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ABSTRAK 
 

   
Hatmi, Anggita Endah Dwi. 2013. Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Deskripsi melalui Model Think Talk Write dengan Media Visual pada Kelas IV 

SDN Pakintelan 03. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Hartati, 

M.Pd. dan Pembimbing II Nugraheti Sismulyasih SB. S.Pd, M.Pd. 214 hlm. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. Berdasarkan hasil observasi di SDN Pakintelan 03 

ditemukan masalah dalam pembelajaran menulis di kelas IV. Hal ini disebabkan metode 

pembelajaran kurang efektif, media kurang memadai, dan minat siswa dalam menulis 

rendah dengan ketuntasan klasikal 47%. Penerapan model Think Talk Write dengan 

media visual digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis pada kelas IV. 

Rumusan masalah dalam penilitian ini adalah apakah model Think Talk Write dengan 

media visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis di kelas IV 

SDN Pakintelan 03? Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan deskripsi melalui model Think Talk 

Write dengan media visual pada kelas IV SDN Pakintelan 03. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas melalui model 

Think Talk Write dengan media visual berdasarkan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 

dua pertemuan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas IV SDN Pakintelan 03. Teknik pengumpulan data yaitu 

teknik tes dan nontes. Analisis data melalui teknik kuantitatif dan kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 

1 memperoleh skor rata-rata 12,8 dengan kategori cukup meningkat pada siklus I 

pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 15,4 dengan kategori baik. Diperbaiki pada siklus 

II pertemuan I memperoleh skor rata-rata 16,8 dengan kategori baik meningkat pada 

siklus II pertemuan 2 memperoleh skor rata-rata 18,7 dengan kategori baik. (2) 

ketuntasan klasikal keterampilan menulis siswa pada siklus I pertemuan 1 sebesar 25% 

dengan kategori cukup, meningkat pada siklus I pertemuan 2 sebesar 33% dengan 

kategori cukup. Pada siklus II pertemuan 1 ketuntasan sebesar 48% dengan kategori baik 

meningkat pada siklus II pertemuan 2 sebesar 96% sangat baik. 

Simpulan dari peneliti adalah penerapan model Think Talk Write dengan media 

visual dapat meningkatkan aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa dalam menulis 

karangan deskripsi. Peneliti memberikan saran pada guru sebaiknya dalam menggunakan 

model pembelajaran harus bervariasi sesuai dengan materi. 

Kata Kunci : menulis karangan deskripsi, Think Talk Write, visual, siswa kelas IV 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 

2006 menyebutkan bahwa bahasa memiliki peranan sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang 

keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa 

diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya 

orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, partisipasi dalam masyarakat 

yang menggunakaan bahasa tersebut, dan menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia.  

KTSP SD/MI (2006:317-318) yang menyatakan bahwa mata pelajaran 

bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: (1) berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang 

berlaku, baik secara lisan maupun tertulis; (2) menghargai dan bangga 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara; (3) 

memahami bahasa Indonesia menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 
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berbagai tujuan; (4) menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial; (5) menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; (6) 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. Ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia mencakup komponen berbahasa dan kemampuan bersastra meliputi 4 

aspek yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Tujuan mata pelajaran bahasa 

Indonesia adalah diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain. Dengan berbahasa dapat mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat dan menemukan serta 

menggunakan kemampuan analisis dan imajinatif. Adapun tujuan utama 

pembelajaran bahasa Indonesia adalah berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tertulis. Ruang 

lingkup dalam pembelajaran bahasa Indonesia mencakup mendengarkan, 

berbicara, membaca, dan menulis. Menulis sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu 

yang asing bagi kita. Artikel, esai, laporan, resensi,karya sastra, buku, komik, dan 

cerita adalah contoh bentuk dan produk bahasa tulis yang akrab dengan kehidupan 

kita. Tulisan-tulisan itu menyajikan secara runtut dan menarik, ide, gagasan dan 
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perasaan penulisnya. Menurut Suparno (2010:1.3) menulis merupakan suatu 

kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan menggunakan bahasa tulis 

sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam 

suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat 

dilihat dan disepakati pemakainya. 

Menurut teori konstruktivisme belajar merupakan suatu proses 

mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari 

dengan pngertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat 

dikembangkan. 

Pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu 

makna dari apa yang dipelajari. Kontruktivisme lebih memahami belajar sebagai 

kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi 

makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Dalam hal ini guru 

tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus 

berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Guru juga 

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide–ide mereka sendiri, 

mengajar siswa menjadi sadar, dan secara sadar menggunakan strategi mereka 

sendiri untuk belajar. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Roswita (2010) yang berjudul 

―Peningkatan keterampilan menulis eksposisi melalui model Pembelajaran Think 

Talk Write pada siswa kelas VI SDN Tluwuk‖. Terdapat permasalahan yang 

terjadi diantaranya: Penggunakan metode pembelajaran yang kurang variatif, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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siswa kurang antusias dalam pembelajaran, minat siswa dalam menulis kurang,  

dan kurangnya fasilitas yang memadai untuk menunjang pembelajaran sehingga 

proses belajar mengajar kurang optimal. 

 Kondisi tersebut juga terjadi pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03. Hal 

ini didukung berdasarkan kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan 

dengan guru kelas IV SDN Pakintelan 03, diperoleh informasi bahwa siswa saat 

proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada kegiatan menulis kurang 

optimal, siswa kurang antusias dalam pembelajaran, siswa belum mampu 

menuangkan gagasan, pendapat, maupun  idenya ke dalam bentuk tulisan. 

Kemudian pada kegiatan kelompok siswa cenderung mengerjakan secara 

individual sehingga tidak terbentuk partisipasi dalam kelompok, kurangnya media 

pendukung dalam proses pembelajaran, serta selama pembelajaran guru kurang 

menggunakan model pembelajaran yang bervariasi sehingga siswa kurang aktif 

dan merasa bosan. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. Untuk mengatasi 

masalah tersebut guru harus menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dapat tercipta 

apabila guru menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi bahasa Indonesia yang akan diajarkan. 

Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan tujuan 

pembelajaran bahasa Indonesia dapat tercapai. 

Berdasarkan data pencapaian hasil belajar yang diperoleh dari nilai 

ulangan harian tentang keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03 pada mata pelajaran bahasa Indonesia belum mencapai kriteria 
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ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 65. Hasil ulangan harian siswa 

SDN Pakintelan 03 pada mata pelajaran bahasa Indonesia tentang menulis 

karangan deskripsi diperoleh nilai terendah yaitu  20 dan nilai tertinggi 100, 

dengan rata-rata kelas 70. Dari 32 siswa yang mencapai KKM hanya 15 siswa 

(47%) dan sisanya 17 siswa (53%) nilainya masih di bawah KKM. Demikian pula 

dengan hasil observasi yang dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 

diperoleh bahwa masih banyak siswa yang kurang memahami materi tentang 

menulis karangan deskripsi. Dengan mencermati data hasil belajar dan 

pelaksanaan mata pelajaran bahasa Indonesia tersebut perlu untuk ditingkatkan 

kualitas proses pembelajarannya, agar siswa tersebut mempunyai keterampilan 

menulis yang baik, sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Materi pelajaran bahasa Indonesia kelas IV semester II pada aspek menulis 

yaitu menyusun karangan deskripsi tentang berbagai topik sederhana 

membutuhkan model pembelajaran yang tepat untuk membantu siswa mudah 

memahami pembelajaran dan media yang mampu membantu siswa dalam 

kegiatan menulis. Berdasarkan diskusi bersama kolaborator serta berlandaskan 

pada teori konstruktivisme untuk memecahkan masalah tersebut peneliti dan 

kolaborator menetapkan alternatif dengan menerapkan model think talk write 

dengan media visual. Model think talk write merupakan model pembelajaran 

didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Dalam 

model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir, berbicara, dan kemudian 

menuliskan berkenaan dengan suatu topik. Metode ini merupakan metode yang 
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dapat melatih kemampuan berpikir dan menulis siswa. Model think talk write 

dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi memiliki kelebihan yaitu: (1) 

Siswa menjadi lebih kritis, (2) semua siswa lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, dan (3) siswa lebih paham terhadap materi yang dipelajari. 

Kegiatan menulis deskripsi dengan think talk write akan lebih optimal 

apabila ditunjang dengan media pembelajaran. Peneliti memilih media visual 

untuk menunjang pembelajaran dengan model thik talk write. Media visual 

merupakan semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa 

dinikmati lewat panca-indera mata oleh Daryanto (1993:27). Kekurangan media 

visual yaitu: (1) Akan terjadi kesulitan jika siswa mengalami masalah pada indra 

penglihatannya, (2) Siswa tidak akan memahami gambar jika gambar tidak jelas 

atau tidak sama dengan bentuk nyatanya, (3) Tidak dapat melayani siswa dengan 

gaya belajar auditif dan kinestetik, dan (4) Membutuhkan waktu yang lama untuk 

membuat gambar dan ketrampilan khusus menyajikan gambar sesuai wujud 

aslinya. Sedangkan kelebihan media visual yaitu: (1) Lebih menarik karena ada 

gambar, sehingga memberikan pengalaman nyata untuk siswa, (2) Lebih mudah 

mengingat dengan visual peta konsep, maid mapping dan singkatan, (3) Media 

visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi struktur dan 

organisasi) dan memperkuat ingatan siswa, dan (4) Visual dapat pula 

menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi 

pelajaran dengan dunia nyata. 

Pada dasarnya, beberapa penelitian tersebut memiliki latar belakang yang 

hampir sama dan diperlukan suatu model maupun media pembelajaran untuk 
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mengatasi hal tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dengan 

judul ―Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Deskripsi Melalui Media 

Visualisasi Gambar Dengan Metode Resitasi Siswa Kelas II SDN Sarimulyo 3 

Kabupaten Pati pada tahun 2009. Latar belakang penelitian itu adalah model yang 

digunakan oleh guru tidak inovatif, selain itu siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti akan mengkaji melalui 

penelitian tindakan kelas yang berjudul ―Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Deskripsi melalui Model Think Talk Write dengan Media Visual pada 

Kelas IV SDN Pakintelan 03. Dengan menggunakan model dan media ini 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan menulis. 

 

1.2 PERUMUSAN DAN PEMECAHAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Dari rumusan masalah tersebut maka alternatif tindakan yang dapat 

dilakukan adalah dengan menerapkan model think talk write dengan media visual. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: Bagaimanakah model Think Talk Write dengan media visual 

dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV 

SDN Pakintelan 03? 

Adapun rumusan masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan model think talk write dengan media visual dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03? 
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2. Apakah penerapan  model think talk write dengan media visual dapat 

meningkatakan keterampilan menulis karangan deskripsi dalam aspek isi, 

penggunaan ejaan, pemilihan kata serta penggunaan tanda baca pada siswa 

kelas IV SDN Pakintelan 03? 

1.2.2 Pemecahan Masalah 

Dengan media visual yang sudah saya modifikasi dengan media visual. 

Adapun langkah-langkah model Think Talk Write dengan media visual adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan materi berupa slide power 

point tentang karangan dan karangan deskripsi. 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi pertanyaan mengenai penjelasan 

guru. 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan. 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja yang 

sudah mereka kerjakan untuk didiskusikan. Proses (think) 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap kelompoknya 

terdiri dari 4 siswa. 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan teman untuk membahas isi 

catatan. Proses (talk) 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil diskusinya ke 

dalam bahasanya sendiri. Proses (write) 
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8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, sedangkan 

kelompok lain menanggapi. 

9. Guru bersama murid menyimpulkan materi pelajaran. 

1.2.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini 

adalah: 

Untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi melalui 

model Think Talk Write dengan media visual pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 

03. 

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi dengan model Think Talk Write dengan media visual. 

2. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan deskripsi 

dalam aspek isi, penggunaan ejaan, pemilihan kata serta penggunaan tanda 

baca dengan model Think Talk Write dengan media visual. 

1.2.4 Manfaat penelitian 

1.2.4.1 Manfaat teoretis 

Hasil penelitian pada penerapan model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual diharapkan memberikan kontribusi pada perkembangan 

pembelajaran di sekolah dasar, serta dapat meningkatkan keterampilan menulis 

karangan deskripsi pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03. 
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1.2.4.2 Manfaat Praktis 

1.2.4.2.1 Bagi Siswa 

Dengan penerapan model Think Talk Write dengan media visual siswa 

dapat pengalaman belajar yang variasi sehingga dapat meningkatkan minat, 

aktivitas siswa, dan keterampilan menulis karangan deskripsi. 

1.2.4.2.2 Bagi Guru 

Digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk 

melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

1.2.4.2.3 Bagi Sekolah 

Dapat memperbaiki proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat bahasa Indonesia 

2.1.1.1  Pengertian bahasa Indonesia 

 Kentjono  (dalam solchan, 2008:1.3) bahasa merupakan system lambing 

bunyi yang arbiter, yang digunakan oleh para anggota social untuk 

berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. 

Santoso (2009:1.2) menyatakan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi 

yang mengandung beberapa sifat yakni sistematik, mana suka, ujar manusiawi, 

dan komunikatif. Disebut sistematik karena bahasa diatur oleh sistem, yaitu sistem 

bunyi dan sistem makna. Bahasa disebut mana suka karena unsur-unsur bahasa 

dipilih secara acak tanpa dasar. Tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna 

yang disimbolkannya. Bahasa juga disebut sebagai ujaran karena media bahasa 

yang terpenting adalah bunyi walaupun kemudian ditemui ada juga media tulisan. 

Sedangkan bahasa disebut manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama 

manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. 

Bahasa adalah sebuah system. Artinya, bahasa itu bukanlah sejumlah 

unsur yang terkumpul secara tak beraturan melainkan sebaliknya. Bahasa adalah 

sejumlah unsur yang berkumpul secara beraturan. Unsur-unsur bahasa itu diatur. 

Bahasa terbentuk oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan 
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berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, maupun kalimat. Rosdiana 

(2011:1.4) 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah alat 

komunikasi yang bertujuan untuk penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa 

dalam kegiatan manusia. Jadi, bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia. 

2.1.1.2  Fungsi bahasa 

Jakobson (dalam Rosdiana, 2011:1.18-1.20) membagi fungsi bahasa atas 

enam macam fungsi yaitu: 

1. Fungsi emotif 

Bahasa digunakan dalam mengungkapkan perasaan manusia. 

2. Fungsi konatif 

Bahasa digunakan untuk memotivasi orang lainagar bersikap dan 

berbuat sesuatu. 

3. Fungsi referensial 

Bahasa digunakan sekelompok manusia untuk membicarakan suatu 

permasalahan dengan topik tertentu. 

4. Fungsi puitik 

Bahasa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan 

tertentu. Bahasa mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan kemauan, 

dan tingkah laku seseorang. 
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5. Fungsi fatik 

Bahasa digunakan manusia untuk saling menyapa sekadar untuk 

mengadakan kontak bahasa mempersatukan anggota-anggota 

masyarakat. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Hallyday (dalam Faisal, 2007:1.7) 

mengemukakan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk berbagai keperluan 

sebagai berikut: 

1. Fungsi instrumental, yakni bahasa digunakan untuk memperoleh sesuatu. 

2. Fungsi regulatoris, yaitu bahasa digunakan untuk mengendalikan prilaku 

orang lain. 

3. Fungsi intraksional, bahasa digunakan untuk berinteraksi dengan orang 

lain. 

4. Fungsi personal, yaitu bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi dengan 

orang lain. 

5. Fungsi heuristik, yakni bahasa dapat digunakan untuk belajar dan 

menemukan 

Menurut dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa berfungsi 

sebagai alat komunikasi manusia yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang 

lain, menyampaikan pesan pada orang lain, dan mengungkapkan perasaan pada 

orang lain. 

2.1.1.3  Fungsi bahasa Indonesia 

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia 

mempunyai fungsi khusus yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia.  
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Fungsi tersebut antara lain: 

1) Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, artinya bahasa mencerminkan 

nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. 

2) Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita harapkan 

mampu mewakili jati diri bangsa Indonesia. 

3) Sebagai bahasa nasional, yaitu alat perhubungan antar suku 

4) Sebagai alat pemersatu yaitu menjadi perekat suku, agama, rasa dan 

budaya sehingga antar anggota bangsa ini tetap akan bersatu.  (Doyin dan 

Wagiran, 2009:5) 

Sependapat dengan pernyataan di atas, Santoso (2009:1.6) mengemukakan 

bahwa setiap bahasa memiliki fungsi khusus, yaitu : 

1) Alat untuk menjalankan administrasi Negara. Fungsi ini terlihat dalam 

surat-surat resmi, surat keputusan, peraturan dan perundang-undangan, 

pidato dan pertemuan resmi. 

2) Alat pemersatu berbagai suku yang memiliki latar belakang budaya dan 

bahasa yang berbeda-beda 

3) Wadah penampung kebudayaan. Semua ilmu pengetahuan dan 

kebudayaan harus diajarkan dan diperdalam dengan menggunakan bahasa 

Indonesia sebagai medianya. 

Dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa Indonesia yaitu: sebagai alat 

pemersatu bangsa antara beberapa suku yang berbeda-beda budayanya, digunakan 

sebagai identitas suatu negara, dan menyatukan berbagai perbedaan agama dan ras 

suatu daerah sehingga antar anggota tetap akan bersatu. 
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2.1.2 Keterampilan Menulis  

2.1.2.1 Pengertian Keterampilan 

Menurut Nadler (1986:73), pengertian keterampilan (skill) adalah kegiatan 

yang memerlukan praktek atau dapat diartikan sebagai implikasi dari aktivitas. 

Sedangkan menurut Robbins (2000:494-495), pada dasarnya ketrampilan 

dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: 

1. Basic literacy skill  

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang yang pasti dan wajib 

dimiliki oleh kebanyakan orang, seperti membaca, menulis dan 

mendengar. 

2. Technical skill 

Keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam 

pengembangan teknik yang dimiliki, seperti menghitung secara tepat, 

mengoperasikan komputer. 

3. Interpersonal skill 

Keahlian interpersonal merupakan kemampuan seseorang secara 

efektif untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, 

seperti pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan 

bekerja dalam satu tim. 

4. Problem solving 

Menyelesaikan masalah adalah proses aktivitas untuk menajamkan 

logika, beragumentasi dan penyelesaian masalah serta kemampuan untuk 
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mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif dan menganalisa serta 

memilih penyelesaian yang baik. 

Dapat disimpulkan dari kedua pendapat di atas, bahwa keterampilan (skill) 

merupakan kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan 

cermat yang membutuhkan kemampuan dasar (basic ability). 

2.1.2.2  Pengertian Menulis 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan 

secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih. (Doyin dan 

Wagiran, 2009:12) 

Tarigan (1986:15) menyatakan bahwa menulis adalah kegiatan 

menuangkan ide/gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media 

penyampai. 

Pengertian menulis juga dikemukakan oleh iskandarwassid (2008:248) 

aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan 

keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis berarti kemampuan mengeluarkan gagasan/ide dalam komunikasi tidak 

langsung yang bertujuan untuk memberitahu seseorang. 
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2.1.3  Karangan Deskripsi 

2.1.3.1 Pengertian Karangan 

Karangan merupakan hasil akhir dari pekerjaan merangkai kata, kalimat, 

dan alinea untuk menjabarkan atau mengulas topik dan tema tertentu (Finoza, 

2004:192). 

Karangan adalah mengungkapkan atau menyampaikan gagasan atau ide 

kepada pembaca melalui bahasa tulis. Suparno (2008:3.1) 

Dari  pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa karangan adalah hasil 

kegiatan seseorang dalam merangkai kata, kalimat, dan alinea untuk 

mengungkapkan suatu gagasan melalui bahasa tulis. 

2.1.3.2 Jenis-jenis Karangan 

 Suparno (2010:4.4) karangan dapat dibagi menjadi 5 yaitu: (1) karangan 

deskripsi, (2) karangan Narasi, (3) karangan eksposisi, (4) karangan argumentasi, 

dan (5) karangan persuasi. 

Sedangkan menurut Kuntarto (dalam dian, 2010) jenis-jenis karangan 

ada lima, yaitu: 

1. Narasi 

Narasi adalah suatu bentuk karangan yang berusaha menggambarkan 

dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang peristiwa pada suatu waktu 

2. Eksposisi 

Eksposisi adalah karangan yang bertujuan utama untuk memberitahu, 

mengupas, menguraikan, atau menerangkan suatu hal untuk menambah 

pengetahuan dan pandangan pembaca 
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3. Argumentasi 

Argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran suatu hal. 

Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca tentang suatu kebenaran dengan 

memperkuat ide, dan pendapat penulis. Karangan ini bertujuan untuk 

mengubah dan mempengaruhi sikap dan pandangan pembaca 

4. Persuasi 

Karangan persuasi adalah karangan yang meyakinkan pembaca agar 

melakukan perintah, nasihat, atau ajakan penulis. 

5. Deskripsi 

Deskripsi adalah karangan yang menggambarkan wujud fisik suatu objek 

(Akhadiah, 1986). Bentuk fisik objek tersebut sesuai dengan pengamatan 

penulis 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut kedua ahli tersebut mempunyai 

pendapat yang sama. Jenis-jenis karangan deskripsi dibagi menjadi lima yaitu: (1) 

karangan narasi, (2) karangan argumentasi, (3) karangan eksposisi, (4) karangan 

persuasi, dan (5) karangan deskripsi. 

2.1.3.3 Pengertian karangan deskripsi 

Menurut keraf (1982:2) deskripsi atau pemerian merupakan sebuah 

bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk memberikan 

perincian-perincian dari objek yang dibicarakan. 

Rusyana (1984:136) deskripsi merupakan  karangan yang melukiskan 

sesuatu , menyatakan apa yang diindera, melukiskan perasaan dan perilaku jiwa 

dalam wujud kalimat. 
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Menurut Suparno (2010:4.6) kata deskripsi berasal dari bahasa latin 

describere yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi 

istilah, describere adalah suatau bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai 

dengan keadaan sebenarnya, sehinggan pembaca dapat  mencitrai (melihat, 

mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra 

penulisnya. Karangan jenis ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan tentang 

sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya, atau sesuatu yang lain kepada pembaca. 

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karangan deskripsi adalah 

karangan yang mendeskripsikan/menceritakan tentang suatu obyek yang bertujuan 

untuk menginformasikan tentang suatu hal kepada pembaca. 

1. Ciri-Ciri/Karakteristik Karangan Deskripsi 

Karangan deskripsi mempunyai ciri-ciri/karakteristik. Adapun ciri-

cirinya adalah sebagai berikut:  

1) Melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu, 

2) Bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri 

pembaca agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, 

atau mendengar, sendiri suatu objek yang dideskripsikan, 

3) Sifat penulisannya objektif karena selalu mengambil objek tertentu, 

yang dapat berupa  tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan, 

dan 

4) Penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis (objektif), 

impresionistis (subjektif), atau sikap penulis. Suparno (2010:4.5-4.6) 
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2. Macam-macam karangan deskripsi 

Menurut Suparno (2010:3.14) berdasarkan kategori yang lazim, ada 

dua objek yang diungkapkan dalam deskripsi, yakni orang dan tempat. Atas 

dasar itu, karangan deskripsi dipilah atas dua kategori, yakni karangan 

deskripsi orang dan karangan deskripsi tempat. 

a. Deskripsi orang 

Jika akan menulis karangn deskripsi orang, tentukan hal-hal yang 

menarik dari orang yang akan di deskripsikan. Beberapa aspek dari 

deskripsi orang: 

(1) Deskripsi keadaan fisik 

Deskripsi fisik bertujuan memberi gambaran yang sejelas-

jelasnya tentang keadaan tubuh seorang tokoh. Deskripsi ini banyak 

bersifat objektif. 

(2) Deskripsi keadaan sekitar 

Deskripsi keadaan sekitar, yaitu penggambaran keadaan yang 

mengelilingi sang tokoh, misalnya penggambaran tentang aktivitas-

aktivitas yang dilakukan, pekerjaan atau jabatan, pakaian,tempat 

kediaman dan kendaraan, yang ikut menggambarkan watak 

seseorang. 

a.  Deskripsi watak atau tingkah perbuatan 

Mendeskripsikan watak seseorang ini memang paling sulit 

dilakukan. Kita harus mampu menafsirkan tabir yang terkandung 

di balik fisik manusia. Dengan kecermatan dan keahlian kita, kita 
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harus mampu mengindentifikasikan unsur-unsur dan kepribadian 

seorang tokoh. Kemudian, menampilkan dengan jelas unsur-unsur 

yang dapat memperlihatkan karakter yang digambarkan. 

b. Deskripsi gagasan-gagasan tokoh 

Hal ini memang tidak bisa diserap oleh panca indera manusia. 

Namun antara perasaan dan unsur fisik mempunyai hubungan yang 

erat. Pancaran wajah, pandangan mata, gerak bibir, dn gerak tubuh 

merupakan petunjuk tentang keadaan perasaan seorang pada waktu 

itu. 

b. Deskripsi tempat 

Tempat memegang peranan yang sangat penting dalam setiap 

peristiwa. Tidak ada peristiwa yang  terlepas dari lingkungan dan 

temapat. Semua kisah akan selalu mempunyai latar belakang tempat. 

Jalannya sebuah peristiwa akan lebih menarik jika dikaitkan dengan 

tempat terjadinya peritiwa. 

Ada beberapa cara yang dapat kiya gunakan untuk 

mendeskripsikan suatu tempat. Pertama, kita bergerak secara teratur 

menelusuri tempat itu dan menyebutkan apa saja yang kita lihat. 

Kedua, kita dapat memulai dengan menyebutkan kesan umum yang 

diikuti oleh perincihan yang palinh menarik perhatian kita. 

Keterampilan menulis karangan deskripsi merupakan kemampuan 

menggunakan bahasa secara tertulis untuk menyampaikan suat gambaran tentang 

sebuah obyek yang sedang diamati dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 
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model Think Talk Write dengan media visual yan indikatornya mencakup: (1) 

mengamati sebuah obyek yang akan dideskripsikan, (2) menyebutkan cirri-ciri/ 

hal-hal apa saja yang dilihat siswa, (3) mendeskripsikan obyek yang diamati 

berdasarkan cirri-ciri yang terdapat dalam obyek tersebut. 

2.1.4 Model Pembelajaran Think Talk Write 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran  

Model pembelajaran menurut Suprijono (2009:45) adalah pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun 

tutorial. 

Model pembelajaran adalah rangkaian kegiatan belajar siswa dalam 

kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan.Dalam 

pembelajaran kooperatif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah siswa 

sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. (Hamdani, 

2010:30) 

Sedangkan Joyce & Weil (1992:133) mendefinisikan model pembelajaran 

sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Selain memperhatikan rasional teoretik, tujuan, dan hasil yang ingin 

dicapai. model pembelajaran memiliki lima unsur dasar (Joyce & Weil 

:1992:134). Lima unsur dasar tersebut yaitu (1) syntax, yaitu langkah-langkah 

operasional pembelajaran, (2) social system, adalah suasana dan norma yang 
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berlaku dalam pembelajaran, (3) principles of reaction, menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa, 

(4) support system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang 

mendukung pembelajaran, dan (5) instructional dan nurturant effects—hasil 

belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar (instructional 

effects) dan hasil belajar di luar yang dituju (nurturant effects). 

2.1.4.1.1 Sintak model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual 

Sintaks atau langkah-langkah dalam suatu model pembelajaran sangat 

penting. Melalui sintaks ini, seorang guru dapat melaksanakan pembelajaran yang 

telah dirancangnya menjadi terarah. Adapun sintaks model pembelajaran think 

talk write ialah sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan materi berupa slide power 

point tentang karangan dan karangan deskripsi. 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi pertanyaan mengenai penjelasan guru. 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan. 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja yang 

sudah mereka kerjakan untuk didiskusikan. (think) 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap kelompoknya 

terdiri dari 4 siswa. 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan teman untuk membahas isi 

catatan. (talk) 
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7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil diskusinya ke 

dalam bahasanya sendiri. (write) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, sedangkan 

kelompok lain menanggapi. 

9. Guru bersama murid menyimpulkan materi pelajaran. 

Model Think Talk Write sangat cocok untuk pembelajaran bahasa 

Indonesia. Model ini memiliki kelebihan yaitu: (1) Siswa menjadi lebih kritis, (2) 

semua siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan (3) siswa lebih paham 

terhadap materi yang dipelajari. Sedangkan kelemahan model Think Talk Write 

yaitu: (1) model pembelajaran baru di sekolah sehingga siswa belum terbiasa 

belajar dengan langkah-langkah pada model TTW oleh karena itu cenderung kaku 

dan pasif, dan (2) kesulitan dalam mengembangkan lingkungan social siswa.  

2.1.4.1.2 Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi merupakan pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana 

seharusnya pengajar melihat dan memperlakukan peserta didik, termasuk 

bagaimana seharusnya pengajar memberi respon terhadap mereka. Dalam model 

think alk write, pengajar berperan sebagai fasilitator atau pemberi kemudahan. 

Pengajar memberi bantuan dalam kelompok dalam mendiskusikan suatu masalah. 

Siswa maupun kelompok yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik akan 

diberikan penghargaan oleh guru, baik verbal maupun nonverbal. 
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2.1.4.1.3 Sistem Sosial 

Sistem sosial merupakan situasi atau suasana dan norma yang berlaku 

dalam model think talk write. Dalam hal ini, guru sebagai fasilitator, guru 

memberikan sebuah permasalahan untuk diselesaikan oleh siswa secara 

berkelompok kemudian mereka saling bertukar pikiran dan menyimpulkannya 

secara individu. 

2.1.4.1.4 Sistem Pendukung 

Sistem pendukung adalah segala sarana, bahan dan alat yang diperlukan 

untuk melaksanakan model tersebut. Model think talk write didukung dengan 

media yang mendukung yaitu menggunakan media visual dengan menampilkan 

sebuah gambar pada layar LCD. 

2.1.4.1.5 Dampak Social Dan Pengiring 

Dampak instruksional ialah hasil belajar yang dicapai langsung dengan 

cara mengarahkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Sedangkan dampak 

pengiring merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses 

pembelajaran. Dampak instruksional model think talk write adalah kemampuan 

siswa dalam menulis berdasarkan bahasanya sendiri. Dampak pengiring dari 

model ini ialah kemampuan berpikir, bekerja sama dan mengungkapkan pendapat 

dengan baik. 

2.1.4.2 Model Pembelajaran Kooperatif  

Menurut Suyatno (2009:52-73) model pembelajaran kooperatif 

mempunyai beberapa tipe dengan langkah yang berbeda-beda. Tipe model 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 
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1. Tipe STAD (student teams achievement division) 

2. Tipe NHT (Numbered head together) 

3. Tipe jigsaw 

4. TPS (Think Pairs share) 

5. TGT (Teams Games Tournament) 

6. GI (Goup Investigation) 

7. CTL (Contextual Teaching and Learning) 

8. TTW (Think Talk Write) 

9. TS-TS (Two Stay-Two Stray) 

10. CIRC (Coopertive Integrated Reading and Composition) 

11. Role Playing 

12. Talking Stick 

13. Mind mapping 

14. DI (Direct Instruction) 

15. Examples Non Examples 

16. Dan lain-lain 

2.1.4.3 Pengertian Model pembelajaran Think Talk Write  

Huinker dan Laughlin (dalam Yamin 2012:84) menyatakan bahwa ―The 

think-talk-write strategy builds in time for thought and reflection and for the 

organization of ides and the testing of those ideas before students are expected to 

write. The flow of communication progresses from student engaging in thought or 

reflective dialogue with themselves, to talking and sharing ideas with one another, 

to writing”. Artinya, Model pembelajaran Think-Talk-Write membangun 
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pemikiran, merefleksi, dan mengorganisasi ide, kemudian menguji ide tersebut 

sebelum siswa diharapkan untuk menulis. Alur model pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW) dimulai dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog 

reflektif dengan dirinya sendiri, selanjutnya berbicara dan berbagi ide dengan 

temannya, sebelum siswa menulis. 

Think-Talk-Write (TTW) merupakan model pembelajaran yang 

dikembangkan oleh Huinker dan Laughlin. Model pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW) didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku 

sosial. Dalam model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir, berbicara, 

dan kemudian menuliskan berkenaan dengan suatu topik. Metode ini merupakan 

metode yang dapat melatih kemampuan berpikir dan menulis siswa. 

Model pembelajaran think talk write didesain untuk meningkatkan rasa 

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran 

orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan tetapi mereka 

juga harus siap membagi ide dan mengajarkan materi tersebut pada anggota 

kelompoknya. 

Para anggota kelompok diminta membaca, membuat catatan kecil, 

menjelaskan, mendengarkan, dan membagi ide bersama teman atau menukarkan 

informasi apa yang telah ia pelajari sehingga saling melengkapi dalam penguasaan 

materi atau wawasan mereka untuk mempelajari topik yang diberikan dan 

ditugaskan kepada mereka kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

Dalam teknik ini guru memperlihatkan skemata atau latar belakang 

pengalaman siswa dan membantu siswa mengaktifkan skemata ini agar bahan 
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pelajaran menjadi menarik dan lebih bermakna. Selain itu, siswa bekerjasama 

dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak 

kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan 

berkomunikasi. 

Model pembelajaran think talk write dimulai dengan berpikir melalui 

bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan alternatif solusi), hasil bacaannya 

dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi dan kemudian buat laporan hasil 

presentasi. Pembelajaran TTW ini merupakan suatu tipe pembelajaran kooperatif 

yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggungjawab 

atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut 

kepada anggota dalam kelompoknya secara heterogen dan bekerja sama saling 

ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi 

pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota 

kelompoknya sehingga didesain untuk meningkatkan rasa tanggungjawab siswa 

terhadap pembelajarannnya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak 

hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi harus siap memberikan dan 

mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya.  

Belajar model pembelajaran kooperatif tipe TTW ini merupakan sistem 

belajar dengan memusatkan pembelajaran kepadakeaktifan siswa sepenuhnya 

untuk penguasaan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan topik-topik 

tertentu pada pencapaian tujuan instruksional pembelajaran sehingga membentuk 

situasi belajar yang sangat kondusif seperti yang diharapkan dalam pembelajaran 

dengan membagikan ke dalam kelompok dengan beranggotakan 3-5 siswa dengan 
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membudayakan saling membantu, bertanggungjawab, dan pengusaan materi 

untuk pencapaian hasil akhir belajar yang optimal mungkin. 

Sedangkan menurut Suyatno (2009:66) think talk write merupakan 

pembelajaran yang dimulai dengan berfikir melalui bahan bacaan (menyimak, 

mengkritisi, dan alternatif solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan 

presentasi, diskusi, dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Sintaknya 

adalah: informasi, kelompok (membaca-mencatat-menandai), presentasi, diskusi, 

dan melaporkan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model think 

talk write  adalah model pembelajaran yang ditempuh melalui proses berfikir, 

berbicara, kemudian menulis kedalam bahasanya sendiri. Model ini merupakan 

model yang dapat melatih kemampuan berfikir dan menulis siswa 

a) Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Think Talk Write 

Adapun kelebihan model pembelajaran Think Talk Write adalah sebagai 

berikut: 

1. Siswa menjadi lebih kritis 

2. Semua siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 

3. Siswa lebih paham terhadap materi yang dipelajari 

Kekurangan model pembelajaran Think Talk Write diantaranya: 

1. Siswa akan cukup merasa terbebani dengan tugas yang banyak 

2. Waktu untuk satu materi cukup banyak 
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2.1.4.4 Penerapan model pembelajaran Think Talk Write dalam menulis karangan 

deskripsi 

Model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW)  melibatkan 3 tahap penting 

yang harus dikembangkan dan dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Think (Berpikir atau Dialog Reflektif) 

Menurut Huinker dan Laughlin (1996:81) “Thinking and talking are 

important steps in the process of bringing meaning into student’s writing”. 

Maksudnya adalah berpikir dan berbicara/berdiskusi merupakan langkah 

penting dalam proses membawa pemahaman ke dalam tulisan siswa. 

Dalam tahap ini siswa secara individu memikirkan kemungkinan jawaban atau 

metode penyelesaian, membuat catatan kecil tentang ide-ide yang terdapat 

pada bacaan, dan hal-hal yang tidak dipahaminya sesuai dengan bahasanya 

sendiri. Menurut Yamin (2008:85) ―Aktivitas berpikir dapat dilihat dari proses 

membaca suatu teks berisi cerita kemudian membuat catatan tentang apa yang 

telah dibaca‖. Dalam membuat atau menulis catatan siswa membedakan dan 

mempersatukan ide yang disajikan dalam teks bacaan, kemudian 

menerjemahkan kedalam bahasa mereka sendiri. 

Menurut Wiederhold (dalam Martinis, 2008:85), ―Membuat catatan 

berarti menganalisiskan tujuan isi teks dan memeriksa bahan-bahan yang 

ditulis‖. Selain itu, belajar membuat/menulis catatan setelah membaca 

merangsang aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah membaca, 
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sehingga dapat mempertinggi pengetahuan bahkan meningkatkan 

keterampilan berpikir dan menulis. 

Pada tahap ini siswa akan membaca sejumlah masalah yang diberikan 

pada Lembar Kegiatan Siswa (LKS), kemudian setelah membaca siswa akan 

menuliskan hal-hal yang diketahui dan tidak diketahui mengenai masalah 

tersebut (membuat catatan individu). Selanjutnya siswa diminta untuk 

menyelesaikan masalah yang ada secara individu. Proses berpikir ada tahap ini 

akan terlihat ketika siswa membaca masalah kemudian menuliskan kembali 

apa yang diketahui dan tidak diketahui mengenai suatu masalah. Selain itu, 

proses berpikir akan terjadi ketika siswa berusaha untuk menyelesaikan 

masalah dalam LKS secara individu. 

b. Talk (Berbicara atau Berdiskusi) 

Pada tahap talk siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan, 

menyusun, dan menguji ide-ide dalam kegiatan diskusi 

kelompok. Menurut Huinker dan Laughlin (1996:81) ―Classroom 

opportunities for talk enable students to (1) connect the language they know 

from their own personal experiences and backgrounds with the language of 

mathematics, (2) analyzes and synthesizes mathematical ideas, (3) fosters 

collaboration and helps to build a learning community in the 

classroom”. Artinya, siswa yang diberikan kesempatan untuk berdiskusi 

dapat: (1) mengkoneksikan bahasa yang mereka tahu dari pengalaman dan 

latar belakang mereka sendiri dengan bahasa matematika, (2) menganalisis 
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dan mensintesis ide-ide matematika, (3) memelihara kolaborasi dan membantu 

membangun komunitas pembelajaran di kelas. 

Selain itu, Huinker dan Laughlin (1996: 88) juga menyebutkan bahwa  

berdiskusi dapat meningkatkan eksplorasi kata dan menguji ide. Berdiskusi 

juga dapat meningkatkan pemahaman. Ketika siswa diberikan kesempatan 

yang banyak untuk berdiskusi, pemahaman akan terbangun dalam tulisan 

siswa, dan selanjutnya menulis dapat memberikan kontribusi dalam 

membangun pemahaman. Intinya, pada tahap ini siswa dapat mendiskusikan 

pengetahuan mereka dan menguji ide-ide baru mereka, sehingga mereka 

mengetahui apa yang sebenarnya mereka tahu dan apa yang sebenarnya 

mereka butuhkan untuk dipelajari. 

Ansari (2008:86) mengutarakan talk penting dalam matematika karena 

sebagai cara utama untuk berkomunikasi dalam matematika, pembentukan ide 

(forming ideas) melalui proses talking, meningkatkan dan menilai kualitas 

berpikir karena talking dapat membantu mengetahui tingkat pemahaman siswa 

dalam belajar matematika. 

Pada tahap talk memungkinkan siswa untuk terampil berbicara. Pada 

tahap ini siswa akan berlatih melakukan komunikasi matematika dengan 

anggota kelompoknya secara lisan. Masalah yang akan didiskusikan 

merupakan masalah yang telah siswa pikirkan sebelumnya pada tahap think. 

Pada umumnya siswa menurut Huinker dan Laughlin (1996:82) talking dapat 

berlangsung secara alamiah tetapi tidak menulis.  
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Proses talking dipelajari siswa melalui kehidupannya sebagai individu 

yang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dengan berdiskusi dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam kelas. Berkomunikasi dalam diskusi 

menciptakan lingkungan belajar yang memacu siswa berkomunikasi antar 

siswa dapat meningkatkan pemahaman siswa karena ketika siswa berdiskusi, 

siswa mengkonstruksi berbagai ide untuk dikemukakan. 

c. Write (Menulis) 

Masingila dan Wisniowska (1996:95) menyebutkan bahwa writing can 

help students make their tacit knowledge and thoughts more explicit so that 

they can look at, and reflect on, their knowledge and thoughts. Artinya, 

menulis dapat membantu siswa untuk mengekspresikan pengetahuan dan 

gagasan yang tersimpan agar lebih terlihat dan merefleksikan pengetahuan dan 

gagasan mereka. 

Wisniowska (1996:95) juga menyebutkan bahwa for teacher, writing 

can elicit (a) direct communication from all members of a class, (b) 

information about student’s errors, misconception, thought habits, and beliefs, 

(c) various students’ conceptions of the same idea, and (d) tangible evidence 

of students’ achievement. Artinya, manfaat tulisan siswa untuk guru adalah (1) 

komunikasi langsung secara tertulis dari seluruh anggota kelas, (2) informasi 

tentang kesalahan-kesalahan, miskonsepsi, kebiasaan berpikir, dan keyakinan 

dari para siswa, (3) variansi konsep siswa dari ide yang sama, dan (4) bukti 

yang nyata dari pencapaian atau prestasi siswa. 
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Aktivitas menulis siswa pada tahap ini meliputi: menulis solusi terhadap 

masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan, mengorganisasikan 

semua pekerjaan langkah demi langkah (baik penyelesaiannya, ada yang 

menggunakan diagram, grafik, ataupun tabel agar mudah dibaca dan 

ditindaklanjuti), mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada 

perkerjaan ataupun perhitungan yang ketinggalan, dan meyakini bahwa 

pekerjaannya yang terbaik, yaitu lengkap, mudah dibaca dan terjamin 

keasliannya . 

Pada tahap ini siswa akan belajar untuk melakukan komunikasi bahasa 

Indonesia secara tertulis. Berdasarkan hasil diskusi, siswa diminta untuk 

menuliskan penyelesaian dan kesimpulan dari masalah yang telah diberikan. 

Apa yang siswa tuliskan pada tahap ini mungkin berbeda dengan apa yang 

siswa tuliskan pada catatan individual (tahap think). Hal ini terjadi karena 

setelah siswa berdiskusi ia akan memperoleh ide baru untuk menyelesaikan 

masalah yang telah diberikan. 

Masingila dan Wisniowska (1996:95) menyebutkan bahwa writing can 

help students make their tacit knowledge and thoughts more explicit so that 

they can look at, and reflect on, their knowledge and thoughts. Artinya, 

menulis dapat membantu siswa untuk mengekspresikan pengetahuan dan 

gagasan yang tersimpan agar lebih terlihat dan merefleksikan pengetahuan dan 

gagasan mereka. 

Wisniowska (1996:95) juga menyebutkan bahwa for teacher, writing 

can elicit (a) direct communication from all members of a class, (b) 
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information about student’s errors, misconception, thought habits, and beliefs, 

(c) various students’ conceptions of the same idea, and (d) tangible evidence 

of students’ achievement. Artinya, manfaat tulisan siswa untuk guru adalah (1) 

komunikasi langsung secara tertulis dari seluruh anggota kelas, (2) informasi 

tentang kesalahan-kesalahan, miskonsepsi, kebiasaan berpikir, dan keyakinan 

dari para siswa, (3) variansi konsep siswa dari ide yang sama, dan (4) bukti 

yang nyata dari pencapaian atau prestasi siswa. 

Aktivitas menulis siswa pada tahap ini meliputi: menulis solusi terhadap 

masalah/pertanyaan yang diberikan termasuk perhitungan, mengorganisasikan 

semua pekerjaan langkah demi langkah (baik penyelesaiannya, ada yang 

menggunakan diagram, grafik, ataupun tabel agar mudah dibaca dan ditindak 

lanjuti), mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada perkerjaan 

ataupun perhitungan yang ketinggalan, dan meyakini bahwa pekerjaannya 

yang terbaik, yaitu lengkap, mudah dibaca dan terjamin keasliannya . 

Pada tahap ini, siswa akan belajar untuk melakukan komunikasi bahasa 

Indonesia secara tertulis. Berdasarkan hasil diskusi, siswa diminta untuk 

menuliskan penyelesaian dan kesimpulan dari masalah yang telah diberikan. 

Apa yang siswa tuliskan pada tahap ini mungkin berbeda dengan apa yang 

siswa tuliskan pada catatan individual (tahap think). Hal ini terjadi karena 

setelah siswa berdiskusi ia akan memperoleh ide baru untuk menyelesaikan 

masalah yang telah diberikan. 
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Adapun langkah-langkah penerapan model Think Talk Write dengan media 

visual pada pembelajaran menulis deskripsi yaitu: 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan materi berupa slide power 

point tentang karangan dan karangan deskripsi 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi pertanyaan mengenai penjelasan guru 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja yang 

sudah mereka kerjakan untuk didiskusikan. (think) 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap kelompoknya 

terdiri dari 4 siswa. 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan teman untuk membahas isi 

catatan. (talk) 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil diskusinya ke 

dalam bahasanya sendiri (write) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, sedangkan 

kelompok lain menanggapi 

9. Guru bersama murid menyimpulkan materi pelajaran 

2.1.5 Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Menulis Deskripsi 

Perilaku siswa dalam pembelajaran dapat diartikan sebagai aktivitas siswa. 

Aktivitas siswa dalam pembelajaran merupakan segala kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam proses interaksi (guru dan siswa) pada pembelajaran untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku. Aktivitas siswa dalam pembelajaran sangat 
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penting, sebab dengan adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran 

terciptalah situasi belajar aktif (Depdiknas, 2006:31). 

Dierich (dalam sardiman, 2011:101) menyimpulkan terdapat 177 kegiatan 

peserta didik yang meliputi aktivitas jasmani dan aktivitas jiwa, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Visual activities, yang meliputi membaca, memperhatikan 

gambar,demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain 

2. Oral activities, meliputi menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran, mengelurkan pendapat, mengadakan interview, diskusi, dan interupsi 

3. Listening activities, meliputi mendengarkan uraian, percakapan, diskusi, 

musik, dan pidato 

4. Writing activities, meliputi menulis cerita, karangan, laporan, tes angkat, dan 

menyalin. 

5. Drawing activities meliputi menggambar, membuat grafik, peta, diagram, 

dan pola 

6. Motor activities meliputi melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, dan memelihara binatang. 

7. Mental activities meliputi menganggap, mengingat, memecahkan masalah, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Emotional activies, meliputi menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Jadi, aktivitas siswa adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang 

dapat menunjang keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia melalui model Think Talk Write dengan media visual yang indikatornya 

mencakup: (1) Siap mengikuti pembelajaran, (2) Mendengarkan penjelasan guru, 

(3) menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD, (4) Menganalisis 

karangan, (5) Terampil mengemukakan ide, (6) Keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi, dan (7) Mencoba mendeskripsikan suatu obyek. 

2.1.6 Media Visual 

2.1.6.1 Pengertian Media  

Media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti ―tengah, 

perantara, atau pengantar‖. Arsyad Azhar (2011:3) 

Kata media berasal dari bahasa latin yakni medius yang secara harfiahnya 

berarti tengah, pengantar, atau perantara. Munadi (dalam sufanti,2010:61). Kata 

tengah berarti berada diantara dua sisi, maka dapat disebut sebagai perantara antar 

kedua sisi. 

Pendapat seperti ini juga dikemukakan oleh Bretz (dalam Anitah,2008:10) 

bahwa media adalah sesuatu yang terletak di tengah-tengah, jadi suatu perantara. 

Berdasarkan pengertian ini maka media dapat dikatakan sebagai perantara pesan. 

Media adalah grafik, fotografi, elektronik, atau alat-alat mekanik untuk 

menyajikan, memproses, dan menjelaskan informasi lisan atau visual Gerlach dan 

Ely (dalam anitah,2008:11) 

Berdasarkan beberapa pendapat  tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat menjadi perantara pesan dalam proses 

pembelajaran dari sumber informasi kepada penerima informasi sehingga terjadi 

proses belajar yang kondusif. 
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a. Manfaat media 

Menurut Kemp dan Dayton (dalam yamin, 2012:151-154) ada delapan 

manfaat media dalam pembelajaran, yaitu: 

1) Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

Setiap siswa yang melihat atau mendengar uraian tentangsuatu ilmu 

melalui media yang sama akan menerima informasi yang persis sama seperti 

yang diterima teman-temannya. 

2) Proses pembekajaran menjadi lebih menarik 

Media dapat membantu guru meng hidupkan suasana kelasnya dan 

menghindar suasana yang monoton dan membosankan. 

3) Proses belajar siswa menjadi lebih interaktif 

Media dapat melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Dengan 

media guru dapat mengatur kelas mereka sehingga bukan hanya kelas 

dominasi guru atau guru yang aktif, tetapi juga siswa yang lebih banyak 

berperan. 

4) Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi 

Seringkali guru menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk 

menjelaskan materi padahal waktu yang dihabis tidak terlalu banyak jika guru 

memanfaatkan media pendidikan dengan baik. 

5) Kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan 

Penggunaan media akan membuat proses belajar mengajar berjalan 

dengan efisien dan membantu siswa menyerap materi pelajaran secara klebih 

mendalam dan utuh. 
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6) Proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat belajar di mana saja dan kapan saja semau mereka tanpa tergatung pada 

keberadaan guru. 

7) Sikap positif siswa pada bahan pelajaran maupun terhadap proses belajar itu 

sendiri dapat ditingkatkan 

Dengan media proses belajar mengajar akan lebih menarik. Hal ini akan 

menumbuhkan kecintaan siswa terhadap mata pelajaran itu sendiri. 

8) Peran guru akan berubah ke arah yang lebih positif dan produktif 

Guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan mereka bila media 

digunakan dalam pembelajaran. 

2.1.6.2 Pengertian Media Visual 

Menurut Sufanti (2010:69) media visual sering disebut media pandang. 

Media ini dapat dihayati oleh peserta didik dengan cara dipandang. Indera 

penglihat merupakan indera yang paling penting untuk pemanfaatan media ini 

oleh peserta didik. 

Media visual dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Media visual yang tidak diproyeksikan 

Yaitu media yang paling banyak digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran karena paling praktis. Media ini mudah didapat, mudah dibuat, 

dan mudah dimanfaatkan. misalnya : bagan, grafik, gambar, poster, dan 

sebagainya. 
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2. Media visual yang diproyeksikan 

Yaitu media yang membutuhkan alat untuk memproyeksikan yaitu layar 

dan pesawat proyektor. Media ini terdiri dari dua unsur yang tidak dapat 

dipisahkan yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak adalah 

media yang akan diproyeksikan, bisa berupa gambar, bagan, tulisan, atau yang 

lain, sedangkan perangkat kerasnya berupa pesawat proyektor. 

Anitah (dalam Yamin, 2012:82) menyebutkan jenis media visual yang 

diproyeksikan meliputi : (a) OHP, (b) Slide Proyektor, (c) filmstrip proyektor, dan 

(4) Opaque Projector.  

Daryanto (1993:27), Media Visual artinya semua alat peraga yang 

digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca-indera mata. 

Media visual ( image atau perumpamaan) memegang peran yang sangat penting 

dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. 

Media visual merupakan media informasi yang ingin disampaikan kepada 

siswa dalam bentuk seperti foto, gambar, sketsa, gambar garis, grafik, bagan, 

chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. 

Berdasarkan pendapat di atas, media visual merupakan media yang bisa 

dilihat atau dipandang oleh mata dengan bantuan alat proyektor. Media ini dapat 

digunakan seorang guru untuk menyampaikan materi secara optimal siswa mudah 

memahami materi yang disampaikan oleh guru dan siswa cenderung tidak merasa 

bosan pada pembelajaran. 
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2.1.7 Teori Belajar yang Mendasari Model Think Talk Write dengan media 

visual 

Teori belajar yang mendasari model pembelajaran Think Talk Write dengan 

media visal adalah teori belajar konstruktivisme. Belajar menurut  

konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan 

pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pngertian yang sudah 

dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. 

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat 

generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda 

dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang 

bersifat mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih memahami 

belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan 

dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. 

Kontruksi berarti bersifat membangun, dalam konteks filsafat pendidikan 

dapat diartikan Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan 

hidup yang berbudaya modern. 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran 

konstektual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, 

yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-

konyong. 

Dengan teori konstruktivisme siswa dapat berfikir untuk menyelesaikan 

masalah, mencari idea dan membuat keputusan. Siswa akan lebih paham karena 

mereka terlibat langsung dalam mebina pengetahuan baru, mereka akan lebih 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
http://belajarpsikologi.com/pentingnya-media-dalam-pembelajaran/
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pahamdan mampu mengapliklasikannya dalam semua situasi. Selian itu siswa 

terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. 

2.1.8 Hubungan Antara Model Think Talk Write dengan media visual 

dengan Aktivitas Siswa dan Keterampilan Menulis Deskripsi dalam 

Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar  

Berdasarkan pada karakteristik model dan teori konstruksivisme, peneliti 

berasumsi bahwa terdapat hubungan yang positif antara model Think Talk Write 

dengan media visual dengan aktivitas siswa dan keterampilan menulis deskripsi. 

Semakin baik model Think Talk Write dengan media visual, semakin baik 

aktivitas dan keterampilan menulis deskripsi siswa, begitupun sebaliknya. 

Sehingga model concept sentence berbantuan flash Think Talk Write dengan 

media visual diprediksikan mampu meningkatkan aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis deskripsi siswa. 

Model Think Talk Write dengan media visual didasarkan pada teori 

konstruksivisme. Belajar menurut  konstruktivisme adalah suatu proses 

mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari 

dengan pngertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat 

dikembangkan. Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang 

bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. 

Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai 

kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih 

memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan 

pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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pengalamanya. Model Think Talk Write merupakan model pembelajaran yang 

dimulai dengan berfikir melalui bahan bacaan (menyimak, mengkritisi, dan 

alternatif solusi), hasil bacaannya dikomunikasikan dengan presentasi, diskusi, 

dan kemudian membuat laporan hasil presentasi. Sintaknya adalah: informasi, 

kelompok (membaca-mencatat-menandai), presentasi, diskusi, dan melaporkan. 

Dengan menunjukkan gambar pada sebuah LCD siswa akan merasa tertarik untuk 

mendeskripsikan sebuah obyek. Model pembelajaran Think Talk Write dengan 

media visual merupakan model pembelajaran yang melatih siswa untuk berfikir, 

mengmukakan pendapat, dan menyampaikan dengan bahasa tulis yang dibantu 

dengan gambar yang ditayangkan pada LCD. Dengan demikian model Think Talk 

Write dengan media visual dapat memudahkan siswa dalam mendeskripsikan 

sebuah obyek, pembelajaran lebih menarik, dan tercipta pembelajaran yang 

kondusif. 

2.1.9 Komponen-komponen penilaian keterampilan menulis karangan 

deskripsi 

Pada penilaian keterampilan mengarang siswa, digunakan penilaian secara 

holistis. Penilaian holistis Omaggio (dalam Erna:136) merupakan suatu penilaian 

yang memungkinkan penilai mencoba menafsirkan tingkat keterampilan menulis 

yang disajikan di dalam tulisannya. 

Komponen-komponen penilaian holistik dalam menulis yaitu: 

a. Isi gagasan 

Isi gagasan meliputi topik, sub topik, dan urutan pngembangan topik.  
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b. Pilihan kata 

Pilihan kata yang dipakai untuk mengungkapkan suat ide atau 

gagasan yang meliputi gaya bahasa dan ungkapan. 

c. Ejaan 

Zaenal arifin (2008:164) ejaan adalah keseluruhan peraturan 

bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar 

lambing-lambang itu (pemisahan atau penggabungannya dalam suatu 

bahasa). 

d. Tanda baca 

Tanda baca merupakan symbol yang tidak berhubungan dengan 

fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan 

untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi 

serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. 

 

2.2  Kajian Empiris 

Menurut Pupupin, oktavina (2011) pada penelitiannya yang berjudul 

―Penerapan model think talk write (TTW) untuk meningkatkan ketrampilan 

menulis pengumuman pada siswa kelas IV SDN Madyopuro 4 di Malang‖ 

menyimpulkan hasil penelitian diperoleh data bahwa kemampuan menulis 

pengumuman pada pra tindakan dan siklus belum begitu tuntas. Pada siklus II 

mengalami peningkatan karena sudah banyak yang mulai meningkat setelah 

diterapkan model Think Talk Wrie (TTW). Sehingga dapat dikatakan pembelajaran 

Bahasa Indonesia menulis pengumuman telah tuntas. Berdasarkan hasil penelitian 
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model Think Talk Wrie (TTW) dapat meningkatkan kemampuan menulis 

pengumuman Bahasa Indonesia maka disarankan: (1) Guru hendak memanfaatkan 

atau bisa mempertahankan model Think-Talk-Wrie (TTW)tetapi perlu juga 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) mengelompokan siswa secara 

heterogen, (b) dalam tiap kelompok terdiri dari 6 orang siswa, dan (c) satu siswa 

ditugaskan sebagai kolaborasi dan siswa yang lain ditugaskan untuk 

mengkonstruksi pengetahuan yang memuat pemahaman sebagai peneriman ke 

dalam tulisan argumentasi. (2) bagi kepala sekolah selalu menyediakan sumber-

sumber belajar yang relevan, sarana dan prasarana sekolah yang menunjang 

pembelajaran aktif di kelas. 

Dalam penelitian Ulfa, Maria (2010) pada penelitiannya yang berjudul 

‖Meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV melalui 

media lingkungan sekitar di SDN Ngawonggo 02 Tajinan-Malang‖menyimpulkan 

bahwa di SDN Ngawonggo 02 Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang ditemukan 

beberapa masalah dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi anatara lain: 

(1) guru hanya menggunakan metode konvensional, yaitu tanya jawab kemudian 

penugasan; (2) guru tidak menggunakan media khusus yang bisa memotifasi 

siswa agar bisa menulis karangan deskripsi; (3) guru tidak menginformasikan 

tahap menulis karangan deskripsi; (4) siswa tidak memperhatikan penggunaan isi 

dan bahasa. Persoalan di atas menginspirasikan perlunya dilakukan penelitian 

penggunaan media lingkungan sekitar pada siswa kelas IV SDN Ngawonggo 02. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis karangan deskripsi siswa kelas IV dengan memanfaatkan media 



47 

 

 

lingkungan sekitar dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi 

dan peningkatan hasil keterampilan menulis karangan deskripsi siswa. Pada 

kegiatan pra tindakan, rata-rata hasil belajar siswa 53,04, siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 57,33, dan pada siklus II meningkat menjadi 69,23. 

Ketuntasan belajar pada siklus I adalah 33,33% dan meningkat menjadi 57,14% 

pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil 

belajar siswa mengalami peningkatan yang baik, maka disarankan kepada: (1) 

Guru bidang studi bahasa Indonesia hendaknya menggunakan media lingkungan 

sekitar dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dan proses pembelajaran 

bisa dilakukan di luar kelas supaya siswa tidak merasa bosan dengan proses 

belajar mengajar yang selalu dilakukan di dalam kelas; (2) Sekolah hendaknya 

memberikan fasilitas yang baik dalam pemenuhan media pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran bisa tercapai dan hasil belajar yang maksimal; (3) Siswa 

hendaknya lebih sering berlatih menulis karangan deskripsi di mana saja dan 

kapan saja 

Dari hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti 

bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think talk write (TTW) 

merupakan salah satu alternative dalam meningkatkan keterampilan menulis 

karangan deskripsi pada siswa. Sehingga nantinya akan meningkatkan hasil 

belajar siswa karena pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran Think 

talk write ini memberi peluang kepada siswa dalam menuangkan ide, kreatif, 

aktif, dan kooperatif dalam menulis khususnya menulis karangan deskripsi. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris yang telah diuraikan maka, 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dengan skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

 

Kondisi 

Awal 

1. Guru menggunakan metode ceramah 

2. Siswa kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam 

pembelajaran 

3. Siswa kesulitan dalam menulis karangan deskripsi 

4. Siswa merasa bosan dengan pembelajaran menulis 
 

Pemilihan tindakan dengan menggunakan model 

Think talk writedengan media visual, langkah-

langkahnya yaitu : 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan 

materi tentang karangan, jenis-jenis karangan, dan 

karangan deskripsi dengan menunjukkan contoh-

contoh karangan 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi pertanyaan 

mengenai penjelasan guru 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang 

permasalahan untuk dikerjakan 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil 

tentang lembar kerja yang sudah mereka kerjakan 

untuk di diskusikan. 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, 

setiap kelompoknya terdiri dari 4 siswa. 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan 

teman untuk membahas isi catatan. (talk) 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan 

menulis hasil diskusinya ke dalam bahasanya 

sendiri (write) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi 

kelompok, sedangkan kelompok lain menanggapi 
 

Pelaksanaan 

tindakan 

Kondisi 

Akhir 

1. Keterampilan menulis karangan deskripsi siswa 

meningkat 

2. Aktivitas siswa dalam pembelajaran meningkat 

3. Hasil belajar siswa meningkat 
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Penjelasan bagan di atas adalah sebagai berikut: 

Kondisi awal: Guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga membuat 

siswa merasa bosan pada pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam 

menulis karangan deskripsi, dilihat dari antusias siswa yang kurang dalam 

pembelajaran. 

Pelaksanaan tindakan: Peneliti menggunakan model Think Talk Write dengan 

media visual dalam pembelajaran. Model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) 

didasarkan pada pemahaman bahwa belajar adalah sebuah perilaku sosial. Dalam 

model pembelajaran ini, siswa didorong untuk berpikir, berbicara, dan kemudian 

menuliskan berkenaan dengan suatu topik. Metode ini merupakan metode yang 

dapat melatih kemampuan berpikir dan menulis siswa.Dengan menerapkan model 

pembelajaran think talk write dengan media visual, maka siswa akan merasa 

senang dan tertarik dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi sehingga 

akan memudahkan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Siswa akan 

mengetahui dengan baik hal-hal yang harus diperhatikan dalam  menulis. Siswa 

juga akan mengetahui cara yang benar dalam menulis karangan deskripsi. Selain 

itu dengan model pembelajaran think talk write dengan media visual, proses 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya  menulis karangan deskripsi akan 

menjadi  menyenangkan. Guru menjadi fasilitator sekaligus motivator yang 

bertugas untuk memfasilitasi siswa dan membangkitkan motivasi siswanya dalam 

menulis karangan deskripsi. 

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan model think talk write  

dengan media visual dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 
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deskripsi sehingga hasil belajar siswa yang diperoleh juga akan semakin 

meningkat. 

Kondisi Akhir: Melalui penerapan model pembelajaran Think Talk Writedengan 

media visual didapatkan bahwa aktivitas siswa meningkat, keterampilan menulis 

deskripsi siswa meningkat, dan hasil belajar siswa juga meningkat. 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir maka dapat dirumuskan hipotesis 

tindakan bahwa: 

1. Penerapan model think talk write dengan media visual mampu 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada 

kelas IV SDN Pakintelan 03. 

2. Penerapan model think talk write dengan media visual mampu 

meningkatkan keterampilan menulis  dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia pada kelas IV SDN Pakintelan 03. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PERENCANAAN PENELITIAN 

Rancangan penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Menurut 

Arikunto, dkk (2009:16-19) pelaksanaan PTK meliputi empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi yang berkelanjutan.  

Keempat tahap penelitian tindakan kelas dapat digambarkan dalam skema 

seperti di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Skema Penelitian Tindakan Kelas  

 

3.2 PROSEDUR PENELITIAN 

3.2.1 Perencanaan 

Tahap perencanaan, peneliti mementukan fokus peristiwa yang diamati, kemudian 

membuat instrumen pengamatan. 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS I Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II Refleksi 

Pengamatan 
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Tahap perencanaan sebagai berikut: 

1) Melakukan konsultasi dengan kolaborator dan kepala sekolah, 

mempersiapkan penelitian. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai indikator yang 

telah ditetapkan. 

3) Menyiapkan media yang digunakan dalam penelitian. 

4) Menyiapkan lembar observasi  

5) Menyiapkan alat evaluasi  

6) Menyiapkan lembar catatan lapangan. 

3.2.1 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan merupakan implementasi atau penerapan isi 

rancangan pelitian di kelas. Dalam tahap pelaksanaan tindakan, guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang dibuat. 

Penelitian dilaksanakan dua siklus, tiap siklus terdapat dua pertemuan. 

Siklus pertama dilaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Think 

Talk Write dengan  media visual. Siklus kedua juga menggunakan model 

pembelajaran Think Talk Write dengan  visual. Think Talk Write dengan  visual. 

untuk memperbaiki proses pembelajaran siklus pertama.  

3.1.3 Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan pengamat. 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan pelaksanaan tindakan, kolaboratif 

bersama teman sejawat untuk mengamati aktivitas siswa, tingkah laku dan sikap 
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siswa ketika mengikuti pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model 

Think Talk Write dengan media visual. 

3.1.4 Refleksi 

  Kegiatan refleksi, mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. 

Setelah mengkaji hasil belajar siswa dalam menulis karangan deskripsi, hasil 

pengamatan aktivitas siswa, ketercapaian indikator maka peneliti melakukan 

perbaikan pada siklus dua agar pelaksanaannya lebih optimal. Penelitian 

direncanakan dalam dua siklus, apabila belum mencapai indikator maka 

dilanjutkan siklus berikutnya. 

3.3 SIKLUS PENELITIAN 

3.3.1 Siklus Pertama 

3.1.4.1  Perencanaan  

Pada siklus pertama, peneliti membuat perencanaan untuk dua kali 

pertemuan. Perencanaan yang dilakukan adalah: 

1) Melakukan konsultasi dengan kolaborator dan kepala sekolah, 

mempersiapkan penelitian. 

2) Bersama kolaborator menyusun perangkat pembelajaran sesuai KD 

(Kompetensi Dasar), indikator yang ditetapkan, merancang skenario 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual 

3) Menyiapkan sumber dan media pembelajaran berupa slide powerpoint 

tentang materi dan contoh karangan 
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Gambar 3.1 powerpoint materi      Gambar 3.2 Powerpoint Contoh karangan 

3.1.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

3.1.4.2.1 Pertemuan Pertama 

1) Kegiatan awal  

a. Pengkondisian kelas, salam, do’a, dan presensi.  

b. Apersepsi: guru bertanya ‖siapa yang tahu pengertian lagu 

daerah?‖ 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru memberi motivasi pada siswa. 

2) Kegiatan inti 

a. Guru menejelaskan materi tentang karangan, jenis-jenis karangan, 

dan karangan deskripsi dengan menayangkan slide powerpoint 

pada LCD. (eksplorasi) 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru (eksplorasi) 

c. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan. (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 
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e. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah diberikan oleh guru. (Think) (elaborasi) 

f. Secara berkelompok siswa berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan yang sudah mereka buat (Talk) (elaborasi) 

g. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri. (write) (elaborasi) 

h. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan pujian pada kelompok yag terbaik. (konfirmasi) 

3) Kegiatan Akhir (10 menit) 

a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran yang 

belum dipahami 

c. Guru menutup pelajaran 

3.1.4.2.2 Pertemuan Kedua 

1) Kegiatan awal  

a. Pengkondisian kelas, salam, do’a, dan presensi 

b. Apersepsi: guru menunjukkan gambar soekarno ―dapatkah kalian 

mendeskripsikan gambar ini?‖ 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru memberi motivasi pada siswa. 
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2) Kegiatan inti 

a. Guru menejelaskan materi tentang karangan, ciri-ciri karangan 

deskripsi dan mscsm-macam karangan deskripsi dengan 

menayangkan slide powerpoint pada LCD. (eksplorasi) 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru (eksplorasi) 

c. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan. (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

e. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah diberikan oleh guru. (Think) (elaborasi) 

f. Secara berkelompok siswa berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan yang sudah mereka buat (Talk) (elaborasi) 

g. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri. (write) (elaborasi) 

h. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan pujian pada kelompok yag terbaik. (konfirmasi) 

3) Kegiatan Akhir  

a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran yang 

belum dipahami 

c. Guru menutup pelajaran 
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3.1.4.3 Observasi 

Pengamatan terhadap proses pembelajaran melalui model pembelajaran 

Think Talk Write dengan media visual dilakukan peneliti bersama teman sejawat. 

Kegiatan observasi yang dilakukan pada siklus I meliputi : 

a) Pengamatan terhadap aktivitas siswa saat pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual  

b) Melakukan penilaian terhadap keterampilan menulis siswa alam 

pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran Think Talk 

Write dengan media visual 

3.1.4.4 Refleksi 

Berdasarkan pelaksanaan dan observasi siklus I, maka refleksi pada 

siklus I di antaranya sebagai berikut 

1. Pembelajaran dengan model Think Talk Write dengan media visual 

mampu menarik perhatian siswa. Melalui gambar yang ditunjukkan oleh 

guru pada layar LCD menjadikan siswa antusias  dalam pembelajaran. 

Memudahkan siswa dalam menulis deksripsi setelah mendengarkan 

penjelasan guru. Adanya pemberian penghargaan bagi kelompok yang 

mampu mendeskripsikan dengan baik, menjadikan siswa antusias dalam 

pembelajaran. 

2. Selama pembelajaran, terdapat beberapa permasalahan antara lain 

pegkondisian siswa kurang baik sehingga beberapa siswa gaduh dan 

berbicara sendiri, pada pertemuan pertama guru hanya mengajak siswa 
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untuk menyanyi dan mengamati gambar kebun. Siswa masih sulit untuk 

bekerja sama dalam kelompok.  

3. Tindakan perbaikan untuk siklus I pertemuan II di antaranya 

merencanakan kegiatan pembelajaran yang menarik dengan menyelingi 

kegiatan bernyanyi. Sedangkan untuk pelaksanakan tindakan dengan 

membimbing siswa dalam diskusi kelompok agar siswa dapat bekerja 

sama dengan baik. 

3.1.5 Siklus Kedua 

3.1.5.1  Perencanaan  

1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi pada siklus I dalam pembelajaran 

menulis deskripsi. 

2. Menyusun RPP dengan menerapkan model Think Talk Write 

dengan media visual 

3. Menyiapkan media pembelajaran yaitu menyiapkan gambar sebuah 

obyek yang akan dideskripsikan 

4. Menyiapkan instrumen penilaian keterampilan menulis deskripsi siswa 

dan lembar pengamatan aktivitas siswa.  

3.1.5.2 Pelaksanaan Tindakan  

3.1.5.2.1 Pertemuan Pertama 

1) Kegiatan awal  

a. Pengkondisian kelas, salam, do’a, dan presensi 

b. Apersepsi: guru menanyakan pelajaran yang sudah dibahas pada 

pertemuan sebelumnya. 
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c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru memberi motivasi pada siswa. 

2) Kegiatan inti  

a. Guru menejelaskan materi tentang langkah-langkah menulis 

deskripsi dengan menayangkan slide powerpoint pada LCD. 

(eksplorasi) 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru (eksplorasi) 

c. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan. (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

e. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah diberikan oleh guru. (Think) (elaborasi) 

f. Secara berkelompok siswa berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan yang sudah mereka buat (Talk) (elaborasi) 

g. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri. (write) (elaborasi) 

h. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan pujian pada kelompok yag terbaik. (konfirmasi) 

3) Kegiatan Akhir (10 menit) 

a.    Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi 
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b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran yang 

belum dipahami 

c.    Guru menutup pelajaran 

3.1.5.2.2 Pertemuan kedua 

1) Kegiatan awal  

a. Pengkondisian kelas, salam, do’a, dan presensi 

b. Apersepsi: guru menanyakan pelajaran yang sudah dibahas pada 

pertemuan sebelumnya. 

c. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

d. Guru memberi motivasi pada siswa. 

2) Kegiatan inti  

a. Guru menejelaskan materi tentang cara menulis karangan 

deskripsi dengan penggunaan tanda baca yang tepat dengan 

menayangkan slide powerpoint pada LCD. (eksplorasi) 

b. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru. (eksplorasi) 

c. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan 

untuk dikerjakan. (eksplorasi) 

d. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok secara heterogen, setiap 

kelompok terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

e. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah diberikan oleh guru. (Think) (elaborasi) 

f. Secara berkelompok siswa berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan yang sudah mereka buat. (Talk) (elaborasi) 
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g. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri. (write) (elaborasi) 

h. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

i. Guru memberikan pujian pada kelompok yag terbaik. 

(konfirmasi) 

3) Kegiatan Akhir (10 menit) 

a.    Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi 

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran yang 

belum dipahami 

c.   Guru menutup pelajaran 

3.1.5.3  Observasi  

 Pengamatan terhadap proses pembelajaran melalui model pembelajaran 

Think Talk Write dengan media visual dilakukan peneliti dan teman sejawat, 

bersamaan dengan pelaksanaan tindakan meliputi: 

1) Mengamati aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

dengan model think talk write dengan media visual. 

2) Pengamatan keterampilan menulis karangan deskripsi menggunakan model 

think talk write dengan media visual. 

3.1.5.4  Refleksi  

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus II secara umum sudah baik dan 

sesuai dengan sintaks pembelajaran bahasa dengan menerapkan model think talk 

write dengan media visual. Aktivitas yang ditunjukkan siswa meningkat. Siswa 
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lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran dengan bantuan media gambar yang 

ditanyangkan pada layar LCD. Dikarenakan aktivitas siswa dan keterampilan 

menulis deskripsi sudah mencapai indikator keberhasilan, maka penelitian 

dicukupkan pada siklus dua pertemuan kedua. 

 

3.4 SUBYEK PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SDN Pakintelan 03 dengan subyek siswa kelas 

IV, semester II tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 32 siswa, 20 laki-laki, 12 

perempuan, juga guru yaitu peneliti. Penelitian dilakukan di SDN Pakintelan 03 

karena peneliti pernah melaksanakan observasi dan PPL di SD tersebut. Selain itu 

peneliti juga pernah beberapa kali mengajar di kelas IV. 

 

3.5 VARIABEL PENELITIAN 

3.5.1 Variabel Masalah 

Variabel masalah dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa dan 

keterampilan menulis deskripsi. Aktivitas siswa adalah segala kegiatan yang 

dilakukan siswa yang mengakibatkan perubahan pada dirinya sehingga dapat 

menunjang prestasi belajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan model think talk write dengan media visual yang indikatornya 

mencakup; (1) Siap mengikuti pembelajaran, (2) mendengarkan penjelasan 

guru, (3) Menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD, (4) menganalisis 

karangan, (5) terampil mengemukakan ide, (6) keterampilan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi, (7) mencoba mendeskripsikan suatu obyek. Sedangkan 
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keterampilan menulis deskripsi adalah kemampuan menggunakan bahasa secara 

tertulis untuk menyampaikan atau memberikan gambaran dari objek yang sedang 

dibicarakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan model 

think talk write dengan media visual yang indikatornya mencakup; (1) pemilihan 

kata, (2) organisasi isi dan gagasan, (3) penggunaan ejaan dan penggunaan tanda 

baca. 

3.5.2 Variabel Tindakan 

Variabel tindakan yaitu berupa penerapan model think talk write dengan 

media visual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Model pembelajaran think 

talk write dengan media visual ialah model pembelajaran dengan memberikan 

obyek berupa gambar yang ditayangkan pada layar LCD kemudian siswa secara 

berkelompok membahas sebuah obyek dengan mencatat hal-hal kevil yang ada 

pada gambar, bertukar ide, kemudia secara individu siswa menerjemahkan hasil 

diskusi secara individu dengan bahasa mereka masing-masing. Pembelajaran 

dengan menerapkan model think talk write dengan media visual ini akan membuat 

siswa menggali kemampuan berfikir, berdiskusi serta bekerja sama dan membuat 

karangan deskripsi ke dalam bahasa tulis dengan bahasa mereka sendiri. 

3.6 DATA DAN CARA PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Sumber Data 

3.6.1.1 Guru  

Data dari guru diperoleh melalui lembar observasi keterampilan guru 

dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model Think Talk Write 

dengan media visual. 
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3.6.1.2 Siswa  

Data dari siswa diperoleh dari lembar observasi aktivitas siswa selama 

pelaksanaan siklus pertama sampai siklus kedua dan hasil evaluasi. 

3.6.1.3 Data Dokumen 

Sumber dokumen berasal dari data awal, hasil evaluasi, foto yang diambil 

selama proses pembelajaran sebelum dilakukan tindakan. 

3.6.1.4 Catatan Lapangan 

Peneliti juga menggunakan catatan lapangan, dicatat sesuai proses 

pembelajaran, mengenai kegiatan aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi melalui model Think Talk Write dengan media visual. 

3.6.2 Jenis Data 

3.6.2.1 Data Kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar dari keterampilan menulis 

deskripsi secara individu 

3.6.2.2  Data Kualitatif 

 Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa dan catatan lapangan selama pembelajaran bahasa 

Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran think talk write dengan 

media visual. 
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3.6.3 Teknik Pengumpulan data 

a. Tes  

Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat 

pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan 

sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu (Poerwanti, 2008:1.5). menyusun tes 

merupakan langkah awal dalam mengukur keberhasilan belajar peserta didik. 

Hasil tes tersebut kemudian akan dibandingkan dengan kriteria tertentu sebagai 

landasan pengambilan keputusan dalam pembelajaran. 

b. Observasi 

Observasi adalah mengamati dengan suatu tujuan dengan menggunakan 

berbagai teknik untuk merekam atau memberi kode pada apa yang diamati 

(Poerwanti, 2008:3.22). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menggambarkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

menggunakan model pembelajaran think talk write dengan media visual. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan lapangan, transkrip, buku surat notulen rapat, surat kabar, majalah, 

prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Dalam penelitian ini, 

dokumentasi digunakan untuk mengetahui data nilai siswa pada pelajaran bahasa 

Indonesia aspek menulis deskripsi saat dilakukan penelitian. Juga untuk 

memberikan gambaran konkret mengenai kegiatan belajar siswa di kelas berupa 

foto. 
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d. Catatan lapangan 

Catatan lapangan yaitu catatan yang digunakan oleh peneliti untuk 

mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan (Jufry, 2012). 

Catatan ini dibuat selama pembelajaran menggunakan model think talk write 

dengan media visual. Apabila ada hal-hal yang muncul dalam proses 

pembelajaran, catatan lapangan berguna untuk memperkuat data yang diperoleh 

dalam observasi dan sebagai masukan guru dalam melakukan refleksi. 

 

3.7 Validitas Alat Pengumpul Data 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2007:363). 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis validitas yang dipakai sebagai kriteria 

dalam menetapkan kehandalan tes, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi 

teori. Kedua validitas tersebut diuji dengan menggunakan metode meminta saran 

pada guru (kolaborator) dan profesional. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Data Kualitatif 

Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif siswa, diperoleh dengan 

menentukan nilai (skor) siswa, rerata kelas, dan persentase ketuntasan belajar 

klasikal. 

1) Menentukan nilai (skor) siswa 

Skor =  x 100 
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Keterangan : 

B = skor jawaban benar 

St = Skor teoritis   (Poerwanti, 2008:6-15  6-16) 

2) Menghitung nilai rata-rata kelas menggunakan rumus : 

x =  

Keterangan : 

x     : nilai rata-rata 

Σx   : jumlah semua nilai siswa 

ΣN  : jumlah siswa                            (Aqib, Zaenal dkk, 2009:40) 

3) Menghitung persentase ketuntasan hasil belajar klasikal menggunakan rumus: 

P =  x 100% 

Keterangan : 

P : Persentase siswa tuntas   (Aqib, Zaenal dkk, 2009:41) 

Hasil penghitungan dikonsultasikan dengan kriteria ketuntasan belajar 

siswa yang dikelompokkan ke dalam dua kategori tuntas dan tidak tuntas, 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1  

Kriteria Ketuntasan Belajar 

Kriteria Ketuntasan 
Kualifikasi 

Klasikal  Individual  

≥ 80% ≥ 65 Tuntas 

< 80% < 65 Tidak Tuntas 
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Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel kriteria penilaian kualitatif 

yang dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan 

kurang sebagai berikut: 

 Kriteria Tingkat Keberhasilan Belajar Siswa dalam Persen (%) 

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi 

Tingkat Keberhasilan 

Pembelajaran 

85-100% Sangat Baik (SB) Berhasil 

65-84% Baik (B) Berhasil 

55-64% Cukup (C) Tidak Berhasil 

0-54% Kurang (K) Tidak Berhasil 

          

         (Aqib, 2009:161) 

 

3.8.2 Data kualitatif 

Data kualitatif berupa data hasil observasi aktivitas siswa dan 

keterampilan guru dalam pembelajaran kontekstual, serta hasil catatan 

lapangandengan analisis deskriptif kualitatif. Data kualitatif dipaparkan dalam 

kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. 

Menurut Poerwanti  (2007:6.9) dalam mengolah data skor dapat dilakukan 

langkah sebagai berikut: 

a. Menentukan skor terendah 

b. Menentukan skor tertinggi 

c. Mencari median 

d. Membagi rentang nilai menjadi 4 katagori yaitu sangat baik, baik, cukup 

dan kurang) 

Kemudian setelah langkah kita tentukan kita dapat menghitung data skor 

dengan cara sebagai berikut: 
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R  = skor terendah   

T  = skor tertinggi 

n  = banyaknya skor = ( T- R) + 1 

Q2 = median  

Letak Q2 =  ( n+1 ) untuk data ganjil atau genap 

Q1 = kuartil pertama 

Letak Q1 =  ( n +2 ) untuk data genap atau Q1 =  ( n +1) untuk data 

ganjil. 

Q3  = kuartil ketiga 

Letak Q3 =  (3n +2 ) untuk data genap atau Q3 = (n + 1)  untuk data 

ganjil 

Q4 = kuartil keempat = T  

Nilai yang didapat dari lembar observasi kemudian dimasukkan dalam 

table kriteria ketuntasan data kualitatif. (Poerwanti, dkk, 2007:6-9) 

Kriteria Ketuntasan Skala Penilaian Kualifikasi 

Q3 ≤ skor ≤ T Sangat Baik Tuntas 

Q2 ≤ skor < Q3 Baik Tuntas 

Q1 ≤ skor < Q2 Cukup Tidak Tuntas 

R ≤ skor < Q1 Kurang Tidak Tuntas 

 

Penilaian observasi aktivitas siswa tersebut dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

R (skor terendah)   = 7 x 0 = 0 

T (skor tertinggi)   = 7 x 4 = 28 
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Persentase        =    

n (banyaknya skor) = (T-R) + 1 = ( 28 – 0 ) + 1 = 29 

Skor diurutkan dari terendah ke tertinggi : 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28 

K1 (kuartil pertama), Letak K1 =  (n+1) =  (29+1) = 7,5 

Jadi K1 adalah nilai data ke-7,5 yaitu K1 = 6,5 

K2 (median), Letak K2 =  (n+1) =  (29+1) = 15 

Jadi K2 adalah nilai data ke-15 yaitu K2 = 14 

K3 (kuartil ketiga), Letak K3 =  (n+1) =  (29+1) = 22,5 

Jadi K3 adalah nilai data ke-22,5 yaitu K3 = 21,5 

Perhitungan tersebut dikonversikan ke dalam tabel aktivitas siswa, sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2  

Kriteria Aktivitas Siswa 

Skor yang diperoleh Kategori Kriteria 

21,5  ≤ skor ≤ 28 Sangat baik A 

14    ≤ skor < 21,5 Baik B 

6,5   ≤ skor < 14 Cukup C 

0      ≤  skor  < 6,5 Kurang D 
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3.9 INDIKATOR KEBERHASILAN 

Penerapan model pembelajaran think talk write dengan media visual dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SDN 

Pakintelan 03 dengan indikator sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia menggunakan 

model pembelajaran think talk write dengan media visual meningkat 

dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

2.  Keterampilan menulis karangan deskripsi dalam aspek isi, penggunaan 

ejaan, pemilihan kata serta penggunaan tanda baca siswa meningkat 

dengan penerapan model pembelajaran think talk write dengan media 

visual dengan kriteria sekurang-kurangnya baik. 

3. 80% atau sebanyak 32 siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 mengalami 

ketuntasan belajar individual 65 dalam keterampilan menulis karangan 

deskripsi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menggunakan model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual dalam pembeajaran bahasa Indonesia terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan menulis dan aktivitas  siswa meningkat, sehingga 

hasil belajar siswa juga meningkat. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak dua 

siklus, masing-masing siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Hasil penelitian 

tindakan kelas diperoleh dari hasil tes dan non tes. Berikut ini akan dipaparkan 

hasil penelitian peningkatan keterampilan menulis dengan menerapkan model 

pembelajaran think talk write dengan media visual pada kelas IV SDN Pakintelan 

03. 

4.1.1 Deskripsi Data Pelaksanaan Tindakan Pada Siklus 1 

4.1.1.1 Pertemuan I 

4.1.1.1.1 Hasil pengamatan aktivitas siswa 

Pelaksanaan pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model 

Think Talk Write dengan media visul pada siklus I pertemuan I dilaksanakan pada 

hari jum’at, 24 mei 2013 dengan materi pengertian karangan, macam-macam 

karangan, dan jenis-jenis karangan. Pelaksanaannya dilakukan dengan alokasi 

waktu 3x35 menit, pada pukul 07.00-08.45 WIB. 
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Data hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang terdiri dari 7 indikator aktivitas siswa pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model Think Talk Write dengan 

media visual. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan I 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan Skor 
Jumlah Skor (h) 

[(0xc)+(1xd)+(2xe)+ 

(3xf)+ (4xg)] 

Rata-

rata 

(i) 

 

Kategori 

(j)  0 

c 

1 

d 

2 

e 

3 

f 

4 

g 

1 Siap mengikuti 

pembelajaran 

6 12 4 3 7 57 1,8 C 

2 Mendengarkan penjelasan 

guru 

6 8 7 4 7 62 1,9 C 

3 Menganalisis/mempelajari 

gambar pada layar LCD 

4 11 9 9 5 76 2,4 B 

4 Menganalisis karangan 5 11 5 5 4 62 1,9 C 

5 Terampil mengemukakan 

ide 

7 4 9 8 4 62 1,9 C 

6 Keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi 

15 8 1 1 7 41 1,3 C 

7 Mencoba mendeskripsikan 

suatu obyek 

10 9 4 2 7 51 1,6 C 

Jumlah skor yang diperoleh 411 

Rata-rata skor total 12,8 

Rata-rata skor 1,83 

Kategori Cukup 

Keterangan: 26 ≤ skor ≤ 33 = sangat baik; 18 ≤ skor < 26 = baik; 9,75 ≤ skor < 18 = cukup; 0 ≥ skor > 

9,75 = kurang 
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Diagram 4.1 Aktivitas siswa siklus I pertemuan I 

Dari tabel dan diagram diatas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 411 dengan rata-rata skor 12,8 termasuk dalam kategori aktif (B). Secara 

lebih jelas dijabarkan sebagai berikut : 

1) Siap mengikuti pembelajaran 

Pada indikator aktivitas siap mengikuti pembelajaran, jumlah skor 

yang didapatkan dari seluruh siswa adalah 57 dengan rata-rata 1,8. Ada 7 

siswa mendapat skor 4 karena mencakup seluruh deskriptor yaitu menyiapkan 

sarana dan prasarana belajar, tidak mengganggu saat pelajaran, mampu 

menjawab pertanyaan guru, dan memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan 

siswa yang memperoleh skor 3 ada 3, 4 siswa memperoleh skor 2, 12 siswa 

mendapat skor 1, dan 6 siswa memperoleh skor 0. Pada pertemuan pertama ini 

deskriptor yang paling banyak muncul ialah deskriptor 1 yaitu menyiapkan 
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sarana dan prasarana untuk belajar. Sebagian besar siswa sudah menyiapkan 

sarana dan prasarana untuk belajar mereka. 

2) Mendengarkan penjelasan guru 

Pada indikator ini, jumlah skor yang didapatkan dari seluruh siswa 

adalah 62 dengan rata-rata 1,9. Terdapat 7 siswa yang mendapat skor 4 karena 

seluruh deskriptor nampak. Sedangkan siswa yang memperoleh skor 3 ada 4 

siswa, 7 siswa mendapat skor 2, 8 siswa mendapat skor 1, dan ada 6 siswa 

yang memperoleh skor 0, karena pada kegiatan ini tidak ada descriptor yang 

nampak. 

3) Menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

Pada indikator menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

diperoleh skor sebesar 76 dengan rata-rata 2,4. Skor tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: Terdapat 5 siswa mendapat skor 4 karena keempat deskriptor 

nampak semua. Sedangkan 9 siswa memperoleh skor 3, 9 siswa memperoleh 

skor 2, 11 siswa mendapat skor 1, dan 4 siswa memperoleh skor 0 karena 

keempat deskriptor tidak nampak pada indikator ini. 

4) Menganalisis karangan 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 62 dengan rata-rata 1,9. 

Sebanyak 4 siswa yang memperoleh skor 4 yaitu ada 4 siswa yang 

keseluruhan indikator nampak semua. Sedangkan 5 siswa memperoleh skor 3, 

sebanyak 5 siswa juga memperoleh skor 2, 11 siswa memperoleh skor 1, dan 

sisanya ada 5 siswa yang memperoleh skor 0 yaitu tidak ada yang nampak dari 

seluruh indikator. 
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5) Terampil mengemukakan ide 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 62 dengan rata-rata 1,9. Dari 

skor tersebut dapat dijabarkan, terdapat 4 siswa yang keseluruhan indikator 

nampak dengan skor 4. Sebanyak 8 siswa mendapat skor 3, 9 siswa mendapat 

skor 2, 4 siswa memperoleh skor 1, dan 7 siswa mendapat skor 0. Karena, 

pada aktivitas ini terdapat 7 siswa yang keseluruhan indikatornya tidak 

nampak.  

6) Keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

Pada indikator ini, diperoleh skor sebesar 41 dengan rata-rata 1,3. 

Sebanyak 7 siswa yang mendapat skor 4 karena keseluruhan deskriptor 

nampak. Sedangkan 1 siswa menampakkan 3 deskriptor, 1 siswa 

menampakkan 2 deskriptor, 8 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 15 siswa 

yang keempat deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor 

yang banyak muncul adalah yang menempati skor 0. 

7) Mencoba mendeskripsikan suatu obyek 

Pada indikator mencoba mendeskripsikan suatu obyek diperoleh skor 

sebesar 51 dengan rata-rata 1,6. Sebanyak 7 siswa yang mendapat skor 4 

karena keseluruhan deskriptor nampak yaitu: Menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan, mendeskripsikan obyek dengan tepat, menyebutkan gambaran 

dari obyek dengan baik, dan menampilkan hasil deskripsi di depan kelas. 

Sedangkan 2 siswa menampakkan 3 deskriptor, 4 siswa menampakkan 2 

deskriptor, 9 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 10 siswa yang keempat 
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deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor yang banyak 

muncul adalah yang menempati skor 0. 

4.1.1.1.2 Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis 

 Hasil pengamatan keterampilan menulis dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 siklus I pertemuan I 

melalui model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual diperoleh data 

sebagai berikut: 

Table 4.2 

Hasil Pengamatan Keterampilan Menulis Siswa Siklus I Pertemuan 1 

 

No 

 

Indikator keterampilan 

menulis 

 

Perolehan Skor  

 

Jumlah skor 

[(0xc)+(1xd)+(2xe)

+ (3xf)+ (4xg)] 

 

Rata-

rata 

 

Kategori 

0 

a 

1 

b 

2 

c 

3 

d 

4 

f 

1 Pilihan Kata 16 4 4 2 6 42 1,3 C 

2 Organisasi isi dan 

gagasan 

11 7 8 2 4 45 1,4 C 

3 Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 

13 9 2 2 6 41 1,3 C 

Jumlah Skor 128 

Rata-rata skor total 4 

Rata-rata skor 1,3 

Kategori Cukup 

Keterangan:  9 ≤ skor ≤ 12 = sangat baik; 5,75 ≤ skor < 9 = baik; 2,75 ≤ skor < 5,75 = 

cukup; 0 ≥ skor > 2,75 = kurang 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan menulis deskripsi 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk 

Write dengan media visual pada siklus I pertemuan I ditunjukkan dengan rata-rata 

skor total 4 dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 
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bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write dengan media 

visual dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

 

Diagram 4.2 Keterampilan Menulis Siswa Siklus I Pertemuan I 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 124 dengan rata-rata skor 1,3 termasuk dalem kategori cukup. Secara lebih 

rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pilihan kata 

Pada indikator pilihan kata dalam menulis karangan deskripsi, 

jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa adalah 42 dengan rata-rata 

1,3. Perolehan tersebut dikarenakan terdapat 6 siswa yang mendapat skor 4 

karena seluruh deskriptor nampak. Sedangkan 4 siswa yang mendapat skor 

1, 4 siswa pula mendapat skor 2, 2 siswa mendapat skor 3, dan 16 siswa 

mendapat skor 0 dikarenakan keseluruhan deskriptor tidak nampak. 
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2. Organisasi isi dan gagasan 

Pada indikator ini, jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa 

adalah 45 dengan rata-rata 1,4. Perolehan tersebut dikarenakan ada 4 siswa 

yang memperoleh skor 4 karena seluruh deskriptor nampak pada indikator 

ini. Terdapat 7 siswa yang mendapat skor 1, 8 siswa yang memperoleh skor 

2, 2 siswa yang memperoleh skor 3, dan terdapat 11 siswa yang memperoleh 

skor 0 karena pada indikator ini seluruh deskriptor tidak ada yang nampak. 

3. Penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca 

Pada indikator penggunaan ejaan dan tanda baca, jumlah skor yang 

diperoleh dari seluruh siswa adalah 41 dengan rata-rata 1,3. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 6 siswa yang memperoleh skor 4 dikarenakan 

seluruh deskriptor pada indikator ini semuanya nampak. Sedangkan ada 9 

siswa yang memperoleh skor 1, 2 siswa memperoleh skor 2, 2 siswa lagi 

mendapat skor 3, dan 13 siswa mendapat skor 0. Hal ini terjadi karena 

seluruh deskriptor pada indikator ini tidak ada yang nampak. 

4.1.1.1.3 Refleksi 

Refleksi siklus I pertemuan I dipusatkan pada beberapa permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun permasalahan yang 

muncul dalam pembelajaran menulis karangan dekripsi melalui model 

pembelajaran Think talk Write dengan media visual antara lain: 

1. Siswa belum cukup paham tentang materi yang disampaikan oleh guru. 

2. Dalam diskusi siswa tidak sepenuhya bekerja sama dengan anggota 

kelompok. 
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3. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

4. Terdapat beberapa siswa yang mengganggu pembelajaran 

5. Siswa belum sepenuhnya benar dalam mengerjakan karangan deskripsi. 

Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan I, maka 

perlu diadakan perbaikan pada pertemuan selanjutnya, agar hasil yang diperoleh 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

4.1.1.1.4 Revisi 

Perbaikan akan dilakukan pada pelaksanaan tindakan pertemuan  2 untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Adapun perbaikannya antara lain: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai siswa diberi motivasi agar siswa semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Guru memberikan contoh benda yang ada disekeliling siswa agar siswa aktif 

dalam mengikuti pelajaran. 

3. Saat pembelajaran berlangsung guru mengkondisikan siswa agar tidak 

membuat gaduh, supaya tidak mengganggu pembelajaran. 

4. Guru mendapampingi siswa pada saat membuat karangan deskripsi. 

4.1.1.2 Pertemuan II 

4.1.1.2.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pertemuan kedua pada siklus I dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Mei 2013 

pukul 09.00-10.45 WIB dengan alokasi waktu 3 x 35 menit di kelas IV SDN 

Pakintelan 03. Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan 

deskripsi. 
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Data hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang terdiri dari 7 indikator aktivitas siswa pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model Think Talk Write dengan 

media visual. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:  

Tabel 4.3 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus I pertemuan 2 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan Skor Jumlah Skor 

[(0xc)+(1xd)+(2

xe)+ (3xf)+ 

(4xg)] 

Rata-

rata 

Kate

gori 0 

a 

 

1 

b 

2 

c 

3 

d 

4 

E 

1 Siap mengikuti 

pembelajaran 

4 7 10 3 6 60 2 B 

2 Mendengarkan penjelasan 

guru 

5 3 9 6 7 67 2,2 B 

3 Menganalisis/mempelajari 

gambar pada layar LCD 

2 5 6 10 7 75 2,5 B 

4 Menganalisis karangan 4 3 7 6 10 75 2,5 B 

5 Terampil mengemukakan 

ide 

4 6 4 8 8 70 2,3 B 

6 Keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi 

8 5 7 6 4 53 1,8 C 

7 Mencoba mendeskripsikan 

suatu obyek 

6 4 3 9 8 63 2,1 B 

Jumlah skor yang diperoleh 463 

Rata-rata skor total 15,4 

Rata-rata skor 2,2 

Kategori B (Baik) 

Keterangan: :  26 ≤ skor ≤ 33 = sangat baik; 18 ≤ skor < 26 = baik; 9,75 ≤ skor < 18 = cukup; 

0 ≥ skor > 9,75 = kurang 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya dalam menulis karangan deskripsi melalui model 

pembelajaran Think Talk Write dengan media visual pada siklus I pertemuan 2 

sudah baik, ditunjukkan dengan rata-rata skor total 15,4 dengan kategori cukup. 

Hal ini, menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis 
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karangan deskripsi melalui model pembelajaran Think Talk Write dengan media 

visual dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

 

Diagram 4.3 Aktivitas Siswa Siklus I Pertemuan 2 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 463 dengan rata-rata 15,4 termasuk dalam kategori cukup. Secara lebih 

rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1) Siap mengikuti pembelajaran 

Pada indikator aktivitas siap mengikuti pembelajaran, jumlah skor yang 

didapatkan dari seluruh siswa adalah 60 dengan rata-rata 2. Ada 6 siswa 

mendapat skor 4 karena mencakup seluruh deskriptor yaitu menyiapkan 

sarana dan prasarana belajar, tidak mengganggu saat pelajaran, mampu 

menjawab pertanyaan guru, dan memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan 

siswa yang memperoleh skor 3 ada 3, 10 siswa memperoleh skor 2, 7 siswa 

mendapat skor 1, dan 4 siswa memperoleh skor 0. Pada pertemuan ini, 
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deskriptor yang paling banyak muncul ialah deskriptor 2 yaitu siswa tidak 

mengganggu pada saat pembelajaran. 

2) Mendengarkan penjelasan guru 

Pada indikator ini, jumlah skor yang didapatkan dari seluruh siswa 

adalah 67 dengan rata-rata 2,2. Terdapat 7 siswa yang mendapat skor 4 karena 

seluruh deskriptor sudah nampak. Sedangkan siswa yang memperoleh skor 3 

ada 6 siswa, 9 siswa mendapat skor 2, 3 siswa mendapat skor 1, dan ada 5 

siswa yang memperoleh skor 0, karena pada kegiatan ini tidak ada deskriptor 

yang nampak. 

3) Menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

Pada indikator menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

diperoleh skor sebesar 75 dengan rata-rata 2,2. Skor tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: Terdapat 7 siswa mendapat skor 4 karena keempat deskriptor 

telah nampak semua. Sedangkan 10 siswa memperoleh skor 3, 6 siswa 

memperoleh skor 2, 5 siswa mendapat skor 1, dan 2 siswa memperoleh skor 0 

karena keempat deskriptor tidak nampak pada indikator ini. Deskriptor yang 

paling banyak muncul pada indikator menganalisis/mempelajari gambar pada 

layar LCD yaitu deskriptor yang ke tiga. 

4) Menganalisis karangan 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 75 dengan rata-rata 2,5. 

Terdapat 10 siswa yang memperoleh skor 4 yaitu sebanyak 10 siswa yang 

keseluruhan indikator nampak semua. Sedangkan 6 siswa memperoleh skor 3, 

sebanyak 7 siswa juga memperoleh skor 2, 3 siswa memperoleh skor 1, dan 
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sisanya ada 4 siswa yang memperoleh skor 0 yaitu dari ke empat deskriptor 

tidak ada yang nampak sama sekali. 

5) Terampil mengemukakan ide 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 70 dengan rata-rata 2,3. Dari 

skor tersebut dapat dijabarkan, terdapat 8 siswa yang keseluruhan indikator 

nampak dengan skor 4. Sebanyak 8 siswa mendapat skor 3, 4 siswa mendapat 

skor 2, 6 siswa memperoleh skor 1, dan 4 siswa mendapat skor 0. Karena, 

pada aktivitas ini terdapat 4 siswa yang keseluruhan indikatornya tidak 

nampak. 

6) Keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

Pada indikator ini, diperoleh skor sebesar 63 dengan rata-rata 2,1. 

Sebanyak 4 siswa yang mendapat skor 4 karena keseluruhan deskriptor 

nampak. Sedangkan 6 siswa menampakkan 3 deskriptor, 7 siswa 

menampakkan 2 deskriptor, 5 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 8 siswa 

yang keempat deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor 

yang banyak muncul adalah yang menempati skor 0. 

7) Mencoba mendeskripsikan suatu obyek 

Pada indikator mencoba mendeskripsikan suatu obyek diperoleh skor 

sebesar 63 dengan rata-rata 2,1. Sebanyak 8 siswa yang mendapat skor 4 

karena keseluruhan deskriptor nampak yaitu: Menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan, mendeskripsikan obyek dengan tepat, menyebutkan gambaran 

dari obyek dengan baik, dan menampilkan hasil deskripsi di depan kelas. 

Sedangkan 9 siswa menampakkan 3 deskriptor, 3 siswa menampakkan 2 
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deskriptor, 4 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 6 siswa yang keempat 

deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor yang banyak 

muncul adalah yang menempati skor 3. 

4.1.1.2.2 Hasil pengamatan keterampilan menulis 

Hasil observasi keterampilan menulis dalam pembelajaran menulis 

karangan pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 siklus I pertemuan 2 melalui 

model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

 hasil pengamatan keterampilan menulis siklus I pertemuan 2 

 

No 

 

Indikator Aktivitas 

siswa 

Perolehan Skor Jumlah skor 

[(0xc)+(1xd)+(2xe)+ 

(3xf)+ (4xg)] 

Rata-

rata 

Kate-

gori 
0 1 2 3 4 

1 Pilihan Kata 10 2 3 9 6 59 2 B 

2 Organisasi isi dan 

gagasan 

6 3 8 5 8 66 2,2 B 

3 Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

9 6 6 3 6 51 1,7 C 

Jumlah Skor 176 

Rata-rata skor total 5,9 

Rata-rata skor 2 

Kategori Baik 

Keterangan:  9 ≤ skor ≤ 12 = sangat baik; 5,75 ≤ skor < 9 = baik; 2,75 ≤ skor < 5,75 = cukup; 0 

≥ skor > 2,75 = kurang 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan menulis siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual pada siklus I pertemuan 2 sudah baik. Ditunjukkan dengan 

rata-rata skor total 5,9 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual dapat. 

 

Diagram 4.4 Keterampilan Menulis Siswa Siklus I Pertemuan II 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 176 dengan rata-rata skor 5,9 termasuk dalem kategori baik. Secara lebih 

rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pilihan kata 

Pada indikator pilihan kata dalam menulis karangan deskripsi, 

jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa adalah 59 dengan rata-rata 

2. Perolehan tersebut dikarenakan terdapat 6 siswa yang mendapat skor 4 

karena seluruh deskriptor nampak. Sedangkan 2 siswa yang mendapat skor 

1, 3 siswa pula mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 6 siswa 

mendapat skor 0 dikarenakan keseluruhan deskriptor tidak nampak. 

2. Organisasi isi dan gagasan 

Pada indikator ini, jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa 

adalah 66 dengan rata-rata 2,2. Perolehan tersebut dikarenakan ada 8 siswa 
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yang memperoleh skor 4 karena seluruh deskriptor nampak pada indikator 

ini. Terdapat 3 siswa yang mendapat skor 1, 8 siswa yang memperoleh 

skor 2, 5 siswa yang memperoleh skor 3, dan terdapat 6 siswa yang 

memperoleh skor 0 karena pada indikator ini seluruh deskriptor tidak ada 

yang nampak. 

3. Penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca 

Pada indikator penggunaan ejaan dan tanda baca, jumlah skor yang 

diperoleh dari seluruh siswa adalah 51 dengan rata-rata 1,7. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 6 siswa yang memperoleh skor 4 dikarenakan 

seluruh deskriptor pada indikator ini semuanya nampak. Sedangkan ada 6 

siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa memperoleh skor 2, 6 siswa lagi 

mendapat skor 3, dan 9 siswa mendapat skor 0. Hal ini terjadi karena 

seluruh deskriptor pada indikator ini tidak ada yang nampak. 

4.1.1.2.3 Refleksi 

Refleksi siklus I pertemuan 2 dipusatkan pada beberapa permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Adapun permasalahan yang muncul dalam pembelajaran menulis 

karangan dekripsi melalui model pembelajaran Think talk Write dengan media 

visual antara lain: 

1. Siswa masih belum paham tentang materi yang disampaikan oleh guru. 

2. Masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama saat kelompok. 

3. Ada beberapa siswa yang masih ramai dalam pembelajaran. 

4. Siswa masih belum paham dalam mengerjakan karangan deskripsi. 
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Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada siklus I pertemuan 2, maka 

perlu diadakan perbaikan pada pertemuan selanjutnya, agar hasil yang diperoleh 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

4.1.1.2.4 Revisi 

Perbaikan akan dilakukan pada pelaksanaan tindakan pertemuan  2 untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Adapun perbaikannya antara lain: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai siswa diberi motivasi agar siswa semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Guru memberikan contoh benda yang ada disekeliling siswa agar siswa 

aktif dalam mengikuti pelajaran. 

3. Saat pembelajaran berlangsung guru mengkondisikan siswa agar tidak 

membuat gaduh, supaya tidak mengganggu pembelajaran. 

4. Guru membimbing siswa dalam membuat karangan deskripsi. 

4.1.1.3 Rekapitulasi Data Siklus I 

Rekapitulasi data aktivitas siswa dan keterampilan menulis siswa pada 

siklus I dalam pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan deskripsi 

melalui model pembelajaran melalui model Think Talk Write dengan media visual 

adalah sebagai berikut: 

4.1.1.3.1 Hasil evaluasi aktivitas siswa siklus I 

Dari hasil observasi aktivitas siswa siklus I yang dilakukan pada 

pertemuan 1 dan 2 didapatkan data peningkatan aktivitas siswa. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Perbandingan Aktivitas Siswa pada Siklus I  

No. Pencapaian Pertemuan I Pertemuan II 

1. Total skor 411 463 

2. Rata-rata 12,8 15,4 

 

 

Diagram 4.5 Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan aktivitas siswa 

mencapai skor  sebanyak 468 dengan skor rata-rata 15,4 dan kriteria yang dicapai 

adalah baik (B). Dari ke-7 aspek dapat dikatakan aktivitas siswa dapat dikatakan 

meningkat karena perolehan skor meningkat yang tadinya 411 dengan skor rata-

rata 12,8 pada saat siklus I pertemuan I menjadi meningkat dengan skor 468, skor 

rata-rata 15,4 pada siklus I pertemuan II. Diharapkan pada siklus II selanjutnya 

aktivitas siswa semakin meningkat sesuai dengan tingkat keberhasilan yang telah 

ditentukan yaitu 80%. 
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4.1.1.3.2 Hasil Evaluasi Keterampilan Menulis Siklus I 

Dari hasil observasi keterampilan menulis siswa siklus I yang dilakukan 

pada pertemuan 1 dan 2 didapatkan data peningkatan keterampilan menulis siswa. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Perbandingan keterampilan menulis pada Siklus I  

No. Pencapaian Pertemuan I Pertemuan II 

1. Total skor 128 176 

2. Rata-rata 4 5,9 

 

 

4.6 Diagram Keterampilan Menulis Siklus I 

Berdasaran tabel dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan 

aktivitas siswa mencapai skor  sebanyak 176 dengan skor rata-rata 5,9 dan kriteria 

yang dicapai adalah cukup (C). Dari ke-3 aspek dapat dikatakan keterampilan 

menulis siswa dapat dikatakan meningkat karena perolehan skor meningkat pada 

saat siklus I pertemuan I 128 dengan skor rata-rata 4 menjadi meningkat dengan 

skor 176 skor rata-rata 5,9 pada siklus I pertemuan II. Diharapkan pada siklus II 
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keterampilan menulis siswa semakin meningkat sesuai dengan tingkat 

keberhasilan yang telah ditentukan yaitu 80%. 

4.1.2 Deskripsi data pelaksanaan tindakan pada siklus II 

4.1.2.1 Pertemuan I 

4.1.2.1.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pertemuan pertama pada siklus II dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Juni 

2013 pukul 09.00-10.45 WIB dengan alokasi waktu 3 x 35 menit di kelas IV SDN 

Pakintelan 03. Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan 

deskripsi. 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang terdiri dari 7 indikator aktivitas siswa pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model Think Talk Write dengan 

media visual. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:  

Tabel 4.7 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II pertemuan I 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan Skor Jumlah Skor 

(f) 

[(0xc)+(1xd)+(

2xe)+ 

(3xf)+(4xg)] 

Rata-

rata 

(g) 

Kate-

gori 

(h) 
0 

a 

1 

B 

2 

c 

3 

d 

4 

e 

1 Siap mengikuti pembelajaran 4 8 4 7 8 69 2,2 B 

2 Mendengarkan penjelasan guru 4 4 6 9 8 75 2,4 B 

3 Menganalisis/mempelajari gambar 

pada layar LCD 

2 5 5 11 8 80 2,6 B 

4 Menganalisis karangan 2 4 3 13 9 85 2,7 B 

5 Terampil mengemukakan ide 4 4 6 7 10 77 2,3 B 

6 Keterampilan siswa dalam menulis 

karangan deskripsi 

5 4 4 12 6 72 2,3 B 

7 Mencoba mendeskripsikan suatu 

obyek 

5 6 6 8 6 66 2,1 B 

Jumlah skor yang diperoleh 524 

Rata-rata skor total 16,8 

Rata-rata skor 2,4 

Kategori Baik (B) 

Keterangan: 26 ≤ skor ≤ 33 = sangat baik; 18 ≤ skor < 26 = baik; 9,75 ≤ skor < 18 = cukup; 0 ≥ skor > 9,75 = kurang 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya dalam menulis karangan deskripsi melalui model 

pembelajaran Think Talk Write dengan media visual pada siklus II pertemuan I 

sudah baik, ditunjukkan dengan rata-rata skor total 16,8 dengan kategori Baik. Hal 

ini, menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis karangan 

deskripsi melalui model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. 

 

Diagram 4.7 Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 524 dengan rata-rata skor total 16,8 termasuk dalam kategori baik. Secara 

lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1) Siap mengikuti pembelajaran 

Pada indikator aktivitas siap mengikuti pembelajaran, jumlah skor yang 

didapatkan dari seluruh siswa adalah 69 dengan rata-rata 2,2. Ada 8 siswa 

mendapat skor 4 karena mencakup seluruh deskriptor yaitu menyiapkan 

sarana dan prasarana belajar, tidak mengganggu saat pelajaran, mampu 



93 

 

 

menjawab pertanyaan guru, dan memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan 

siswa yang memperoleh skor 3 ada 7, 4 siswa memperoleh skor 2, 8 siswa 

mendapat skor 1, dan 4 siswa memperoleh skor 0. Pada pertemuan ini, 

deskriptor yang paling banyak muncul ialah deskriptor 1 dan 4. Dan deskriptor 

yang paling sedikit muncul adalah deskriptor 2. 

2) Mendengarkan penjelasan guru 

Pada indikator ini, jumlah skor yang didapatkan dari seluruh siswa 

adalah 75 dengan rata-rata 2,4. Terdapat 8 siswa yang mendapat skor 4 karena 

seluruh deskriptor sudah nampak. Sedangkan siswa yang memperoleh skor 3 

ada 9 siswa, 6 siswa mendapat skor 2, 4 siswa mendapat skor 1, dan ada 4 

siswa yang memperoleh skor 0, karena pada kegiatan ini tidak ada deskriptor 

yang nampak. 

3) Menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

Pada indikator menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

diperoleh skor sebesar 80 dengan rata-rata 2,6. Skor tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: Terdapat 8 siswa mendapat skor 4 karena keempat deskriptor 

telah nampak semua. Sedangkan 11 siswa memperoleh skor 3, 5 siswa 

memperoleh skor 2, 5 siswa mendapat skor 1, dan 2 siswa memperoleh skor 0 

karena keempat deskriptor tidak nampak pada indikator ini. Deskriptor yang 

paling banyak muncul pada indikator menganalisis/mempelajari gambar pada 

layar LCD yaitu deskriptor yang ke tiga. 
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4) Menganalisis karangan 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 85 dengan rata-rata 2,7. 

Terdapat 9 siswa yang memperoleh skor 4 yaitu sebanyak 9 siswa yang 

keseluruhan indikator nampak semua. Sedangkan 13 siswa memperoleh skor 

3, sebanyak 3 siswa juga memperoleh skor 2, 4 siswa memperoleh skor 1, dan 

sisanya ada 2 siswa yang memperoleh skor 0 yaitu dari ke empat deskriptor 

tidak ada yang nampak sama sekali. 

5) Terampil mengemukakan ide 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 77 dengan rata-rata 2,5. Dari 

skor tersebut dapat dijabarkan, terdapat 10 siswa yang keseluruhan indikator 

nampak dengan skor 4. Sebanyak 7 siswa mendapat skor 3, 6 siswa mendapat 

skor 2, 4 siswa memperoleh skor 1, dan 4 siswa mendapat skor 0. Karena, 

pada aktivitas ini terdapat 4 siswa yang keseluruhan indikatornya tidak 

nampak. 

6) Keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

Pada indikator ini, diperoleh skor sebesar 72 dengan rata-rata 2,3. 

Sebanyak 6 siswa yang mendapat skor 4 karena keseluruhan deskriptor 

nampak. Sedangkan 12 siswa menampakkan 3 deskriptor, 4 siswa 

menampakkan 2 deskriptor, 4 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 5 siswa 

yang keempat deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor 

yang banyak muncul adalah yang menempati skor 0. 
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7) Mencoba mendeskripsikan suatu obyek 

Pada indikator mencoba mendeskripsikan suatu obyek diperoleh skor 

sebesar 66 dengan rata-rata 2,1. Sebanyak 6 siswa yang mendapat skor 4 

karena keseluruhan deskriptor nampak yaitu: Menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan, mendeskripsikan obyek dengan tepat, menyebutkan gambaran 

dari obyek dengan baik, dan menampilkan hasil deskripsi di depan kelas. 

Sedangkan 8 siswa menampakkan 3 deskriptor, 6 siswa menampakkan 2 

deskriptor, 6 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 5 siswa yang keempat 

deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor yang banyak 

muncul adalah yang menempati skor 3. 

4.1.2.1.2 Hasil pengamatan keterampilan menulis siswa  

Hasil observasi keterampilan menulis dalam pembelajaran menulis 

karangan pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 siklus II pertemuan I melalui 

model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual diperoleh data sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.8  

Keterampilan Menulis Siswa Siklus II Pertemuan I 

 

No 

 

Indikator Aktivitas 

siswa 

 

Perolehan Skor  

 

Jumlah skor 

[(0xc)+(1xd)+(2xe)

+ (3xf)+ (4xg)] 

 

Rata-

rata 

 

kategori 

0 

a 

1 

b 

2 

c 

3 

D 

4 

e 

1 Pilihan Kata 8 3 2 9 9 64 2,1 B 

2 Organisasi isi dan 

gagasan 

4 3 5 11 8 78 2,5 B 

3 Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

6 3 4 10 8 73 2,4 B 

Jumlah Skor 215 

Rata-rata skor total 7 

Rata-rata skor 2,3 

Kategori Baik 

Keterangan:  9 ≤ skor ≤ 12 = sangat baik; 5,75 ≤ skor < 9 = baik; 2,75 ≤ skor < 5,75 = cukup; 0 ≥ 

skor > 2,75 = kurang 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan menulis siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual pada siklus II pertemuan 1 sudah baik. Ditunjukkan dengan 

rata-rata skor total 7 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. 
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Diagram 4.8 Keterampilan Menulis Siswa Siklus II Pertemuan I 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 176 dengan rata-rata skor 5,9 termasuk dalem kategori baik. Secara lebih 

rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pilihan kata 

Pada indikator pilihan kata dalam menulis karangan deskripsi, 

jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa adalah 64 dengan rata-rata 

2,1. Perolehan tersebut dikarenakan terdapat 9 siswa yang mendapat skor 4 

karena seluruh deskriptor nampak. Sedangkan 3 siswa yang mendapat skor 

1, 2 siswa pula mendapat skor 2, 9 siswa mendapat skor 3, dan 8 siswa 

mendapat skor 0 dikarenakan keseluruhan deskriptor tidak nampak. 

2. Organisasi isi dan gagasan 

Pada indikator ini, jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa 

adalah 78 dengan rata-rata 2,5. Perolehan tersebut dikarenakan ada 8 siswa 
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yang memperoleh skor 4 karena seluruh deskriptor nampak pada indikator 

ini. Terdapat 3 siswa yang mendapat skor 1, 5 siswa yang memperoleh 

skor 2, 11 siswa yang memperoleh skor 3, dan terdapat 4 siswa yang 

memperoleh skor 0 karena pada indikator ini seluruh deskriptor tidak ada 

yang nampak. 

3. Penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca 

Pada indikator penggunaan ejaan dan tanda baca, jumlah skor yang 

diperoleh dari seluruh siswa adalah 73 dengan rata-rata 2,4. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 8 siswa yang memperoleh skor 4 dikarenakan 

seluruh deskriptor pada indikator ini semuanya nampak. Sedangkan ada 3 

siswa yang memperoleh skor 1, 4 siswa memperoleh skor 2, 10 siswa 

mendapat skor 3, dan 6 siswa mendapat skor 0. Hal ini terjadi karena 

seluruh deskriptor pada indikator ini tidak ada yang nampak. 

4.1.1.2.3 Refleksi 

Refleksi siklus II pertemuan I dipusatkan pada beberapa permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun permasalahan yang 

muncul dalam pembelajaran menulis karangan dekripsi melalui model 

pembelajaran Think Talk Write dengan media visual antara lain: 

1. Siswa masih belum paham tentang materi yang disampaikan oleh guru. 

2. Masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja sama saat kelompok. 

3. Ada beberapa siswa yang masih ramai dalam pembelajaran. 

4. Siswa masih belum paham dalam mengerjakan karangan deskripsi. 
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Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada siklus II pertemuan I, 

maka perlu diadakan perbaikan pada pertemuan selanjutnya, agar hasil yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

4.1.1.2.4 Revisi 

Perbaikan akan dilakukan pada pelaksanaan tindakan pertemuan  2 untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Adapun perbaikannya antara lain: 

1. Sebelum pembelajaran dimulai siswa diberi motivasi agar siswa semangat 

dalam mengikuti pembelajaran. 

2. Guru memberikan contoh benda yang ada disekeliling siswa agar siswa 

aktif dalam mengikuti pelajaran. 

3. Saat pembelajaran berlangsung guru mengkondisikan siswa agar tidak 

membuat gaduh, supaya tidak mengganggu pembelajaran. 

4. Guru membimbing siswa dalam membuat karangan deskripsi. 

4.1.2.2 Pertemuan II 

Pertemuan kedua pada siklus II dilaksanakan pada hari Jum’at, 7 Juni 

2013 pukul 07.00-08.45 WIB dengan alokasi waktu 3 x 35 menit di kelas IV SDN 

Pakintelan 03. Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia materi menulis karangan 

deskripsi. 

Data hasil pengamatan aktivitas siswa diperoleh menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang terdiri dari 7 indikator aktivitas siswa pada 

pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui model Think Talk Write dengan 

media visual. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:  
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Tabel 4.9 

Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II pertemuan II 

No Indikator Aktivitas Siswa 

Perolehan Skor Jumlah Skor 

[(0xc)+(1xd)

+(2xe)+ (3xf) 

+ (4xg)] 

Rata-

rata 

Kate-

gori  0 

a 

1 

b 

2 

c 

3 

d 

4 

E 

1 Siap mengikuti pembelajaran 3 4 7 6 11 80 2,6 B 

2 Mendengarkan penjelasan guru 2 3 6 8 12 67 2,2 A 

3 Menganalisis/mempelajari 

gambar pada layar LCD 

- 2 6 10 13 96 3,1 A 

4 Menganalisis karangan 1 3 5 9 13 92 3 B 

5 Terampil mengemukakan ide 2 4 7 7 11 83 2,7 B 

6 Keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi 

4 3 8 7 9 76 2,4 B 

7 Mencoba mendeskripsikan suatu 

obyek 

3 - 8 11 9 85 2,7 B 

Jumlah skor yang diperoleh 579 

Rata-rata skor total 18,7 

Rata-rata skor 2,7 

Kategori Baik 

Keterangan:   26 ≤ skor ≤ 33 = sangat baik; 18 ≤ skor < 26 = baik; 9,75 ≤ skor < 18 = cukup; 0 ≥ 

skor > 9,75 = kurang 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa aktivitas siswa dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia khususnya dalam menulis karangan deskripsi melalui model 

pembelajaran Think Talk Write dengan media visual pada siklus II pertemuan II 

sudah baik, ditunjukkan dengan rata-rata skor total 18,7 dengan kategori Baik. Hal 

ini, menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia dalam menulis karangan 

deskripsi melalui model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual 

dapat meningkatkan aktivitas siswa. 
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Diagram 4.9 Aktivitas Siswa Siklus II Pertemuan I 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 579 dengan rata-rata skor total 18,7 termasuk dalam kategori baik. Secara 

lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1) Siap mengikuti pembelajaran 

Pada indikator aktivitas siap mengikuti pembelajaran, jumlah skor yang 

didapatkan dari seluruh siswa adalah 80 dengan rata-rata 2,6. Ada 11 siswa 

mendapat skor 4 karena mencakup seluruh deskriptor yaitu menyiapkan 

sarana dan prasarana belajar, tidak mengganggu saat pelajaran, mampu 

menjawab pertanyaan guru, dan memperhatikan penjelasan guru. Sedangkan 

yang memperoleh skor 3 ada 6 siswa, 7 siswa memperoleh skor 2, 4 siswa 

mendapat skor 1, dan 3 siswa memperoleh skor 0. Pada pertemuan ini, 

deskriptor yang paling banyak muncul ialah descriptor 4. Dan deskriptor yang 

paling sedikit muncul adalah deskriptor dengan skor 0. 
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2) Mendengarkan penjelasan guru 

Pada indikator ini, jumlah skor yang didapatkan dari seluruh siswa 

adalah 67 dengan rata-rata 2,2. Terdapat 12 siswa yang mendapat skor 4 

karena seluruh deskriptor sudah nampak. Sedangkan siswa yang memperoleh 

skor 3 ada 8 siswa, 6 siswa mendapat skor 2, 3 siswa mendapat skor 1, dan 

ada 2 siswa yang memperoleh skor 0, karena pada kegiatan ini tidak ada 

deskriptor yang nampak. 

3) Menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

Pada indikator menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD 

diperoleh skor sebesar 96 dengan rata-rata 3,1. Skor tersebut dapat dirinci 

sebagai berikut: Terdapat 13 siswa mendapat skor 4 karena keempat 

deskriptor telah nampak semua. Sedangkan 10 siswa memperoleh skor 3, 6 

siswa memperoleh skor 2, 2 siswa mendapat skor 1, dan tidak ada siswa yang 

memperoleh skor 0. Deskriptor yang paling banyak muncul pada indikator 

menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD yaitu deskriptor yang ke 4. 

4) Menganalisis karangan 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 92 dengan rata-rata 3. 

Terdapat 13 siswa yang memperoleh skor 4 yaitu sebanyak 13 siswa yang 

keseluruhan deskriptornya nampak semua. Sedangkan 9 siswa memperoleh 

skor 3, sebanyak 5 siswa juga memperoleh skor 2, 3 siswa memperoleh skor 1, 

dan sisanya ada 1 orang siswa yang memperoleh skor 0 yaitu dari ke empat 

deskriptor tidak ada yang nampak sama sekali. 
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5) Terampil mengemukakan ide 

Pada indikator ini diperoleh skor sebesar 83 dengan rata-rata 2,7. Dari 

skor tersebut dapat dijabarkan, terdapat 11 siswa yang keseluruhan indikator 

nampak dengan skor 4. Sebanyak 7 siswa mendapat skor 3, 7 siswa mendapat 

skor 2, 3 siswa memperoleh skor 1, dan 2 siswa mendapat skor 0. Karena, 

pada aktivitas ini terdapat 2 siswa yang keseluruhan deskriptornya tidak 

nampak. 

6) Keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

Pada indikator ini, diperoleh skor sebesar 76 dengan rata-rata 2,4. 

Sebanyak 9 siswa yang mendapat skor 4 karena keseluruhan deskriptor 

nampak. Sedangkan 7 siswa menampakkan 3 deskriptor, 8 siswa 

menampakkan 2 deskriptor, 3 siswa menampakkan 1 deskriptor, dan 4 siswa 

yang keempat deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor 

yang banyak muncul adalah yang menempati skor 4. 

7) Mencoba mendeskripsikan suatu obyek 

Pada indikator mencoba mendeskripsikan suatu obyek diperoleh skor 

sebesar 85 dengan rata-rata 2,7. Sebanyak 9 siswa yang mendapat skor 4 

karena keseluruhan deskriptor nampak yaitu: Menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan, mendeskripsikan obyek dengan tepat, menyebutkan gambaran 

dari obyek dengan baik, dan menampilkan hasil deskripsi di depan kelas. 

Sedangkan 11 siswa menampakkan 3 deskriptor, 8 siswa menampakkan 2 

deskriptor, tidak ada siswa yang menampakkan 1 deskriptor, dan 3 siswa yang 
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keempat deskriptor tidak ada yang nampak. Pada indikator ini, deskriptor yang 

banyak muncul adalah yang menempati skor 3. 

4.1.2.2.2 Hasil pengamatan keterampilan menulis siswa  

Hasil observasi keterampilan menulis dalam pembelajaran menulis 

karangan pada siswa kelas IV SDN Pakintelan 03 siklus II pertemuan I melalui 

model pembelajaran Think Talk Write dengan media visual diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel 4.10  

Keterampilan Menulis Siswa Siklus II Pertemuan II 

 

No 

 

Indikator Aktivitas 

siswa 

 

Perolehan Skor  

 

Jumlah 

skor 
[(0xc)+(1

xd)+(2xe)

+ (3xf)+ 

(4xg)] 

 

Rata-

rata 

 

kategori 

0 

a 

1 

b 

2 

c 

3 

d 

4 

e 

1 Pilihan Kata 4 3 6 6 12 81 2,6 B 

2 Organisasi isi dan 

gagasan 

1 4 4 12 10 88 2,8 B 

3 Penggunaan ejaan dan 

tanda baca 

3 - 3 13 12 93 3 A 

Jumlah Skor 262 

Rata-rata skor total 8,4 

Rata-rata skor 2,8 

Kategori Baik 

Keterangan:  9 ≤ skor ≤ 12 = sangat baik; 5,75 ≤ skor < 9 = baik; 2,75 ≤ skor < 5,75 = cukup; 0 ≥ 

skor > 2,75 = kurang 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterampilan menulis siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual pada siklus II pertemuan II sudah baik. Ditunjukkan dengan 

rata-rata skor total 8,4 dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa 
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pembelajaran bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Think Talk Write 

dengan media visual dapat meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

 

Diagram 4.10 Keterampilan Menulis Siswa Siklus II Pertemuan II 

Dari tabel dan diagram di atas, jumlah skor yang diperoleh seluruh siswa 

adalah 262 dengan rata-rata skor 8,4, termasuk dalem kategori baik. Secara lebih 

rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pilihan kata 

Pada indikator pilihan kata dalam menulis karangan deskripsi, 

jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa adalah 81 dengan rata-rata 

2,6. Perolehan tersebut dikarenakan terdapat 12 siswa yang mendapat skor 

4 karena seluruh deskriptor nampak. Sedangkan 3 siswa yang mendapat 

skor 1, 6 siswa pula mendapat skor 2, 6 siswa mendapat skor 3, dan 4 

siswa mendapat skor 0 dikarenakan keseluruhan deskriptor tidak nampak. 
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2. Organisasi isi dan gagasan 

Pada indikator ini, jumlah skor yang diperoleh dari seluruh siswa 

adalah 88 dengan rata-rata 2,8. Perolehan tersebut dikarenakan ada 10 

siswa yang memperoleh skor 4 karena seluruh deskriptor nampak pada 

indikator ini. Terdapat 4 siswa yang mendapat skor 1, 4 siswa yang 

memperoleh skor 2, 12 siswa yang memperoleh skor 3, dan terdapat 1 

orang siswa yang memperoleh skor 0 karena pada indikator ini seluruh 

deskriptor tidak ada yang nampak. 

3. Penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca 

Pada indikator penggunaan ejaan dan tanda baca, jumlah skor yang 

diperoleh dari seluruh siswa adalah 93 dengan rata-rata 3. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 12 siswa yang memperoleh skor 4 

dikarenakan seluruh deskriptor pada indikator ini semuanya nampak. 

Sedangkan tidak ada  siswa yang memperoleh skor 1, 3 siswa memperoleh 

skor 2, 13 siswa mendapat skor 3, dan 3 siswa yang mendapat skor 0. Hal 

ini terjadi karena seluruh deskriptor pada indikator ini tidak ada yang 

nampak. 

4.1.2.1.3 Refleksi 

Setelah proses pembelajaran selesai, tahap selanjutnya yaitu refleksi untuk 

mengkaji kekurangan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Berdasarkan 

deskripsi dan hasil observasi siklus II pertemuan kedua, maka hasil refleksi  siklus 

II pertemuan kedua adalah sebagai berikut: 
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a. Berdasarkan observasi aktivas siswa secara keseluruhan aktivitas siswa sudah 

baik. Siswa sudah mulai aktif dalam mengikuti pembelajaran yang 

dilaksanakan. Hal ini tampak pada hasil observasi yang dilakukan saat 

pembelajaran berlangsung. Siklus II pertemuan kedua mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan siklus II pertemuan pertama. Jumlah skor yang 

diperoleh 579 dengan skor rata-rata 18,7. Perolehan ini tergolong dalam 

kategori baik. Aktivitas siswa pada siklus II pertemuan kedua ini, sudah 

memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

b. Berdasarkan observasi keterampilan menulis karangan deskripsi secara 

keseluruhan keterampilan menulis sudah baik. Jumlah skor yang diperoleh 

adalah  262 dengan skor rata-rata 8,4. Hasil ini termasuk dalam kategori baik. 

Keterampilan menulis karangan deskripsi pada siklus II pertemuan kedua 

sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. 

4.1.2.1.4 Revisi 

Berdasarkan data pelaksanaan pembelajaran menulis karangan deskripsi  

melalui model Think Talk Write dengan media visual dapat disimpulkan bahwa, 

aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan deskripsi telah mencapai 

indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, sehingga penelitian ini tidak 

dilanjutkan kesiklus berikutnya dan tidak ada revisi untuk melaksanakan 

penelitian ke siklus berikutnya. 
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4.1.2.3 Rekapitulasi Data Siklus II 

Rekapitulasi data keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

dan aktivitas siswa pada siklus II dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi 

melalui model Think Talk Write dengan media visual adalah sebagai berikut: 

4.1.2.3.1 Hasil observasi aktivitas siswa pada siklus II 

Dari hasil observasi aktivitas siswa siklus II yang dilakukan pada 

pertemuan 1 dan 2 didapatkan data peningkatan aktivitas siswa. Peningkatan 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Perbandingan Aktivitas Siswa pada Siklus II 

No. Pencapaian Pertemuan I Pertemuan II 

1. Total skor 524 579 

2. Rata-rata 16,8 18,7 

 

 

Diagram 4.11 Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus II 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan aktivitas siswa 

mencapai skor  sebanyak 579 dengan skor rata-rata 18,7 dan kriteria yang dicapai 

adalah baik (B). Dari ke-7 aspek aktivitas siswa dapat dikatakan meningkat, 
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karena perolehan skor meningkat yang tadinya 524 dengan skor rata-rata 16,8 

pada saat siklus II pertemuan I menjadi meningkat dengan skor 579, skor rata-rata 

18,7 pada siklus II pertemuan II. 

Tabel 4.12 

Perbandingan Aktivitas Siswa Siklus I dan II 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Skor rata-rata 14,1 17,75 

2 Rata-rata 2,1 2,6 

3 Kategori Aktif Aktif 

 

 

Diagram 4.12 Perbandingan Hasil Aktivitas Siswa Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram perbandingan hasil aktivitas siswa siklus I 

dan II, aktivitas siswa dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi melalui 

model Think Talk write dengan media visual mengalami peningkatan. Perolehan 

rata-rata skor aktivitas siswa sudah mencapai indikator keberhasilan karena 

mencapai kategori aktif (B). hal ini berarti, model dan media pembelajaran yang 

dipilih sudah sesuai untuk meningkatkan aktivitas siswa. Siswa menjadi lebih 

aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. 
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4.1.2.3.1 Hasil evaluasi keterampilan menulis siklus I 

Dari hasil observasi keterampilan menulis siswa siklus II yang dilakukan 

pada pertemuan 1 dan 2 didapatkan data peningkatan keterampilan menulis siswa. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Perbandingan keterampilan menulis pada Siklus II  

No. Pencapaian Pertemuan I Pertemuan II 

1. Total skor 215 262 

2. Rata-rata 7 8,4 

 

 

4.13 Diagram Keterampilan Menulis Siklus II 

Berdasaran tabel dan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan 

aktivitas siswa mencapai skor  sebanyak 262 dengan skor rata-rata 8,4 dan kriteria 

yang dicapai adalah baik (B). Dari ke-3 aspek dapat dikatakan keterampilan 

menulis siswa dapat dikatakan meningkat karena perolehan skor meningkat pada 

saat siklus I pertemuan I 215 dengan skor rata-rata 7 menjadi meningkat dengan 

skor 262 skor rata-rata 8,4 pada siklus I pertemuan II. 
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Tabel 4.14 

Perbandingan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Siklus I dan II 

No Pencapaian Siklus I Siklus II 

1 Skor rata-rata 4,95 7,7 

2 Rata-rata 1,65 2,55 

3 Kategori  Cukup  Aktif 

 

 

Diagram 4.14 Perbandingan Keterampilan Menulis Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan tabel dan diagram perbandingan hasil keterampilan menulis 

siklus I dan II, keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui model Think Talk write dengan media visual mengalami 

peningkatan. Perolehan rata-rata skor keterampilan menulis siswa sudah mencapai 

indikator keberhasilan karena mencapai kategori sangat aktif (B). hal ini berarti, 

model dan media pembelajaran yang dipilih sudah sesuai untuk meningkatkan 

keterampilan menulis siswa. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Pembahasan Hasil Peneliti 

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil observasi aktivitas 

siswa dan keterampilan menulis siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui model Think Talk write. Adapun pembahasan hasil penelitian 

pada masing-masing siklus dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1.1 Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Peningkatan  aktivitas siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 

keterampilan menulis karangan narasi dapat dilihat dari peningkatan skor pada 

masing-masing siklus.. Pada siklus I pertemuan I diperoleh skor rata-rata 12,8  

dengan kriteria ―Cukup‖, meningkat pada siklus I pertemuan II menjadi 15,4 

dengan kriteria ―Baik‖. Selanjutnya pada siklus II pertemuan I mendapat skor 

16,8 dengan kriteria ―Baik‖ dan siklus II pertemuan II mendapat skor 18,7 dengan 

kriteria ―Baik‖. 

4.2.1.1.1 Aktivitas Siswa Siklus I 

Aktivitas siswa yang dilakukan dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui model Think Talk Write dengan media visual ini, diamati dengan 

lembar pengamatan aktivitas siswa. Pada observasi aktivitas siswa pada siklus I 

pertemuan I skor yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan dengan 

perolehan skor sebesar 12,8 dengan kriteria ―Cukup‖ dan siklus I pertemuan II 

memperoleh skor 15,4.  

Pada indikator siap mengikuti pembelajaran siklus I pertemuan I 

mendapatkan skor 57 dengan  skor rata-rata 1,8 dan siklus I pertemuan II 
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mendapat skor sebesar 60 dengan rata-rata skor 2. Pada indikator ini, mengalami 

peningkatan skor, karena skor yang diperoleh pada pertemuan ke II lebih besar 

dari pada pertemuan I. Hal ini menunjukkan bahwa, pada siklus I siswa sudah siap 

mengikuti pelajaran yaitu siswa sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk 

belajar, sebagian besar siswa tidak mengganggu pada saat pembelajaran, siswa 

mampu menjawab pertanyaan dari guru, dan siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru. Jadi, pada pertemuan II terjadi peningkatan aktivitas siswa dalam indikator 

ini. 

Indikator mendengarkan penjelasan guru, diperoleh hasil pada siklus I 

pertemuan I skor  mencapai 62 dengan rata-rata sebesar 1,9. Sedangkan pada 

siklus I pertemuan II mengalami peningkatan skor sebesar 67 dengan rata-rata 

skor 2,2. Pada indikator ini sebagian siswa sudah cukup baik dalam merespon 

penjelasan guru, mencatat materi yang dijelaskan oleh guru, berani mengajukan 

pertanyaan, pertanyaan yang diajukan jelas. Tetapi, adapula beberapa siswa yang 

masih malas untuk mencatat materi yang dijelaskan oleh guru, pada siklus ini, 

masih banyak siswa yang mengganggu proses pembelajaran. 

Indikator menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD, pada 

pertemuan I memperoleh skor 76 dengan rata-rata sebesar 2,4 dan pada pertemuan 

II skor yang diperoleh adalah 75 dengan rata-rata sebesar 2,5. Pada siklus ini, 

terjadi penurunan aktivitas siswa dalam indikator ini karena pada pertemuan II 

terjadi peningkatan skor siswa yang tidak nampak sama sekali deskriptornya. 

Sedangkan pada beberapa siswa sudah cukup baik dalam menjalankan 

aktivitasnya pada indikator ini. 
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Pada indikator keaktifan siswa dalam menganalisis karangan terjadi 

peningkatan aktivitas siswa. Pada pertemuan I memperoleh skor 62 dengan rata-

rata 1,9, sedangkan pada pertemuan II memperoleh skor sebesar 75 dengan rata-

rata 2,5. Pada pertemuan II siswa sudah mampu mencermati isi karangan, 

membedakan jenis-jenis karangan, mengamati penggunaan tanda baca dengan 

benar, dan mengamati macam-macam karangan. Namun pada pertemuan I ada 5 

orang siswa yang belum menguasai kesemua deskriptor tersebut, dan 4 orang 

siswa yang belum menguasai keseluruh aspek tersebut pada pertemuan II. 

Pada indikator terampil mengemukakan ide dalam diskusi pada 

pertemuan I memperoleh skor 62 dengan rata-rata 1,9 sedangkan pada pertemuan 

II memperoleh skor 70 dengan rata-rata sebesar 2,3. Pada indikator ini, terjadi 

peningkatan aktivitas siswa. Siswa sudah cukup baik dalam mengemukakan ide 

sesuai dengan materi, saling membantu antar anggota kelompok, saling 

bekerjasama dengan kelompok, dan bertukar pikiran/ide dengan kelompoknya. 

Pada pertemuan I terdapat 7 siswa yang deskriptornya tidak nampak sama sekali, 

sedangkan pada pertemuan ke II hanya 4 siswa yang deskriptornya tidak nampak 

sama sekali. 

Pada indikator keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

dengan model Think Talk Write. Pada pertemuan I diperoleh skor 41 dengan rata-

rata 1,3. Sedangkan pada pertemuan II diperoleh skor 53 dengan rata-rata 1,8. 

Deskriptor yang nampak pada indikator ini adalah siswa masih kesulitan dalam 

membuat karangan, siswa menemukan ide dalam menulis deskripsi, siswa mampu 

bertukar pikiran dengan kelompok, dan siswa mampu menulis karangan deskripsi 
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dengan kalimatnya sendiri. Pada masing-masing pertemuan masih banyak siswa 

yang aktivitasnya tidak nampak pada indikator ini.  

Pada indikator mencoba mendeskripsikan suatu obyek. Pada pertemuan I 

diperoleh skor 51 dengan rata-rata sebesar 1,6 dan pada pertemuan II diperoleh 

skor sebesar 63 dengan rata-rata 2,1. Terjadi peningkatan aktivitas siswa pada 

indicator ini. Deskriptor yang nampak adalah menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan, mendeskripsikan obyek dengan tepat, menyebutkan gambaran dari 

obyek dengan baik, dan menampilkan hasil deskripsi di depan kelas. Pada siklus I 

aktivitas siswa sudah cukup baik ditunjukkan dengan perolehan skor 51 dengan 

rata-rata 1,6 menjadi 63 dengan rata-rata 2,1. 

4.2.1.2.2 Aktivitas Siswa Siklus II 

Aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran menulis karangan 

deskripsi melalui model Think Talk Write dengan media visual ini, diamati dengan 

lembar pengamatan aktivitas siswa. Pada observasi aktivitas siswa pada siklus II 

pertemuan I skor yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan dengan 

perolehan skor sebesar 16,8 dengan kriteria ―Baik‖ dan siklus II pertemuan II 

memperoleh skor 18,7. 

Pada indikator siap mengikuti pembelajaran siklus II pertemuan I 

mendapatkan skor 69 dengan  skor rata-rata 2,2 dan siklus II pertemuan II 

mendapat skor sebesar 80 dengan rata-rata skor 2,6. Pada indikator ini, mengalami 

banyak peningkatan skor, karena skor yang diperoleh pada pertemuan ke II lebih 

besar dari pada pertemuan I. Hal ini menunjukkan bahwa, pada siklus I siswa 

sudah siap mengikuti pelajaran yaitu siswa sudah menyiapkan sarana dan 
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prasarana untuk belajar, sebagian besar siswa tidak mengganggu pada saat 

pembelajaran, siswa mampu menjawab pertanyaan dari guru, dan siswa 

memperhatikan penjelasan dari guru. Jadi, pada pertemuan II terjadi peningkatan 

aktivitas siswa dalam indikator ini. 

Indikator mendengarkan penjelasan guru, diperoleh hasil pada siklus I 

pertemuan I skor  mencapai 75 dengan rata-rata sebesar 2,4. Sedangkan pada 

siklus I pertemuan II mengalami peningkatan skor sebesar 67 dengan rata-rata 

skor 2,2. Pada indikator ini terjadi penurunan skor pada pertemuan II. Pada 

pertemuan I sebagian siswa sudah cukup baik dalam merespon penjelasan guru, 

mencatat materi yang dijelaskan oleh guru, berani mengajukan pertanyaan, 

pertanyaan yang diajukan jelas. Hanya ada 2 orang siswa pada pertemuan II masih 

malas untuk mencatat materi yang dijelaskan oleh guru dan masih mengganggu 

pembelajaran. 

Indikator menganalisis/mempelajari gambar pada layar LCD, pada 

pertemuan I memperoleh skor 80 dengan rata-rata sebesar 2,6 dan pada pertemuan 

II skor yang diperoleh adalah 96 dengan rata-rata sebesar 3,1. Pada siklus ini, 

terjadi peningkatan aktivitas siswa yang sangat drastis karena skor yang diperoleh 

pada pertemuan II mencapai criteria ―sangat baik‖. Indikator yang nampak 

diantaranya mengamati gambar dengan teliti, mengamati bagian-bagian gambar, 

mencatat hal-hal yang terdapat dalam gambar, dan mendeskripsikan gambar 

sesuai dengan pengamatan. Pada aktivitas ini, siswa sangat antusias dan aktif 

dalam pembelajaran. Pada pertemuan II tidak ada deskriptor yang tidak nampak. 
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Pada indikator keaktifan siswa dalam menganalisis karangan terjadi 

peningkatan aktivitas siswa. Pada pertemuan I memperoleh skor 85dengan rata-

rata 2,7, sedangkan pada pertemuan II memperoleh skor sebesar 92 dengan rata-

rata 3. Pada pertemuan II terjadi peningkatan aktivitas siswa. Siswa sudah mampu 

mencermati isi karangan, membedakan jenis-jenis karangan, mengamati 

penggunaan tanda baca dengan benar, dan mengamati macam-macam karangan. 

Pada pertemuan II mencapai criteria ―sangat baik‖. 

Pada indikator terampil mengemukakan ide dalam diskusi pada 

pertemuan I memperoleh skor 77 dengan rata-rata 2,5 sedangkan pada pertemuan 

II memperoleh skor 83 dengan rata-rata sebesar2,7. Pada indikator ini, terjadi 

peningkatan aktivitas siswa. Siswa sudah baik dalam mengemukakan ide sesuai 

dengan materi, saling membantu antar anggota kelompok, saling bekerjasama 

dengan kelompok, dan bertukar pikiran/ide dengan kelompoknya secara baik. 

Pada pertemuan I terdapat 4 siswa yang deskriptornya tidak nampak sama sekali, 

sedangkan pada pertemuan ke II hanya 2 siswa yang deskriptornya tidak nampak 

sama sekali. 

Pada indikator keterampilan siswa dalam menulis karangan deskripsi 

dengan model Think Talk Write. Pada pertemuan I diperoleh skor 72 dengan rata-

rata 2,3. Sedangkan pada pertemuan II diperoleh skor 76 dengan rata-rata 2,4. 

Deskriptor yang nampak pada indikator ini adalah siswa masih kesulitan dalam 

membuat karangan, siswa menemukan ide dalam menulis deskripsi, siswa mampu 

bertukar pikiran dengan kelompok, dan siswa mampu menulis karangan deskripsi 

dengan kalimatnya sendiri. Pada indikator ini siswa sudah baik dalam melakukan 
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aktivitasnya. Ditunjukkan dengan perolehan skor yang tinggi dibandingkan pada 

siklus I. 

Pada indikator mencoba mendeskripsikan suatu obyek. Pada pertemuan I 

diperoleh skor 66 dengan rata-rata sebesar 2,1 dan pada pertemuan II diperoleh 

skor sebesar 85 dengan rata-rata 2,7. Terjadi peningkatan aktivitas siswa pada 

indikator ini. Deskriptor yang nampak adalah menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan, mendeskripsikan obyek dengan tepat, menyebutkan gambaran dari 

obyek dengan baik, dan menampilkan hasil deskripsi di depan kelas. Pada siklus 

II aktivitas siswa sudah baik ditunjukkan dengan perolehan skor 66 dengan rata-

rata 2,1 menjadi 85 dengan rata-rata 2,7. 

Berdasarkan pembahasan hasil observasi aktivitas siswa pada siklus I, 

dan II, aktivitas yang dilakukan siswa telah sesuai dengan pendapat Paul B. 

Diedrich dalam Hamalik (2010:172) membagi aktivitas belajar dalam delapan 

kelompok, yaitu:  (1) Visual activities (kegiatan visual); (2) Oral activities 

(kegiatan lisan); (3) Listening activities (kegiatan mendengarkan); (4) Writing 

activities (kegiatan menulis); (5) Drawing activities (kegiatan menggambar); (6) 

Motor activities (kegiatan metrik); (7) Mental activities (kegiatan mental); (8) 

Emotional activities (kegiatan emosional). Namun pada penelitian ini, kegiatan 

atau aktivitas siswa yang diamati hanya meliputi kegiatan visual, oral, listening, 

writing, motor, mental dan emotional. 

4.2.1.2 Hasil Keterampilan Menulis Siswa 

Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan 

dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis tidak didapatkan 
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secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan berlatih.(Doyin dan 

Wagiran, 2009:12) 

Tarigan (1986:15) menyatakan bahwa menulis adalah kegiatan 

menuangkan ide/gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media 

penyampai. 

4.2.1.2.1 Keterampilan menulis siswa siklus I 

 Pada indikator pilihan kata skor yang diperoleh pada pertemuan I adalah 4 

dengan rata-rata 1,3 dan pada pertemuan II memperoleh skor 5,9 dengan rata-rata 

2. Descriptor yang nampak antara lain pilihan kata yang digunakan sesuai dengan 

tema, Pilihan kata bervariatif dan sesuai konteks, mencerminkan kekayaan 

perbendaharaan kata, adanya kata perlambangan yang menyatakan maksud 

tertentu, Terdapat kata yang bermakna tidak sebenarnya (konotatif). Pada siklus I 

terjadi peningkatan keterampilan menulis siswa dalam indikator ini, tetapi masih 

belum mencapai hasil yang diinginkan. 

 Pada indikator organisasi isi dan gagasan pada pertemuan I diperoleh skor 

sebesar 45 dengan rata-rata 1,4 dan pertemuan II 66 dengan rata-rata 2,2. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada indikator organisasi isi dan gagasan. 

Descriptor yang nampak diantaranya: Isi dari karangan sesuai dengan tema, isi 

dalam karangan tersusun secara runtut, antara kalimat yang satu dengan yang lain 

saling berhubungan, antara kalimat yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan, gagasan dalam karangan harus sesuai dengan tema. 

 Pada indikator penggunaan EYD dan penggunaan tanda baca, perolehan 

skor pada pertemuan I adalah 41 dengan rata-rata 1,3. Sedangkan pada pertemuan 
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II memperoleh skor sebesar 51 dengan rata-rata 1,7. Pada indikator ini terjadi 

peningkatan skor. Deskriptor yang nampak pada indikator ini yaitu: Ejaan yang 

digunakan sesuai dengan EYD, penggunaan tanda baca tepat, penggunaan ejaan 

dalam pemenggalan bahasa harus tepat, dan penulisan huruf harus tepat. Pada 

pertemuan II siswa sudah cukup baik dalam menggunakan ejaan dan penggunaan 

tanda baca saat menulis karangan. 

4.2.1.2.2 Keterampilan Menulis Siklus II 

 Pada indikator pilihan kata skor yang diperoleh pada pertemuan I adalah 

69 dengan rata-rata 2,1 dan pada pertemuan II memperoleh skor 81 dengan rata-

rata 2,6. Deskriptor yang nampak antara lain pilihan kata yang digunakan sesuai 

dengan tema, Pilihan kata bervariatif dan sesuai konteks, mencerminkan kekayaan 

perbendaharaan kata, adanya kata perlambangan yang menyatakan maksud 

tertentu, Terdapat kata yang bermakna tidak sebenarnya (konotatif). Pada siklus II 

terjadi peningkatan keterampilan menulis siswa dalam indikator ini. Pada 

pertemuan II keterampilan menulis siswa meningkat sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 Pada indikator organisasi isi dan gagasan pada pertemuan I diperoleh skor 

sebesar 78 dengan rata-rata 2,5 dan pertemuan II 88 dengan rata-rata 2,8. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan pada indikator organisasi isi dan gagasan. 

Deskriptor yang nampak diantaranya: Isi dari karangan sesuai dengan tema, isi 

dalam karangan tersusun secara runtut, antara kalimat yang satu dengan yang lain 

saling berhubungan, antara kalimat yang satu dengan yang lain saling 

berhubungan, gagasan dalam karangan harus sesuai dengan tema. Pada siklus II 
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keterampilan menulis siswa meningkat pada indikator ini. Ditunjukkan dengan 

perolehan skor yang baik yaitu 88 dengan rata-rata 2,8 

 Pada indikator penggunaan EYD dan penggunaan tanda baca, perolehan 

skor pada pertemuan I adalah 73 dengan rata-rata 2,4. Sedangkan pada pertemuan 

II memperoleh skor sebesar 93 dengan rata-rata 3. Pada indikator ini terjadi 

peningkatan skor yang sangat baik. Deskriptor yang nampak pada indikator ini 

yaitu: Ejaan yang digunakan sesuai dengan EYD, penggunaan tanda baca tepat, 

penggunaan ejaan dalam pemenggalan bahasa harus tepat, dan penulisan huruf 

harus tepat. Pada pertemuan II siswa sangat baik dalam menggunakan ejaan dan 

penggunaan tanda baca saat menulis karangan. 

 Dalam penelitian yang dilakukan, terlihat adanya peningkatan baik 

peningkatan Aktivitas siswa maupun peningkatan keterampilan menulis siswa 

kelas IV dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa 

model Think Talk Write dengan media visual cocok diterapkan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. Selain itu variasi dalam pembelajaran 

dapat meningkatkan aktivitas siswa yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil 

belajar yaitu keterampilan menulis siswa. 

4.2.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Dalam pembelajaran menulis karangan deskriptif, model Think Talk Write 

bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap 

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya 

mempelajari materi yang diberikan tetapi mereka juga harus siap membagi ide dan 

mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya. 
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Para anggota kelompok diminta membaca, membuat catatan kecil, 

menjelaskan, mendengarkan, dan membagi ide bersama teman atau menukarkan 

informasi apa yang telah ia pelajari sehingga saling melengkapi dalam penguasaan 

materi atau wawasan mereka untuk mempelajari topik yang diberikan dan 

ditugaskan kepada mereka kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada pembelajaran 

bahasa Indonesia melalui Think Talk Write dengan media visual menunjukkan 

bahwa adanya peningkatan aktivitas siswa dan keterampilan menulis karangan. 

Hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui Think Talk Write 

dengan media visual ini, memberikan implikasi terutama pada aspek keterampilan 

menulis.  

Selain itu, hasil penelitian pada pembelajaran bahasa Indonesia melalui 

model Think Talk Write dengan media visual ini, dapat memberikan kontribusi 

pemberian konsep baru mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dan dapat 

dijadikan bahan kajian bagi guru untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan. Hasil penelitian ini, juga dapat memberikan tambahan pengetahuan 

tentang PTK sehingga, dapat memberikan gagasan baru bagi pendidik lain untuk 

melakukan penelitian sejenis demi meningkatkan keterampilan menulis 

khususnya menulis karangan deskripsin.  



123 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian dengan judul 

―Peningkatkan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi melalui Model Think 

Talk Write dengan Media Visual pada Kelas IV SDN Pakintelan 03‖, peneliti 

menyimpulkan: 

1. Keterampilan menulis karangan deskripsi melalui Model Think Talk Write 

dengan media visual pada kelas IV SDN Pakintelan 03 dapat 

meningkatkan aktivitas siswa. Hal ini dapat dilihat dari data hasil 

observasi pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu pada keterampilan 

menulis karangan deskripsi pada siklus I pertemuan I data aktivitas siswa 

memperoleh skor rata-rata  12,8 dengan kriteria ―Cukup‖. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus I pertemuan II data aktivitas siswa meningkat 

dengan perolehan skor rata-rata 15,4 dengan kriteria ―baik‖. Pada 

pelaksanaan tindakan siklus II pertemuan I data aktivitas skor  rata-rata 

16,8 dengan kriteria ―Baik‖ dan siklus II pertemuan II data aktivitas siswa 

dengan skor rata-rata 18,7 dengan kriteria ―Baik‖. Aktivitas siswa telah 

mencapai indikator keberhasilan yaitu sekurang-kurangnya mencapai 

kriteria baik. 
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2. Keterampilan menulis karangan deskripsi deskripsi melalui Model Think 

Talk Write dengan media visual pada kelas IV SDN Pakintelan 03 dapat 

meningkatkan keterampilan menulis siswa. Hal ini dapat dilihat dari data 

hasil observasi pada pembelajaran bahasa Indonesia yaitu keterampilan 

menulis siswa dengan data siklus I pertemuan I nilai rata-rata siswa 

sebesar 4 dengan kriteria cukup. Pada siklus I pertemuan II nilai rata-rata 

siswa sebesar 5,9 dengan kriteria baik. Siklus II pertemuan I nilai rata-rata 

siswa 7 dengan kriteria baik, dan pada siklus II pertemuan II nilai rata-

ratanya 8,4 dengan kriteria baik.  Keterampilan menulis siswa telah 

mencapai indikator keberhasilan sekurang-kurangnya baik. Dengan 

adanya peningkatan keterampilan menulis siswa sudah mencapai indicator 

keberhasilan, maka hasil belajar bahasa Indonesia khususnya dalam 

menulis karangan deskripsi juga meningkat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian, maka dapat diberi 

saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya guru menggunakan media yang menarik untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia khususnya pada menulis karangan deskripsi. 

2. Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang sesuai 

dengan materi agar keterampilan menulis siswa dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan 
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Lampiran 1 

Kisi-kisi instrument 

PEDOMAN PENETAPAN INDIKATOR KISI-KISI LEMBAR 

PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Aktivitas siswa Pembelajaran bahasa 

Indonesia melalui model 

Think Talk Write dengan 

media visual 

Indikator aktivitas siswa dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia 

melalui model Think Talk Write 

dengan media visual 

1. Visual activities, 

misalnya: mempelajari 

gambar, demonstrasi, 

percobaan atau 

eksperiment 

2. Oral activities, 

misalnya: bertanya, 

memberikan saran, 

mengeluarkan 

pendapat dan diskusi. 

3. Listening activities, 

misalnya: 

mendengarkan 

penjelasan guru, 

mendengarkan 

penjelasan kelompok 

lain. 

1. Dengan menggunakan 

LCD guru menjelaskan 

materi tentang karangan, 

jenis-jenis karangan, dan 

karangan deskripsi dengan 

menunjukkan contoh-

contoh karangan 

2. Dari penjelasan tersebut 

siswa diberi pertanyaan 

mengenai penjelasan guru 

3. Siswa diberi lembar kerja 

yang berisi tentang 

permasalahan untuk 

dikerjakan 

4. Secara individu siswa 

membuat catatan kecil 

tentang lembar kerja yang 

1. Siap mengikuti 

pembelajaran (emotional 

activities) 

2. Mendengarkan penjelasan 

guru (listening activities) 

3. Menganalisis/mempelajari 

gambar pada layar LCD 

(visual activities) 

4. Menganalisis karangan 

(mental activities) 

5. Terampil mengemukakan 

ide (oral activities) 

6. Keterampilan siswa dalam 

menulis karangan deskripsi 

(writing activities) 

7. Mencoba mendeskripsikan 

suatu obyek (motor 
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4. Writing activities, 

misalnya: menulis 

laporan, mengerjakan 

tes,menulis angket. 

5. drawing activities, 

misalnya: 

menggambar, 

membuat grafik. 

6. Motor activities, 

misalnya: melakukan 

percobaan atau 

eksperiment 

7. Mental activities, 

misalnya: mengingat, 

menganalisis, 

memecahkan soal 

8. Emotional activities, 

misalnya: minat, 

gembira, berani, 

bergairah 

sudah mereka kerjakan 

untuk di diskusikan. 

5. Siswa dibagi menjadi 8 

kelompok yang heterogen, 

setiap kelompoknya terdiri 

dari 4 siswa. 

6. Siswa secara berkelompok 

berinteraksi dengan teman 

untuk membahas isi 

catatan. (talk) 

7. Siswa mengkontruksi 

secara individu dengan 

menulis hasil diskusinya 

ke dalam bahasanya 

sendiri (write) 

8. Perwakilan kelompok 

membacakan hasil diskusi 

kelompok, sedangkan 

kelompok lain 

menanggapi 

activities) 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENGAMBILAN DATA 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

Melalui Model Think Talk Write dengan media visual  

Pada Siswa Kelas IV SDN Pakintelan 03  

No.      Variabel Indikator Sumber 

Data 

Alat/Instrumen 

Pengumpul 

Data 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran menulis 

karangan deskripsi 

melalui model Think 

Talk Write dengan 

media visual. 

1. Siap mengikuti 

pembelajaran 

2. Memperhatikan materi 

serta contoh karangan 

yang ditayangkan pada 

LCD  

3. Memperhatikan 

penjelasan guru  

4. Terampil mengemukakan 

ide  

5. Aktif dalam diskusi 

Terampil dalam menulis  

6. Menampilkan hasil 

pekerjaan  

7. Mampu memberi 

tanggapan terhadap hasil 

kelompok lain  

8. Mengerjakan evaluasi 

1. Siswa 1. Catatan 

lapangan 

2. Lembar 

observasi  

3. Foto/video 

2 Keterampilan me- 

nulis deskripsi melalui 

model think talk write 

dengan media visual. 

1. pilihan kata 

2. penggunaan ejaan 

3. Unsur isi karangan 

4. Penggunaan tanda baca 

1. Siswa  1. Tertulis 
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Lampiran 2 

Instrumen penilaian 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

Siklus ke... 

Nama :  

Nama Sekolah : SDN Pakintelan 03 

Kelas : IV 

Hari/tanggal : 

Petunjuk: berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom 

yang tersedia! 

Kriteria penilaian: 

0: jika tidak ada satupun deskriptor yang tampak 

1: jika satu deskriptor yang nampak 

2: jika dua deskriptor yang nampak 

3: jika tiga deskriptor yang nampak 

4: jika empat deskriptor yang nampak 

 

No 

 

Indikator 

 

Deskriptor 

Skor 

0 1 2 3 4 

1 Siap mengikuti 

pelajaran 

1. Menyiapkan sarana dan 

prasarana untuk belajar 

2. Siswa tidak mengganggu pada 

saat pembelajaran 

3. Mampu menjawab pertanyaan 

dari guru 

4. Memperhatikan penjelasan dari 

guru 

     

2 Mendengarkan 

penjelasan guru 

 

1. Merespon penjelasan guru 

2. Mencatat yang dijelaskan oleh 

guru 
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3. Berani mengajukan pertanyaan 

4. Pertanyaan yang diajukan jelas 

3 Menganalisis/mem- 

pelajari gambar 

pada layar LCD 

1. Mengamati gambar dengan 

teliti 

2. Mengamati bagian-bagian 

gambar 

3. Mencatat hal-hal yang 

terdapat dalam gambar 

4. Mendeskripsikan gambar 

sesuai dengan pengamatan 

     

4 Keaktifan siswa 

dalam menganalisis 

karangan 

1. Mencermati isi karangan 

2. Membedakan jenis-jenis 

karangan 

3. Mengamati penggunaan tanda 

baca dengan benar 

4. Mengamati macam-macam 

karangan  

     

5 Terampil 

mengemukakan ide 

dalam diskusi 

1. Mengemukakan ide sesuai 

dengan materi 

2. Saling membantu antar anggota 

kelompok 

3. Saling bekerjasama dengan 

kelompok 

4. Bertukar pikiran/ide dengan 

kelompoknya 

     

6 Keterampilan siswa 

dalam menulis 

karangan deskripsi 

1. Dalam menulis menggunakan 

bahasa yang baik dan benar 

2. Menggunakan tanda baca yang 

benar 

3. Menggunakan kalimat yang 
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benar 

4. Menggunakan bahasa mereka 

sendiri 

7 Mencoba 

mendeskripsikan 

suatu obyek 

1. Menentukan obyek yang akan 

dideskripsikan 

2. Mendeskripsikan obyek 

dengan tepat 

3. Menyebutkan gambaran dari 

obyek dengan baik 

4. Menampilkan hasil deskripsi 

di depan kelas 

     

Jumlah skor      

Kategori       

 

Banyaknya tanda cek = skor = 32 

Skor tertinggi (T) : 32 

Skor terendah (R) :  0 

Nilai =  

Jumlah skor=......................Nilai=...................... 

 

Jadi terdapat data (n) = (32-0)+1= 33 

Letak Q1 =  ( n+2 ) =  ( 33+2) 

    = 8,75  jadi nilai Q1 adalah 9,75 

Letak Q2 =  ( n+1 ) =  (33+1) 

     = 17 jadi nilai Q2 adalah 18 

Letak Q3  =  ( 3n+1) =  ( 99+1) 

 = 25 jadi nilai Q3 adalah 26 
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Dari perhitungan di atas diperoleh kategori sebagai berikut: 

Skor Nilai Ketuntasan 

26  33 Sangat baik (A) Tuntas 

18  26 Baik (B) Tuntas 

9,75  Cukup (C) Tidak tuntas 

 
Kurang (D) Tidak tuntas 

 

Semarang, ............... april 2013 

 

Observer 

 

 

Ulin Nafi’ah 

(1401409379) 
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Lembar Penilaian Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi 

 melalui Model Think Talk Write dengan Media Visual 

 

Nama Siswa  : .............. 

Nama SD  : SD NEGERI PAKINTELAN 03 SEMARANG 

Kelas   : IV 

Konsep  : Keterampilan menulis karangan deskripsi 

Hari/Tanggal  : .............. 

 

Petunjuk: 

1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang sesuai dengan 

indikator pengamatan! 

a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda check () pada 

tingkat kemampuan 1. 

b. Jika deskriptor nampak 1, maka beri tanda check () pada tingkat 

kemampuan 2. 

c. Jika deskriptor nampak 2, maka beri tanda check () pada tingkat 

kemampuan 3. 

d. Jika deskriptor nampak 3-4, maka beri tanda check () pada tingkat 

kemampuan 4. 
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2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam catatan 

lapangan. 

No Indikator Deskriptor Tampak  Skor 

1 Pilihan kata 1. Pilihan kata yang digunakan 

sesuai dengan tema 

  

2. Pilihan kata bervariatif dan sesuai 

konteks, mencerminkan 

kekayaan perbendaharaan kata 

  

3. Adanya kata perlambangan yang 

menyatakan maksud tertentu 

  

4. Terdapat kata yang bermakna 

konotatif (makna yang tidak 

sebenarnya) 

  

2 Organisasi isi 

dan gagasan 

1. Isi dari karangan sesuai dengan 

tema 

  

2.  Isi dalam karangan tersusun 

secara runtut 

  

3. Antara kalimat yang satu dengan 

yang lain saling berhubungan 

  

4. Gagasan dalam karangan harus 

sesuai dengan tema 

  

3 Penggunaan 

ejaan dan 

Penggunaan 

tanda baca 

1. Ejaan  yang digunakan sesuai 

dengan EYD 

  

2. Penggunaan tanda baca tepat   

3. penggunaan ejaan dalam 

pemenggalan bahasa harus tepat 

  

4. Penulisan huruf harus tepat   

Skor   

Nilai 
  

Kategori 
  

 

Banyaknya tanda cek = skor = 12 

Skor tertinggi (T) : 12 

Skor terendah (R) :  0 

Nilai =  

Jumlah skor=......................Nilai=......................... 

Jadi terdapat data (n) = (12-0)+1=13 

Letak Q1=  ( n+2 ) =  ( 13+2) 

 = 3,75  jadi nilai Q1 adalah 2,75 
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Letak Q2 =  ( n+1 ) =  ( 13+1 ) 

   = 6,75 jadi nilai Q2 adalah 5,75 

Letak Q3 =  ( 3n+1) =  ( +1) 

   = 10 jadi nilai Q3 adalah 9 

 

Kriteria Ketuntasan Kategori Nilai 

9 ≤ skor ≤ 12 Sangat Baik A 

5,75 ≤ skor < 9 Baik B 

2,75 ≤ skor < 5,75 Cukup C 

0 ≤ skor < 2,75 Kurang D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

CATATAN LAPANGAN 

Penerapan Model Think Talk Write dengan Media Visual pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas IV SDN Pakintelan 03 

Siklus............... 

Ruang Kelas : IV 

Hari/Tanggal : ……………………………………. 

Pukul  : ……………………………………. 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran  

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis pada siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03 melalui model pembelajaran Think Talk 

Write dengan media visual! 

a. Kegiatan Awal 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............... 

b. Kegiatan Inti 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......... 

c. Kegiatan Akhir 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Semarang,………………2013 

                                            Observer   

        

 Ulin Nafi’ah 
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CATATAN LAPANGAN 

Penerapan Model Think Talk Write dengan Media Visual pada Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia Kelas IV SDN Pakintelan 03 

Siklus............... 

Ruang Kelas : IV 

Hari/Tanggal : ……………………………………. 

Pukul  : ……………………………………. 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran  

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis pada siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03 melalui model pembelajaran Think Talk 

Write dengan media visual! 

a. Kegiatan Awal 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............... 

b. Kegiatan Inti 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.......... 

c. Kegiatan Akhir 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Semarang,………………2013 

                                            Observer   

        

 Ulin Nafi’ah 
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Lampiran 3 

RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I pertemuan 1 

Nama sekolah : SDN Pakintelan 03 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : IV/2 

Alokasi waktu : 3 X 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi dasar 

Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

C. Indikator 

1. Mendeskripsikan karangan 

2. Menyebutkan jenis-jenis karangan 

3. Menjelaskan karangan deskripsi 

D. Tujuan pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mendeskripsikan karangan dengan 

baik. 

2. Dengan pemberian contoh, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis 

karangan dengan benar. 

3. Melalui membaca buku siswa dapat menjelaskan karangan deskripsi 

dengan baik. 

E. Materi Ajar 

1. Karangan 

2. Jenis-jenis karangan 
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3. Karangan deskripsi 

F. Media dan model pembelajaran 

1. Media : LCD 

2. Model : Think Talk Write 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra kegiatan 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian siswa 

b. Kegiatan awal  

1. Apersepsi 

Guru mengajak siswa menyanyikan lagu ―Lihat Kebunku‖, kemudian 

dari lagu tersebut guru melakukan tanya jawab kepada siswa : 

―Siapa yang di rumah memiliki kebun? Apa sajakah yang ada di kebun 

kalian?‖ coba ceritakan! 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Kegiatan inti  

1. Guru menjelaskan materi tentang karangan, jenis-jenis karangan, 

dan karangan deskripsi dengan menayangkannya melalui LCD 

(eksplorasi) 

2. Siswa memperhatikan penjelasan dari guru (ekplorasi) 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan (eksplorasi) 

4. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap 

kelompoknya terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

5. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah diberikan oleh guru. (think) (elaborasi) 

6. Secara berkelompok siswa berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan yang sudah mereka buat. (talk) (elaborasi) 



142 

 

 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri (write) (elaborasi) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan pujian pada kelompok yang terbaik (konfirmasi) 

d. Kegiatan akhir 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran  yang 

belum dipahami 

3. Guru menutup pelajaran 

H. Sumber/ bahan ajar 

1. BNSP.2006.Panduan Penyusunan Kuriklum Tingkat Satuan pendidikan 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.Jakarta:Depdiknas 

2. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas 

3. BSE bahasa Indonesia kelas IV karangangan Darmadi 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes proses  : ada dalam diskusi 

c. Tes akhir  : ada dalam kegiatan akhir 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis  : ada dalam unjuk kerja dan kegiatan akhir 

3. Bentuk tes  : Uraian  

4. Alat tes 

a. Soal tes 

b. Kriteria penilaian 
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Semarang, …………….2013 

Guru Kelas,      Peneliti, 

 

 

Anik Dwi W     Anggita Endah Dwi Hatmi 

NIP. 19661205 199103 2 012   1401409380 

 

 

    Mengetahui 

   Kepala Sekolah, 

 

   Sujarso, S.Pd. 

   NIP. 19571101 197802 1 002 
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Bahan ajar 

 

Pengertian Karangan 

Karangan adalah sebuah cerita, hasil ciptaan atau hasil rangkaian 

(susunan). Kamu dapat menyusun sebuah karangan. Karangan terdiri atas 

beberapa paragraf yang berkaitan. Bentuk karangan bebas, dapat berupa 

pengalaman pribadi atau kejadian di sekitarmu. Suatu karangan dapat ditulis 

dengan tema atau topik yang berbeda. Penulisan karangan harus memperhatikan 

penggunaan ejaan yang benar. Ejaan yang digunakan biasanya huruf besar, tanda 

titik, dan tanda koma. 

Jenis-jenis karangan 

Ada 5 jenis karangan yaitu : 

1. Karangan narasi 

Karangan narasi ialah karangan yang menyajikan serangkaian 

peristiwa yang biasanya disusun  menurut  urutan  waktu. Yang termasuk 

narasi ialah cerpen, novel, roman, kisah perjalanan, biografi, otobiografi. 

2. Karangan Deskripsi 

Karangan Deskripsi ialah karangan yang menggambarkan atau 

melukiskan sesuatu seakan-akan pembaca melihat, mendengar, merasakan, 

mengalaminya sendiri. 

3. Karangan Eksposisi 

Karangan Eksposisi adalah bentuk karangan yang memaparkan, 

memberi keterangan, menjelaskan, memberi informasi sejelas-jelasnya 

mengenai suatu hal. 

4. Karangan Persuasi 

Karangan Persuasi adalah karangan yang tujuannya untuk 

membujuk pembaca agar mau mengikuti kemauan atau  ide penulis 

disertai alasan bukti dan contoh konkrit. 
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5. Karangan Argumentasi 

Karangan Argumentasi adalah karangan yang isinya bertujuan 

meyakinkan atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu masalah dengan 

mengemukakan alasan, bukti, dan contoh nyata. 

Contoh-contoh karangan 

1. Karangan narasi 

Kesialanku 

 Tepat pukul 11.00 WIB pekan lalu, aku baru pulang dari kuliah. Seperti 

biasanya aku pulang kerumah naik ojek yang beraa didepan kampusku. 

Kebetulan saat itu matahari sangat terik-teriknya sehingga hawa panas 

menyelimuti tubuhku dan lagi ditambah rasa lapar yang sejak tadi 

menghantuiku, membuat suasana saat itu tak mengenakkan untukku.  

Diperjalanan menuju kerumah terselip kejadian lucu, ternyata ojek 

yang aku naiki salah jalan. Tadinya aku sempat kesal namun setelah ia 

berbicara untuk menanyakan jalan yang benar, ia menggunakan logat 

bahasa jawa yang tak ku mengerti. Tanpa sengaja aku tertawa kecil. 

Namun aku nalar saja maksudnya adalah menanyakan jalan yang benar. 

Kejadian tersebut cukup membuat ku geli disaat terik matahari yang kian 

menusuk tubuhku. 

Sesampainya dirumah kesialan kembali menerpaku. Ternyata 

rumahku masih terkunci, tak seorangpun yang berada didalam rumah dan 

kebetulan saat itu aku tidak membawa kunci cadangan. Kembali aku 

merasa sangat kesal saat itu. Akhirnya aku menunggu untuk beberapa 

menit sampai orang tua ku kembali. 10 menit pertama telah berlalu, aku 

masih duduk di kursi teras depan rumahku. 10 menit berikutnya pun telah 

berjalan tanpa kusadari, lagi-lagi tak kujumpai orang rua ku kembali. 

Setelah hamper 40 menit aku menunggu dengan rasa bosan. 

Terbesit sekilas dalam pikiranku untuk menghubungi orang tua ku. 

Akhirnya aku menghubungi orang tua ku. Aku heran mengapa hal ini tak 

terpikirkan olehku sejak tadi, mungkin karena terlalu emosi sehingga hal 

sekecil itu tak lagi terpikirkan olehku. 
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2. Karangan deskripsi 

  

 

Kucing yang lucu 

Kucing lucu, imut dan cantik. Berbulu halus dan berwarna putih. Mempunyai 

mata yang indah, serta bulu yang tebal. Ia berada pada kebun yang indah, yang 

banyak bunganya, ia juga terlihat berdiri di dalam keranjang tempat bunga. 

Kuping yang kecil, ekor yang panjang,  menambah cantik kucing tersebut. 

Matanya yang berwarna coklat seakan-akan melihat orang begitu lembut dan 

begitu cantik. 
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3. Karangan eksposisi 

 Rasa Takut 

Pernahkan anda menghadapi situasi tertentu dengan perasaan 

takut? Bagaimana cara mengatasinya? Rasa Takut adalah rasa dimana 

seseorang merasa bahwa dirinya sedang mengalami situasi atau suasana 

yang menghilangkan rasa percaya diri mereka akan sesuatu. Di bawah ini 

ada lima jurus untuk mengatasi rasa takut tersebut. 

Pertama, persipakan diri Anda sebaik-baiknya bila menghadapi 

situasi atau suasana tertentu. Dengan memperiapkan diri saat menghadapi 

situasi atau suasana tertentu Anda akan merasa siap bahkan merasa bahwa 

Anda telah melewati situasi dan suasana tersebut. 

Kedua, pelajari sebaik-baiknya bila menghadapi situasi tersebut. 

Anda harus mempelajari baik-baik situasi apa yang sedang Anda hadapi 

baik ditempat sepi maupun dikeramaian. Karena Anda akan merasa siap 

dengan segala suasana dan situasi yang telah Anda pelajari. 

Ketiga, pupuk dan binalah rasa percaya diri.kepercaya dirian 

merupakan kunci utama anda dalam mengatasi rasa takut. Dengan percaya 

diri Anda merasa bahwa Anda mampu melewati situasi dan suasana yang 

akan Anda lalui tanpa terhalang oleh rasa takut. 

Keempat, setelah timbul rasa percaya diri, pertebal keyakinan 

Anda. Keyakinan Anda dalam mengadapi rasa takut harus dipertebal agar 

Anda mapu dan yakin bahwa rasa takut iu akan hilang dengan kepercayaan 

diri yang kuat dan keyakinan yang tinggi 

Kelima, untuk menambah rasa percaya diri, kita harus menambah 

kecakapan atau keahlian melalui latihan atau belajar sungguh-sungguh. 

Anda juga haarus memiliki keahlian dan kecakaapan dalam suatu bidang, 

agar rasa percaya diri anda kuat dan menghilangkan rasa takut yang 

melanda Anda 
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4. Karangan persuasi 

 

Sistem Pendidikan Indonesia 

Sistem pendidikan di Indonesia yang dikembangkan sekarang ini 

masih belum memenuhi harapan. Hal ini dapat terlihat dari keterampilan 

membaca siswa kelas IV SD di Indonesia yang berada pada peringkat 

terendah di Asia Timur setelah Philipina, Thailand, Singapura, dan 

Hongkong.  

Selain itu, berdasarkan penelitian, rata-rata nilai tes siswa SD kelas 

VI untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA dari 

tahun ke tahun semakin menurun. Anak-anak di Indonesia hanya dapat 

menguasai 30% materi bacaan. Kenyataan ini disajikan bukan untuk 

mencari kesalahan penentu kebijakan, pelaksana pendidikan, dan keadaan 

yang sedang melanda bangsa, tapi semata-mata agar kita menyadari sistem 

pendidikan kita mengalami krisis.  

Oleh karena itu, semua pihak perlu menyelamatkan generasi 

mendatang. Tidak hanya dari pemerintah sebagai penyedia sumber 

pendidikan, namun yang lebih penting adalah kesadaran dari berbagai 

pihak. Termasuk anak itu sendiri. Hal tersebut dapat memperbaiki sistem 

pendidikan nasional. 

 

5. Karangan argumentasi 

Kesuburan Tanah 

Mempertahankan kesuburan tanah merupakan syarat mutlak bagi 

tiap-tiap usaha pertanian. Selama tanaman dalam proses menghasilkan, 

kesuburan tanah ini akan berkurang. Padahal kesuburan tanah wajib 

diperbaiki kembali dengan pemupukan dan penggunaan tanah itu sebaik-

baiknya. Teladan terbaik tentang cara menggunakan tanah dan menjaga 

kesuburannya dapat kita peroleh pada hutan yang belum digarap petani. 

Kesuburan tanah sangat berpengaruh terhadap kesuburan tanaman 

bagi para petani. Tak hanya baik bagi kesuburan tanah tapi juga akan 
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memperbaiki kualitas dari tanaman sehingga akan mampu menghasilkan 

niali rupiah yang baik bagi petani. 
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Nama kelompok : 1 .............................. 

  2 ............................... 

  3 ............................... 

  4 ............................... 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk : 

1. Amatilah gambar di bawah ini, catatlah hal-hal yang ada di dalam gambar 

tersebut secara individu, kemudian diskusikan dengan kelompokmu! 

2. Setelah kalian diskusikan buatlah deskripsi tentang gambar tersebut secara 

individu dengan bahasamu sendiri! 
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Nama  : .................................. 

No.absen :................................... 

 

 

Kerjakan secara individu! 

1. Salinlah pekerjaan kalian dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan 

secara individu pada lembar ini! 

2. Kembangkan gambar yang ada pada lembar kerja kalian menjadi karangan 

deskripsi yang baik! 

 

............................................................................ 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Kunci jawaban LKS: 

 

Persawahan  

Sawah yang begitu indah pemandangannya, udara yang sangat sejuk 

membentang luas dengan tanaman padi yang terlihat hijau dan sangat subur. Di 

sekeliling sawah tersebut ditanami pohon kelapa yang menambah indahnya 

pemandangan. Udara di sawah sangat bersih, pemandangannya indah. Selain itu 

terdapat pegunungan yang tinggi, nampak awan yang cerah berwarna biru dan 

awan putih yang begitu tebal. 

Sawah itu berbentuk tangga berundak-undak sehingga tampak lebih indah 

bila dilihat dari jauh. Sungguh elok pemandangan di sawah itu. 

KISI-KISI PENULISAN SOAL 

Nama SD : SD Negeri Pakintelan 03 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/ Semester : IV/2 (empat/ dua) 

Standar Kompetensi : 4.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara 

tertulis dalam bentuk karangan, pengumuman, dan pantun 

anak. 

Kompetensi Dasar Materi pokok Indikator Teknik 

penilaian 

Ranah No 

soal 

Menulis  

4.1 Menyusun 

karangan tentang 

berbagai topik 

sederhana dengan 

memperhatikan 

penggunaan ejaan 

(huruf besar, tanda 

titik, tanda koma, dll) 

1. Karangan 

2. Jenis-jenis 

karangan 

3. Karangan 

deskripsi 

- Mendeskripsikan 

karangan 

- Menyebutkan 

jenis-jenis 

karangan 

- Menjelaskan 

karangan 

deskripsi 

 Penilaian 

tertulis 

 Penilaian 

sikap 

C6 

 

 

1 
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Penilaian  

LKS 

No Unsur yang dinilai Skor maksimum Skor siswa 

1. Pilihan kata 20  

2. Organisasi isi dan gagasan 35  

3. Penggunaan ejaan dan 

Penggunaan tanda baca 

30  

 Jumlah 85  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus I pertemuan 2 

Nama sekolah : SDN Pakintelan 03 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : IV/2 

Alokasi waktu : 3 X 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi dasar 

Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

C. Indikator 

1. Menyebutkan ciri-ciri karangan deskripsi 

2. Menjelaskan karangan deskripsi 

D. Tujuan pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri karangan 

deskripsi dengan baik. 

2. Dengan pemberian contoh, siswa dapat menjelaskan macam-macam 

karangan deskripsi dengan benar. 

E. Materi Ajar 

1. Ciri-ciri karangan deskripsi 

2. Macam-macam karangan deskripsi 

F. Media dan model pembelajaran 

Media : LCD 

Model : Think Talk Write 

 

 

 



155 

 

 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra kegiatan (± 5 menit) 

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 

4. Pengkondisian siswa 

b. Kegiatan awal (± 10 menit) 

1. Apersepsi 

Guru menunjukkan gambar presiden Soekarno, kemudian bertanya 

jawab dengan siswa. 

―siapa yang ada pada gambar ini? Dapatkah kalian 

mendeskripsikan tentang gambar ini?‖ 

2.  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Kegiatan inti (± 40 menit) 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan materi tentang ciri-

ciri karangan deskripsi dan macam-macam karangan deskripsi, 

dengan menunjukkan contoh-contoh karangan (eksplorasi) 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi pertanyaan mengenai 

penjelasan guru (eksplorasi) 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan (eksplorasi) 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah mereka kerjakan untuk di diskusikan. (think) (elaborasi) 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap 

kelompoknya terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan. (talk) (elaborasi) 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri (write) (elaborasi) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 
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9. Guru memberikan pujian pada kelompok yang terbaik (konfirmasi) 

d. Kegiatan akhir (± 15 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran  yang 

belum dipahami 

3. Guru menutup pelajaran 

H. Sumber/ bahan ajar 

1. BNSP.2006.Panduan Penyusunan Kuriklum Tingkat Satuan pendidikan 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.Jakarta:Depdiknas 

2. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas 

3. BSE bahasa Indonesia kelas IV karangangan Darmadi 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal  : ada 

b. Tes proses  : ada dalam diskusi 

c. Tes akhir  : ada dalam kegiatan akhir 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis  : ada dalam unjuk kerja dan kegiatan akhir 

3. Bentuk tes  : Uraian  

4. Alat tes 

a. Soal tes 

b. Kriteria penilaian 
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Semarang, …………….2013 

Guru Kelas,      Peneliti, 

 

 

Anik Dwi W     Anggita Endah Dwi Hatmi 

NIP. 19661205 199103 2 012   1401409380 

 

 

    Mengetahui 

   Kepala Sekolah, 

 

 

   Sujarso, S.Pd. 

   NIP. 19571101 197802 1 002 
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Bahan ajar 

Ciri-ciri karangan deskripsi: 

1. Melukiskan atau menggambarkan suatu objek tertentu 

2. Bertujuan untuk menciptakan kesan atau pengalaman pada diri pembaca 

agar seolah-olah mereka melihat, merasakan, mengalami, atau mendengar, 

sendiri suatu objek yang dideskripsikan 

3. Sifat penulisannya objektif karena selalu mengambil objek tertentu, yang 

dapat berupa  tempat, manusia, dan hal yang dipersonifikasikan 

4. Penulisannya dapat menggunakan cara atau metode realistis (objektif), 

impresionistis (subjektif), atau sikap penulis 

Macam-macam karangan deskripsi: 

1. Deskripsi orang 

Beberapa aspek dari deskripsi orang : 

a. Deskripsi keadaan fisik 

Deskripsi fisik bertujuan memberi gambaran yang sejelas-jelasnya 

tentang keadaan tubuh seorang tokoh. Deskripsi ini banyak bersifat 

objektif. 

b. Deskripsi keadaan sekitar,  

yaitu penggambaran keadaan yang mengelilingi sang tokoh, 

misalnya penggambaran tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan, 

pekerjaan atau jabatan, pakaian,tempat kediaman dan kendaraan, yang ikut 

menggambarkan watak seseorang 

2. Deskripsi tempat 

Tempat memegang peranan yang sangat penting dalam setiap peristiwa. 

Tidak ada peristiwa yang  terlepas dari lingkungan dan temapat. Semua kisah 

akan selalu mempunyai latar belakang tempat. Jalannya sebuah peristiwa akan 

lebih menarik jika dikaitkan dengan tempat terjadinya peritiwa. 

Ada beberapa cara yang dapat kiya gunakan untuk mendeskripsikan suatu 

tempat. Pertama, kita bergerak secara teratur menelusuri tempat itu dan 

menyebutkan apa saja yang kita lihat. Kedua, kita dapat memulai dengan 
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menyebutkan kesan umum yang diikuti oleh perincihan yang paling menarik 

perhatian kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

 

Nama kelompok : 1 .............................. 

  2 ............................... 

  3 ............................... 

  4 ............................... 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk : 

1. Amatilah gambar di bawah ini, catatlah hal-hal yang ada di dalam gambar 

tersebut secara individu, kemudian diskusikan dengan kelompokmu! 

2. Setelah kalian diskusikan buatlah deskripsi tentang gambar tersebut secara 

individu dengan bahasamu sendiri! 
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Kunci jawaban LKS : 

 

Harimau 

Sebut saja ia Harimau. Harimau ini berwarna belang coklat, putih, dan 

hitam. Hewan ini memiliki gigi taring yang kuat, cakar yang tajam, dan sangat 

buas. Ukuran tubuhnya sangat besar. 

Harimau tergolong jenis hewan carnivora yaitu hewan pemakan daging. Ia 

terlihat duduk dengan tenang, dengan sorot mata yang tajam membuat harimau itu 

terlihat sangat ganas. 

 

Penilaian  

LKS 

No Unsur yang dinilai Skor maksimum Skor siswa 

1. Pilihan kata 20  

2. Organisasi isi dan gagasan 35  

3. Penggunaan ejaan dan 

Penggunaan tanda baca 

30  

 Jumlah 85  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II pertemuan I 

Nama sekolah : SDN Pakintelan 03 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : IV/2 

Alokasi waktu : 3 X 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi dasar 

Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

C. Indikator 

Menyebutkan langkah-langkah menulis deskripsi 

D. Tujuan pembelajaran 

1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah 

menulis karangan deskripsi dengan benar 

2. Dengan pemberian contoh, siswa dapat menulis karangan deskripsi dengan 

baik 

E. Materi Ajar 

Langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

F. Media dan model pembelajaran 

Media : LCD 

Model : Think Talk Write 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

a. Pra kegiatan  

1. Salam 

2. Doa 

3. Presensi 
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4. Pengkondisian siswa 

b. Kegiatan awal  

1. Apersepsi 

Guru mengulas tentang materi pelajaran yang sudah dibahas pada 

pertemuan minggu lalu 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

c. Kegiatan inti 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan materi tentang 

langkah-langkah menulis karangan deskripsi (eksplorasi) 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi contoh menuliskan karangan 

dekripsi (eksplorasi) 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan (eksplorasi) 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah mereka kerjakan untuk di diskusikan. (think) (elaborasi) 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap 

kelompoknya terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan. (talk) (elaborasi) 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri (write) (elaborasi) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan pujian pada kelompok yang terbaik (konfirmasi) 

d. Kegiatan akhir (± 15 menit) 

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran  yang 

belum dipahami 

3. Guru menutup pelajaran 
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H. Sumber/ bahan ajar 

1. BNSP.2006.Panduan Penyusunan Kuriklum Tingkat Satuan pendidikan 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.Jakarta:Depdiknas 

2. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas 

3. BSE bahasa Indonesia kelas IV karangangan Darmadi 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : ada 

b. Tes proses : ada dalam diskusi 

c. Tes akhir : ada dalam kegiatan akhir 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis : ada dalam unjuk kerja dan kegiatan akhir 

3. Bentuk tes  : Uraian  

4. Alat tes    

a. Soal tes 

b. Kriteria penilaian 

 

 

Semarang, …………….2013 

Guru Kelas,      Peneliti, 

 

 

Anik Dwi W     Anggita Endah Dwi Hatmi 

NIP. 19661205 199103 2 012   1401409380 

 

    Mengetahui 

   Kepala Sekolah, 

 

   Sujarso, S.Pd. 

   NIP. 19571101 197802 1 002 
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Menulis Karangan 

Karangan terdiri atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf terdiri atas 

kalimat-kalimat yang diurutkan satu persatu sehingga menjadi sebuah paragraf 

yang utuh. Dalam menulis karangan, kamu harus memperhatikan tema yang 

dipilih. Kamu dapat menulis karangan tentang berbagai topik sederhana, misalnya 

menulis karangan tentang pengalaman pribadi. Kamu lebih mudah menulisnya 

karena kejadian tersebut pernah kamu alami. Topik itu dapat kamu kembangkan 

sesuai keinginanmu, tapi tidak boleh menyimpang dari tema. Selain itu, kamu 

juga harusmemperhatikan urutan cerita 

Langkah-langkah menulis karangan deskripsi 

1 Menentukan apa yang akan di deskripsikan 

Contoh: orang, tempat ataukah benda 

2 Menentukan judul yang tepat 

Judul harus sesuai dengan tema yang dideskripsikan 

3 Menetapkan bagian yang akan dideskripsikan 

Kalau yang dideskripsikan orang, apakah yang akan dideskripsikan itu 

ciri-ciri fisik watak, gagasannya, atau benda-benda disekitar tokoh?  Kalau 

yang dideskripsikan tempat, apakah yang akan dideskripsikan keseluruhan 

tempat atau hamya bagian-bagian tertentu yang menarik? 

4 Menyusun dalam bentuk karangan deskripsi 
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Nama kelompok : 1 .............................. 

  2 ............................... 

  3 ............................... 

  4 ............................... 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

Petunjuk : 

1. Amatilah gambar di bawah ini, pilihlah salah satu obyek yang ingin kalian 

deskripsikan! 

2. catatlah hal-hal yang ada di dalam gambar tersebut secara individu, 

kemudian diskusikan dengan kelompokmu! 

3. Setelah kalian diskusikan buatlah deskripsi tentang gambar tersebut secara 

individu dengan bahasamu sendiri! 
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Nama  : .................................. 

No.absen :................................... 

 

 

Kerjakan secara individu! 

Tulislah karangan deskripsi sesuai dengan topik yang kalian pilih! 

 

 

........................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Kunci jawaban: 

Gambar 1 

Candi Borobudur 

Sebut saja Candi Borobudur. Candi Borobudur terlihat begitu indah, megah, 

besar, dan sangat luas. Tekstur candi berbentuk tangga yang jumlahnya sangat 

banyak. Candi Borobudur dibuat dari batu-batuan yang sangat kuat. 

 Candi Borobudur dindingnya terdapat relief yang menceritakan tentang 

kehidupan masyarakat. Di atas candi Borobudur terdapat stupa cantik. Selain itu 

ada patung budha yang menambah menarik oleh candi tersebut.  

Candi Borobudur memiliki halaman yang sangat luas, pemandangannya 

terlihat begitu indah, bersih, dan sejuk. Di sekeliling candi tersebut terdapat pula 

pepohonan yang sangat rindang diantaranya adalah pohon cemara. 

Gambar 2: 

Buah rambutan 

 Dia adalah buah rambutan. Buah rambutan berbentuk bulat, memiliki 

rambut yang sangat lebat. Rambutan itu yang sudah masak berwarna merah dan 

adapula yang berwarna kuning kemerahan. Selain itu buah rambutan mempunyai 

daun yang cukup lebat, berwarna hijau dan kuning, sedangkan batang buah 

rambutan berwarna coklat, bercabang. Buah rambutan itu terlihat segar dan 

buahnya banyak. 

Gambar 3: 

Nobita 

Dia adalah nobita tokoh kartun doraemon. Nobita terlihat sangat riang dan 

berlari-lari. Nobita memakai baju berwarna kuning, lengan panjang, berkerah. 

Dengan memakai celana pendek berwarna biru tua, sepatu berwarna biru berkaos 

kaki. Cirri khasnya nobita dia juga memakai kaca mata bulat, rambutnya pendek 

dan sangat rapi. 
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Gambar 3: 

Selokan yang kotor 

 Terletak dipinggir jalan raya, pada pemukiman penduduk terdapat selokan 

yang amat sangat kotor. Selokan tersebut tergenang air, dipenuhi oleh sampah-

sampah yang berserakan, diantaranya ada sampah plastik, rumput-rumput kering, 

dan masih banyak yang lainnya. Di sana terlihat ada beberapa kendaraan yang 

berhenti karena macet. Terlihat ada seseorang yang sedang mengambili sampah-

sampah yang berada pada selokan tersebut. Sampah-sampah itu menyebabkan 

banjir yang berakibat pada kemacetan kendaraan yang akan lewat 

 

Penilaian  

LKS 

No Unsur yang dinilai Skor maksimum Skor siswa 

1. Pilihan kata 20  

2. Organisasi isi dan gagasan 35  

3. Penggunaan ejaan dan 

Penggunaan tanda baca 

30  

 Jumlah 85  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Siklus II pertemuan II 

Nama sekolah : SDN Pakintelan 03 

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas/semester : IV/2 

Alokasi waktu : 3 X 35 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis dalam bentuk 

karangan, pengumuman, dan pantun anak. 

B. Kompetensi dasar 

Menyusun karangan tentang berbagai topik sederhana dengan memperhatikan 

penggunaan ejaan (huruf besar, tanda titik, tanda koma, dll) 

C. Indikator 

Mengenal penulisan tanda baca pada karangan deskripsi 

D. Tujuan pembelajaran 

3. Melalui penjelasan guru, siswa dapat mengenal penulisan tanda baca pada  

karangan deskripsi dengan benar 

4. Dengan contoh soal, siswa dapat menjelaskan penulisan tanda baca pada 

karangan deskripsi dengan benar 

E. Materi Ajar 

Penulisan tanda baca pada karangan deskripsi 

F. Media dan model pembelajaran 

Media : LCD 

Model : Think Talk Write 

G. Langkah-langkah pembelajaran 

e. Pra kegiatan  

5. Salam 

6. Doa 

7. Presensi 
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8. Pengkondisian siswa 

f. Kegiatan awal  

3. Apersepsi 

Guru mengulas tentang materi pelajaran yang sudah dibahas pada 

pertemuan minggu lalu 

4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

g. Kegiatan inti 

1. Dengan menggunakan LCD guru menjelaskan materi tentang cara 

menulis karangan deskripsi dengan penggunaan tanda baca yang 

tepat (eksplorasi) 

2. Dari penjelasan tersebut siswa diberi contoh karangan deskripsi 

untuk dianalisis bersama-sama (eksplorasi) 

3. Siswa diberi lembar kerja yang berisi tentang permasalahan untuk 

dikerjakan (eksplorasi) 

4. Secara individu siswa membuat catatan kecil tentang lembar kerja 

yang sudah mereka kerjakan untuk di diskusikan. (think) (elaborasi) 

5. Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang heterogen, setiap 

kelompoknya terdiri dari 4 siswa. (elaborasi) 

6. Siswa secara berkelompok berinteraksi dengan teman untuk 

membahas isi catatan. (talk) (elaborasi) 

7. Siswa mengkontruksi secara individu dengan menulis hasil 

diskusinya ke dalam bahasanya sendiri (write) (elaborasi) 

8. Perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompok, 

sedangkan kelompok lain menanggapi. (konfirmasi) 

9. Guru memberikan pujian pada kelompok yang terbaik (konfirmasi) 

h. Kegiatan akhir  

1. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi yang sudah 

dipelajari 

2. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya tentang pelajaran  yang 

belum dipahami 

3. Guru menutup pelajaran 
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H. Sumber/ bahan ajar 

1. BNSP.2006.Panduan Penyusunan Kuriklum Tingkat Satuan pendidikan 

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.Jakarta:Depdiknas 

2. Depdiknas. 2007. Standar Isi Tingkat SD/MI. Jakarta: Depdiknas 

3. BSE bahasa Indonesia kelas IV karangangan Darmadi 

I. Penilaian 

1. Prosedur tes 

a. Tes awal : ada 

b. Tes proses : ada dalam diskusi 

c. Tes akhir : ada dalam kegiatan akhir 

2. Jenis tes 

a. Lisan  : ada pada tanya jawab 

b. Tertulis : ada dalam unjuk kerja dan kegiatan akhir 

3. Bentuk tes  : Uraian  

4. Alat tes 

a. Soal tes 

b. Kriteria penilaian 

 

Semarang, …………….2013 

Guru Kelas,      Peneliti, 

 

 

Anik Dwi W     Anggita Endah Dwi Hatmi 

NIP. 19661205 199103 2 012   1401409380 

 

    Mengetahui 

   Kepala Sekolah, 

 

   Sujarso, S.Pd. 

   NIP. 19571101 197802 1 002 
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Bahan ajar 

Penulisan tanda baca pada karangan deskripsi 

1. Kata Depan (Preposisi) 

Kata depan tanpa, di, ke dan pada 

Contoh: 

 Rina mengambil air di belakang kelas tanpa izin Bu Wati pada waktu 

pelajaran berlangsung. 

 Paman pergi ke bandara bersama bibi. 

 Terminal ini dibangun pada tahun lalu. 

2. Tanda Baca Titik Dua (:) 

a. Untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian atau 

rangkaian. 

Contoh: 

 Ibu pulang dari tamasya membawa souvenir: kapal-kapalan, vas dari 

kerang, jepit rambut, dan asbak cangkang siput. 

 2. Tanda Baca Titik Dua (:) 

a. Untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian atau 

rangkaian. 

Contoh: 

 Ibu pulang dari tamasya membawa souvenir: kapal-kapalan, vas dari 

kerang, jepit rambut, dan asbak cangkang siput. 

Tanda baca titik (.) 

Tanda baca titik digunakan saat mengakhiri kalimat. 

Contoh: 

Setiap hari senin adi melakukan upacara bendera di sekolah. Ia selalu 

mengikuti upacara bendera dengan tertib.  
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Penggunaan tanda baca koma (,) 

Digunakan pada kalimat yang belum selesai. 

Contoh: 

Liburan sekolah saya pergi kerumah nenek bersama ayah, ibu, dan adik. 

 

Penggunaan tanda penghubung (-) 

Digunakan untuk kata pengulangan. 

Contoh: 

 Disekitar taman terdapat pohon-pohon yang sangat rindang. 

 Setiap hari kami belajar bersama-sama.  
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Nama kelompok : 1 .............................. 

  2 ............................... 

  3 ............................... 

  4 ............................... 

 

LEMBAR KERJA SISWA 

 

1. Buatlah sebuah karangan deskripsi tentang SD Negeri Pakintelan 03, 

temukanlah hal-hal apa saja yang ada di SD Negeri Pakintelan 03 dengan 

membuat catatan kecil secara individu! (think) 

2. Kemudian diskusikan hal-hal yang sudah kalian temukan dengan 

kelompokmu! (talk) 

3. Setelah kalian diskusikan, buatlah karangan diskripsi menggunakan 

bahasamu sendiri secara individu! (write) 
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Nama  : .................................. 

No.absen :................................... 

 

 

Kerjakan secara individu! 

 

 

........................................................... 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Kunci jawaban: 

 

SDN Pakintelan 03 

 

 SDN Pakintelan 03 terletak dijalan langkir no 3. SDN Pakintelan 03 

memiliki halaman yang sangat luas. Di tengah-tengah SD ada sebuah lapangan, 

memiliki gedung mushola, ruang kelas I-VI, ruang kantor, kantin sekolah, ruang 

uks, dan perpustakaan sekolah. Selain itu terdapat WC umum serta sumur yang 

terletak disebelah pojok kiri tepat di sebelah ruang kantor dan kantin sekolah. Ada 

pula taman sekolah yang berada di depan gedung sekolah. 

 SDN Pakintelan 03 mempunyai 12 guru diantaranya 11 guru mata 

pelajaran umum dan 1 guru seni tari, serta penjaga sekolah. Di halaman sekolah 

ada pepohonan yaitu pohon rambutan dan pohon cemara. Di sebelah kiri SDN 

Pakintelan 03 ada TK pertiwi. Begitulah suasana di SDN Pakinelan 03 

 

Penilaian  

LKS 

No Unsur yang dinilai Skor maksimum Skor siswa 

1. Pilihan kata 20  

2. Organisasi isi dan gagasan 35  

3. Penggunaan ejaan dan 

Penggunaan tanda baca 

30  

 Jumlah 85  
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Lampiran 4 

Hasil penelitian 

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN I 

No Nama 
Indikator Total  

skor 

Kate

gori 1 2 3 4 5 6 7 

1 Achmad Oki Alfian 0 0 0 0 0 0 0 0 D 

2 Muhamad Alfian Y 0 0 0 0 0 0 0 0 D 

3 Alvina Nurmayanti 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

4 Armita Listyaningrum 2 3 3 3 3 1 2 17 C 

5 Aldy Wijaya Surya 3 3 3 0 0 0 1 10 C 

6 Ardha Rayan Putra 0 0 2 2 0 0 1 5 D 

7 Awwal Cipta Fahri 1 1 1 1 2 0 0 6 D 

8 Azzahra Fatma 4 4 2 2 2 4 4 22 B 

9 Candra Irawan 3 3 2 1 2 3 3 17 C 

10 Fatasya Aulia 4 4 2 2 2 4 4 22 B 

11 Ganendra Rio stya 0 0 2 1 2 0 1 6 D 

12 Ghofar Listiyanto 1 1 2 1 2 0 1 8 D 

13 Hening Cahyaning 2 2 3 3 3 1 2 16 C 

14 Isabitah Alfania 1 2 3 3 3 1 2 15 C 

15 Maharani Risa 4 4 4 4 4 4 4 28 B 

16 Moh Exsa R.A. 2 2 2 2 3 0 1 12 C 

17 Muh Nurkhoid 1 1 1 1 1 0 0 5 D 

18 Muh Dzaki Azhar 1 2 2 2 2 0 1 10 C 

19 Muh Rezza N. 1 1 1 1 1 0 0 5 D 

20 Muh Rosuli Hakiki 1 1 1 1 0 1 0 5 D 

21 Muh Sadam Rosidi 1 1 2 1 2 0 0 7 D 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 1 2 3 3 3 1 1 14 C 

23 Rahmad Dhani A. 1 1 2 1 1 1 0 7 D 

24 Rery Elya Permata 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

25 Tarisa Amanda H. 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

26 Sayyidina 2 2 3 3 3 1 2 16 C 

27 Yuhrofa M. 1 2 3 2 2 0 1 11 C 

28 Ricky Afriyanto 0 0 0 0 0 0 0 0 D 

29 Garda Dwi Cahya 1 1 2 1 1 1 1 8 D 

30 Prita Anindya W. 4 4 4 3 3 4 4 26 A 

31 Novan Adhitya R. 0 0 0 0 0 0 0 0 D 

32 Muhamad Afi F. 3 3 3 3 3 2 3 20 B 

 JUMLAH 57 62 76 62 62 41 51   

 Rata-rata skor 1,8 1,9 2,4 1,9 1,9 1,3 1,6   

 Jumlah Seluruh Skor 411   

 Rata-rata tiap indikator 1,8   

 Kategori  Cukup    

Semarang,  24  Mei 2013 

Observer  

 

 

Ulin Nafi’ah 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN II 

No Nama 
Indikator Total  

skor 

Kate

gori 1 2 3 4 5 6 7 

1 Achmad Oki Alfian 0 1 1 0 0 0 0 2 D 

2 Muhamad Alfian Y 3 2 4 2 2 3 2 18 B 

3 Alvina Nurmayanti 2 3 4 4 4 4 4 25 B 

4 Armita Listyaningrum 2 2 3 2 3 2 3 17 C 

5 Aldy Wijaya Surya - - - - - - - - - 

6 Ardha Rayan Putra 2 4 4 3 1 2 4 20 B 

7 Awwal Cipta Fahri 1 2 2 2 3 1 3 14 C 

8 Azzahra Fatma 1 3 3 3 3 1 4 18 B 

9 Candra Irawan 3 4 2 4 4 3 3 23 B 

10 Fatasya Aulia 1 2 2 0 3 0 3 11 C 

11 Ganendra Rio stya 4 2 2 3 2 0 2 15 C 

12 Ghofar Listiyanto 2 1 1 2 1 1 3 11 C 

13 Hening Cahyaning 4 4 3 3 4 2 4 24 B 

14 Isabitah Alfania 2 3 4 4 2 3 2 20 B 

15 Maharani Risa 3 2 3 3 4 2 4 21 B 

16 Moh Exsa R.A. 2 4 3 4 3 3 3 19 B 

17 Muh Nurkhoid 1 1 2 4 2 2 1 13 C 

18 Muh Dzaki Azhar 2 1 3 3 3 2 3 17 C 

19 Muh Rezza N. 0 1 0 1 0 0 1 3 D 

20 Muh Rosuli Hakiki 0 2 1 1 1 0 1 6 D 

21 Muh Sadam Rosidi 1 2 2 1 4 3 3 15 C 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 2 3 3 4 4 3 3 22 B 

23 Rahmad Dhani A. 1 1 1 2 1 0 1 7 D 

24 Refy Elya Permata 4 3 4 4 4 4 0 23 B 

25 Tarisa Amanda H. 4 3 4 4 4 4 0 23 B 

26 Sayyidina 4 4 3 4 3 1 4 23 B 

27 Yuhrofa M. - - - - - - - - - 

28 Ricky Afriyanto 0 2 1 0 0 1 0 4 D 

29 Garda Dwi Cahya 2 4 3 2 1 0 4 16 C 

30 Prita Anindya W. 4 2 4 2 3 4 0 19 B 

31 Novan Adhitya R. 1 1 0 0 0 2 0 4 D 

32 Muhamad Afi F. 2 4 3 4 4 0 4 21 B 

 JUMLAH 60 73 74 75 73 71 69  B 

 Rata-rata skor 2 2,4 2,5 2,5 2,4 2,3 2,3   

 Jumlah Seluruh Skor 474   

 Rata-rata tiap indikator 2,3   

 Kategori  Baik   

         Semarang, 29 Mei 2013 

Observer 
   

 

 

Wika anggraeni 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 1 

No Nama 
Indikator Total  

skor 

Kate

gori 1 2 3 4 5 6 7 

1 Achmad Oki Alfian 1 1 0 0 2 1 0 5 D 

2 Muhamad Alfian Y 4 2 3 3 0 3 1 16 C 

3 Alvina Nurmayanti 2 4 4 4 4 3 0 21 B 

4 Armita Listyaningrum 2 4 4 4 4 4 4 26 B 

5 Aldy Wijaya Surya 0 3 2 3 2 1 1 12 C 

6 Ardha Rayan Putra 4 0 1 1 3 3 3 15 C 

7 Awwal Cipta Fahri 3 2 2 2 0 2 1 12 C 

8 Azzahra Fatma 3 4 4 4 4 4 4 27 A 

9 Candra Irawan 1 3 4 4 4 4 0 20 B 

10 Fatasya Aulia 3 0 2 3 3 3 4 18 B 

11 Ganendra Rio stya 1 0 3 3 3 3 1 14 C 

12 Ghofar Listiyanto 4 2 2 3 2 1 1 15 C 

13 Hening Cahyaning 2 3 4 4 4 4 4 25 B 

14 Isabitah Alfania 1 3 3 3 1 2 3 15 C 

15 Maharani Risa 2 4 3 3 3 2 3 20 B 

16 Moh Exsa R.A. 1 3 4 4 4 4 4 29 A 

17 Muh Nurkhoid - - - - - - - - - 

18 Muh Dzaki Azhar 4 0 3 3 3 1 3 17 B 

19 Muh Rezza N. 4 2 1 1 1 3 0 12 C 

20 Muh Rosuli Hakiki 4 1 2 2 2 3 3 17 C 

21 Muh Sadam Rosidi 3 3 1 3 1 2 2 15 C 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 1 3 3 3 4 3 3 20 B 

23 Rahmad Dhani A. 4 2 1 2 1 0 1 11 C 

24 Refy Elya Permata 1 4 3 3 3 0 3 17 C 

25 Tarisa Amanda H. 3 4 4 4 4 4 4 27 A 

26 Sayyidina 3 3 3 4 4 3 3 23 B 

27 Yuhrofa M. 3 3 3 3 2 0 2 17 C 

28 Ricky Afriyanto 0 1 3 0 3 0 0 7 D 

29 Garda Dwi Cahya 4 2 1 1 2 3 2 15 C 

30 Prita Anindya W. 1 4 4 4 4 3 2 22 B 

31 Novan Adhitya R. 0 1 0 1 0 0 2 4 D 

32 Muhamad Afi F. 0 4 3 3 0 3 2 15 C 

 JUMLAH 65 75 80 84 77 72 66   

 Rata-rata skor 2,1 2,4 2,6 2,7 2,5 2,3 2,1   

 Jumlah Seluruh Skor 529   

 Rata-rata tiap indikator 2,4   

 Kategori  Baik    

Semarang, 5 Juni 2013 

Observer, 

 

 

 

 

Ocky rimba 
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REKAPITULASI HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 

No Nama 
Indikator Total  

skor 

Kate

gori 1 2 3 4 5 6 7 

1 Achmad Oki Alfian 0 0 1 3 3 0 2 9 D 

2 Muhamad Alfian Y 4 4 1 1 2 0 3 15 C 

3 Alvina Nurmayanti 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

4 Armita Listyaningrum 4 4 4 4 4 3 4 27 A 

5 Aldy Wijaya Surya 2 2 3 1 3 4 3 18 B 

6 Ardha Rayan Putra 3 2 3 1 0 3 3 15 C 

7 Awwal Cipta Fahri 2 2 2 3 3 2 2 16 C 

8 Azzahra Fatma 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

9 Candra Irawan 4 4 4 4 4 4 3 27 A 

10 Fatasya Aulia 1 3 3 2 0 2 3 14 C 

11 Ganendra Rio stya - - - - - - - - - 

12 Ghofar Listiyanto 1 1 2 2 3 2 2 13 C 

13 Hening Cahyaning 4 4 4 4 3 1 3 23 B 

14 Isabitah Alfania 2 1 4 4 3 3 3 20 B 

15 Maharani Risa 2 3 4 4 2 3 3 21 B 

16 Moh Exsa R.A. 4 4 4 4 3 4 3 26 A 

17 Muh Nurkhoid 1 3 2 3 2 2 2 15 C 

18 Muh Dzaki Azhar 3 2 3 2 2 3 4 19 B 

19 Muh Rezza N. 0 2 2 3 0 2 2 11 C 

20 Muh Rosuli Hakiki 2 3 2 2 1 3 2 15 C 

21 Muh Sadam Rosidi 3 1 2 3 1 2 0 12 C 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 4 4 4 4 4 3 4 27 A 

23 Rahmad Dhani A. 2 2 3 2 2 2 2 15 C 

24 Refy Elya Permata 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

25 Tarisa Amanda H. 4 4 4 4 4 4 4 28 A 

26 Sayyidina 2 4 4 4 4 4 4 26 A 

27 Yuhrofa M. 3 3 3 4 2 1 4 20 B 

28 Ricky Afriyanto 1 0 3 0 4 0 0 8 D 

29 Garda Dwi Cahya 3 3 3 3 2 2 2 18 B 

30 Prita Anindya W. 4 4 4 3 4 4 4 27 A 

31 Novan Adhitya R. 0 3 3 3 0 0 0 9 D 

32 Muhamad Afi F. 3 3 3 3 4 1 3 19 B 

 JUMLAH 77 90 96 92 81 76 75   

 Rata-rata skor 2,4 2,9 3,1 3 2,6 2,4 2,4   

 Jumlah Seluruh Skor 596   

 Rata-rata tiap indikator 2,6   

 Kategori  Baik    

Semarang, 17 Juni 2013 

Observer, 

 

 

Ulin Nafi’ah 
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REKAPITULASI HASIL KETERAMPILAN MENULIS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN I 
 

No 

 

 

Nama 

 

Indikator  

Total 

skor 

 

Kategori 
1 2 3 

1 Achmad Oki Alfian 0 0 0 0 D 

2 Muhamad Alfian Y 0 0 0 0 D 

3 Alvina Nurmayanti 4 4 4 12 A 

4 Armita Listyaningrum 0 2 1 3 C 

5 Aldy Wijaya Surya 0 3 4 7 B 

6 Ardha Rayan Putra 2 1 1 4 C 

7 Awwal Cipta Fahri 0 0 0 0 D 

8 Azzahra Fatma 0 1 1 2 D 

9 Candra Irawan 4 3 0 7 B 

10 Fatasya Aulia 0 1 3 4 C 

11 Ganendra Rio stya 2 0 0 2 D 

12 Ghofar Listiyanto 0 1 0 1 D 

13 Hening Cahyaning 4 2 0 6 B 

14 Isabitah Alfania 0 2 1 3 C 

15 Maharani Risa 2 4 0 6 B 

16 Moh Exsa R.A. 3 0 1 4 C 

17 Muh Nurkhoid 0 1 1 2 D 

18 Muh Dzaki Azhar 1 2 4 7 B 

19 Muh Rezza N. 0 2 1 3 C 

20 Muh Rosuli Hakiki 0 2 1 3 C 

21 Muh Sadam Rosidi 1 1 2 4 C 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 4 1 1 6 B 

23 Rahmad Dhani A. 0 0 0 0 D 

24 Refy Elya Permata 0 4 4 8 B 

25 Tarisa Amanda H. 4 4 3 11 A 

26 Sayyidina 4 0 2 6 B 

27 Yuhrofa M. 2 4 0 6 B 

28 Ricky Afriyanto 0 0 0 0 D 

29 Garda Dwi Cahya 1 0 0 1 D 

30 Prita Anindya W. 0 4 4 8 B 

31 Novan Adhitya R. 1 2 0 3 C 

32 Muhamad Afi F. 3 0 4 7 B 

 JUMLAH 42 45 41   

 Rata-rata skor 1,3 1,4 1,3   

 Jumlah Seluruh Skor 128   

 Rata-rata tiap indikator 1,3   

 Kategori  Cukup    

Semarang, 24 Mei 2013 

Observer, 

 

 

Ulin Nafi’ah 
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REKAPITULASI HASIL KETERAMPILAN MENULIS SISWA  

SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 

No 

 

 

Nama 

 

Indikator  

Total 

skor 

 

Kategori 
1 2 3 

1 Achmad Oki Alfian 0 0 0 0 D 

2 Muhamad Alfian Y 4 0 2 6 B 

3 Alvina Nurmayanti 4 4 4 12 A 

4 Armita Listyaningrum 0 3 0 3 C 

5 Aldy Wijaya Surya - - - - - 

6 Ardha Rayan Putra 0 0 3 3 C 

7 Awwal Cipta Fahri 0 3 0 3 C 

8 Azzahra Fatma 3 2 2 7 B 

9 Candra Irawan 2 4 0 6 B 

10 Fatasya Aulia 2 2 2 6 B 

11 Ganendra Rio stya 1 3 3 7 B 

12 Ghofar Listiyanto 0 2 0 2 D 

13 Hening Cahyaning 2 3 0 5 C 

14 Isabitah Alfania 3 3 4 10 A 

15 Maharani Risa 4 0 3 7 B 

16 Moh Exsa R.A. 3 2 2 7 B 

17 Muh Nurkhoid 3 0 4 7 B 

18 Muh Dzaki Azhar 3 2 1 6 B 

19 Muh Rezza N. 0 1 0 1 D 

20 Muh Rosuli Hakiki 0 0 2 2 D 

21 Muh Sadam Rosidi 3 4 1 8 B 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 3 2 0 5 C 

23 Rahmad Dhani A. 0 4 1 5 C 

24 Refy Elya Permata 4 4 4 12 A 

25 Tarisa Amanda H. 4 4 4 12 A 

26 Sayyidina 3 4 1 8 B 

27 Yuhrofa M. - - - - - 

28 Ricky Afriyanto 0 2 0 2 D 

29 Garda Dwi Cahya 3 1 1 5 B 

30 Prita Anindya W. 4 4 4 12 A 

31 Novan Adhitya R. 1 1 1 3 C 

32 Muhamad Afi F. 0 2 2 4 C 

 JUMLAH 59 66 51   

 Rata-rata skor 2 2,2 1,7   

 Jumlah Seluruh Skor 176   

 Rata-rata tiap indikator 2   

 Kategori  Baik    

Semarang, 29 Mei 2013 

Observer 

 

 

 

 

Wika Anggraeni 
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REKAPITULASI HASIL KETERAMPILAN MENULIS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN I 
 

No 

 

 

Nama 

 

Indikator  

Total 

skor 

 

Kategori 
1 2 3 

1 Achmad Oki Alfian 0 3 0 3 B 

2 Muhamad Alfian Y 3 3 1 7 B 

3 Alvina Nurmayanti 3 4 4 11 B 

4 Armita Listyaningrum 3 4 4 11 B 

5 Aldy Wijaya Surya 0 3 2 5 C 

6 Ardha Rayan Putra 0 3 1 4 C 

7 Awwal Cipta Fahri 1 3 1 5 C 

8 Azzahra Fatma 4 4 4 12 A 

9 Candra Irawan 4 3 2 9 B 

10 Fatasya Aulia 1 3 3 7 B 

11 Ganendra Rio stya 3 1 3 7 B 

12 Ghofar Listiyanto 1 2 3 6 B 

13 Hening Cahyaning 3 4 4 9 B 

14 Isabitah Alfania 0 3 3 6 B 

15 Maharani Risa 2 3 2 7 B 

16 Moh Exsa R.A. 4 4 4 12 A 

17 Muh Nurkhoid - - - - - 

18 Muh Dzaki Azhar 3 1 3 7 B 

19 Muh Rezza N. 3 0 3 6 B 

20 Muh Rosuli Hakiki 0 1 3 4 C 

21 Muh Sadam Rosidi 4 0 0 4 C 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 3 4 4 11 A 

23 Rahmad Dhani A. 4 0 0 4 C 

24 Refy Elya Permata 4 3 3 10 A 

25 Tarisa Amanda H. 4 4 4 12 A 

26 Sayyidina 4 2 0 6 B 

27 Yuhrofa M. 0 2 3 5 C 

28 Ricky Afriyanto 0 2 0 2 D 

29 Garda Dwi Cahya 3 2 2 7 B 

30 Prita Anindya W. 4 4 4 12 A 

31 Novan Adhitya R. 0 0 0 0 D 

32 Muhamad Afi F. 2 1 3 6  

 JUMLAH 64 78 73   

 Rata-rata skor 2,1 2,5 2,4   

 Jumlah Seluruh Skor 215   

 Rata-rata tiap indikator 2,3   

 Kategori  Baik    

 

Semarang, 5 Juni 2013 

Observer, 

 

 

 

 

Ocky Rimba 
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REKAPITULASI HASIL KETERAMPILAN MENULIS SISWA  

SIKLUS II PERTEMUAN 2 
 

No 

 

 

Nama 

 

Indikator  

Total 

skor 

 

Kategori 
1 2 3 

1 Achmad Oki Alfian 1 2 0 3 C 

2 Muhamad Alfian Y 4 1 4 9 A 

3 Alvina Nurmayanti 4 4 4 12 A 

4 Armita Listyaningrum 4 4 4 12 A 

5 Aldy Wijaya Surya 3 3 3 9 A 

6 Ardha Rayan Putra 3 3 3 9 A 

7 Awwal Cipta Fahri 1 3 3 7 B 

8 Azzahra Fatma 4 4 4 12 A 

9 Candra Irawan 4 4 4 12 A 

10 Fatasya Aulia 3 2 2 7 B 

11 Ganendra Rio stya - - - - - 

12 Ghofar Listiyanto 2 2 2 6 B 

13 Hening Cahyaning 4 4 4 12 A 

14 Isabitah Alfania 3 3 3 9 A 

15 Maharani Risa 2 3 3 8 B 

16 Moh Exsa R.A. 4 4 4 12 A 

17 Muh Nurkhoid 2 1 3 6 B 

18 Muh Dzaki Azhar 2 3 3 8 B 

19 Muh Rezza N. 0 3 0 3 C 

20 Muh Rosuli Hakiki 0 1 3 4 C 

21 Muh Sadam Rosidi 2 3 3 8 B 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 4 4 4 12 A 

23 Rahmad Dhani A. 2 2 2 6 B 

24 Refy Elya Permata 4 4 4 12 A 

25 Tarisa Amanda H. 4 4 4 12 A 

26 Sayyidina 4 3 4 11 A 

27 Yuhrofa M. 3 3 3 9 A 

28 Ricky Afriyanto 0 1 3 4 C 

29 Garda Dwi Cahya 2 3 3 8 B 

30 Prita Anindya W. 4 4 4 12 A 

31 Novan Adhitya R. 1 0 0 1 D 

32 Muhamad Afi F. 3 3 3 9 A 

 JUMLAH 81 88 93   

 Rata-rata skor 2,6 2,8 3   

 Jumlah Seluruh Skor 262   

 Rata-rata tiap indikator 2,8   

 Kategori  Baik   

        Semarang,  7 Juni 2013 

Observer, 

 

 

 

 

Ulin Nafi’ah 
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HASIL REKAPITULASI KETERAMPILAN MENULIS SISWA 

No 
Nama 

 

Siklus I Siklus II 

Pert 

1 

Pert 

2 

Rata-

rata 
kategori 

Pert 

1 

Pert 

2 

Rata-

rata 
Kategori 

1 Achmad Oki Alfian 0 2 1 D 5 9 7 D 

2 Muhamad Alfian Y 0 18 9 D 16 15 15,5 C 

3 Alvina Nurmayanti 28 25 26,5 A 21 28 24,5 B 

4 Armita Listyaningrum 17 17 17 C 26 27 26,5 A 

5 Aldy Wijaya Surya 10 - 5 D 12 18 15 C 

6 Ardha Rayan Putra 5 20 12,5 C 15 15 15 C 

7 Awwal Cipta Fahri 6 14 10 C 12 16 14 C 

8 Azzahra Fatma 22 18 20 B 27 27 27 A 

9 Candra Irawan 17 23 20 B 20 27 23,5 B 

10 Fatasya Aulia 22 11 16,5 C 18 14 16 C 

11 Ganendra Rio stya 6 15 10,5 C 14 - 7 D 

12 Ghofar Listiyanto 8 11 9,5 D 15 13 14 C 

13 Hening Cahyaning 16 24 20 B 25 23 24 B 

14 Isabitah Alfania 15 20 12,5 C 15 20 17,5 C 

15 Maharani Risa 28 21 24,5 B 20 21 20,5 B 

16 Moh Exsa R.A. 12 19 15,5 C 29 26 27,5 A 

17 Muh Nurkhoid 5 13 9 D - 15 7,5 D 

18 Muh Dzaki Azhar 10 17 18,5 B 17 19 18 B 

19 Muh Rezza N. 5 3 4 D 12 11 11,5 C 

20 Muh Rosuli Hakiki 5 6 5,5 D 17 15 16 C 

21 Muh Sadam Rosidi 7 15 11 C 15 12 13,5 C 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 14 22 18 B 20 27 23,5 B 

23 Rahmad Dhani A. 7 7 7 D 11 15 13 C 

24 Refy Elya Permata 28 23 25,5 A 17 28 22,5 B 

25 Tarisa Amanda H. 28 23 25,5 A 27 28 27,5 A 

26 Sayyidina 16 23 19,5 B 23 26 24,5 B 

27 Yuhrofa M. 11 - 5,5 D 17 20 18,5 B 

28 Ricky Afriyanto 0 4 2 D 7 8 7,5 D 

29 Garda Dwi Cahya 8 16 12 C 15 18 16,5 C 

30 Prita Anindya W. 26 19 13,5 C 22 27 24,5 B 

31 Novan Adhitya R. 0 4 2 D 4 9 6,5 D 

32 Muhamad Afi F. 20 21 20,5 B 15 19 17 C 

Jumlah 411 463 429  524 579 567  

Kategori Cukup  Baik 
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HASIL EVALUASI TERTULIS  MENULIS KARANGAN SIKLUS I 

No Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1 Achmad Oki Alfian 40 TT 40 TT 40 TT 

2 Muhamad Alfian Y 30 TT 60 TT 45 TT 

3 Alvina Nurmayanti 80 T 70 T 75 T 

4 Armita Listyaningrum 65 TT 65 TT 65 T 

5 Aldy Wijaya Surya 65 T - - 33 TT 

6 Ardha Rayan Putra 60 TT 40 TT 50 TT 

7 Awwal Cipta Fahri 40 TT 50 TT 45 TT 

8 Azzahra Fatma 65 TT 65 TT 65 T 

9 Candra Irawan 60 TT 70 T 65 T 

10 Fatasya Aulia 70 T 50 TT 60 TT 

11 Ganendra Rio stya 30 TT 50 TT 40 TT 

12 Ghofar Listiyanto 50 TT 40 TT 45 TT 

13 Hening Cahyaning 50 TT 50 TT 50 TT 

14 Isabitah Alfania 50 TT 65 T 58 TT 

15 Maharani Risa 70 T 50 TT 60 TT 

16 Moh Exsa R.A. 50 TT 70 T 60 TT 

17 Muh Nurkhoid 50 TT 65 T 58 TT 

18 Muh Dzaki Azhar 60 TT 50 TT 55 TT 

19 Muh Rezza N. 60 TT 40 TT 50 TT 

20 Muh Rosuli Hakiki 60 TT 50 TT 55 TT 

21 Muh Sadam Rosidi 30 TT 65 TT 48 TT 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 60 TT 40 TT 50 TT 

23 Rahmad Dhani A. 40 TT 50 TT 45 TT 

24 Refy Elya Permata 80 T 70 T 75 T 

25 Tarisa Amanda H. 75 T 80 T 78 T 

26 Sayyidina 60 TT 70 T 65 T 

27 Yuhrofa M. 50 TT - - 25 TT 

28 Ricky Afriyanto 40 TT 40 TT 40 TT 

29 Garda Dwi Cahya 40 TT 50 TT 45 TT 

30 Prita Anindya W. 70 T 70 T 70 T 

31 Novan Adhitya R. 50 TT 60 TT 65 T 

32 Muhamad Afi F. 65 T 50 TT 58 TT 

Nilai Terendah 30 40 25 

Nilai Tertinggi 80 80 78 

Rata-rata 55 60 52 

Tuntas 8 10 9 

Tidak Tuntas 24 20 23 

Persentase ketuntasan 25% 33% 28% 
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HASIL EVALUASI TERTULIS  MENULIS KARANGAN SIKLUS II 

No Nama 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Rata-rata 

Nilai Ket. Nilai Ket. Nilai Ket. 

1 Achmad Oki Alfian 60 TT 50 TT 55 TT 

2 Muhamad Alfian Y 65 TT 65 T 65 T 

3 Alvina Nurmayanti 65 T 70 T 68 T 

4 Armita Listyaningrum 70 T 70 T 70 T 

5 Aldy Wijaya Surya 60 TT 70 T 65 T 

6 Ardha Rayan Putra 60 TT 70 T 65 T 

7 Awwal Cipta Fahri 60 TT 70 T 65 T 

8 Azzahra Fatma 70 T 70 T 70 T 

9 Candra Irawan 65 T 70 T 68 T 

10 Fatasya Aulia 65 T 65 T 65 T 

11 Ganendra Rio stya 65 T - - 65 T 

12 Ghofar Listiyanto 55 TT 75 T 65 T 

13 Hening Cahyaning 65 T 65 T 65 T 

14 Isabitah Alfania 60 TT 70 T 65 T 

15 Maharani Risa 60 TT 70 T 65 T 

16 Moh Exsa R.A. 70 T 65 T 68 T 

17 Muh Nurkhoid - - 65 T 65 T 

18 Muh Dzaki Azhar 60 TT 70 T 65 T 

19 Muh Rezza N. 65 T 65 T 65 T 

20 Muh Rosuli Hakiki 65 T 65 T 65 T 

21 Muh Sadam Rosidi 60 TT 75 T 68 T 

22 Ni’ma Ifatul Ulya 60 TT 80 T 70 T 

23 Rahmad Dhani A. 65 T 65 T 65 T 

24 Refy Elya Permata 65 T 70 T 68 T 

25 Tarisa Amanda H. 80 T 85 T 83 T 

26 Sayyidina 65 T 65 T 65 T 

27 Yuhrofa M. 60 TT 70 T 65 T 

28 Ricky Afriyanto 40 TT 70 T 55 TT 

29 Garda Dwi Cahya 60 TT 70 T 65 T 

30 Prita Anindya W. 65 T 70 T 68 T 

31 Novan Adhitya R. 50 TT 60 T 55 TT 

32 Muhamad Afi F. 60 TT 70 T 65 T 

Nilai Terendah 40 50 55 

Nilai Tertinggi 80 85 83 

Rata-rata 60 68 69 

Tuntas 15 31 29 

Tidak Tuntas 16 1 3 

Persentase ketuntasan 48% 96% 90% 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE  DENGAN MEDIA VISUAL 

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV SDN 

PAKINTELAN 03 

Siklus I pertemuan I 

Ruang Kelas : V 

Hari/Tanggal :  Jum’at, 24 Mei 2013 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran  

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis pada siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03 melalui model Think Talk Write dengan 

media visual! 

1. Kegiatan Awal 

a. Saat bel masuk berbunyi, masih ada beberapa siswa laki-laki yang masih 

bermain di lapangan sehingga mereka telat masuk kelas. 

b. Guru sudah menyiapkan media dan siap untuk mengajar. 

c. Masih ada beberapa siswa kurang lebih 10 siswa yang masih berbicara 

saat pelajaran akan dimulai. 

d. Guru menyapa siswa, bertanya tentang kabar siswa ―Bagaimana kabar 

kalian hari ini anak-anak?‖. seluruh siswa menjawab ―luar biasa…‖. 

e. Guru mulai melakukan presensi, didapatkan hasil seluruh siswa masuk 

kelas. 

f. Setelah presensi, guru meminta siswa tenang dan menyiapkan 

perlengkapan belajar. 
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g. Guru memulai pelajaran dengan melakukan apersepsi 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menayangkan powerpoint yang berisi materi tentang karangan, 

macam-macam karangan, dan karangan deskripsi. 

b. Guru menjelaskan materi di powerpoint 

c. Masih ada beberapa siswa yang masih gaduh saat guru menjelaskan 

materi. 

d. Guru memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin bertanya. 

e. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. 

f. Guru membimbing siswa dalam berkelompok. 

g. Perwakilan kelompok lain bergantian maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

h. Hasil dari LKS dikerjakan secara individu dengan bahasa mereka sendiri-

sendiri. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi bersama. 

b. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi ciri-ciri karangan deskripsi 

dan macam-macam karangan deskripsi. 

Semarang, 24 Mei 2013 

                              Observer 

 

Ulin nafi’ah 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE  DENGAN MEDIA VISUAL 

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV SDN 

PAKINTELAN 03 

Siklus I pertemuan II 

Ruang Kelas : IV 

Hari/Tanggal :  Rabu, 29 Mei 2013 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran  

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis pada siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03 melalui model Think Talk Write dengan 

media visual! 

1. Kegiatan Awal 

a. Setelah istirahat selesai masih ada 5 orang anak yang makan diluar kelas 

saat bel berbunyi. 

b. Guru sudah menyiapkan media dan siap untuk mengajar. 

c. Masih ada 4 siswa yang masih berbicara saat pelajaran akan dimulai. 

d. Guru mulai melakukan presensi, didapatkan hasil 2 orang siswa tidak 

masuk. 

e. Setelah presensi, guru meminta siswa tenang dan menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

f. Guru memulai pelajaran dengan melakukan apersepsi 
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2. Kegiatan Inti 

a. Guru menayangkan powerpoint yang berisi materi tentang karangan, 

macam-macam karangan, dan karangan deskripsi. 

b. Guru menjelaskan materi di powerpoint 

c. Masih ada beberapa siswa yang masih gaduh saat guru menjelaskan 

materi. 

d. Guru memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin bertanya. 

i. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. 

j. Guru membimbing siswa dalam berkelompok. 

k. Perwakilan kelompok lain bergantian maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

l. Hasil dari LKS dikerjakan secara individu dengan bahasa mereka sendiri-

sendiri. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi bersama. 

b. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi cirri-ciri karangan 

deskripsi dan macam-macam karangan deskripsi. 

c. Siswa mengumpulkan jawaban 

d. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi langkah-langkah membuat 

karangan deskripsi di rumah. 

Semarang, 29 Mei 2013 

Observasi 

 

Wika Anggraeni 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE  DENGAN MEDIA VISUAL 

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV SDN 

PAKINTELAN 03 

Siklus II pertemuan 1 

Ruang Kelas : IV 

Hari/Tanggal :  Rabu, 5 juni 2013 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran  

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis pada siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03 melalui model Think Talk Write dengan 

media visual! 

1. Kegiatan Awal 

a. Setelah istirahat selesai siswa cukup tertib masuk ke dalam kelas. 

b. Guru sudah menyiapkan media dan siap untuk mengajar. 

c. Masih ada 2 siswa yang masih berbicara saat pelajaran akan dimulai. 

d. Guru mulai melakukan presensi, didapatkan hasil 1 orang siswa tidak 

masuk. 

e. Setelah presensi, guru meminta siswa tenang dan menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

f. Guru memulai pelajaran dengan melakukan apersepsi 

2. Kegiatan Inti 

a. Guru menayangkan powerpoint yang berisi materi tentang menulis 

karangan dengan baik 
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b. Guru menjelaskan materi di powerpoint 

c. Masih ada 2 siswa yang masih gaduh saat guru menjelaskan materi. 

d. Guru memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin bertanya. 

m. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. 

n. Guru membimbing siswa dalam berkelompok. 

o. Perwakilan kelompok lain bergantian maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

p. Hasil dari LKS dikerjakan secara individu dengan bahasa mereka sendiri-

sendiri. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi bersama. 

b. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi cirri-ciri karangan 

deskripsi dan macam-macam karangan deskripsi. 

c. Siswa mengumpulkan jawaban 

d. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi langkah-langkah membuat 

karangan deskripsi di rumah. 

 

Semarang, 5 Juni 2013 

Observasi 

 

Ocky Rimba 
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CATATAN LAPANGAN 

PENERAPAN MODEL THINK TALK WRITE  DENGAN MEDIA VISUAL 

PADA MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV SDN 

PAKINTELAN 03 

Siklus II pertemuan 2 

Ruang Kelas : IV 

Hari/Tanggal :  jum’at, 7 juni 2013 

Petunjuk : Catatlah secara singkat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran  

Bahasa Indonesia materi keterampilan menulis pada siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03 melalui model Think Talk Write dengan 

media visual! 

1. Kegiatan Awal 

a. Setelah istirahat selesai siswa dengan tertib masuk ke dalam kelas 

b. Guru sudah menyiapkan media dan siap untuk mengajar. 

c. Suasana kelas kondusif, siswa tidak gaduh saat pelajaran dimulai. 

d. Guru mulai melakukan presensi, didapatkan hasil 1 orang siswa tidak 

masuk. 

e. Setelah presensi, guru meminta siswa tenang dan menyiapkan 

perlengkapan belajar. 

f. Guru memulai pelajaran dengan melakukan apersepsi dan mengulas 

pelajaran dari pertemuan sebelumnya. 
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2. Kegiatan Inti 

a. Guru menayangkan powerpoint yang berisi materi tentang penulisan 

tanda baca pada karangan deskripsi. 

b. Guru menjelaskan materi di powerpoint. 

c. Siswa tertib saat guru menjelaskan materi. 

d. Guru membagikan kertas yang berisi contoh karangan deskripsi untuk 

dianalisis. 

e. Seluruh siswa bersama dengan guru membenarkan tata tulis dalam 

penggunaan tanda baca. 

f. Siswa sangat aktif dan cermat dalam menganalisis 

g. Guru memberikan kesempatan untuk siswa yang ingin bertanya. 

h. Guru membagi siswa menjadi 8 kelompok. 

i. Guru membimbing siswa dalam berkelompok. 

j. Perwakilan kelompok lain bergantian maju kedepan untuk 

mempresentasikan hasil diskusi mereka. 

k. Hasil dari LKS dikerjakan secara individu dengan bahasa mereka sendiri-

sendiri. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru bersama siswa menyimpulkan materi bersama. 

b. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi cirri-ciri karangan 

deskripsi dan macam-macam karangan deskripsi. 

c. Siswa mengumpulkan jawaban 
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d. Guru memberi tugas untuk mempelajari materi langkah-langkah membuat 

karangan deskripsi di rumah. 

 

Semarang, 7 Juni 2013 

Observasi 

 

Ulin Nafi’ah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

Surat Ijin Penelitian 
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SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 
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UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI 

SD NEGERI PAKINTELAN 03 
Alamat : Jln. Langkir No. 1 Pakintelan 

 

SURAT KETERANGAN 

NO : 421.2/ 055 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah SD Negeri Pakintelan 03 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang menerangkan bahwa: 

Nama   : Anggita Endah Dwi Hatmi 

NIM   : 14014099380 

Jurusan  : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Fakultas  : Ilmu Pendidikan 

yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di SD Negeri 

Pakintelan 03 Kecamatan Gunungpati Kota Semarang pada tanggal 24 Mei 

sampai dengan tanggal 7 Juni 2013. Penelitian dilaksanakan guna memperoleh 

data skripsi yang berjudul, ―Peningkatan Keterampian Menulis Karangan 

Deskripsi melalui Model Think Talk Write dengan media visual pada Siswa Kelas 

IV SDN Pakintelan 03‖. 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Pakintelan, 7 Juni 2013 

 
 

Lampiran 5 

Hasil Keterampilan menulis siswa 

Siklus I 

Nilai terendah 
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Nilai tertinggi 
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Siklus II 

Nilai terendah 
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Nilai tertinggi 
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Foto-foto penelitian 

Lampiran 6 

Foto Hasil Penelitian 
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Siklus I 

 

Foto 1.  Guru menjelaskan materi 

 

 

 

Foto 2. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
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Foto 3. Siswa mencatat materi 

 

 

 

 

Foto 4. Siswa bertanya 
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Foto 5. Guru membentuk kelompok 

 

 

 

 

Foto 6. Siswa berfikir (Think) 
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Foto 7. Siswa bertukar pikiran (talk) 

 

 

 

Foto 8. Siswa menulis dengan bahasanya sendiri (Write) 
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Foto 9. Guru membimbing diskusi 

 

 

 

Foto 10. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Foto 11. Guru menanggapi hasil diskusi 

 

 

Foto 12. Guru menyimpulkan materi dan menutup pelajaran 

 

 

Siklus 2 
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Foto 13. Guru membuka pelajaran dengan mengkondisikan siswa 

 

 

Foto 14. Siswa mendengarkan penjelasan guru 
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Foto 15. Siswa mencatat materi 

 

 

 

Foto 16. Guru membagikan karangan deskrispsi untuk dianalisis 
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Foto 17. Siswa menganalisis karangan deskripsi 

 

 

 

Foto 18. Guru dan siswa menganalisis penggunaan tanda baca 

 pada karangan deskripsi 
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Foto 19. Guru membagi kelompok 

 

 

 

 

Foto 20. Guru membimbing diskusi 
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Foto 21. Proses Think 

 

Foto 22. Proses Talk 

 

Foto 23. Proses Write 

 


