtalastasan sa mabisang paraan 

ng paggamit ng wika. Kapag taglay ng bata ang wikang ginagamit ng pagtuturo sa kanya 

mabilis niyang matutuhan ang aralin. Ang batang sana’y sa wikang panturo na ginagamit 

ng guro ay nakapagbabahagi ng kanyang kasagutan na walang pagdududa at pag-

aalinlangan.  

 

 Ang United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ay 

tumugon sa hamon na kinakaharap sa buong mundo tungkol sa patuloy na pag-unlad ng 

teknolohiya at ang epekto nito sa pagsulat sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng mga 

programa at proyekto sa literasi. Isa ang Capacity Development for Education (CapED) na 

naglalayong palakasin ang pagpapaunlad ng lebel ng literasi sa mga bata at matatanda, 

pagpapataas ng kalidad ng mga guro, pagpapalawak ng Technical and Vocational Skills 

Education and Training (TVET) para sa mga kabataang babae at lalaki. Sa 

pakikipagtulungan ng UNESCO at Pearson sa pagsisiyasat ng mga bagong paraan na kung 

saan ang mag low-skilled and low-literate na mga bata at matatanda ay makinabang 

mula sa inclusive technology, mapagtibay ang lebel ng literasi at makrong kasanayan.  

Sinubukan ng UNESCO na magtakda ng mga pamantayan batay sa mahusay na 

pagsasanay internasyonal, bilang isang mapagkukunan ng mga stakeholder sa buong 

mundo ay maaaring gumamit upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa kasanayang 

pagsulat sa iba’t ibang bansa (Banda, 2013)1 

 

 Hindi maitatatwa na ang lahat ng pagbabago ay may naitulong ng tao. Ito ay 

nagpapahiwatig lamang na mahalagang impluwensya ang pagkatuto ang gawaing 

pagsasalita at pasulat na siya lalong patunay na napakinabangan ng mga tao ang mga 

makabagong kagamitan. Ang patuloy na pagbabago sa pandaigdigang sistema ng 

edukasyon, ang pangangailangan ng mga mag-aaral, paghahangad ng Pilipinas na 

matamo ang Edukasyon Para sa Lahat (Education for All), makahubog ng mga mag-aaral 

na Pilipino na may taglay na kasanayan at pananaw na angkop sa ika- 21 siglo ay ilan 

lamang ito sa mga suliranin nag-udyok sa mga dalubhasang edukador upang itaguyod at 

isakatuparan ang K to 12 Basic Curriculum sa bilang na Deped Order Blg. 31 s. 2012.2  

 

Ang pagsulat ng liham ay isang paraan ng pakikipagtalastasan o komunikasyon sa 

isang tiyak na pinag-uukulan sa pamamagitan ng mga salitang nakalimbag o nakatitik. 

Maganda ang impresyon sa liham kapag ang sumusulat ay gumagamit ng wastong 

pahayag ng kanyang mga ideya, pumili ng mga makahulugang pananalita, magpamalas 

ng sapat na kaalaman sa bagay na nais niyang ihatid, at gumamit ng sariling istilo sa 

pagsulat ng madaling maunawaan ng bumabasa. 

  

Ayon kay dating DepEd Kalihim Valismo (2010)3, ang pagtetext at paggamit ng mali-

maling pagbabaybay ng mga salita ay nakasasama. Nakalulungkot isipin at inaalala ang 
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mga kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng wastong pahayag. Ito ay para rin sa 

kanilang kabutihan, para makahanap sila ng maganda at mabuting trabaho sa 

hinaharap. Ang pakikipagtalasatasan gamit ang pinagbabaliktad-baliktad na mga salita 

tulad ng “werpa- power,” lodi – idol”, ay makasasama sa kasanayang pangwika ng mga 

mag-aaral. Ang pangunahing tungkulin ng ortograpiya ay ang wastong pagbabaybay 

mga angkop na mga salita at pagbuo ng mga tuntunin kung paano gagamitin ang mga 

ito sa pagsulat.  

 

Banggit ni Bordeos-Ombao (2011)4 sa pag-aaral ni Atienza (1990) sa apat na 

makrong pangkasanayang pangwika: ang pakikinig ay may 45%, pagsasalita 30%, 

pagbasa 16% at 9% lamang sa pagsulat ang ginagampanan ng bawat indibidwal araw-

araw. Ito ay nangangahulugan na kinakailangang bigyang pansin ang kasanayan sa 

pagsusulat. Isang mahalagang ambag ng tao sa pag-unlad ay ang paglinang ng 

sistemang pagsulat dahil malaki ang naituring ng pagsulat sa pakikipag-ugnayan ng mga 

tao. 

 

Sa naging obserbasyon ng mananaliksik may kababaan ang lebel ng antas ng pag-

unawa ng mga mag-aaral na lalaki at babae sa kanilang sinusulat. Kinumpirma din ng 

ibang guro sa wika, kasama na dito ang nagtuturo ng wikang Ingles, ang mga bata ay 

kulang sa pangunahing kasanayan upang maisakatuparan nila ang gawain sa panulat-

liham. Ang kakulangan sa kaalaman sa balarila, talasalitaan, pagsasaayos ng kanilang 

kaisipan at ang paraan ng pagsasama-sama ng mga ideya upang lubos na maunawaan 

ay ilan lamang sa mga dapat na matutukan sa kanila. 

 

Nakikita rin ang kanilang kahinaan sa panulat-liham sa Filipino. Karamihan ay kulang 

sa nilalaman at walang pokus ang paksa nito, hirap silang makahanap ng tamang salita na 

magtatapat sa kanilang naiisip, maraming kamalian ang kanilang balarila at mahina ang 

pagkakaisa ng kanilang mga ideya. Ang usapin tungkol sa mga mabisang pamamaraan 

ng pagtuturo sa kasanayang pasulat ay hindi dapat ipagwalang bahala sapagkat 

mahalaga ito hindi lamang sa mga mag-aaral na may iba’t ibang pagkatuto kung hindi 

pati na rin sa mga guro na nakakaharap sa isang napakalaking hamon sa buhay.  Marapat 

lamang na pagtuunan ng pansin ang isyu tungkol sa kung ano ang mabisang paraan ng 

pagtuturo. Kung gayon pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na tiyakin kung paano 

mapauunlad ang kasanayan sa pagsulat ng liham sa Filipino ng mga mag-aaral na nasa 

intermediya sa Distrito ng Bacon. 
 

 

 LAYUNIN NG PAG-AARAL 

      Natiyak sa pananaliksik na ito na matukoy ang (1) antas na kasanayan sa panulat-liham 

pangkaibigan ng mga mag-aaral sa intermediya batay sa: a. nilalaman, b. mekaniks, at c. 

organisasyon (2) pagkakaiba ng antas ng kasanayan sa panulat -liham sa nabanggit na 

varyabols ng Baitang 4, Baitang 5 at Baitang 6 (3) suliraning kinakaharap ng mga mag-

aaral at gurong tagapayo sa paglinang ng kakayahang pasulat ng mga mag-aaral sa 

intermedia. 

 

PAMAMARAANG GINAMIT 

Deskriptib- analisis ang ginamit ng mananaliksik sa paglikom ng mga datos na 

kinailangan ng pananalisik. Random sampling ang ginamit sa pagpili ng 300 respondent na 

mag-aaral sa intermediya at 20 gurong nagtuturo sa Filipino. Sa pagsukat ng kasanayan sa 

pagsulat ng liham sa Filipino ng mga mag-aaral, isang liham-pangkaibigan ang ginawa at 
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ginamit ang pamantayan sa pagsusuri ng kasagutan. Isang tseklist ang pinasagutan sa 

mga guro at mag-aaral. Ang datos ay binigyan ng interpretasyon sa tulong ng nararapat 

na estadistika katulad ng frequency, chi-square, at pagrarango. 

 

MGA NATUKLASAN 

 

 

Antas na Kasanayan sa Panulat-Liham Pangkaibigan ng mga Mag-aaral. 

 

     Ipinapakita sa bahaging ito ang kalagayan ng kasanayan ng pasulat ng mga mag-

aaral na nasa baiting intermediya sa paggawa ng mga liham pangkaibigan. Ang mga 

pinagbatayan ay ang panulat-liham ng mga mag-aaral na nasa Baitang 4, Baitang 5, at 

Baitang 6 mula sa piling paaralan na matatagpuan sa distrito ng Bacon.  

 

Talahanayan 1 

Antas na Kasanayan sa Panulat-Liham Pangkaibigan ng mga Mag-aaral 

Varyabol 
Baitang 4 Baitang 5 Baitang 6 

Antas Desk. Antas Desk. Antas Desk. 

Nilala 

Man 

3.28 May  

Katamtamang 

Kaalaman 

3.81 

Maalam 3.93 Maalam 

Mekaniks 2.88 May 

katamtamang 

kaalaman 

3.63 
Maalam 

 
3.46 Maalam 

Organisasy

on 

3.53 Maalam 3.46 
Maalam 3.96 Maalam 

Kabuoan 3.23 May 

katamtamang 

Kaalaman 

3.63 

Maalam 3.78 Maalam 

(1.00- 1.80- Walang kaalaman     1.81-2.60- Hindi gaanong maalam   2.61-3.40- May 

Katamtamang  kaalaman      3.41-4.20- Maalam         4.21-5.00- Maalam na maalam) 

 

Makikita sa Talahanayan 1 ang antas na kasanayan sa panulat-liham pangkaibigan 

ng mga mag-aaral sa intermediya kaugnay sa nilalaman, mekaniks, at organisasyon. Sa 

Baitang 4, ang nilalaman ay may mean na 3.28 na may deskripsyon na may katamtamang 

kaalaman, 2.88 mean sa mekaniks na may deskripsyon na may katamtamang kaalaman 

samantalang 3.53 mean sa organisasyon na may deskripsyon na maalam. Sa resultang 

lumabas, nangangahulugang may katamtamang kaalaman ang mga mag-aaral sa 

Baitang 4.  

 

Sa Baitang 5 naman, ang antas ng kasanayan sa panulat-liham sa nilalaman ay 3.81 

ang mean na may deskripsyon na maalam, gayundin 3.63 sa mekaniks na may deskripsyon 

na maalam samantalang 3.46 ang mean sa organisasyon na may deskripsyon na maalam. 

Samakatuwid, ang mga mag-aral na mula sa Baitang 5 ay may kabuuan itong maalam.  

 

Samantalang mula sa Baitang 6, 3.93 ang nilalaman na may deskripsyon na maalam, 

3.46 ang mean sa mekaniks at may deskripsyo na maalam. At 3.96 naman ang mean ng 

organisasyon na maalam ang deskripsyon. Sa natuklasang datos ang baitang 6 ay may 

kabuang 3.78 ang mean na may deskripsyon na maalam. 
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 Ipinakita rin sa resulta na hindi nagkakalayo ang antas ng kasanayan sa panulat-

liham pangkaibigan ng mag-aaral mula sa Baitang 4, Baitang 5, at Baitang 6 pagdating sa 

pagbuo ng nilalaman ng liham. Ipinapakita lamang nito na alam kung ano ang sasabihin 

sa kanilang mga ginagawang panulat para sa kanilang mga kaibigan. Subalit kailangan 

pa rin na malinang sa mga mag-aaral ang lubos na pagkatuto sa kung paano mabubuo 

ang liham pangkaibigan. Pagdating naman sa varyabol na mekaniks, kinakailangan pa 

ring linangin ang kanilang kasanayan. Kailangan pa rin maalam sa mga mekaniks na 

dapat tandaan sa pagsulat ng liham. Katulad halimbawa ng Baitang 4, hindi pa gaanong 

maalam sa paggamit ng mekaniks. Lumabas sa naging pag-aaral na hindi pa gaanong 

nalilinang ang kanilang Ortograpiyang Filipino. Nakakalimutan pa rin ang mga tuntunin na 

dapat tandaan sa tamang paggamit ng bantas, pagbaybay, hindi pamilyar sa wastong 

gamit ng wika at estruktura ng pangungusap. Nangangahulugan lamang na kailangan pa 

ang marubdob na pagtuturo at pagsasanay sa lubos na pagkatuto nito. Sa varyabol na 

organisasyon ang tatlong (3) baitang ay maalam na rito. Subalit kailangan pa ring linangin 

ito para sa mas lalong pagkatuto ng mga mag-aaral. 

 

     Sa kabuuan ang antas ng kasanayan sa panulat-liham ng mga mag-aaral sa 

intermediya ay hindi pa ganap na nalinang. Nangangahulugan lamang ito ng ang 

kawalan ng sapat na kaalaman ng mga mag-aaral sa ortograpiyang Filipino ay dapat 

mapagtuunan ng pansin.  

 

      Pinatunayan ito ng pag-aaral ni Barnedo (2011)5 na dapat paglaan ng mahabang oras 

ang pagpapatupad ng ortograpiya at pagtuturo nito.  Nabatid din na ang organisasyon 

ang may mataas na kaalaman sa panulat-liham. Ito’y nagpapakita na ang mga mag-

aaral ay kilala at alam ang lohikal ng bahagi ng liham pangkaibigan. Nagagamit nila ito sa 

kanilang pag-aral lalo na sa pasulat kaya naging mataas an resulta ng organisasyon.   

 

Pagkakaiba ng Antas ng Kasanayan sa Panulat-liham ng mga Mag-aral. 

 

     Inilalarawan dito ang kaibahan ng antas ng kasanayan sa panulat-liham ng mga mag-

aaral na Baitang 4, Baitang 5, at Baitang 6 sa pagbuo ng nilalaman.  

 

Talahanayan 2A 

Pagkakaiba ng Antas ng Kasanayan sa Panulat -Liham ng mga Mag-aaral ayon sa 

Nilalaman 

Statistical Bases 
Statistical Analyses 

Baitang 4 Baitang 5 Baitang 6 

Level of 

Significance 

0.05 0.05 0.05 

Degree of 

freedom 

Critical x2
.05 

2 2 2 

5.99 5.99 5.99 

computed x2 

value 

2.33 10.181 12.55 

Decision on Ho Do not reject Reject Reject 

Conclusion Not significant Significant Significant 
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Makikita sa talahanayan 2A na ang computed chi-square value na 2.33 na mas 

mababa sa critical value na 5.99. Ito’y sinubok na sa 5% lebel ng pagpapahalaga na 2. 

Samakatuwid, may pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa panulat-liham ng mga mag-

aaral mula sa Baitang 4 ayon sa nilalaman, nangangahulugan lamang ito na hindi rejek 

ang hipotesis. 

 

Ang implikasyon lamang nito ay hindi handa ang mga mag-aaral sa panulat-liham at 

ito ay dulot sa iba’t ibang dahilan. Una, kulang ang kanilang kaalaman sa pagbuo ng 

kaisipan at kaisahan ang ginamit na mga detalye sa uri ng liham. Pangalawa, kakulangan 

sa mga kagamitan tulad ng mga sanayang aklat at iba pang pagsasanay sa paglinang ng 

kakayahan pasulat ng mga mag-aaral. Pangatlo, kakulangan sa interes o hilig ng pagsulat 

ng liham. Marahil ito’y dahil sa pagsulputan ng mga makabagong teknolohiya na mas 

kinahihiligan ng mga mag-aaral tulad ng games apps at hindi ang kasanayang panulat.  

 

Gayunpaman, wala ring pagkakaiba ang antas ng kasanayan sa panulat-liham ng 

mga mag-aaral ng Baitang 5 at Baitang 6. Pinatunayan ito ng resulta ng computed chi-

square value na 10.181 at 12.55 mas mataas kaysa sa kritikal value na 5.99 kapag ang 

antas ng pagpapahalaga ay 2 sa 0.05 level of signifiance. Ang ibig sabihin nito ay buo ang 

kaisipan at may kaisahan ngunit hindi lahat ng detalye ay ginamit sa pagsulat. Maaaring 

mayroon ng dating kaalaman ang mga mag-aaral sa pagbuo ng nilalaman ng pagsulat 

ng liham.  

 

Ayon naman sa pag-aaral ni Felonia (2021)6 ay nahaharap sa panahong 

pinakamahirap upang malinang ang mga makrong kasanayan lalo na ang pagsulat, 

dapat pa rin nating isaalang-alang ang mga paraan at estratehiya ng pagsulat upang 

magkaroon ng magandang kinalabasan ang pagsulat ng mga mag-aaral. Sa mga unang 

yugto ng pagtuturo ng pagsulat, tinuturuan ang mga mag-aaral sa pagsulat ng mga titik 

na halos kasabay ng pagkatuto nila ng pag-uugnay ng tunog sa nakasulat na simbolo nito. 

 

Makikita rin sa Talahanayan 2B, mula sa Baitang 4 at Baitang 5 na ang chi square na 

9.88 at 14.46 computed value na mas mataas kaysa kritikal value na 5.99, ito’y sinubok sa 

5% na may pagpapahalaga na 2. Rejek ang hipotesis. Ibig sabihin may pagkakatulad sa 

antas ng panulat ayon sa mekaniks ng mga mag-aaral ng Baitang 4 at Baitang 5.  

Samantala, may pagkakaiba sa Baitang 6 ayon sa mekaniks ng pagsulat ng liham ng mga 

mag-aaral dahil may computed value ito na 0.04 mas mababa kaysa sa kritikal value na 

5.99. Ito rin ay sinubok na may 5% level of significance na may pagpapahalaga na 2. Ang 

ibig ipakahulugan nito ay hindi rejek ang hipotesis. 
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Talahanayan 2B 

Pagkakaiba ng Antas ng Kasanayan sa Panulat Liham ng mga Mag-aaral ayon sa 

Mekaniks 

Statistical Bases 
Statistical Analyses 

Baitang 4 Baitang 5 Baitang 6 

Level of 

Significance 

0.05 0.05 0.05 

Degree of 

freedom 

2 2 2 

Critical x2
.05 5.99 5.99 5.99 

computed x2 

value 

9.88 14.46 0.04 

0.0Decision on Ho Reject Reject Do not reject 

Conclusion Significant significant Not significant 

 

     Batay sa naging resulta ng pag-aaral ay natuklasan na kahit mataas ay mayroon pa ring 

mga mag-aaral na nakakuha ng nasa mababang iskor. Kung kaya’t kailangan pa rin 

pagtuunan ng pansin upang mapaangat ang kakayahan sa gramatika ng mga mag-

aaral. Magpapaangat ang karunungan sa tamang paggamit ng bantas sa pag-aral ng 

panulat-liham sa nasabing kasanayan upang mas lubusang maunawaan at 

mapatnubayan ang mga mag-aaral sa tamang paggmit ng bantas. Nangangahulugan 

lamang ito na kapag may kakayahan ang isang mag-aaral sa paggamit ng gramatika at 

bantas ay tuluyang uunlad ang pagkatuto at pang-unawa ng mga mag-aaral sa pagsulat 

ng liham. Ang implikasyon ng pananaliksik na ito ay dapat ang mga guro ay 

kinakailangang may kamalayan sa makabagong kalakarang pangwika upang makagawa 

ng mga gawain sa sumasaklaw sa pagpapataas ng kawilihan ng mga mag-aaral sa 

pagsulat.  

 

Binanggit sa Binagong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino (2013)7 sa pahayag 

ni Virgilio S. Almario na ang gabay ng wikang Filipino ay binubuo ng mga tuntunin kung 

paano sumulat gamit ang wikang Filipino. Ninanais palaganapin sa gabay na ito ang 

estandarisadong mga grapema o pasulat na mga simbolo, bantas at wastong gamit ng 

wika at estraktura ng pangungusap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ijnrd.org/


© 2022 IJNRD | Volume 7, Issue 12 December 2022 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG 

IJNRD2212184 International Journal of Novel Research and Development (www.ijnrd.org)  

 

b747 

 

Talahanayan 2C 

Pagkakaiba ng Antas ng Kasanayan sa Panulat -Liham ng mga Mag-aaral ayon sa 

Organisasyon 

Statistical Bases 
Statistical Analyses 

Baitang 4 Baitang 5 Baitang 6 

Level of 

Significance 

0.05 0.05 0.05 

Degree of 

freedom 

2 2 2 

Critical x2
.05 5.99 5.99 5.99 

computed x2 

value 

2.88 10.52 5.53 

0.0Decision on Ho Do not reject Reject Do not reject 

Conclusion Not significant Significant Not significant 

 

  Makikita naman sa Talahanayan 2C ang antas sa panulat- liham ng mga mag-aaral 

ayon sa organisasyon. Sa Baitang 4, may computed value na 2.88 na mas mababa kaysa 

sa 5.99 sa kritikal value na 5.99 kapag ang antas ng may pagpapahalaga na 2 sa 5% level 

of significant. Hindi rejek ang hipotesis. Sa baitang 5, may computed value na 10.52 mas 

mataas critical value na 5.99, ang antas ng may pagpapahalaga na 2 sa 5% level of 

significance samakatuwid ang hipotesis ay rejek. Sa Baitang 6, may computed value 5.53 

na mas mababa sa critical value na 5.99, ang antas na pagpapahalaga na 2 sa 5% level of 

significant. Ang ibig sabihin nito ay hindi rejek ang hipotesis kung kaya’t may pagkakaiba sa 

antas ng kasanayan sa panulat ayon sa organisayon. 

 

          Ipinapakita ng naging resulta ng pag-aaral na kailangan pa ring matuto ang mga 

mag-aaral sa pag-oorganisa ng mga ideya sa pagbuo ng liham. Ang kakulangan sa 

mekaniks sa pagsulat ng liham ay may malaking ambag sa pag-oorganisa din ng isang 

ideya sa isang panulat. Dahilan ito upang hindi makabuo ng mas maayos na organisasyon 

ng nilalaman ng isang liham. 

 

Pinatunayan ito ng pag-aaral ni De La Cruz (2019)8, hindi gaanong mahusay ang 

mga mag-aaral sa pagpapahayag ng ideya.  Nangangailangan ang mga mag-aaral ng 

tulong sa pagsusunod-sunod ng mga bahagi ng pangungusap, pag-oorganisa ng mga 

ideya, paggamit ng angkop na salita sa pagpapahayag, tuwid na paggamit ng wikang 

Filipino, wastong paggamit maliit at malaking titik, paggamit ng bantas, pagbabaybay, 

wastong paggamit ng dalawang katinig at patinig na magkatunog. 

 

3. Suliraning Kinakaharap ng mga Mag-aaral at Gurong Tagapayo sa Paglinang ng 

Kakayahang Pasulat ng mga Mag-aaral sa Intermediya 

 

Isinasaad sa bahaging ito ang mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral at 

mga gurong tagapayo mula sa limang (5) mababang paaralan ng Silangang Bacon. 

Limang (5) paaralan naman mula sa Kanlurang bahagi ng Bacon sa kanilang kaalaman sa 

paglinang ng kakayahang pagsulat ng liham. 
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Talahanayan 3A 

Suliraning Kinakaharap ng mga Mag-aaral sa Panulat  Liham - Pangkaibigan 

 

Suliranin f Rango 

a. Kakulangan ng mga kagamitan tulad ng modyul, mga  

sanayang aklat at iba  pang pagsasanay sa paglinang ng 

kakayahang pasulat ng mga mag-aaral 

18 1 

b. Kakulangan sa interes o hilig sa pagsulat ng liham  17 2 

c. Kakulangan sa oras 16 3.5 

d. Kakulangan sa kasanayan sa gramatika at pag 

organisa ng mga salita. 

16 3.5 

e. Kakulangan sa mga kasanayan sa pagsulat 15 6 

f. Limitadong pagsasanay sa mekaniks sa pagsulat. 15 6 

g. Kakulangan sa tiwala sa sarili 15 6 

h. Hindi sapat ang kaalaman sa pagsulat ng liham 

pangkaibigan 

8 8 

 

Ipinakita sa Talahanayan 3 ang mga suliraning labis na nakakaapekto sa kanilang 

pagkatuto sa kasanayang pagsulat. Nanguna sa suliraning kinakaharap ng mga mag-

aaral ay ang kakulangan ng mga kagamitan tulad ng modyul, mga sanayang aklat at iba 

pang pagsasanay sa paglinang ng kakayahang pasulat ng mga mag-aaral ayon ito sa 

sagot ng 18 respondent. Malaking sagabal sa isang pagsulat ang kakulangan ng mga 

gagamitin sa pagsusulat. Ang kakulangan sa materyal na maaaari nilang basahin at 

pagbatayan ay may malaking epekto sa hindi pagkatuto ng isang mag-aaral na sumulat. 

Dahil dito hindi gaaanong nagaganyak ang mga mag-aaral na magsulat at alamin ang 

kanilang kakayahan sa pagsulat. Dahil din dito hindi nila nagagawang malinang ang 

kanilang kakayahan sa pagsulat. 

 

     Pangalawa, kakulangan sa hilig o interes sa pagsulat ng liham ayon sa 17 respondent. 

Ang hindi pagkahilig ng isang mag-aaral na magsulat ay may malaking ambag din sa hindi 

pagkatuto sa pagbuo ng isang liham. Kung gayon, Kailangang ipaliwanag sa mga mag-

aaral ang kahalagahan na pagkatuto sa pagsulat. Kinakailangan ding ipaalam na dapat 

malinang nila ang kanilang kasanayan pasulat.  

 

  Ang kakulangan sa oras at kakulangan sa kasanayan sa gramatika at pag-organisa 

ng mga salita mula sa sagot ng 16 na respondent ang ikatlong suliraning kinakaharap sa 

pagsulat. Ang pagbibigay ng oras sa anumang gawaing pasulat ay dapat na gawin. 

Kinakailangan ding bigyan ng atensyon ng mga mag-aaral sa ang higit na 

pagpupunyaging malinang ang kanilang balarila. Kapag masunod ng isang mag-aaral 

ang maraming tuntuning kaugnay nito, tiyak na magiging magaan sa kanyang ang 

pagsulat ng liham. Kahit na sinasabi na ang pagsulat ay isa sa mga mahirap malinang ng 

isang tao, sapagkat kinakailangang malaman at masundan ang bawat proseso sa 

anumang uri ng pagsulat, gayundin ang layunin nito. 
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     Gaya nga ng sinabi ni Cabigao (2012)9 na ang agarang pagbibigay-lunas sa mga 

suliranin ng mag-aaral sa pagsulat sa pamamagitan ng sistematikong pamamaraan nang 

ito ay matiyak na mabisa ay kailangan. Dapat na bigyang-pansin ito upang makamit ang 

layunin sa bawat gawain. 

 

     Ilan pa rin sa suliraning nararanasan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng liham ay ang 

kakulangan sa mga kasanayan sa pagsulat, limitadong pagsasanay sa mekaniks sa 

pagsulat, at kakulangan sa tiwala sa sarili at hindi sapat ang kaalaman sa pagsulat ng 

liham pangkaibigan mula ito sa sagot ng 15 at 8 respondent ayon sa pagkasunud-sunod. 

 

 Talahanayan 3B 

  

Suliraning Kinakaharap ng mga Guro sa Panulat Liham - Pangkaibigan 

 

Suliranin F Ranggo 

a. Maraming gawaing pampaaralan 19 1.5 

b. Kakulangan sa seminar-worksyap sa pagsulat ng 

liham 

19 1.5 

c. Kakulangan ng mga kagamitan tulad ng modyul, 

mga sanayang aklat at iba pang pagsasanay sa 

paglinang ng kakayahang pasulat ng mga mag-aaral. 

18 3.5 

 d. Limitadong pagsasanay sa mga gawaing pasulat 18 3.5 

e.  Kakulangan sa makabagong kamalayan sa mga 

makabagong kalakarang pangwika 

15 5 

f. Kakulangan ng interes o motibasyon sa nasabing 

Gawain 

11 6 

 

 Sa kabilang dako, makikita naman na ang pinakasuliraning kinakaharap ng mga 

guro hinggil sa pagtuturo sa mga mag-aaral ng pagsulat ng liham ay maraming gawaing 

pampaaralan at kakulangan sa seminar-worksyap sa pagsulat ng liham mula sa sagot ng 

19 na respondent. Pangalawa, ang kakulangan sa mga kagamitan tulad ng modyul, mga 

sanayang aklat at iba pang pagsasanay sa paglinang ng kakayahang pasulat ng mga 

mag-aaral at limitadong pagsasanay sa mga gawaing pasulat ayon sa 18 respondent.  

   

Pangatlong suliranin ay kakulangan sa makabagong kamalayan sa mga 

makabagong kalakarang pangwika mula sa sagot ng 15 respondent. Ayon din sa 11 na 

respondent suliranin din ang kakulangan ng interes o motibasyon sa nasabing gawain. 

 

Ang implikasyon ng mananaliksik ay marapat lamang na magkaroon ng sapat na 

paghahati-hati ng oras sa mga gawaing pampaaralan upang bigyan ng pagpapahalaga 

ang pag-aaral ng kasanayang pagsulat ng liham upang mas lalo pang mapaangat ang 

antas, lawak at pang-unawa sa paggamit ng ortograpiyang Filipino. Ang pagsulat ng liham 

ay hindi madaling gawin, kailangan ng sapat na oras, panahon, kagamitan, at kaalaman 

upang makakalap ng ideya na may kaugnay sa liham na isusulat.  
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Kung gayon, dapat magkaroon ng mga pagsasanay ang mga guro sa pagsulat at 

kinakailangan din ng partisipasyon ng mga guro sa bawat palihan na ibinabahagi ng 

kagawaran ng edukasyon upang mas mahasa at malinang ang kaalaman. Kapag sapat 

ang kanilang kaalaman at kasanayan ng mga guro, magiging mabisa din ang kanilang 

pagtuturo sa mga pag-aaral sa pasulat ng liham, ito ay magagawa lamang kung sila ay 

mayroong interes sa paggawa nito dahil sila ang gagabay sa mga mag-aaral kung paano 

makabuo ng pag-aaral. 

 

Samantala sa mga mag-aaral naman ang kawalan ng interes ay maaaring dulot ng 

maraming impluwensya tulad ng teknolohiya at kapaligiran na dapat pagtuunan din ng 

pansin ng guro. Bukod pa rito, kailangan ng mga mag-aral ng motibasyon at gabay ng 

mga magulang sa mga gawain ng kanilang mga anak upang mabigyan ng sapat na 

tulong at maging interesado sa paglinang sa aspekto ng pagsulat.  

Malaking salik sa pagsulat ang kasanayan sa pagbasa. Sa pamamagitan ng 

pagbabasa, nakakakuha ang mga mag-aaral ng mga mahahalagang kaalaman. Ang 

mga kaalamang ito ang kanilang batayan upang maipahayag nila ang kaalaman tungkol 

sa nais nilang ipahiwatig sa liham, Kung walang sapat na kaalaman, mahihirapang tunay 

ang mga mag-aaaral sa paglalahad ng kanilang ideya. Ibig sabihin, ang kasanayan ng 

mag-aaral sa pagbabasa ay isang salik rin na may malaking epekto sa kasanayan nilang 

magsulat. 

 

Hinggil dito, isinaad ni Recorba, et. al, (2003)10 na ang pagbasa at pagsulat ay 

magkaugnay. Kapag may nabasang impormasyon at may mga mahahalagang mga 

kaalaman, ang sumunod na hakbang dito ay isulat ang mga ito upang maibahagi sa iba. 

Upang malinang ang kasanayan sa pagsulat, kailangan nating harapin ang mga hamon 

nito. Sa pag-aaral ni Cabigao (2020)11 na tumatalakay sa kahalagahan ng pagsulat at 

kung paano huhusay sa larangang ito. Aniya, hindi pa kailanman huli ang lahat para 

maging mahusay sa pagsulat. Kailangan lamang aniya na simulan ang pagsasanay at 

huwag kailanman matakot magkamali sapagkat mula rito magsisimula ang pagkatuto. 

 

 

KONKLUSYON AT REKOMENDASYON 

     Nagkakaiba ang antas ng kasanayan sa panulat-liham pangkaibigan ng mga mag-

aaral sa intermediya sa pagbuo ng nilalaman, pagsunod ng mekaniks, at pagkakaroon ng 

organisasyon. Ang Baitang 4, Baitang 5, at Baitang 6 ay may pagkakaiba sa antas ng 

kasanayan sa panulat -liham sa nilalaman, mekaniks, at organisasyon. Iba-iba ang 

suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral sa panulat-liham at iba rin ang suliranin gurong 

tagapayo sa paglinang ng kakayahang pasulat ng mga mag-aaral sa intermediya. 

 

 Inirerekomenda na kailangang sanayin mg mga guro ang mga mag-aaral sa 

pagbuo ng pangungusap na may buong diwa, nagagamit ng wasto ang malaking at 

maliit na titik sa pangungusap at ang wastong gamit ng bantas, pag-oorganisa ng 

pangungusap at talata. Maipaliwanag sa mga mag-aaral ang kahalagahan nito sa 

pagsulat. Ang mga guro ay patuloy na pagsikapang makabuo ng mga estratehiyang 

akma sa layuning lubos na mtutuhan ng mga mag-aaral ang tamang pagsulat ng 

nilalaman, paggamit ng mekaniks, at pagbuo ng organisasyon. Magbigay ng mga iba’t 

ibang interbensyon na lilinang sa kasanayan sa pagsulat upang mahasa ang kanilang 

abilidad sa iba’t ibang liham pangkaibigan.  Ang mga mag-aaral ay dapat magabayan 

ng tama ng mga guro at maging ng magulang at mabigyan ng nararapat na atensyon sa 
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pag-aaral at maibigay ang mga angkop na paggabay upang malinang ang kasanayan 

sa pagsulat.  Kailangang hikayatin ng mga guro ang mga mag-aaral na magbasa at 

magsulat upang madagdagan ang kanilang kaalaman at bokabularyo upang kanilang 

magamit sa pagpapaunlad ng gawaing pagsulat. Sanayin pang lalo ang mga mag-aaral 

sa pagsulat ng talataan. Magkaroon ng mga gawain katulad ng paligsahan sa paaralan 

sa pagsulat ng mga sanaysay at iba pang kaugnay na gawaing pasulat upang mahikayat 

ang mga mag-aaral na lumahok sa pagsulat. Ang mga susunod na mananaliksik ay 

magsasagawa ng iba pang pag-aaral na may kaugnayan sa kaalaman sa pagsulat ng 

mga mag-aaral.  
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