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Keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa X-3 SMA 
Kesatrian 2 Semarangmasih rendah. Rendahnya nilai siswa disebabkan  minat 
siswa untuk menulis sangat kurang. Siswa menganggap bahwa menulis paragraf 
argumentasi membosankan dan sulit. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya 
keterampilan menulis paragraf argumentasi adalah guru masih menggunakan 
teknik pembelajaran tradisional. Pembelajaran yang digunakan oleh guru lebih 
menekankan pada guru sebagai subjek pembelajaran, sedangkan siswa sebagai 
objek pembelajaran. 

Rumusan dalam penelitian ini adalah: (1)bagaimana proses pembelajaran 
menulis paragraf argumentasi (2)bagaimana peningkatan keterampilan menulis 
paragraf argumentasi dan (3) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-3 
SMA Kesatrian 2 Semarang setelah diberi tindakan denganteknikthink-talk-write 
melalui media foto berbasis lingkungan sekolah 

Penelitian inimenggunakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap 
siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah keterampilan menulis paragraf argumentasisiswa kelas X-3 SMA 
Kesatrian 2 Semarang. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 
keterampilan menulis paragraf argumentasi dan variabel teknik 
pembelajaranthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. 
Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik tes dan nontes. Teknik tes 
berupa produkmenulis paragraf argumentasi. Hasil nontes berupa hasil observasi, 
wawancara, dan dokumentasi foto. Analisis data yang digunakan adalah 
kuantitatif dan kualitatif. 

Proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-
talk-writemelalui media foto berbasis lingkungansekolah melalui beberapa 
tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan, peneliti 
melakukan apersepsi. Tahap inti yaitu proses pembelajaran menulis paragraf 
argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis 
lingkungan sekolah. Selanjutnya tahap penutup yaitu guru bersama siswa 
mengambil simpulan pembelajaran hari itu. Guru bersama siswa melakukan 
refleksi terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-
talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. Nilai rata-rata 
keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siklus I sebesar 68,34 dalam 



ii 
 

kategori kurang. Nilai rata-rata pada siklus I belum mencapaitujuan yang 
diinginkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan siklus II. Pada siklus II, nilai rata-
rata keterampilan menulis paragraf argumentasi meningkat sebesar 15,27 menjadi 
83,61 berada dalam kategori baik. Selain itu, berdasarkan hasil nontes 
menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa ke arah positif. Perubahan 
perilaku yang terjadi adalah siswa terlihat lebih antusias dan tertarik mengikuti 
pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan teknik pembelajaran think-talk-write melalui media foto berbasis 
lingkungansekolah dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf 
argumentasi pada siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarangdan dapat 
mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif. Mengacu pada penelitian 
tersebut, peneliti menyarankan agar guru bahasa Indonesia menggunakan teknik 
pembelajaran think-talk-write melalui media foto berbasis lingkungansekolah 
dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Bagi penelitilain, disarankan 
agar melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai keterampilan menulis 
paragraf argumentasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menulis merupakan suatu kemampuan menuangkan pikiran, gagasan, atau 

bahasa lisan menjadi bahasa tertulis untuk mengungkapkan suatu pesan. Dalam 

kegiatan ini terjadi proses menggambarkan suatu bahasa agar dipahami oleh 

pembaca. Selain itu, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-

lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang 

(Tarigan, 1982:27). Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil 

memanfaatkan segala media yang ada. Penulis dapat menyampaikan segala hal 

dan informasi yang dimiliki. Penulis dapat mengarahkan seorang pembaca ke 

tujuan penulis. 

Keterampilan menulis sebagai salah satu media dalam berkomunikasi sangat 

penting dipelajari. Keterampilan menulis merupakan salah satu dari empat aspek 

keterampilan berbahasa. Artinya, keempat keterampilan berbahasa tersebut tidak 

dapat dipisahkan dan proporsional.  

Menulis memerlukan potensi pendukung, untuk mencapainya diperlukan 

kesungguhan, kemauan yang keras, belajar, dan berlatih dengan terus menerus 

dalam waktu yang lama. Menciptakan iklim budaya menulis dapat menjadikan 

seseorang menjadi lebih kreatif, aktif, dan cerdas. Hal ini terjadi karena untuk 

mempersiapkan sebuah tulisan, sejumlah komponen harus dikuasai(Wiyanto, 
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2004:7). Mulai dari hal-hal yang sederhana seperti kata, merakit kalimat, sampai 

ke hal-hal yang rumit yaitu merakit paragraf.  

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, 

menulis bersifat analisis, pencarian data, penampakan fakta, dan telaah kritis 

terhadap suatu hal yang masih jarang diberikan dan dilakukan dalam 

pembelajaran menulis. Padahal ini sangat penting dan mendasar karena siswa 

telah dibekali, distimulasi, dan dibiasakan untuk berpikir kritis, analitis sehingga 

format dan output pendidikan tidak lagi melahirkan lulusan yang hanya ingat 

dengan hafalan-hafalan materi pelajaran saja. Akan tetapi, memahami dan mampu 

menggunakan potensi dirinya. 

Kompetensi dasar penelitian ini yaitu menulis gagasan untuk mendukung 

suatu pendapat dalam bentuk paragraf argumentatif. Tujuan pembelajaran inisiswa 

mampu menuangkan pengalaman dan gagasan, mampu mencurahkan perasaan 

secara tertulis dengan jelas serta mampu menuliskan informasi sesuai dengan 

pokok bahasan (konteks) dan keadaan (situasi). Siswa harus peka terhadap 

lingkungan dan mampu mengungkapkannya dalam bentuk karangan. Sehingga, 

siswa memiliki kegemaran menulis untuk meningkatkan pengetahuan dan 

memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

kelas X SMA Kesatrian 2 Kota Semarang menyatakan bahwa pembelajaran 

bahasa Indonesia terutama menulis paragraf argumentasi yang dilaksanakan 

selama ini kurang efektif dan kurang dimengerti oleh siswa. Dari keseluruhan 

siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang yang berjumlah 40 siswa hanya 
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beberapa siswa yang sudah mampu menulis paragraf argumentasi dengan baik, 

dari segi ejaan, singkatan, kohesi, maupun tanda baca yang sesuai dengan kaidah 

penulisan ejaan, singkatan, maupun tanda baca yang benar. Nilai rata-rata klasikal 

siswa 58,95 dan belum dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditetapkan oleh SMA Kesatrian 2 Semarang, yaitu 75. 

Faktor yang mengakibatkan rendahnya keterampilan menulis paragraf 

argumentasisiswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang, yaitu(1) siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menentukan topik dan mengembangkannya ke dalam 

paragraf argumentasi, dan (2) siswa cenderung malas dan enggan untuk belajar 

menulis paragraf argumentasi, 

Menurut guru mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X-3 SMA Kesatrian 2 

Semarang, ketika siswa mendapat tugas menulis paragraf argumentasi, siswa 

kesulitan dalam menentukan topik dan mengembangkan topik ke dalam paragraf 

argumentasi. Ini terjadi karena siswa belum memahami tentang apa yang akan 

ditulis.  Hasil tes menulis paragraf argumentasi menunjukkan bahwa hasil 

pekerjaan siswa masih belum runtut, bahkan tidak relevan dengan gagasan utama. 

Selain itu, mereka juga secara langsung menulis paragraf argumentasi tanpa 

membuat kerangka paragraf argumentasi terlebih dahulu. 

Siswa cenderungmalas dan engganuntuk belajar menulis paragraf 

argumentasi karena siswa malas membaca kalimat-kalimat panjang dan bersifat 

pemaparan sehingga tidak dapat menulis paragraf argumentasi dengan baik. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah, khususnya dalam 

keterampilan menulis perlu ditingkatkan baik dalam hal metode pengajaran, 
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teknik, dan media pembelajaran karena keterampilan menulis memegang peranan 

yang sangat penting (Nurgiyantoro, 2001:296). Tanpa memiliki kemampuan 

menulis, siswa mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. 

Teknik pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi di kelas menggunakan teknik yang 

monoton, yakni berkutat pada ceramah dan penugasan. Artinya, saat pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi berlangsung, guru menjelaskan pengertian paragraf 

argumentasi, memberikan contoh kemudian langsung memberikan tugas kepada 

siswa untuk membuat atau menganalisis paragraf argumentasi dari segi ejaan, 

singkatan, kohesi, maupun tanda baca yang ada dalam buku paket belajar, buku 

tugas atau Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dimilikinya. Hal ini sangat monoton 

bagi siswa bila dilakukan secara berkepanjangan dan dapat berakibat pada 

bosannya siswa dalam belajar dan kurangnya minat siswa dalam mempelajari 

bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis. 

Guru masih belum tanggap dan cakap terhadap pemahaman siswa tentang 

materi tersebut. Seperti yang diketahui selama ini proses pembelajaran masih 

mengutamakan cara mengajar secara lisan, yaitu guru sebagai pembicara dan para 

siswa sebagai pendengar setia. Hal ini justru membuat siswa menjadi pasif dan 

bosan dalam mengikuti pelajaran dikelas.  

Selain teknik yang kurang menarik, dalam pemilihan media guru juga masih 

banyak yang belum melakukan variasi dan inovasi. Guru hanya mengandalkan 

buku teks pelajaran dan LKS yang biasa dipakai. Padahal jika melakukan variasi 

dan inovasi dalam pemilihan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa 
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lebih senang, tertarik dan bersemangat serta tidak bosan dalam mengikuti 

pelajaran dikelas.  

Dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi, guru dapat 

menggunakan berbagai pilihan media yang ada sesuai dengan materi tersebut, 

bahkan jika perlu guru yang cakap dan kreatif dapat membuat inovasi media 

pembelajaran baru yang belum pernah digunakan dalam pembelajaran.  

Selain itu, peneliti juga menyarankan kepada guru untuk menggunakan 

teknik pembelajaran yang inovatif dan kreatif,yaitu dengan menggunakan 

teknikThink - Talk - Write. Teknik ini digunakan untuk mendorong peserta didik 

berpikir lebih kreatif.  

Berdasarkan kenyataan tersebut, untuk mengatasi masalah rendahnya 

kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasidapat menggunakan 

teknikthink-talk-write. Teknikpembelajaran ini merupakan teknik pembelajaran 

yang membangun dalam mengorganisasikan ide-ide sebelum siswa diminta untuk 

menulis.Think-talk-write dipilih dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi karena teknik ini memungkinkan siswa terlibat secara aktif berpikir, 

mendorong siswa menemukan ide-idenya secara lisan dan tertulis, dan mendorong 

siswa berpartisipasi secara aktif, sedangkan guru hanya sebagai motivator dalam 

pembelajaran. Proses pembelajaran dengan teknikthink-talk-write adalah siswa 

diberi foto bertema lingkungan untuk dianalisis, kemudian siswa berdiskusi 

dengan kelompoknya untuk membahas masalah dalam foto yang telah mereka 

temukan. Setelah itu siswa mengembangkan ke dalam paragraf argumentasi.  
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Dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi, guru bisa menggunakan 

berbagai pilihan media yang ada sesuai dengan materi tersebut, bahkan guru perlu 

membuat inovasi media pembelajaran baru yang belum pernah digunakan dalam 

pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan media foto berbasis lingkungan 

sekolah dalam pembelajaran paragraf argumentasi di kelas. Hal tersebut akan 

menarik dan menumbuhkan minat bagi siswa dan membuat mereka bersemangat 

dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia.  

Media foto berbasis lingkungan sekolah digunakan dalam pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi karena media ini dapat meningkatkan daya tarik 

pelajaran dan perhatian peserta didik. Selama ini, masih terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menentukan topik dan mengembangkannya ke dalam 

paragraf argumentasi.oleh karena itu, penggunaan media foto berbasis lingkungan 

sekolah diharapkan bisa mengatasi kesulitan mereka dalam menentukan topik dan 

mengembangkannya ke dalam sebuah paragraf argumentasi yang baik dan benar. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siswa kelas X-3 perlu ditingkatkan. Pembelajaran 

yang menggunakan teknik dan media yang tepat akan membantu siswa menjadi 

aktif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti 

berusaha menerapkan teknik pembelajaran think-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Rendahnya nilai siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2, khususnya pada 

kompetensi menulis paragraf argumentasi dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu 

dari siswa, guru, dan kurikulum. 

Faktor dari siswa, permasalahan yang terjadi berpusat pada anggapan bahwa  

materi  menulis  paragraf argumentasi dirasa sulit oleh siswa. Akibatnya, para 

siswa kurang berminat dalam mengikuti pengajaran menulis. Kesulitan lainnya, 

yaitu kesulitan dalam menggunakan ejaan, singkatan, maupun tanda baca.  

Faktor dari guru, berpusat pada pola, dan tujuan pengajaran yang terlihat 

dalam penyusunan perangkat pengajaran. Para guru cenderung menerapkan pola 

tradisional dalam pengajaran yang menekankan teknik ceramah. Selain itu, 

penggunaan media pembelajaran yang dipakai dalam pembelajaran juga kurang 

menarik bagi siswa, sehingga siswa menjadi bosan dan kurang minat dalam 

mengikuti pembelajaran didalam kelas. 

Dengan demikian, perlu adanya inovasi sebuah media atau perangkat 

pengajaran menulis paragraf argumentasi yang terwujud dalam silabus, RPP, dan 

sistem evaluasi, serta bahan ajar. Selain itu, juga dikembangkan sebuah metode 

baru yang inovatif dalam pengajaran menulis paragraf argumentasi. Salah satunya, 

yaitu melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. Melalui media ini, para 

siswa diharapkan akan lebih mudah memahami hakikat paragraf argumentasi dan 

mampu mempelajari dan menerapkannya dalam pengajaran menulis. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, muncul beberapa permasalahan 

yang sangat kompleks. Untuk itu, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan fokus 

penelitian, peneliti hanya membatasi permasalahan pada media pembelajaran yang 

dipakai dalam pengajaran keterampilan menulis untuk kompetensi menulis 

paragraf argumentasi di kelas. Adapun media pengajaran yang akan dipakai, yaitu 

melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. Pembatasan masalah pada media 

dan teknik pengajaran dikarenakan kurikulum yang berlaku saat ini adalah KTSP 

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) belum memaparkan secara jelas konsep 

maupun contoh media dan teknik yang dipakai dalam pengajaran menulis yang 

sangat dibutuhkan oleh guru dalam menentukan pola, arah, tujuan, dan fokus 

pengajaran. 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini difokuskan pada upaya peningkatan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan ejaan, 

singkatan, kohesi maupun tanda baca yang digunakan pada siswa kelas X-3 SMA 

Kesatrian 2 melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dengan teknikThink – 

Talk – Write. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian menjadi terarah dan tidak terlalu luas, 

maka dirumuskan permasalahan: 

a. Bagaimana proses pembelajaran menulis Paragraf Argumentasi dengan 

teknik Think-Talk-Write melalui Media foto berbasis lingkungan sekolah? 

b. Bagaimana peningkatan keterampilan menulis Paragraf Argumentasi pada 

siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2Semarang setelah diberi pembelajaran 

menulis Paragraf Argumentasi dengan teknikThink – Talk - Write 

melaluiMedia foto berbasis lingkungan sekolah? 

c. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 

Semarang setelah diberi pembelajaran menulis Paragraf Argumentasi 

melaluiMedia foto berbasis lingkungan sekolah? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsi proses pembelajaran menulis Paragraf Argumentasi dengan 

teknik Think-Talk-Write melalui Media foto berbasis lingkungan sekolah. 

b. Mendeskripsi peningkatan kemampuan menulis Paragraf Argumentasi 

pada siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Kota Semarang setelah diberi 

pembelajaran menulis Paragraf Argumentasi melaluiMedia foto berbasis 

lingkungan sekolah. 
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c. Mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Kota 

Semarang setelah diberi pembelajaran menulis Paragraf Argumentasi 

melaluiMedia foto berbasis lingkungan sekolah. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan acuan serta kajian penelitian selanjutnya yaitu sebagai alternatif 

dalam usaha perbaikan mutu pendidikan dan meningkatkan interaksi belajar 

mengajar, khususnya dalam pembelajaran menulis Paragraf Argumentasi dengan 

memperhatikan ejaan, singkatan, kohesi maupun tanda baca yang digunakan. 

Selain itu, dapat mengembangkan teori pembelajaran menulis Paragraf 

Argumentasi melaluiMedia foto berbasis lingkungan sekolah. 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru, siswa, sekolah, 

dan bagi peneliti.  

1. Bagi guru, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

dan informasi tambahan bagi guru pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

dalam memilih teknik dan media pembelajaran yang sesuai dan efektif 

serta efisien dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat memotivasi 

guru untuk berpikir kritis dan kreatif serta dapat meningkatkan 

kemampuan berbahasa mereka.  
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2. Manfaat bagi siswa, adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menulis Paragraf Argumentasi. Selain itu, manfaat lainnya dapat  

mengembangkan siswa untuk aktif, berpikir kritis dan kreatif.  

3. Manfaat bagi sekolah, yaitu melakukan perbaikan kondisi panduan 

pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia dan pertimbangan lain 

dalam membuat teknik keputusan pembelajaran yang akan diterapkan bagi 

perbaikan masa yang akan datang serta memperbaiki dan memperluas 

sarana prasarana atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan 

pembelajaran. 

4. Manfaat bagi peneliti lain adalah penelitian ini memperkaya wawasan 

mengenai penggunaan media pembelajaran media foto berbasis 

lingkungan sekolah dan mengenalkan kepada pembaca mengenai teknik 

pembelajaran Think – Talk – Write sebagai salah satu pilihan bagi para 

guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas mengenai keterampilan menulis telah banyak 

dilakukan. Penelitian tentang keterampilan menulis dipandang penting dan 

menarik untuk di teliti. Sebagian besar penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Bukti bahwa penelitian mengenai 

keterampilan menulis itu penting dan menarik untuk di teliti adalah dengan 

banyaknya penelitian tentang keterampilan menulis. Penelitian yang dilakukan 

penulis merupakan tindak lanjut dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan tolok ukur dan 

relevan dengan penelitian mengenai keterampilan menulis paragraf argumentasi 

adalahBroskoske (2007), Cheng (2008), Kurniawan (2008), Ikamei(2009), Novita 

(2011), Rahmawati (2012), dan Purnomo (2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Broskoske, Stepen L. (2007) dalam 

penelitiannya “Prove Your Case: A New Approach to Teaching Reserch 

Papers”dalam jurnal College Teaching,menjelaskan bahwa penelitiannya dengan 

menganalogikan siswa menulis makalah penelitian seperti pengacara membela 

suatu kasus di pengadilan. Peneliti menarik analogi dalam hal pengacara membuat 

kerangka kasusmereka (siswa sebagai penentu topik mereka), mencari bukti-bukti 

(siswa sebagai pencari sumber-sumber), menyajikan bukti (siswa sebagai penulis 

makalah), dan membuat dan menutup argumen. Berdasarkan hasil survei tiga 
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puluh tujuh siswa yang baru-baru ini memakai metode tersebut, 91% melaporkan 

bahwa mereka akan merekomendasikan metode penulisan makalah penelitian ke 

teman, dan 79% menunjukkan bahwa mereka berencana untuk menggunakan 

pendekatan ini dalam penyusunan makalah penelitian untuk kelas lain di masa 

depan. 

 Persamaan dalam penelitian Broskoske, Stepen L. (2007) dengan peneliti 

adalah sama-sama mengenai aspek menulis. Perbedaan penelitian Broskoske, 

Stepen L. (2007) dengan peneliti adalah pada desain penelitian, subjek penelitian, 

tindakan, dan media yang digunakan. Pada penelitian Broskoske, Stepen L. 

(2007)menggunakan desain penelitian pengembangan, sedangkan peneliti 

menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian yang digunakan 

Broskoske, Stepen L. (2007)adalah mahasiswa perguruan tinggi, sedangkan 

peneliti adalah siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang.Broskoske, Stepen L. 

(2007)menerapkan pengembangan pendekatan, pengembangan pendekatan ini 

dimaksudkan bahwa siswa diumpamakan sebagai seorang pengacara ketika 

sedang membela suatu kasus di pengadilan. Seorang pengacara harus mencari 

bukti untuk menentukan kerangka kasus mereka. Ini dapat dianalogikan siswa 

dalam menulis makalah penelitian. Dalam menentukan topik, siswa harus mencari 

sumber seperti halnya pengacara mencari bukti untuk menentukan kasus mereka. 

Ketika pengacara menunjukkan bukti di pengadilan diumpamakan siswa dalam 

menulis makalah penelitian. Dalam konteks ini peneliti menunjukkan siswa 

bagaimana caranya menuliskan bukti mereka di dalam makalah penelitian mereka. 

Seperti pengacara yang harus menunjukkan bukti dan menyelamatkan kasus 
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mereka di dalam pengadilan. Dalam menarik kesimpulan suatu pengacara 

mengulang kembali kasus yang dilami oleh klien dan menggarisbawahi poin 

kunci yang menguntungkan kliennya. Dalam bagian analogi ini siswa diharapkan 

sadar akan pentingnya tahapan dalam menulis makalah mereka. Siswa juga 

diharapkan menerapkan prinsip seorang pengacara dalam menyelesaikan kasusnya 

dengan pengembangan pendekatan yang dilakukan dari awal sampai akhir kasus. 

Sedangkan peneliti menerapkan teknik pembelajaran think-talk-

write.Pembelajaran think-talk-write adalah proses pembelajaran yang menuntut 

siwa untuk berpikir secara sistematis melalui beberapa tahapan yang berupa 

berpikir, berbicara dan menulis.Teknik pembelajaran ini merupakan teknik 

pembelajaran yang membangun secara tepat untuk berpikir, dan 

mengorganisasikan ide-ide sebelum siswa diminta untuk menulis. Pada penelitian 

Broskoske, Stepen L. (2007) tidak menggunakan media, sedangkan peneliti 

menggunakan media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Cheng, Fei-Wen (2008) dalam dalam penelitiannya“A Sosio-Cognitif 

Modelling Approach to Teaching English Argumentation”dalam jurnal Asian Esp 

Journal menjelaskan bahwa pendekatan sosio-kognitif dapat meningkatkan 

keterampilan menulis argumentasi bagi mahasiswa bahasa Inggris di Taiwan. 

Pendekatan ini bertumpu pada dua teori pandangan menulis, yaitu pandangan 

sosial dan kognitif. Berdasarkan pandangan sosial-kognitif, menulis 

direpresentasikan sebagai proses pemecahan masalah, dibentuk oleh cara-cara 

penulis menafsirkan masalah retoris yang ditimbulkan oleh kebutuhan pembaca, 

situasi yang urgen, sasaran yang mereka tetapkan dan kemudian bagaimana 
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peneliti memecahkan masalah yang telah teridentifikasi tersebut. Untuk 

memberikan model kognitif pada kegiatan menulis, pendekatan ini menunjukkan 

dan mempraktikkan jenis proses berpikir yang menggunakan pengalaman penulis, 

sehingga penulis dapat praktik menulis argumentasi. 

Pendekatan ini melatih mahasiswa menyusun argumentasi melalui tiga 

tahap. Tahap pertama, yaitu memahami konteks tulisan. Pada tahap ini, 

mahasiswa diharapkan dapat membedakan jenis tes terkait dengan genre 

argumentatif dan untuk mengenali variabel kontekstual yang terlibat dalam 

menghasilkan teks argumentatif. Tahap kedua, yaitu membangun argumentasi. 

Tujuan utama dari tahap kedua adalah untuk memperkenalkan mahasiswa dengan 

strategi berpikir yang memungkinkan mahasiswa untuk menguraikan dan 

memperkuat argumen mereka. Tahap ketiga, yaitu merevisi. Pada tahap ini, 

mahasiswa merevisi hasil karangan mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Cheng, Fei-Wen (2008) menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dari pre-

test dan post-test, pendekatan sosio-kognitif dapat mempengaruhi sikap positif 

mahasiswa dan menunjukkan adanya kemajuan dalam merumuskan argumen yang 

efektif. Selain itu, tanggapan peserta mengenai manfaat dari pendekatan ini juga 

positif.  

 Persamaan dalam penelitian yang dilakukan Cheng, Fei-Wen (2008) 

dengan peneliti adalah sama-sama menulis argumentasi. Perbedaan penelitian 

Cheng, Fei-Wen (2008) dengan penulis yaitu tindakan, desain penelitian, jenis tes, 

dan subjek penelitian. Tindakan yang diberikan Cheng, Fei-Wen (2008) adalah 

pendekatan sosio kognitif, sedangkan peneliti menggunakan teknik pembelajaran 
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think-talk-write. Desain penelitian yang digunakan Cheng, Fei-Wen (2008) adalah 

eksperimen kuasi, sedangkan peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas 

(PTK). Jenis tes yang digunakan adalah pre-test dan post test, sedangkan peneliti 

menggunakan tes dan non tes. Subjek penelitian Cheng, Fei-Wen (2008) adalah 

mahasiswa bahasa Inggris di Taiwan, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah 

siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang. 

Penelitian Kurniawan (2008) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Argumentasi dengan Metode Fenomenologi pada siswa kelas 

VIIA SMP PGRI Jati Kudus. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya 

peningkatan keterampilan menulis Paragraf argumentasi melalui metode 

Fenomenologi. Hasil tes siklus I rata-rata nilai yang 64,09 atau termasuk kategori 

kurang baik, sedangkan pada siklus II rata-rata nilai yang dicapai menjadi 74,50 

termasuk dalam kategori cukup baik. Ini berarti terjadi peningkatan dari siklus I 

ke siklus II sebanyak 10,41 atau 16,24%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2008) mempunyai persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya 

terletak pada keterampilan yang ditingkatkan desain penelitian, instrumen yang 

digunakan, dan analisis data. Keterampilan yang ditingkatkan yaitu keterampilan 

menulis paragraf argumentasi, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas, instrumen berupa tes dan nontes, dan analisis data dengan 

kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang 

digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis paragraf argumentasi yaitu 

dengan metode fenomenologi, sedangkan penulis menggunakan teknik think-talk-
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write dan media foto berbasis lingkungan sekolah. Penelitian Ikamei (2009) yang 

berjudul “Peningkatkan keterampilan menulis paragraf argumentasi melalui 

pendekatan SAVI dengan pemanfaatan karikatur media massa pada siswa kelas 

X.3 SMA Negeri 3 Pemalang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa melalui 

pendekatan SAVI dan pemanfaatan karikatur media massa dapat meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa X.3 SMA Negeri 3 

Pemalang. Nilai rata-rata pada siklus 1 mencapai 64,55. Setelah dilakukan 

tindakan siklus 2, nilai rata-rata meningkat menjadi 80,72. Hasil tersebut 

mengalami peningkatan sebesar 16,17. Peningkatan ini juga diikuti pula dengan 

perubahan perilaku siswa kearah positif. Penelitian Novita (2011) yang berjudul 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model Think 

Pair Share melalui Media Gambar Animasi pada Siswa Kelas X-8 SMA Negeri 1 

Bae Kudus tahun Ajaran 2010/2011” penelitian ini dilakukan dalam dua tahap 

yaitu siklus I dan siklus II. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi . Pada tindakan siklus I nilai rata-rata 

klasikal yang diperoleh 69,03, selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata klasikal 

meningkat menjadi 73,12 dengan kata lain mengalami peningkatan sebesar 4,09% 

atau 5,92%  bila dibandingkan hasil sebelumnya. 

Desain penelitian Novita (2011) dengan penelitian yang dilakukan dengan 

peneliti sama-sama menggunakan penelitian tindakan kelas (PTK), analisis data 

yang digunakan juga sama-sama kualitatif dan kuantitatif. Masalah yang dikaji 

juga sama-sama menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Novita (2011) 

yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas X-8 SMA Negeri 1 Bae Kudus, 
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sedangkan subjek penelitian penulis adalah siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 

Semarang. Pada penelitian Novita (2011) menerapkan model Think Pair Share 

dengan media gambar animasisedangkan penulis menerapkan teknik Think-Talk-

Write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah 

Penelitian Rahmawati (2012) yang berjudul “ Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Argumentasi dengan Model Pembelajaran Kooperatif Terpadu 

Membaca dan Menulis melalui Media Berita Foto pada Siswa Kelas X-4 SMA 

PGRI 01 Kendal” penelitian ini meliputi tes prasiklus, siklus I dan siklus II. Pada 

prasiklus diperoleh nilai rata-rata kelas 65,62. Pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata 70,14, selanjutnya pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 80,31. Jadi 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dari prasiklus ke siklus II 

adalah 14,69 atau 22,39% dan dari siklus I sampai siklus II adalah 10,17 atau 

14,49%. Pembelajaran dengan media berita foto juga berdampak positif pada 

siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang siap dan aktif dalam pembelajaran 

menjadi siap dan lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

Desain penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK). Analisis data 

yang dilakukan juga kuantitatif dan kualitatif. Masalah yang dikaji sama-sama 

menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Rahmawati (2012) yang menjadi 

subjek penelitian siswa kelas X-4 SMA PGRI 01 Kendal, sedangkan subjek 

penelitian penulis dalam penelitiannya adalah kelas X-3 SMA Kesatrian 2 

Semarang. Pada penelitian Rahmawati (2012) menggunakan Model Pembelajaran 

Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis, sedangkan peneliti menggunakan 
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teknik pembelajaran think-talk-write. Pada penelitian Rahmawati (2012) 

menerapkan media berita foto, sedangkan penulis dalam penelitiannya 

menerapkan media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Penelitian Purnomo (2012) yang berjudul “Peningkatan Keterampilan 

Menulis Paragraf Argumentasi melalui Penerapan Teknik Tutorial dengan Media 

Film Pendek Pada Siswa Kelas X.1 SMA N 1 Majenang Kabupaten Cilacap 

Tahun Ajaran 2011/2012”. Penelitian ini diketahui nilai rata-rata yang dicapai 

sebelum diberi tindakan, yaitu sebesar 56,97. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan sebesar 17,12 atau 30,05% menjadi 74,09. Pada siklus II 

nilai rata-rata menulis paragraf argumentasi meningkat sebesar 6,91 atau 9,22% 

menjadi sebesar 81. 

 Desain penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2012) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti sama-sama penelitian tindakan kelas (PTK). Analisis data 

yang dilakukan juga kuantitatif dan kualitatif. Masalah yang dikaji sama-sama 

menulis paragraf argumentasi. Pada penelitian Purnomo (2012) yang menjadi 

subjek penelitian siswa kelas X.1 SMA N 1 Majenang Kabupaten Cilacap, 

sedangkan subjek penelitian penulis dalam penelitiannya adalah kelas X-3 SMA 

Kesatrian 2 Semarang. Pada penelitian Purnomo (2012) menggunakan Teknik 

Tutorial, sedangkan peneliti menggunakan teknik pembelajaran think-talk-write. 

Pada penelitian Purnomo (2012) menerapkan media Film Pendek, sedangkan 

penulis dalam penelitiannya menggunakan media foto berbasis lingkungan 

sekolah. 
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Dari beberapa hasil penelitian tersebut, penelitian tentang pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang dilakukan penulis melalui media foto berbasis 

lingkungan sekolah, menjadi pelengkap dan upaya memperkaya teknik 

pembelajaran menulis argumentasi di sekolah. Karena itu, yang membedakan 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah bahwa pada 

penelitian ini memuat sejumlah persoalan mendasar tentang masih rendahnya 

kualitas menulis paragraf argumentasi siswa, baik dari faktor siswa, guru, dan 

masih minimnya ketersediaan media pembelajaran. Maka memanfaatkan media 

foto berbasis lingkungan sekolah diyakini mampu meningkatkan kualitas menulis 

paragraf argumentasi. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam penelitian ini akan membahas tentang 

keterampilan menulis paragraf argumentasi, teknik pembelajaran think-talk-write 

dan media foto berbasis lingkungan sekolah. Ulasan mengenai teori-teori tersebut 

adalah sebagai berikut. 

2.2.1 Keterampilan Menulis 

Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi bagi 

manusia. Tanpa bahasa pada hakikatnya kita tidak dapat mengungkapkan pikiran 

dan perasaan. Segala macam pengertian, ide, konsep, pikiran, dan perasaan 

kitalahirkan dengan bahasa. ketidakmampuan berbahasa berarti seseorang tidak 

mampu menyatakan pikiran dan perasaan pada orang lain. Menulis adalah sebuah 

keterampilan berbahasa yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang. 

Keterampilan menulis tidak dimiliki dengan sendirinya dan memerlukan waktu 
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yang lama untuk memperolehnya. Dengan menulis sekarang dapat 

mengekspresikan ide-ide dan gagasan melalui bahasa tulis. Menulis ialah 

menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan 

suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang itu dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut (Tarigan 1983:21). Gambar atau lukisan 

mungkin dapat menyampaikan makna-makna. Tetapi tidak menggambarkan 

kesatuan bahasa. 

Menurut Nurhadi (1995:343), keterampilan menulis merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya. Menulis adalah proses 

penuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa tulis berupa rangkaian 

symbol-simbol bahasa (huruf). Ada lima tahap latihan menulis yaitu: (a) 

mencontoh; (b) reproduksi; (c) rekombinasi; (d) menulis terpimpin; (e) menulis. 

Akhadiah, dkk. (1996:2) juga berpendapat kemampuan menulis adalah 

merupakan kemampuan yang kompleks, yang menuntut sejumlah pengetahuan 

dan keterampilan. Tulisan itu terdiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan 

segala kelengkapan lambang tulisan seperti ejaan. Pesan adalah isi atau muatan 

yang terkandung dalam satuan tulisan. Adapun tulisan merupakan sebuah sistem 

komunikasi antara manusia yang menggunakan simbol atau lambang bahasa yang 

dapat dilihat dan disepakati pemakaiannya. Di dalam konunikasi tertulis, paling 

tidak terdapat empat unsur yang terlibat. Keempat unsur itu adalah penulis sebagai 

penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau media tulisan, dan pembaca 

sebagai penerima pesan. 
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Keterampilan menulis kemampuan seseorang dalam melukiskan lambang 

grafis yang dimengerti oleh penulis bahasa itu sendiri serta mampu dimengerti 

orang lain yang mempunyai kesamaan pengertian terhadap simbol-simbol bahasa 

tersebut (Suriamiharja dkk. 1996:1-2). Keterampilan menulis ialah bagian 

kegiatan bahasa yang berupa tulis menulis dalam rangka 

menyampaikan/mengungkapkan gagasan terhadap pembaca (Bambang 2004:79). 

Arief (2005:15) menyatakan bahwa menulis pada hakikatnya adalah 

upaya mengekspresikan apa yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan 

kedalam bahasa tulisan. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kehidupan modern ini, jelas bahwa keterampilan menulis sangat 

dibutuhkan. Kiranya tidaklah terlalu berlebihan bila kita katakan bahwa 

keterampilan menulis merupakan suatu ciri dari orang yang terpelajar atau bangsa 

yang terpelajar.  

Dari pengertian menulis tersebut di atas tampaklah bahwa menulis 

merupakan kegiatan yang cukup kompleks. Perwujudannya diperlukan sejumlah 

persyaratan formal yang tentunya juga melibatkan berbagai faktor yang saling 

berpengaruh. Pemahaman yang baik terhadap sosok dan aspek menulis ini, 

setidak-tidaknya akan membantu dalam mewujudkan program secara teoretis 

yang lebih seksama dan untuk kepentingan ini penelaahan secara teoretis tentang 

aspek menulis akan banyak memberikan sumbangan yang bermanfaat. 

Menulis juga dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari proses 

kegiatan yang ditempuh, melibatkan sejumlah kegiatan yang beragam, antara lain 
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pengolahan gagasan, penataan kalimat, pengembangan paragraf dalam jenis-jenis 

wacana tertentu. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis adalah kemampuan berkomunikasi ide-ide, gagasan, 

pendapat, dan perasaan yang dimiliki seseorang dengan menggunakan bahasa 

tulis. Keterampilan menulis memerlukan proses pengembangan yang menuntut 

pengalaman, waktu, kesempatan untuk dapat mengungkapkan bentuk tulis. 

Keterampilan menulis sangat penting untuk diajarkan kepada siswa. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya pembelajaran yang baik dari seseorang agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. Keterampilan menulis juga merupakan 

keterampilan seseorang dalam melahirkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada 

orang lain melalui lambang-lambang grafis yang dimengerti oleh penulis itu 

sendiri maupun orang lain yang memiliki kesamaan pengertian terhadap bahasa 

yang dipergunakannya. 

 

2.2.1.1 Tujuan Menulis 

Seorang penulis harus dapat mengungkapkan dengan jelas tujuan 

penulisan yang akan di kerjakannya. Dengan menentukan tujuan penulisan, akan 

diketahui apa yang harus dilakukan pada tahap penulisan. Perumusan ini sangat 

penting dan harus ditentukan lebih dahulu karena hal ini merupakan titik tolak dan 

titik dasar dalam seluruh kegiatan menulis tersebut. Diharapkan dengan adanya 

perumusan ini dapat memudahkan penulis dalam menyusun dan menyampaikan 

gagasan dan idenya melalui tulisan yang dibuatnya dengan baik agar lebih mudah 
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dipahami oleh pembaca. Rumusan tujuan penulisan juga sebagai gambaran 

penulis dalam kegiatan menulis selanjutnya. Kita akan tahu bahan-bahan yang 

diperlukan, macam-macam gagasan yang akan diungkapkan, serta berbagai sudut 

pandang yang akan dipilih, hal itu semua akan diketahui dari perumusan ini. 

 Tujuan menulis juga dapat memberi arahan, menjelaskan sesuatu yang 

berlangsung disuatu tempat pada suatu waktu, meringkas atau membuat 

rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Tujuan penulisan 

merupakan penentu yang pokok dari alur suatu penulisan. 

Pendapat lain juga di kemukakan oleh Bambang (2004:79) tujuan menulis 

adalah: 1) menyampaikan pokok pikiran atau gagasan kepada pembaca, 2) 

memberi informasi tentang suatu masalah kepada pembaca, 3) memberi hiburan 

kepada pembaca, 4) mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau pendapat yang 

di ungkapkannya melalui tulisan. 

Keraf (1995:56) menyatakan bahwa secara garis besar penulisan itu 

mempunyai tujuan antara lain memberikan informasi, mempersuasi, dan 

menjelaskan. Memberikan informasi berati fokus penulisan adalah memberikan 

fakta-fakta dari peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan fakta tersebut. 

Secara hati-hati penulis harus menghindarkan diri dari penulisan yang bersifat 

menilai dan memberi komentar-komentar yang bersifat pribadi. Mempersuasi 

adalah menyampaikan pernyataan-pernyataan dan mendukungnya dalam bukti-

bukti dan meyakinkan pembaca dengan penalaran-penalaran yang logis dan 

sistematis. Menjelaskan adalah menyampaikan uraian, kaidah-kaidah, contoh-

contoh atau ilustrasi yang relevan dengan hal-hal yang dijelaskan. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan tujuan 

dari menulis adalah ingin menyampaikan maksud atau sesuatu kepada pembaca 

atau orang lain melalui pemberitahuan tertulis serta memberikan informasi dan  

mempersuasi atau mempengaruhi pembaca atas argumentasi atau pendapat yang 

di ungkapkannya melalui tulisan. Oleh karena itu, kegiatan menulis menghasilkan 

berbagai jenis tulisan sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan. Penulis juga 

harus memperhatikan sasaran dari tulisannya tersebut, jangan sampai hasil atau 

produk tulisannya tidak bermanfaat atau bahkan salah sasaran bagi pembaca. 

Subjek yang menjadi kajian penelitian ini adalah keterampilan menulis 

paragraf argumentasi. Tujuan pembelajaran menulis paragraf argumentasi adalah 

agar siswa mampu mengenali bentuk paragraf argumentasi, menuliskan informasi 

yang akan dicantumkan dalam paragraf, dan menuliskan paragraf argumentasi 

dengan bahasa yang hemat dan efektif dengan memperhatikan unsur ejaan, 

singkatan, kohesi maupun tanda baca yang sesuai dengan kaidah yang benar. 

 

2.2.1.2 Manfaat Menulis 

Kegiatan menulis merupakan kegiatan yang kompleks yang memerlukan 

kecermatan tersendiri dari pelakunya. Ketika seseorang menuangkan ide, gagasan 

serta pendapat perlu memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam tulisannya. 

Seorang penulis juga perlu memperhatikan pembuatan yang ada, bentuk 

tulisannya, keinginan pembaca, dan tulisannya. Hal tersebut menjadi salah satu 

penyebab kurang mempunyai keterampilan untuk menyerap, mencari serta 
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menguasai informasi yang berhubungan dengan topik tulisan sehingga dengan 

wawasan itu pembaca merasa puas. 

Dalam Akhadiah dkk.(1996: 1-2), keuntungan dari menulis adalah 1) 

dapat lebih mengenal kemampuan dan potensi diri, 2) mengembangkan berbagai 

gagasan, 3) lebih banyak, menyerap, mencari, serta lebih banyak menguasai 

informasi sehubungan dengan topik yang ditulis, 4) menjelaskan permasalahan 

yang semula masih samar bagi diri sendiri, 5) dapat menilai serta meninjau sebuah 

gagasan secara objektif, 6) lebih mudah memecahkan permasalahan, yaitu dengan 

menganalisisnya secara tersurat, dalan konteks yang lebih konkrit, 7) menulis 

mengenai suatu topik dapat mendorong belajar secara aktif, 8) kegiatan menulis 

yang terencana akan membiasakan kita berfikir secara berbahasa secara tertib. 

Di sisi lain, menurut Hairston (dalam Nursito 1999:8) ada beberapa 

manfaat yang lain, yaitu 1) sebagai sarana menemukan sesuatu, 2) memunculkan  

ide baru, 3) melatih kemampuan mengorganisasi dan menjernihkan berbagai 

konsep atau ide, 4) melatih sikap objektif yang ada pada diri seseorang, 5) 

membantu untuk menyerap dan memproses informasi, 6) membantu untuk 

berpikir aktif. 

Didik Komaidi (2007: 12-13) menyatakan bahwa manfaat menulis dapat 

melihat suatu realita lingkungan, dapat menambah wawasan dan pengatahuan, 

menjadi lebih cerdas, dapat membuat dunia tersendiri yang bebas dari interfensi 

orang lain, dan dapat bermanfaat bagi orang lain serta dapat memperoleh 

penghargaan dan penghasilan. 



27 
 

Dari beberapa manfaat yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

manfaat menulis bagi setiap individu atau personal dapat membantu dan melatih 

untuk mengkomunikasikan gagasan, ide, dan pikirannya secara runtut dan 

sistematis, sehingga akan membiasakan diri dalam berfikir dan berbahasa tertib, 

serta penulisannya dapat bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, dengan menulis 

kita akan menjadi semakin aktif, pikiran dan perasaan mudah bergerak, serta 

tanggap dan mampu memberikan reaksi positif terhadap pengembangan di 

lingkungan sekitar yang selalu dinamis. 

2.2.1.3 Fungsi Menulis 

 Pada prinsipnya menulis adalah bentuk komunikasi secara langsung, 

Tarigan (1986:22) menyebutkan beberapa fungsi menulis bagi pelajar antara lain: 

1) menulis memudahkan para pelajar untuk berpikir secara kritis, 2) menulis 

memudahkan untuk merasakan dan menikmati hubungan-hubungan kehidupan 

dalam masyarakat, 3) menulis memperdalam daya tangkap atau persepsi, 4) 

menulis dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. 

Menurut Akhadiah (1986:2) fungsi menulis adalah 1) dapat mengenali 

keterampilan dan potensi diri penulis, 2) dapat melatih dalam mengembangkan 

berbagai gagasan, 3) dapat lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai 

informasi sehubungan dengan topik yang ditulis, 4) dapat melatih dan 

mengorganisasikan gagasan secara sistematis serta mengungkapkan secara 

tersurat, 5) dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih objektif, 

6) dapat mendorong diri sendiri untuk belajar lebih aktif, dan 7) dapat 

membiasakan diri berpikir serta berbahasa secara tertib dan teratur. 
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Secara umum menulis berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat 

membawa kita untuk menjelaskan pikiran-pikiran atau gagasan secara teratur dan 

terorganisasi. 

2.2.2 Paragraf Argumentasi 

Indriati (2001:26) mengemukakan bahwa: 

 Istilah argumen berasal dari kata istilah argumenberasal dari bahasa latin 
‘arguere’ yang bermakna menunjukkan, membuat jelas, dan membuktikan. 
Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, bukti-
bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga orang akan membenarkan pendapat, 
sikap, gagasan, dan keyakinan kita. 
 

Berikut adalah beberapa definisi argumentasi menurut para ahli. Menurut 

Alwasilah (2007:116) argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran 

atau ketidak-benaran dari sebuah pernyataan. Selanjutnya menurut Keraf (2010:3) 

bahwa argumentasi adalah suatu retorika yang berusaha mempengaruhi sikap dan 

pendapat orang lain, agar mereka percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan 

apa yang diinginkan penulis. Melalui argumentasi penulis berusaha merangkaikan 

fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu 

pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak. Menurut Kosasih (2003:50) 

pengertian argumen bermakna ‘alasan’. Argumentasi berarti “pemberian alasan 

yang kuat dan meyakinkan”. Dengan demikian, paragraf argumentasi adalah 

paragraf yang mengemukakan alasan, bukti, dan sejenisnya, digunakan penulis 

untuk mempengaruhi pembaca agar mereka menyetujui pendapat, sikap, atau 

keyakinan. 

William dan Wade ( 1963:2) the history of that argument display two 

features that are of special interest, which we call probation by process and 
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heterogeneous consensus. William dan Kent Wade mengemukakan bahwa 

argumentasi terdiri atas dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian penciptaan atau 

masa percobaan yang selanjutnya otak membentuk gagasan-gagasan yang sesuai. 

Bagian kedua adalah pemufakatan yang beragam, yaitu otak akan membentuk 

gagasan yang bermacam-macam misalnya setuju dan tidak setuju. Mereka 

menambahkan bahwa tulisan argumentasi mencerminkan kualitas proses, 

pemikiran kritis, dan penilaian yang bertanggung jawab untuk meyakinkan 

pembaca. 

The idea is that the product of argumentation reflects the quality process, 
such as the level of critical testing, the social-psychological conditions that foster 
or hinder responsible judgement on the part of the participants, and so on. Some 
of these merits are audience- or discipline – specific conventions of 
representation and the like, others are features that one can in principle analyze 
impersonally, but whose cogency depends on the audience (William dan Kent W, 
2008:18). 

 
Menurut Keraf (2010:4) dasar sebuah tulisan yang bersifat argumentatif 

adalah berpikir kritis dan logis. Untuk itu ia harus bertolak dari fakta-fakta atau 

evidensi-evidensi yang ada. Dalam argumentasi terdapat motivasi yang lebih kuat, 

disamping memerlukan kejelasan, argumentasi juga memerlukan keyakinan 

dengan perantaraan fakta-fakta itu. Dengan fakta yang benar, ia dapat 

merangkaikan suatu penuturan yang logis menuju kepada suatu kesimpulan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang kurang hati-hati dan tidak cermat 

menganalisa data-data tersebut dapat menggagalkan seluruh usaha 

pembuktiannya. 

Berdasarkan pemaparan semua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat logis penulis disertai 
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bukti-bukti kuat untuk menyetujui atau tidak mengenai suatu topik, dengan 

maksud mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang disampaikan penulis. 

 

2.2.2.1Ciri – Ciri Paragraf Argumentasi 

Indriati(2001:28) mengatakan bahwa ciri-ciri paragraf argumentasi, antara 

lain, (1) berisi argumen-argumen sebagai upaya pembuktian suatu pendapat atau 

sikap, (2) bertujuan meyakinkan pembaca agar mengikuti apa yang dikemukakan 

penulis, (3) Menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir, (4) 

bertolak dari fakta-fakta atau evidensi-evidensi, (5) bersikap mendesakan 

pendapat atau sikap kepada pembaca, (6) merupakan bentuk retorika yang sering 

digunakan dalam tulisan-tulisan ilmiah (7) ada pernyataan, ide, atau pendapat 

yang dikemukakan penulisnya, (8) alasan, data, atau fakta yang mendukung (9) 

pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. 

 Indriati dalam penjelasannya di atas mengemukakan bahwa salah satu ciri-

ciri paragraf argumentasi adalah bertolak dari fakta-fakta atau evidensi-evidensi. 

Evidensi ini adalah unsur yang terpenting dalam paragraf argumentasi. Pada 

hakikatnya evidensi adalah semua fakta yang ada, semua kesaksian, semua 

informasi atau semua otoritas dan sebagainya yang dihubungkan untuk 

membuktikan suatu kebenaran. Fakta dalam kedudukan evidensi ini tidak boleh 

dicampuradukkan dengan pernyataan atau penegasan. Dalam wujud yang paling 

rendah, evidensi ini berbentuk data atau informasi yang didapat dari suatu sumber 

tertentu (keraf, 2010:9) 
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Menurut Keraf (2007:103-104) ciri-ciri tulisan argumentasi, yaitu tulisan 

argumentasi mengandung kebenaran untuk mengubah sikap dan keyakinan orang 

menurut topik yang diargumentasikan. Untuk menunjukkan kebenaran tersebut, 

seorang penulis harus menyusun fakta yang benar. Dengan demikian, lawannya 

tidak bisa mengajukan fakta atau simpulan yang bertentangan dengan fakta dan 

simpulannya itu, pengarang berusaha menghindari sikap istilah yang dapat 

menimbulkan prasangka tertentu, secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap 

istilah harus mewakili satu makna secara jelas dan tegas, pengarang membatasi 

pengertian istilah yang akan dipergunakan, pengarang harus menetapkan secara 

tepat titik ketidaksepakatan yang akan diargumentasikan. 

Nursisto (2000:43) ciri-ciri tulisan argumentasi, yaitu mengandung bukti 

dan keberanian, alasan kuat, menggunakan bahasa denotatif, analisis rasional 

(berdasarkan fakta), unsur subjektif dan emosional sangat dibatasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri 

argumentasi adalah menampilkan pendapat disertai alasan, fakta, sebagai bukti, 

serta mampu meyakinkan pembaca untuk percaya dan menerima apa yang 

dipaparkan oleh penulis. Selain itu, tulisan argumentasi juga menggunakan bahasa 

denotatif dan disusun dengan kalimat efektif. 
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2.2.2.2 Komponen Paragraf Argumentasi 

 Keraf (2010, 104-107) mengemukakan argumen atas tiga komponen. 

Adapun ketiga komponen tersebut yaitu sebagai berikut ini. 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan bertujuan untuk menarik minat pembaca, memusatkan 

perhatian pembaca kepada argumen-argumen yang disampaikan, serta 

menunjukkan dasar-dasar mengapa argumentasi itu harus 

dikemukakan dalam kesempatan tersebut. Secara ideal pendahuluan 

harus mengandung cukup banyak bahan untuk menarik perhatian 

pembaca yang tidak ahli, serta memperkenalkan kepada pembaca 

fakta-fakta pendahuluan yang perlu untuk memahami argumentasinya.. 

2. Tubuh Argumen 

Seluruh proses penyusunan argumen terletak pada kemahiran dan 

keahlian penulisnya. Selama mengerjakan argumentasi, pengarang 

harus terus-menerus menempatkan dirinya di pihak pembaca. 

3. Kesimpulan dan ringkasan 

Dengan tidak mempersoalkan topik mana yang dikemukakan dalam 

argumentasi, pengarang harus menjaga agar konklusi yang 

disimpulkannya tetap memelihara tujuan dan menyegarkan kembali 

ingatan pembaca tentang apa yang telah dicapai dan mengapa 

konklusi-konklusi itu diterima sebagai sesuatu yang logis 
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2.2.2.3   Syarat Paragraf Argumentasi 

 Menurut Rosidi (2009:29) sebuah paragraf dikatakan baik apabila sudah 

memenuhi syarat-syarat sebuah paragraf. Maka, dalam menyusun sebuah paragraf 

argumentasi perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. 

1. harus mengetahui benar pokok persoalan yang akan diargumentasikan 

berikut argumen-argumennya. 

2. harus berusaha mengemukakan permasalahan dengan sejelas-

jelasnyasehingga mudah dipahami pembaca. 

3. menggunakan kata-kata denotatif dan disusun dalam kalimat efektif 

sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. 

4. argumentasi harus mengandung unsur kebenaran untuk mencapai logis 

dan benar. 

5. evidensi, baik berupa bukti, contoh, alasan-alasan harus dikemukakan 

berdasarkan logika atau penalaran budi akal sehingga tersusun sebuah 

karangan argumentasi yang logis dan sistematis. 

Hal itupun sejalan dengan pendapat Keraf (2010:102) yang mengatakan 

bahwa titik tolak argumentasi adalah sebagai berikut. 

1. Pembicara atau pengarang harus mengetahui sedikit tentang subyek 

yang akan dikemukakannya, sekurang-kurangnya mengenai prinsip-

prinsip ilmiahnya. Karena argumentasi pertama-tama didasarkan pada 

fakta, informasi, evidensi, dan jalan pikiran yang menghubung-

hubungkan fakta-fakta dan informasi-informasi tersebut. 
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2. Pengarang harus bersedia mempertimbangkan pandangan-pandangan 

atau pendapat-pendapatyang bertentangan dengan pendapatnya 

sendiri. Mempertimbangkan pendapat lawan tidak berarti harus 

menyerah kepada lawan. Mempertimbangkan pendapat lawan adalah 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah di antara fakta-fakta yang 

diajukan lawan ada yang dapat dipergunakannya, sehingga malah 

akan memperlemah pendapat lawan tadi. Dapat juga terjadi bahwa 

fakta dan evidensi lawanlah yang benar, sehingga pendapat lawanlah 

yang harus diterima. 

Disamping kedua prinsip di atas, penulis dan pembicara harus 

memperhatikan pula ketiga prinsip tambahan berikut ini. 

3. Pembicara atau penulis argumentasi harus berusaha untuk 

mengemukakan pokok persoalannya dengan jelas; ia harus 

menjelaskan mengapa ia harus memilih topik tersebut. Sementara itu 

ia harus menggunakan harus mengemukakan pula konsep-konsep dan 

istilah-istilah yang tepat. 

4. Pembicara atau penulis harus menyelidiki persyaratan mana yang 

masih diperlukan bagi tujuan-tujuan lain yang tercakup dalam 

persoalan yang dibahas itu, dan sampai dimana kebenaran dari 

pernyataan yang telah dirumuskannya itu. 

5. Dari semua maksud dan tujuan yang terkandung dalam persoalan itu, 

maksud yang mana yang lebih memuaskan pembicara atau penulis 

untuk menyampaikan masalahnya. 
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Syarat-syarat di atas diperkuat oleh pendapat Alwasilah (2007:116) bahwa 

argumen mengandalkan berbagai jenis appeal, yakni banding atau pertimbangan. 

Jenis-jenis appeal yang lazim dipakai para penulisnya adalah sebagai berikut ini. 

1. Appeal to the writer’s own credibility 

Pertimbangan kredibilitas atau otoritas kepakaran sang penulis dengan 

menunjukkan dirinya menguasai ihwal suatu persoalan dengan tetap 

menghargai pandangan pembaca. 

2. Appeal to empirical data 

Pertimbangan data empiris dengan menyajikan data primer atau 

sekunder untuk memperkuat argumen. 

3. Appeals to reason (logical appeals) 

Pertimbangan nalar atau logika, yakni bernalar dengan tepat ketika 

mengajukan pendapat disertai bukti-bukti yang meyakinkan. 

4. Appeals to the reader’s emotions, values, or attitudes 

Pertimbangan nilai-nilai, emosi, dan sikap dengan memilih contoh-

contoh yang memunculkan isu-isu yang diharapkan dapat meluluhkan 

perasaan pembaca dengan menggunakan bahasa yang kaya makna 

konotatifnya. 

Keempat pertimbangan tersebut harus digunakan secara proporsional. Jika 

yang diandalkan adalah pertimbangan otoritas atau kredibilitas diri, maka kesan 

yang muncul penulis tidak peduli dengan emosi pembaca atau seolah-olah 

melupakan bahwa pembaca juga bernalar. Di samping itu, jika terlalu 

mengandalkan pertimbangan logika, akan membuat tulisan menjadi terkesan 
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dingin, kaku, kejam, dan tak bernurani. Sebaliknya, jika terlalu mengandalkan 

pertimbangan nurani pembaca membangun kesan bahwa penulis lembek, tak 

berpendirian, dan mudah terbawa keadaan. 

Berdasarkan pemaparan semua ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwapembicara atau penulis argumentasi harus berusaha untuk mengemukakan 

pokok persoalannya dengan jelas; ia harus menjelaskan mengapa ia harus memilih 

topik tersebut. Selanjutnya, paragraf argumentasi harus terdapat data yang empiris 

untuk memperkuat argumen. Menentukan permasalahan-permasalahan yang dapat 

mempengaruhi emosi dan sikap pembaca dengan memunculkan isu-su terkini 

mutlak harus dimunculkan. Paragraf argumentasi juga harus menggunakan kata-

kata denotatif dan disusun dalam kalimat efektif agar tidak menimbulkan 

kesalahpahaman. Paragraf argumentasi juga memerlukan evidensi baik berupa 

bukti, contoh-contoh, atau alasan yang dikemukakan berdasarkan nalar atau 

logika. 

2.2.2.4Langkah-langkah Menulis Paragraf Argumentasi 

Langkah-langkah dalam menulis karangan argumentasi, menurut kosasih 

(2003:27) langkah yang pertama yaitu menentukan topik/tema. Memilih topik 

atau tema yang bersifat aktual dan terkini. Selanjutnya, menetapkan tujuan. Dalam 

tahap ini, penulis diminta untuk menentukan tujuan dari penulisan paragraf. 

Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumber 

diperoleh dari berbagai media misalnya media elektronik atau cetak. Langkah 

keempat yaitu menyusun kerangka paragraf menjadi paragraf argumentasi. 

Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka paragraf. kerangka yang 
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telah ada dikembangkan berdasarkan fakta dan opini. Langkah kelima yaitu 

menentukan cara pengakhiran dan penyimpulan paragraf. Pada akhir pemaparan 

suatu argumen, diperlukan adanya kesimpulan dari apa yang disampaikan. 

Langkah terakhir yaitu menyempurnakan paragraf. Dalam hal ini perlu 

diperhatikan cara penulisan dan ejaan dalam paragraf. 

 

2.2.3 Teknik Think – Talk - Write 

TeknikThink-Talk-Write diperkenalkanoleh Huinker dan Laughin (dalam 

Ansari, 2003:36). Teknikini pada dasarnya dibangun melalui berpikir, berbicara, 

dan menulis. Alur Think-Talk-Writedimulai dari keterlibatansiswa 

dalamberpikiratauberdialogdengandirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum 

menulis. Suasana seperti ini lebih efektifjika dilakukan dalam kelompok 

heterogen antara 3-5 orang siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca, 

membuat catatan kecil, menjelaskan, mendengar, dan membagi ide bersama 

teman, kemudian mengungkapkannya melalui tulisan. 

Pembelajaran think-talk-write dapat mendorong siswa untuk selalu aktif 

berpartisipasi, komunikatif, siswa dilatih untuk berpikir kritis, siap 

mengemukakan pendapatnya sendiri secara obyektif, menghargai pendapat orang 

lain, dan melatih siswa untuk menuliskan hasil diskusinya ke dalam bentuk tulisan 

secara sistematis sehingga siswa lebih memahami materi pelajaran. 

 

 



38 
 

Guru 

Situasi Masalah 
THINK 

Membaca Teks dan 
membuat catatan secara 

individual 

TALK 
Interaksi dalam grup 
untuk membahas isi 

catatan kecil

WRITE 
Konstruksi hasil dari think 
dan talk secara individual 

Menulis 
Karangan 

2.2.3.1 Alur Pembelajaran Menulis dengan menggunakan Teknik TTW 

 Alurpembelajaranmenulis karanganargumentasidengan menggunakan 

teknik TTW dapatterlihat pada bagan berikut ini. 

Alur pembelajaran dengan teknik  TTW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Huinker dan Laughin (dalam Ansari, 2003:36) 

Bagan 1. Alur Pembelajaran dengan teknik TTW 

Langkah pertama Teknik pembelajaran Think – Talk - Write adalah 

mengelompokkan siswa ke dalam beberapa kelompok. Guru membagikan foto 

berbasis lingkungan sekolah pada tiap-tiap kelompok. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan menemukan inti dari masalah 

yang terdapat dalam foto. Guru memberikan kesempatan kepada tiap-tiap 

kelompok untuk merumuskan hasil pengamatan mereka sesuai dengan perspektif 

yang dikembangkannya. Pada kegiatan ini, tahap thinksedang berlangsung. 
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Tiap-tiap kelompok diminta untuk berdiskusi secara internal untuk 

menyelaraskan sudut pandang dan pendapat kelompoknya.Perwakilan tiap 

kelompok diminta untuk menyampaikan argumentasi sesuai pandangan yang 

dikembangkan kelompoknya. Perwakilan kelompok meminta tanggapan, bantahan 

atau koreksi dari kelompok lain perihal isu yang sama. Pada kegiatan ini, tahap 

talk sedang berlangsung. Guru memberikan evaluasi sehingga siswa dapat 

mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi-argumentasi yang telah 

mereka munculkan. 

Setelah pendapat-pendapat tersebut menemukan titik temu, maka  tiap-tiap 

individu diminta untuk menyusun paragraf argumentasi sesuai dengan pendapat 

yang telah mereka kemukakan. Kegiatan ini melingkupi di dalam tahap write. 

Dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahap proses think-talk-write, guru 

dan siswa harus melalui tiap tahap secara runtut dan sistematis agar proses 

pembelajaran dengan teknik think-talk-write terjadi keseimbangan antara guru dan 

siswa pada tiap tahapnya. 

2.2.4 Media Pembelajaran 

Soeparno (1987:1), media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran 

(channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) kepada penerimanya 

(receiver).  

Media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis, photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun 

kembali informasi visual atau verbal (Arsyad, 1996:3). 
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Daryanto (2010:157) mengungkapkan bahwa media adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima 

sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian 

siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Sedangkan 

National education Association (NEA) menyatakan bahwa media adalah segala 

benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan 

beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar 

mengajar (Sadiman, 2009:6-7) 

Dari bermacam definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan pembelajaran 

dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan serta perhatian siswa 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. 

2.2.4.1Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah 

 Daryanto (2010:107-108) menjelaskan bahwa dewasa ini gambar foto 

secara luas bisa diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari surat-surat kabar, 

majalah-majalah, brosur-brosur dan buku-buku. Foto yang diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar-

mengajar, pada setiap jenjang pendidikan dan berbagai disiplin ilmu. 

 Gambar foto itu pada dasarnya membantu mendorong para siswa dan 

dapat meningkatkan minatnya pada pelajaran. Membantu mereka dalam 

mengembangkan kemampuan berbahasa dalam bercerita, dramatisasi, bacaan, dan 

penulisan, serta membantu mereka menafsirkan dan mengingat isi materi bacaan 

dari buku teks. 



41 
 

 Gambar foto berbasis lingkungan sekolah adalah gambar peristiwa yang 

sering dialami siswa di lingkungan sekolah agar siswa dapat memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan. 

 

2.2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis paragraf argumentasi merupakan salah satu subkompetensi yang 

ada dalam kurikulum SMA/MA. untuk keterampilan menulis pada siswa kelas X. 

Kriteria pencapaian hasil belajar dalam kegiatan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi adalah mampu mengemukakan pendapat yang selanjutnya akan 

dituliskan dalam paragraf argumentasi dengan bahasa yang efektif. 

Realita yang terjadi di lapangan ternyata kemampuan keterampilan 

menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang 

belum memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi rata-rata dan nilai rata-rata 

siswa yang masih dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM). Dari observasi 

tersebut, kemampuan menulis paragraf argumentasi rata-rata masih banyak 

kesalahan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Salah satu faktor yang berpengaruh yaitu dalam 

pemilihan teknik pembelajaran di kelas. Selama ini guru masih saja menggunakan 

cara lama (ceramah) dalam kegiatan pembelajaran dan transfer belajar yang 

mementingkan hasil belajar daripada proses pembelajaran. Hal inilah yang 

menyebabkan siswa kesulitan mengakses pelajaran yang diberikan guru karena 

guru tidak memberikan contoh nyata dan alur pembelajaran yang kurang menarik. 
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Penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh peneliti ini terbagi atas dua 

siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Siklus satu diawali dengan tahap perencanaan, rencana-

rencana kegiatan disusun untuk menemukan solusi pemecahan masalah. 

Selanjutnya, melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun pada 

saat proses pembelajaran saat menulis paragraf argumentasi berlangsung. 

Tindakan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan Teknikthink – talk – 

write dan foto berbasis lingkungan sekolah sebagai media kemudian dilanjutkan 

dengan tahap observasi dan tahap akhir yaitu refleksi. Pada tahap ini dilakukan 

refleksi hasil-hasil yang diperoleh dalam pembelajaran. Kelebihan atau kemajuan 

yang diperoleh pada siklus satu dipertahankan, sedangkan kelemahan dan 

kekurangan yang ada dicarikan solusi pemecahannya pada siklus yang kedua. 

Diharapkan pada siklus yang dua ini, hasil yang didapat dapat meningkat, 

kelemahan dan kekurangan yang ada dapat teratasi. 

Segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi pada siklus satu diperbaiki 

pada siklus dua, terutama pada tahap perencanaan dan tahap-tahap yang ada pada 

siklus dua sama dengan tahap pada siklus satu. Hasil pembelajaran yang didapat 

pada siklus satu dan siklus dua diperbandingkan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa melalui Teknikthink – talk - 

write dengan menggunakan dan memanfaatkan media foto berbasis lingkungan 

sekolah. Apabila hasil yang didapat pada siklus dua belum berhasil, maka akan 

dilanjutkan dalam siklus tiga dan seterusnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas atau PTK 

yang terdiri atas dua siklus. Setiap siklus, terdiri atas empat komponen, yaitu 

perencanaan, tindakan, pengamatan atau observasi dan refleksi.Keempat 

komponen  itu dipandang sebagai satu siklus. Penelitian tindakan kelas dilakukan 

oleh peneliti dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dari 

tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas dan memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan-tindakan pada kegiatan pembelajaran. Untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan tindakan kelas yang mencakup beberapa 

siklus. Jika tindakan pada siklus I nilai rata-ratanya belum mencapai target yang 

ditentukan, maka akan dilakukan siklus II.  

Berikut ini adalah bagan siklus yang ditempuh peneliti: 

     

KA          TL  

          P                     RP  

 

                R           T              R         T 

O               O  

   

Siklus I SiklusII 

 

SI 

 

SII 
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Bagan 3. Siklus Penelitian Tindakan Kelas    

Keterangan: 

KA : Kondisi Awal 

TL : Tindak Lanjut 

P : Perencanaan 

T : Tindakan  

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

O : Observasi 

SI         : Siklus I 

SII       : Siklus II 

 

Bagan tersebut dipaparkan dua siklus penelitian yaitu siklus I dan siklus II. 

Kegiatan siklus I dan siklus II meliputi empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan  refleksi. Sebelum tindakan siklus I dilaksanakan, peneliti terlebih 

dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang untuk mengetahui kesulitan yang 

dialami siswa dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian siklus I terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan 

Dalam perencanaan ini peneliti berkonsultasi dan bekerjasama dengan 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang 

khususnya dalam merancang rencana pembelajaran. Selain itu, peneliti juga 

bekerjasama dalam menentukan dan memilih alokasi waktu yang akan digunakan 
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dalam penelitian tersebut. Hal ini dilakukan peneliti agar perencanaan 

pembelajaran dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik dan masalah yang 

dialami yakni pembelajaran menulis paragraf argumentasi dapat teratasi. Masalah 

yang dimaksud yakni masih rendahnya kemampuan siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi karena teknik pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan 

tidak sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Solusinya, guru 

mencoba mengatasinya dengan menerapkan teknik think – talk- write dengan 

pemanfaatan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah. Kegiatan yang dilakukan 

yakni dengan mempersiapkan rencana pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menyusun satuan pelajaran; (2) 

menyusun rencana pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

menggunakan teknik think – talk - write; (3) membuat dan menyiapkan instrumen 

penelitian yang meliputi, lembar observasi, lembar wawancara, lembar catatan 

harian siswa, lembar catatan harian guru, dan dokumentasi yang berupa foto untuk 

mengetahui proses pembelajaran keterampilan menulis paragraf argumentasi 

melalui teknik think – talk - write dengan pemanfaatan foto sebagai medianya; (4) 

menyiapkan perangkat tes menulis paragraf argumentasi, meliputi kisi-kisi soal, 

pedoman penilaian, dan penilaian; dan (5) menyusun rancangan evaluasi program. 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap ini dilakukan dengan mengacu pada rencana pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Materi pembelajaran adalah menulis paragraf argumentasi 

dengan menggunakan teknik think – talk – write. Langkah-langkah yang 

dilaksanakan pada tahap ini adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 
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Pada tahap pendahuluan guru terlebih dahulu mengkondisikan siswa agar 

siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, guru memberikan penjelasan tentang 

tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang akan 

diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Guru bertanya jawab dengan siswa dan melakukan apersepsi 

mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang akan dilakukan. 

Pada kegiatan inti, guru memberikan contoh paragraf argumentasi dari 

surat kabar atau atau media cetak lainnya, guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai paragraf argumentasi. Guru menjelaskan tentang materi paragraf 

argumentasi. Guru meminta siswa berkelompok dan melakukan pengamatan 

terhadap foto yang telah dibagikan. Guru menyuruh siswa untuk berdiskusi secara 

internal. Guru meminta perwakilan tiap kelompok untuk membacakan hasil 

pengamatannya dan kelompok lain diminta untuk menangggapi. Guru 

memberikan evaluasi agar peserta didik dapat mencari jawaban sebagai titik temu 

dari argumentasi-argumentasi yang telah mereka munculkan sebelumnya. Guru 

bersama siswa menulis paragraf argumentasi berdasarkan kerangka pokok yang 

telah  mereka kemukakan sebelumnya. 

Pada tahap penutup atau akhir  pembelajaran ini yakni dengan melakukan 

refleksi bersama siswa dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah 

dilakukan. Guru memberikan penguatan dan menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami oleh siswa tentang materi menulis paragraf argumentasi. Di 

akhir pertemuan pada setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta 

menulis catatan harian (berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan 
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pembelajaran) begitupun juga guru. Catatan harian siswa digunakan guru untuk 

memperoleh data nontes terhadap pembelajaran menulisparagraf argumentasi 

melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dan teknik think – talk – write. 

3.1.1.3 Observasi 

Kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengambil data 

dari mengamati dan mencatat kegiatan siswa selama penelitian berlangsung dan 

respon siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknik 

think – talk – write. Agar hasil pengamatan bisa objektif dalam pelaksanaannya, 

guru minta bantuan kepada rekan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

untuk ikut mengadakan pengamatan. Pengamat mengikuti kegiatan dari awal 

sampai akhir pembelajaran. Aspek-aspek yang dinilai dalam pengamatan adalah 

perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran seperti keseriusan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas, dan 

tanggapan siswa terhadap pendekatan dan model pembelajaran. 

  Setelah kegiatan pembelajaran selesai, guru membagikan lembar catatan 

harian kepada siswa untuk mengetahui pesan dan kesan, tanggapan, dan saran 

siswa mengenai materi yang diajarkan, teknik dan penggunaan Media Foto 

Berbasis Lingkungan Sekolah pada kegiatan pembelajaran. Hal ini digunakan 

untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya.  

 Peneliti juga membagikan catatan harian kepada guru yang berisi tentang 

ungkapan perasaan setelah melaksanakan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think – talk - Write dengan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah. Untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran 
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menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – write dengan Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah, guru juga melakukan wawancara kepada 

siswa. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terutama pada siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi, nilai cukup, dan nilai terendah. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui sikap positif dan sikap negatif siswa dalam kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – write 

dengan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah, kesulitan dan penyebab  

kesulitan yang dihadapi siswa. Hal ini juga digunakan untuk memperbaiki 

tindakan pada siklus berikutnya 

3.1.1.4 Refleksi 

Setelah tahap tindakan dan penguatan selesai dilakukan, guru melakukan 

analisis terhadap hasil tes dan nontes. Selanjutnya, mengacu pada hasil analisis itu 

guru melakukan refleksi. Hasil refleksi yang didapat akan digunakan sebagai 

masukan dalam menetapkan langkah berikutnya pada siklus II. Apabila terdapat 

kekurangan dalam siklus I maka hasil tersebut akan digunakan sebagai bahan 

perbaikan pada siklus II, apabila terdapat kemajuan maka akan dipertahankan atau 

ditingkatkan pada siklus II. 

Adapun target nilai ketuntasan belajar pada siklus I yang diterapkan adalah 

mengacu pada KKM bahasa Indonesia SMA KESATRIAN 2 Semarang yaitu 75. 

Apabila siswa belum mencapai nilai ketuntasan belajar secara klasikal  sebesar 75, 

guru melakukan perbaikan pada siklus II. 
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Melalui kegiatan refleksi, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa 

mengenai kegiatan pembelajaran dapat terdeteksi dan diketahui, selanjutnya 

kesulitan tersebut dapat dicarikan jalan keluar. 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pada siklus II, langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti siklus 

I. Siklus II hanya menyempurnakan atau memperbaiki kekurangan pada siklus I. 

Berdasarkan refleksi pada pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui 

Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dan teknik think – talk – writepada 

siklus I, peneliti menyusun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan pada 

siklus II. Siklus II ini terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Langkah-langkah siklus II sebagai berikut: 

3.1.2.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, peneliti mempersiapkan hal-hal yang akan 

dilaksanakan pada siklus II dengan memperbaiki hasil refleksi siklus I. 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus II meliputi: 1) membuat perbaikan 

rencana pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – 

write dengan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah, 2) menyiapkan instrumen 

penelitian berupa lembar observasi, lembar catatan harian guru, lembar catatan 

harian siswa, dan pedoman wawancara yang lebih sistematis untuk memperoleh 

data nontes pada siklus II, dan 3) menyusun rencana pembelajaran menulis 

menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk- write  dengan Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Kegiatan tindakan dilakukan pada siklus II meliputi perbaikan yang 

berdasarkan atas tindakan yang dilakukan pada siklus I. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan tindakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk memperbaiki 

hasil refleksi siklus I. Materi pembelajaran adalah menulis paragraf argumentasi 

melalui teknik think – talk – write dengan menggunakan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah.  

Pelaksanaan tindakan pada siklus II sedikit berbeda dengan tindakan 

pada siklus I. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti yaitu, 1) guru 

memberitahu siswa bahwa pembelajaran yang dilakukan masih sama, hanya saja 

kali ini guru ingin mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik dari 

sebelumnya sebagai perbaikan; 2) guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

mengenai materi pelajaran menulis paragraf argumentasi untuk mengingatkan 

siswa tentang materi ini pada pertemuan sebelumnya; 3) Guru menerangkan 

kembali materi menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – 

writedan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah sebagai penguat materi yang 

disampaikan sebelumnya; 4) guru meminta siswa untuk bertanya tentang hal-hal 

yang belum dimengerti dan kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menulis 

paragraf argumentasi, sedangkan guru memberikan solusi; 5) guru memberi 

contoh penulisan paragraf argumentasi dengan mengajak siswa bersama-sama 

menulis paragraf argumentasi tentang foto yang disajikan guru, sebagai 

penguatan; 6) guru menyuruh siswa kembali berkelompok sesuai kelompok pada 

siklus I; 7) guru meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap foto yang 
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dibagikan guru kelas;  8) Guru meminta kelompok yang ada saling berhadapan 

untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap paragraf argumentasi yang telah 

dibuat oleh teman kelompoknya disertai alasan yang jelas (aplikasi teknik think – 

talk – write ). 9) Guru mengevaluasi paragraf argumentasi hasil pekerjaan masing-

masing kelompok yang telah di koreksi oleh teman kelompoknya, agar peserta 

didik dapat mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi dan koreksi yang 

telah mereka munculkan sebelumnya; dan 10) guru mengajak siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada siswa 

mengenai hasil belajar yang dilakukan pada siklus I. Di akhir pertemuan pada 

setiap siklus guru mengadakan tes, siswa juga diminta menulis catatan harian 

(berupa kesan dan pesan siswa terhadap kegiatan pembelajaran) begitupun juga 

guru. Catatan harian siswa digunakan guru untuk memperoleh data nontes 

terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah mading sekolah dan model think – talk – write. 

3.1.2.3 Observasi  

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang 

berisi catatan penting mengenai perilaku siswa saat proses pembelajaran. Agar 

hasil pengamatan bisa objektif, dalam pelaksanaannya peneliti meminta bantuan 

kepada rekan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk ikut 

mengadakan pengamatan. Pengamat mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Aspek-aspek yang diamati pada siklus II ini adalah 1) perubahan 
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perilaku siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think – talk – write  dengan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah menjadi lebih baik atau justru berkurang, 2) kesungguhan 

siswa memperhatikan penjelasan guru, serta pada saat menulis paragraf 

argumentasimengalami perubahan kearah lebih baik atau tidak, dan 3) Suasana 

kelas yang terjadi pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah kegiatan 

pembelajaran selesai, guru membagikan jurnal kepada siswauntuk memperoleh 

tanggapan, serta pesan dan kesan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga 

melakukan wawancara kepada siswa yang dilakukan di luar jam pelajaran 

terutama pada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, nilai cukup, dan nilai rendah. 

Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui sikap positif maupun sikap negatif 

siswa dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – 

talk – Write dengan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah. 

Pada pengamatan siklus II ini, guru lebih banyak memperhatikan 

perilaku siswa yang memberikan respon kurang baik (negatif) saat pembelajaran 

siklus I, apakah siswa tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi baik atau 

tetap seperti pada siklus I. Siswa yang memperlihatkan sikap baik diberi motivasi 

dan penguatan untuk mempertahankan sikap baiknya tersebut, sedangkan siswa 

yang bersikap kurang baik diberi pengertian dan dorongan agar berperilaku baik 

dan mengikuti pelajaran dengan baik. 

3.1.2.4 Refleksi 

Pada siklus II, refleksi dilakukan untuk mengetahui keefektifan penggunaan 

Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan menerapkan teknik think – talk 
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– writedalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Peneliti melakukan 

analisis terhadap hasil observasi, catatan harian siswa, catatan harian guru, dan 

wawancarayang telah dilakukan. Dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui 

peningkatan keterampilan siswa dalam menulis paragraf argumentasi melalui 

Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – write pada 

siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2, Semarang yang mana peningkatan tersebut 

merupakan target utama  pencapaian dalam siklus II ini. Pada siklus II ini juga 

diharapkan terjadi peningkatan dan perubahan perilaku siswa yang positif dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2, Semarang. Penentuan subjek 

penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan informasi dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa kelas X-3 hasilnya 

masih rendah dibandingkan kelas X yang lainnya di SMA Kesatrian 2, 

Semarang; 

2. Materi pembelajaran menulis paragraf argumentasi tercantum dalam 

KTSP. Dengan demikian, materi paragraf argumentasi harus diberikan 

kepada siswa; 

3. Keadaan kelas X-3 sering pasif dalam proses pembelajaran, karena guru 

belum menggunakan teknik dan media pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa untuk menulis. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel 

keterampilan menulis paragraf argumentasi, variabel Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah, dan variabel teknik think – talk – write. 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Paragraf argumentasi 

Keterampilan menulis paragraf argumentasi adalah keterampilan menulis 

pendapat disertai alasan dan menunjukkan fakta-fakta untuk membuktikan suatu 

kebenaran, sehingga pembaca yakin dan terpengaruh oleh penulis. Keterampilan 

menulis paragraf argumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

menulis paragraf argumentasi berdasarkan media Foto berbasis Lingkungan 

Sekolah. 

Variabel keterampilan menulis paragraf argumentasi dalam penelitian ini 

adalah keterampilan menulis paragraf argumentasi yang akan dicapai siswa. 

Peningkatan keterampilan yang diharapkan adalah siswa mampu menulis paragraf 

argumentasi sesuai dengan kriteria penilaian menulis paragraf argumentasi. 

Kriteria penilaian tersebut, yaitu: (1) kesesuaian judul mencerminkan  isi paragraf 

dan bertema lingkungan; (2) mengemukakan pokok persoalan; (3) terdapat data 

yang empiris sebagai evidensi untuk memperkuat argumen; (4) mempengaruhi 

emosi pembaca dan memunculkan isu-su terkini; dan (5)menggunakan kata-kata 

denotatif dan kalimat efektif. Kondisi awal atau prasiklus menulis paragraf 

argumentasi siswa X-3 SMA Kesatrian 2 Semarang rata-rata mendapatkan nilai 

58. Nilai tersebut masih jauh dari KKM. Dengan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui model think-talk-write diharapkan keterampilan menulis 
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paragraf argumentasi siswa kelas X-3SMA Kesatrian 2 Semarang, dikatakan 

berhasil dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi apabila telah mencapai 

nilai rata-rata klasikal lebih atau sama dengan 75 dari rentang nilai  0-100 dan 

terjadi perubahan tingkah laku yang positif. 

3.3.2 Variabel Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah 

Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolahmerupakan salah satu media 

yang cocok digunakan dalam pembelajaran menulis bahasa. Media Foto 

diharapkan dapat membantu siswa untuk merangsang daya pikir dan kreativitas 

siswa untuk lebih mengekspresikan apa yang ada dipikirannya dan 

menuangkannya dalam paragraf argumentasi serta membantu siswa untuk 

meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam menulis paragraf 

argumentasi. Dalam penerapannya sebagai media pembelajaran, khususnya 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi, selain tema atau kriteria paragraf 

argumentasi yang akan dibuat sudah ditentukan, media ini juga dipadukan dengan 

teknik think – talk – write sehingga semakin memudahkan siswa untuk menggali 

ide-ide, gagasan dan argumen-argumennya dalam proses pembelajaran. Penilaian 

terhadap pembelajaran menulis paragraf argumentasi dilakukan dengan penilaian 

individu. Penilaian individu diperoleh melalui hasil tes menulis paragraf 

argumentasi.  Penilaian tersebut digunakan untuk mengukur pemahaman siswa 

terhadap materi pembelajaran. 
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3.3.3 Variabel Teknik Think – Talk – Write 

Teknik Think – Talk - Writeadalah cara khusus yang dipilih guru untuk 

mengeksplorasi gagasan dan argumen yang dimiliki oleh siswa agar siswa 

menjadi terlatih menuangkan gagasannya dan berargumen.    

Pada kegiatan pembelajaran, guru memberikan stimulus dengan menyuruh 

siswa membuat paragraf argumentasi berdasarkan pengamatan terhadap foto. 

Kemudian, siswa mencoba membuat paragraf argumentasi dengan kriteria yang 

ada dan berdasarkan hasil pengamatannya. Setelah itu siswa diminta membacakan 

paragraf argumentasi yang dibuat di depan kelas. sedangkan teman yang lain 

memberikan tanggapan, saran, bahkan kritik dari berbagai perspektif terhadap 

paragraf argumentasi dari kelompok penyaji (aplikasi teknik think – talk – write). 

Setelah pembelajaran selesai, guru mengadakan evaluasi terhadap 

argumen-argumen (tanggapan) yang muncul dari peserta didik agar mereka dapat 

mencari jawaban sebagai titik temu dari argumentasi-argumentasi yang telah 

mereka munculkan sebelumnya. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam 

bentuk tes dan nontes. Dengan menggunakan tes, peneliti dapat mengetahui 

kemampuan menulis paragraf argumentasi siswa. Sedangkan bentuk instrumen 

nontes dalam penelitian ini adalah lembar observasi, lembar catatan harian siswa, 

catatan harian guru, lembar wawancara, dan dokumentasi foto yang digunakan 

untuk mengetahui perubahan tingkah laku siswa. 
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3.4.1 Instrumen Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis paragraf argumentasi 

melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah. Siswa diminta oleh guru untuk 

menulis paragraf argumentasi berdasarkan kriteria yang ada dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek menulis paragraf argumentasi. Untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi, diperlukan 

adanya penilaian. Ada lima aspek pokok yang dijadikan kriteria penilaian, yaitu 

(1) kesesuaian judul mencerminkan  isi paragraf dan bertema lingkungan; (2) 

mengemukakan pokok persoalan; (3) terdapat data yang empiris sebagai evidensi 

untuk memperkuat argumen; (4) Terdapat pendahuluan, tubuh argumen, dan 

simpulan pada paragraf argumentasi; dan (5)menggunakan kata-kata denotatif dan 

kalimat efektif. 

Aspek-aspek penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Aspek Penilaian 

No Aspek Penilaian 

Skala Skor 
Bobot 

 Skor 

maksimal 

5 4 3 2 
  

1. 

 

 

 

 2.  

 

kesesuaian judul 

mencerminkan  isi 

paragraf dan bertema 

lingkungan 

mengemukakan pokok 

pikiran atau  persoalan 

    1 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

20 
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3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

terdapat data yang 

empiris sebagai 

evidensi untuk 

memperkuat argumen 

Terdapat pendahuluan, 

tubuh argumen, dan 

simpulan pada paragraf 

argumentasimenggunak

an kata-kata denotatif 

dan kalimat efektif. 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

25 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 Jumlah     20 100 

Keterangan:  

Skor  5 : Sangat Baik, Skor 4 : Baik, Skor 3 : Kurang, Skor 2 : Sangat Kurang 

Tabel 2  Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria Penilaian Kategori 

1. kesesuaian judul 

mencerminkan  

isi paragraf dan 

bertema 

lingkungan 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

Jika judul mencerminkan isi 

paragraf dan bertema 

lingkungan. 

Jika judul sesuai dengan isi 

paragraf saja 

Jika judul bertema 

Sangat 

Baik 

 

Baik 

 

Kurang  
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2 

 

lingkungan saja 

Jika tidak terdapat judul, 

judul tidak sesuai isi 

paragraf dan tidak bertema 

lingkungan. 

 

Sangat 

Kurang  

 

2. mengemukakan 

pokok persoalan 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

2 

Mengemukakansatu pokok 

persoalaninti yang diikuti 

beberapa persoalan 

sekunder. 

Hanya terdapat satu pokok 

persoalan inti saja. 

Terdapat pokok persoalan 

namun tidak persoalan inti 

Jika tidak terdapat pokok 

persoalan inti maupun 

sekunder 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang   

3. terdapat data yang 

empiris sebagai 

evidensi untuk 

memperkuat 

argumen 

5 

 

 

4 

 

 

3 

Terdapat argumen-argumen 

yang disertai data primer 

dan sekunder serta contoh 

Terdapat argumen-argumen 

yang disertai data primer 

dan sekunder 

Hanya terdapat argumen 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Kurang 
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2 

yang disertai contoh saja 

Tidak terdapat argumen-

argumen 

 

Sangat 

Kurang 

4. Terdapat 

pendahuluan, 

tubuh argumen, 

dan simpulan 

pada paragraf 

argumentasi 

5 

 

 

4 

 

3 

 

  2 

Terdapat pendahuluan, 

tubuh argumen dan 

simpulan 

Hanya memuat dua 

komponen saja. 

Terdapat satu komponen 

saja 

Tidak memuat tiga 

komponen pembentuk 

paragraf argumentasi. 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Kurang  

 

Sangat 

Kurang  

5. Menggunakan 

kata-kata 

denotatif dan 

disusun dalam 

kalimat efektif. 

 

5 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

Menggunakan kata-kata 

denotatif dan mengandung 

unsur kehematan, 

kesepadanan, dan kelogisan 

Menggunakan kata-kata 

denotatif saja 

Kalimat dalam paragraf 

mengandung unsur 

kehematan, kesepadanan, 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

Kurang  
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2 

 

 

dan kelogisan saja 

Tidak menggunakan kata-

kata denotatif dan tidak 

memiliki unsur kehematan, 

kesepadanan, dan kelogisan 

 

 

Sangat 

Kurang 

 

Dari pedoman penilaian di atas, guru dan peneliti dapat mengetahui keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siswa berhasil mencapai kategori sangat baik, baik, 

kurang, ataupunsangat kurang. 

Tabel3Kategori Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 90-100 Sangat Baik 

2. 75-89 Baik  

3. 60-74 Kurang 

4. 0-59 Sangat Kurang  

 

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa siswa yang memperoleh hasil 

sangat baik adalah siswa yang mendapat skor 90-100, siswa yang memperoleh 

hasil yang baik adalah siswa yang memperoleh jumlah skor antara 75-89, siswa 

yang memperoleh hasil kurang adalah siswa yang mendapat skor antara 60-74, 

siswa yang memperoleh hasilsangat kurang adalah siswa yang mendapat skor 

antara 0-59. Nilai tersebut diperoleh dari tes yang dilakukan sekali dalam tiap 

siklus dan dilaksanakan di akhir siklus. Dari siklus I diperoleh nilai keterampilan 
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menulis paragraf argumentasi, kemudian hasil tes pada siklus I tersebut 

ditindaklanjuti pada siklus II. Rincian perolehan nilai tiap siswa disajikan sesuai 

dengan tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Rincian Perolehan Nilai Tiap Siswa 

No Kode 
Responden 

Aspek Penilaian Nilai Akhir 
1 2 3 4 5 

1. R-1       

2. …..       

Keterangan: 

(1) kesesuaian judul mencerminkan  isi paragraf dan bertema lingkungan; 

(2)mengemukakan pokok persoalan; (3)terdapat data yang empiris sebagai 

evidensi untuk memperkuat argumen; (4)Terdapat pendahuluan, tubuh argumen, 

dan simpulan pada paragraf argumentasi;(5) Menggunakan kata-kata denotatif dan 

disusun dalam kalimat efektif. 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui aktivitas siswa, kesan dan 

pesan siswa terhadap pembelajaran dan potret kegiatan belajar mengajar. Bentuk 

instrumen nontes dalam penelitian ini adalah 1) lembar observasi, 2) catatan 

harian guru, 3) catatan harian siswa, 4) pedoman wawancara, dan 5) dokumentasi 

foto. Masing-masing diuraikan di bawah ini. 
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3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Lembar observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar 

pengamatan untuk siswa. Lembar ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

perilaku siswa selama proses pembelajaran pada siklus I dan siklus II.  

Hal-hal yang diamati dalam observasi ini meliputi (1) kesiapan mengikuti 

pelajaran, (2) perhatian siswa penuh terhadap penjelasan guru,   (3) ketertarikan 

pada materi pelajaran, (4) ketertarikan dengan teknik yang digunakan, (5) 

memperhatikan media yang digunakan dalam pembelajaran, (6) siswa aktif dalam 

kegiatan tanya jawab dengan guru, (7) siswa serius dan bersemangat dalam 

menuliskan paragraf argumentasi berdasarkan hasil pengamatan, (8) partisipasi 

dan peran aktif siswa dalam menyimak dan memberikan tanggapan dari berbagai 

perspektif terhadap paragraf argumentasi milik teman (aplikasi teknik think – talk 

– write). 

3.4.2.2 Catatan Harian Guru 

Catatan harian guru digunakan oleh guru untuk menilai aktivitas tingkah 

laku, respon dari siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan harian 

guru diisioleh guru setelah proses pembelajaran siklus I dan siklus II selesai. 

Pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan dalam catatan harian guru 

pada siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah 

dengan teknik think – talk – write? 
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2. Bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan 

teknik think – talk – write? 

3. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan 

teknik think – talk – write? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan diskusi yang dilaksanakan 

selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui 

Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – 

write? 

5. Bagaimana keaktifan siswa dalam mengikuti seluruh kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – write? 

6. Bagaimana situasi kelas selama proses pembelajaran berlangsung? 

3.4.2.3 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan untuk memberikan kesempatan kepada 

siswa dalam memberikan tanggapan terhadap cara yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – write. Mereka 

secara bebas memberikan kritikan, saran, maupun sekadar mengungkapkan kesan 

tanpa menuliskan identitas dirinya.  

Peneliti dapat memperoleh data secara jujur dan objektif dari siswa tentang 

kekurangan dan kelebihan yang ada pada saat penyajian materi dari catatan 
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hariantersebut. Hal ini sangat dibutuhkan peneliti untuk mengadakan evaluasi dan 

refleksi. Lembar catatan harian siswa diberikan kepada siswa setelah proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II selesai. 

Pokok-pokok pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa dalam catatan 

harian siswa pada siklus I dan siklus II adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesan Anda terhadap materi pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi yang disampaikan guru pada pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – writedengan Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah? 

2. Bagaimana pendapat Anda tentang kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah 

dengan teknik think – talk – write? 

3. Mampukah Anda menerima penjelasan dari guru? Jelaskan! 

4. Apa kesulitan yang Anda alami selama mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi melalui Media Foto Berbasis Lingkungan 

Sekolah dengan teknik think – talk – writeini? 

5. Apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think – talk – writedenganMedia Foto 

Berbasis Lingkungan Sekolah ini? 

6. Manfaat apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – write dengan 

Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah? 
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Secara garis besar pertanyaan dalam pedoman jurnal pada siklus II hampir 

sama dengan siklus I, perbedaannya disebabkan pada siklus II siswa sudah dua 

kali mengikuti pembeelajaran menulis paragraf argumentasi teknik think – talk – 

write. 

3.4.2.4 Pedoman Wawancara 

Dalam pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa 

sebagai respondennya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap materi pembelajaran keterampilan menulis paragraf argumentasi 

melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – 

write. Wawancara dilakukan terhadap siswa yang hasil tesnya tinggi, sedang, dan 

rendah. 

Dalam pedoman wawancara ini, pertanyaan yang diajukan kepada siswa 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Anda Senang dengan pembelajaran menulis dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia? Jelaskan! 

2. Apakah Anda pernah melihat paragraf argumentasi di surat kabar? 

Bagaimana dengan contoh paragraf argumentasi yang diberikan oleh 

guru tadi? 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan 

teknik think – talk – write ? 

4. Adakah kesulitan yang Anda alami saat menulis paragraf argumentasi? 

Jelaskan! 
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5. Apakah pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – write 

dapat mengatasi kesulitan Anda dalam menulis paragraf argumentasi? 

Jelaskan! 

6. Kemukakan saran Anda tentang pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think – talk – write dengan Media Foto 

Berbasis Lingkungan Sekolah tadi? 

3.4.2.5 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa foto. Hal ini 

dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian selain 

observasi, jurnal, dan wawancara yang dilakukan. Dokumentasi foto dapat 

membantu peneliti sebagai sarana untuk menjelaskan keruntutan penelitian 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dari awal sampai akhir sehingga 

penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

Aspek yang diambil pada dokumentasi foto meliputi: (1) sikap siswa saat 

mendengarkan penjelasan guru;  (2) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

berlangsung; (3) ketika guru membagikan contoh paragraf argumentasi; (4) ketika 

siswa memperhatikan media pembelajaran saat diskusi dengan kelompoknya, (5) 

ketika perwakilan siswa sedang menuliskan contoh paragraf argumentasi yang 

telah dibuatnya di papan tulis dan membacakan contohparagraf argumentasi 

tersebut di depan kelas. 

Kegiatan dokumentasi foto dilakukan pada awal hingga akhir penelitian 

saat pembelajaran pada siklus I dan siklus II berlangsung. Foto yang diambil akan 
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dikumpulkan dan selanjutnya dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan petunjuk 

yang ada untuk memperjelas data yang lain, sehingga dengan teknik dokumentasi 

ini pembaca dapat langsung menikmati suasana pembelajaran secara visual. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik tes dan nontes. Teknik tes digunakan untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis paragraf argumentasi setelah melalui proses 

pembelajaran melalui teknik think – talk – writedengan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah. Sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui 

perubahan sikap siswa setelah mengalami proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think – talk – writedengan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah. 

3.5.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan melalui Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah 

dengan teknik think – talk – write dalam menulisparagraf argumentasi. Tes ini 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus Idan siklus II. Teknik tes ini 

digunakan guna mengetahui data keterampilan siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think – talk – write dengan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah. Jika terjadi peningkatan berarti pembelajaran melalui Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dengan teknik think – talk – write yang 

digunakan telah berhasil.Hasil tes yang didapat digunakan untuk mengukur 

ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan baik dalam program 

satuan pembelajaran maupun dalam rencana pembelajaran.  
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3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto pada siklus I dan silkus II. Teknik ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya saat proses 

pembelajaran berlangsung di kelas. 

3.5.2.1  Observasi 

Pada penelitian tindakan kelas ini, guru menggunakan teknik observasi 

untuk mengamati keadaan kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam 

pengamatan siklus I dan siklus II ini, peneliti dibantu guru pengampu mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas X-3 SMA Kesatrian 2, Semarang 

untuk mengamati aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan pada semua siswa dengan mengamati tingkah laku 

yang muncul pada siswa. Tingkah laku ini sudah dituliskan pada lembar observasi 

siswa, peneliti maupun pengamat (guru) tinggal memberi tanda cek list (√) pada 

pedoman observasi yang telah dibuat. Dalam penelitian ini observasi digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai sikap dan tingkah laku siswa dalam proses 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think – talk – write 

dengan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah. 

Hal-hal yang diamati dalam observasi ini meliputi (1) kesiapan siswa 

dalam mengikuti pelajaran, (2) perhatian siswa terhadap penjelasan guru, (3) 

ketertarikan siswa pada materi pelajaran, (4) ketertarikan dengan teknik yang 

digunakan, (5) keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab dengan guru, (6) 

memperhatikan media yang digunakan dalam pembelajaran, (7) keseriusan siswa 
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dalam menuliskan paragraf argumentasi berdasarkan Media Foto Berbasis 

Lingkungan Sekolah, (8) partisipasi dan peran aktif siswa dalam menyimak dan 

memberikan tanggapan dari berbagai perspektif terhadap paragraf argumentasi 

milik teman (aplikasi teknik think – talk – write). 

3.5.2.2  Wawancara 

Metode wawancara dilakukan setelah berlangsungnya proses 

pembelajaran siklus I dan siklus II, yaitu saat istirahat atau di luar jam pelajaran 

dengan mencatat hasil jawaban siswa. Tahap ini bertujuan agar peneliti 

mengetahui respon siswa dan kesulitan yang dialami oleh siswa terhadap proses 

pembelajaran yang telah berlangsung secara objektif. 

Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan sasaran beberapa siswa yang 

mendapatkan nilai tinggi, nilai sedang, dan siswa yang mendapatkan nilai rendah 

dalam menulis paragraf argumentasi.  

3.5.2.3 Jurnal 

Jurnal siswa ini dibuat setiap akhir pembelajaran dengan menyiapkan 

beberapa pertanyaan yang selanjutnya dijawab oleh siswa. Jurnal tersebut harus 

diisi oleh siswa pada selembar kertas setelah semua proses pembelajaran selesai, 

baik pada siklus I ataupun siklus Ii dan dikumpulkan pada saat itu juga. Tahap ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pesan dan kesan siswa selama 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Tahap ini juga merupakan refleksi diri siswa 

atas semua hal yang siswa rasakan selama proses pembelajaran.  

Selain jurnal siswa, guru juga membuat jurnal setiap kali kegiatan 

pembelajaran selesai dilakukan. Jurnal ini berisi data hasil kegiatan siswa dan 
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jurnal siswa yang telah diolah dan dideskripsikan oleh peneliti. Disini guru 

menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan sudah baik atau belum. 

Masukan guru juga diharapkan untuk perbaikan bagi peneliti. Kedua jurnal 

tersebut selanjutnya direkap jadi satu dengan tujuan untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan siswa. Hasilnya berupa rekap jurnal yang dibuat oleh 

guru.  

Hasil yang didapat dari kedua jurnal tersebut (rekap jurnal) digunakan 

sebagai refleksi diri peneliti terhadap kegiatan belajar mengajar. Rekap jurnal ini 

berisi respon siswa terhadap materi menulis paragraf argumentasi dengan Media 

Foto Berbasis Lingkungan Sekolah, respon siswa terhadap teknik pembelajaran 

yang dipakai peneliti dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi (teknik 

think – talk – write), keseriusan siswa dalam menulis paragraf argumentasi 

menggunakan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah melalui teknik think – 

talk – write, kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas, dan keaktifan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3.5.2.4 Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto dilakukan pada saat berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran pada siklus I dan dan siklus II. Dokumentasi ini menghasilkan data 

yang autentik dari aktivitas siswa dalam pembelajaran yang berlangsung pada 

siklus I dan siklus II yang terekam dalam foto. Dokumentasi foto ini juga 

dilakukan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian 

berlangsung. Selain itu, pengambilan foto juga dilakukan saat kegiatan 
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NK  NP =

wawancara. Kegiatan ini dilakukan dengan dibantu oleh satu orang rekan untuk 

memotret. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang ditempuh peneliti pada proses pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah 

melaluui teknik think – talk – write dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes secara tertulis. Hasil tes yang diperoleh selanjutnya dihitung secara 

presentase dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai komulatif pada masing-masing aspek; 

b. Merekap nilai yang diperoleh siswa; 

c. Menghitung nilai rata-rata siswa; 

d. Menghitung persentase nilai. 

Analisis penilaian nilai dilakukan berdasarkan perhitungan dengan rumus: 

 

Keterangan:  

NP : nilai  presentasi (dalam persen). 

NK  : nilai komulatif. 

R : jumlah responden. 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan tersebut selanjutnya dibandingkan 

antara siklus I dan siklus II. Hasil yang didapat memberikan gambaran tentang 

persentase peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi melalui Media 
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Foto Berbasis Lingkungan Sekolah melalui teknik think – talk – write. Dengan 

adanya peningkatan ini berarti pembelajaran menulis paragraf argumentasi pada 

siswa kelas X-3 SMAKesatrian 2 Semarang dapat berhasil optimal. 

3.6.2 Analisis Kualitatif 

Teknik ini dilakukan untuk menganalisis data nontes yang diperoleh dari 

siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data yang dianalisis yaitu, data 

observasi, wawancara, jurnal, dan dokumentasi foto. Responden dalam hal ini 

siswa, memberikan jawaban sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan peneliti. 

Hasil analisis yang didapat digunakan untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa yang terjadi dalam menulis paragraf argumentasi pada siklus I dan 

siklus II. Selain itu, data nontes juga digunakan untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah dalam peningkatan 

kemampuan menulis paragraf argumentasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang disajikan dalam bab ini diperoleh dari hasil nontes dan 

tes selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini terdiri atas kondisi awal yang 

diperoleh dari tes prasiklus, hasil penelitian siklus I, dan hasil penelitian siklus II. 

Hasil tes prasiklus berupa keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa sebelum 

tindakan penelitian dilakukan. Hasil tes siklus I dan siklus II adalah hasil nontes yang 

berasal dari observasi, jurnal, wawancara, dan dokumentasi foto yang digunakan 

untuk mengetahui perubahan perilaku siswa sedangkan hasil tes berasal dari 

keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui 

media foto berbasis lingkungan sekolah.  

Hasil penelitian peningkatan kemampuan menulis paragraf argumentasi 

dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dapat 

dipaparkan sebagai berikut. 

4.1.1 Hasil Tes Prasiklus 

Kondisi awal merupakan kondisi sebelum siswa diberi tindakan dengan 

teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan sekolah. Rata-rata nilai 

siswa dalam menulis paragraf argumentasi dan perilaku siswa selama pembelajaran 

berlangsung dapat diketahui kondisi awal. 
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Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai rata-

rata keterampilan menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 

2 Semarang sebelum diberi tindakan adalah 58, 94.Hal itu menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kelas tersebut termasuk dalam kategori sangat kurang dan belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh guru, yaitu 75. Perilaku siswa pada 

saat pembelajaran menulis paragraf argumentasi berlangsung masih belum kondusif. 

Mereka masih ramai dan menggoda teman yang lain pada saat menulis paragraf 

argumentasi. Selain itu, siswa juga masih bingung dengan materi menulis paragraf 

argumentasi, sehingga menyulitkan mereka dalam menulis paragraf argumentasi. 

Berdasarkan hasil tes prasiklus menulis paragraf argumentasi  dapat diketahui 

bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa kelas X-3 sebesar 58,94 atau kategori 

sangat kurang. Secara keseluruhan, keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa 

belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebesar 75 dalam rata-rata kelas. 

Dengan demikian keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa perlu 

ditingkatkan mencapai target rata-rata yaitu 75. Peningkatan tersebut dapat 

diwujudkan dengan melakukan tindakan siklus I dengan pembelajaran menggunakan 

teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian siklus I merupakan tindakan penggunaanteknikthink-talk-write 

dengan media foto untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi. Hasil pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf argumentasi 
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menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto berbasis lingkungan 

sekolahpada siklus I meliputi hasil tes dan nontes sebagai berikut ini. 

4.1.2.1 Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan TeknikThink-Talk-

Writedan Media Foto Berbasis Lingkungan Sekolah. 

Pemerolehan hasil tes siklus I ini adalah kegiatan setelah melakukan proses 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan menerapkan teknikthink-talk-

write dan media foto berbasis lingkungan sekolah. Kriteria penilaian tes menulis 

paragraf argumentasi meliputi lima aspek, yaitu: (1) kesesuaian judul mencerminkan  

isi paragraf dan bertema lingkungan; (2) mengemukakan pokok persoalan; (3) 

terdapat data yang empiris sebagai evidensi untuk memperkuat argumen; (4) Terdapat 

pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan pada paragraf argumentasi; dan (5) 

menggunakan kata-kata denotatif dan kalimat efektif. 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I pada siswa SMA 

Kesatrian 2 Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5 Hasil Tes Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Siklus I 

No.  Kategori  Rentang 
skor  

F  Jumlah 
skor 

% Rata-rata 
skor 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat baik 
Baik 
Kurang 
Sangat 
kurang  

90-100 
75-89 
60-74 
0-59 

  1 
 15 
 16 
6 

   90 
1174 

    1058 
275 

    2,63 % 
  39,47% 
  42,11% 
    15,79%

 
2597
38

 

= 68,34 
(kategori 
kurang) Jumlah  38 2597 100 % 
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Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui skor rata-rata keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siklus I  sebesar 68,34 termasuk kategori 

kurang.Sebanyak 38 siswa atau dari keseluruhan jumlah siswa, hanya 1 siswa yang 

memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Sebanyak 15 siswa atau 39,47 % yang 

memperoleh skor dalam rentang 75-89 dengan kategori baik. Sebanyak 16 siswa atau 

42,11 % dari keseluruhan jumlah siswa memperoleh skor dalam rentang 60-74 

dengan kategori kurang. Kemudian sebanyak 6 siswa atau 15,79 % yang memperoleh 

skor dalam rentang 0-59 dengan kategori sangat kurang. 

Tabel 6 Hasil Keterampilan Tiap Aspek Menulis Paragraf Argumentasi Siklus I 

No Aspek 5 4 3 2 % Kategori 

1. Kesesuaian judul mencerminkan 
isi paragraf bertema lingkungan 

29 3 1 5 89,47 Baik  

2. Mengemukakan pokok 
persoalan 

19 11 3 5 83,15 Baik 

3. Terdapat data yang empiris 
sebagai evidensi untuk 
memperkuat argumen 

1 0 10 27 46,84 Sangat 

Kurang 

4. Terdapat pendahuluan, tubuh 
argumen, dan simpulan pada 
paragraf argumentasi 

9 20 2 7 76,31 Baik 

5. Menggunakan kata-kata 
denotatif dan kalimat efektif 

3 13 9 13 63,15 Kurang 
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Berikut ini adalah tabel hasil tes pada masing-masing aspek penilaian tes 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I. 

Tabel 7 Skor Rata-rata Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Tiap 

Aspek pada Siklus I  

No. Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori 

1. 
Kesesuaian judul mencerminkan  
isi paragraf dan bertema 
lingkungan 

89,47 Baik 

2. mengemukakan pokok persoalan 83,15 Baik 

3. 
terdapat data yang empiris 
sebagai evidensi untuk 
memperkuat argument 

          46,84 Sangat Kurang 

4. 
Terdapat pendahuluan, tubuh 
argumen, dan simpulan pada 
paragraf argumentasi 

76,31 Baik 

5. 
Menggunakan kata-kata denotatif 
dan kalimat efektif. 

63,15 Kurang 

 

Tabel 7 di atas menunjukkan skor rata-rata pada tiap-tiap aspek penilaian hasil 

tes keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I.  

Aspek pertama, kesesuaian judul memperoleh skor rata-rata sebesar 89,47 termasuk 

dalam kategori baik. Aspek kedua, mengemukakan pokok persoalan  memperoleh 

skor rata-rata sebesar 83,15 dengan kategori baik. Aspek ketiga, terdapat data yang 

empiris sebagai evidensi untuk memperkuat argumen  memperoleh skor rata-rata 

sebesar 46,84 dengan kategori sangat kurang. Aspek keempat, terdapat pendahuluan, 

tubuh argumen, dan simpulan pada paragraf argumentasi  memperoleh skor rata-rata 
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76,31  termasuk dalam kategori baik. Aspek kelima, menggunakan kata-kata denotatif 

dan kalimat efektif  memperoleh skor rata-rata 63,15 termasuk dalam kategori 

kurang. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui pemerolehan hasil tes menulis 

paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah pada setiap aspek penilaian pada siklus I belum 

mencapai hasil yang optimal. Kurangnya keterampilan menulis paragraf argumentasi 

pada siklus I disebabkan karena masih minimalnya keterampilan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi, terutama pada aspek terdapatnya data yang empiris untuk 

memperkuat argumen, penggunaan kata-kata denotatif dan kalimat efektif, serta 

kurangnya pemahaman siswa dalam menganalisis foto berbasis lingkungan 

sekolah.Hal itu dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata siswa pada kedua aspek 

tersebut masih dibawah 75 atau dalam kategori kurang. Selain dari siswa, guru juga 

mempunyai peranan penting dalam menentukan ketercapaian prestasi siswa. Pada 

siklus I, guru belum menunjukkan kemampuan yang optimal dalam mengajarkan 

materi menulis paragraf argumentasi pada siswa. Guru masih merasa canggung 

dengan siswa karena pertama kali bertemu. Selanjutnya, Guru belum memberikan 

contoh yang jelas dan penekanan pada aspek terdapat data yang empiris dan 

penggunaan kata denotative dalam kalimat efektif. 
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Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut. 

 

Diagram 2 Skor Rata-rata Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

Tiap Aspek pada Siklus I 

Diagram 2 menunjukkan skor rata-rata tes keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dari tiap aspek. Aspek pertama, kesesuaian judul memperoleh skor rata-

rata sebesar 89,47 termasuk dalam kategori baik. Aspek kedua, mengemukakan 

persoalan memperoleh skor rata-rata sebesar 83,15 dengan kategori baik. Aspek 

ketiga, terdapat data yang empiris untuk memperkuat argumen memperoleh skor rata-

rata sebesar 46,84  dengan kategori sangat kurang. Aspek keempat, terdapat 

pendahuluan, tubuh argumen, simpulan memperoleh skor rata-rata 76,31  

termasukdalam kategori baik. Aspek kelima, menggunakan kata-kata denotatif dan 

kalimat efektif  memperoleh skor rata-rata 63,15 termasuk dalam kategori kurang. 

89,47 83,15

46,84

76,31

63,15



83 
 

4.1.2.1.1 Aspek Kesesuaian Judul   

 Penilaian aspek kesesuaian judul dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 8 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5 5 29 145   76,32 %  
(170:38)*100/5
 
89,47 
(kategori baik )

2. Baik  4   4 3 12   7,89 % 
3. Kurang 3 3 1 3 2,63 % 

4. 
Sangat 
Kurang  

2 2 5 10    13,16 % 

Jumlah  38 170 100 %  
 

Data tabel 8 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesesuaian judul 

yang dicapai siswa sebesar 89,47 yang termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 29 

siswa atau 76,32 % memperoleh skor 5 dalam kategori sangat baik. Sebanyak 3 siswa 

dengan persentase7,89 % memperoleh skor 4 dengan kategori baik. Sebanyak 1 

siswaatau 2,63% memperoleh skor 3 dengan kategori kurang. Sisanya, yaitu 

sebanyak 5 siswa atau 13,16 % memperoleh skor 2 dengan kategori sangat kurang. 

Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kesesuaian judul siklus I ini, 

jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori sangat baik, yaitu 

sebanyak 29 siswa atau sebesar 76,31 %. 
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4.1.2.1.2 Aspek Mengemukakan Pokok Persoalan 

Penilaian aspek mengemukakan pokok persoalan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Mengemukakan Pokok 

Persoalan 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5   20 19 380 50%  
(632:38)*100/20
 
83,15 
(kategori baik)  

2. Baik  4   16 11 176  28.95 % 
3. Kurang  3 12   3   36  7.89 % 

4. Sangat 
Kurang  

2 8 5 40  13.16% 

Jumlah  38 632 100 %  
  

Data pada tabel 9 di atas menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek 

mengemukakan pokok persoalanyang dicapai siswa sebesar 83,15 yang termasuk 

dalam kategori baik. Sebanyak 19 siswa atau 50 % memperoleh skor 20 dalam 

kategori sangat baik. Sebanyak 11 siswa atau 28,95% memperoleh skor 16dengan 

kategori baik. Sebanyak 3 siswa atau 7,89% memperoleh skor 12 dengan kategori 

kurang. Dan sebanyak 5 siswa atau 13,16% memperoleh skor 8 dengan kategori 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek mengemukakan 

pokok persoalan siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapatpada skor dengan 

kategori sangat baik, yaitu sebanyak 19 siswa atau sebesar 50 %. 
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4.1.2.1.3 Aspek terdapat data yang empiris untuk memperkuat argumen 

Penilaian aspek terdapat data yang empiris untuk memperkuat argumen dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 10 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek terdapat data yang 

empiris untuk memperkuat argumen 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5 25   1 25    2,63 %  
(445:38)*100/25
 
46,84 
(kategori sangat 
kurang) 

2. Baik  4 20 0      0       0% 
3. Kurang  3 15 10   150   26,31% 

4. Sangat 
Kurang  

2 10 27 270   71,06% 

Jumlah  38   445  100 % 
 

Data tabel 10 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek terdapat data 

yang empiris untuk memperkuat argumenyang dicapai siswa sebesar 46,84 yang 

termasuk dalam kategori kurang.Sebanyak 1 siswa atau 2,63% memperoleh skor 

25dengan kategori sangat baik. Tidak ada siswa memperoleh skor 20dengan kategori 

baik. Sebanyak 10 siswa atau 26,31% memperoleh skor 15 dengan kategori kurang. 

Sisanya, yaitu sebanyak 27 siswa atau 71,06% memperoleh skor 10 dengan kategori 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek terdapat data yang 

empiris untuk memperkuat argumen siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat 

pada skor dengan kategori sangat kurang, yaitu sebanyak 27 siswa atau sebesar 

71,06%. 
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4.1.2.1.4 Aspek  pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan 

Penilaian aspek  pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulandapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 11 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek pendahuluan, tubuh 

argumen, dan simpulan 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5 30 9     270 23,68%  
(870:38)*100/30
 
76,31 
(kategori baik)  

2. Baik  4 24 20   480 52,63% 
3. Kurang  3 18  2   36 5,27% 

4. Sangat 
Kurang  

2 12 7 84  18,42% 

Jumlah  38  870 100 % 
 

Data tabel 11 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek pendahuluan, 

tubuh argumen, dan simpulan yang dicapai siswa sebesar 76,31 yang termasuk dalam 

kategori baik. Sebanyak 9 siswa atau 23,68% memperoleh skor 30 dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 20 siswa atau 52,63% memperoleh skor 24 dengan kategori 

baik. Sebanyak 2 siswa atau 5,27% memperoleh skor 18 dengan kategori kurang. Dan 

7siswa atau 18,42 % memperoleh skor 12 dengan kategori sangat kurang. Jadi, hasil 

tes menulis paragraf argumentasi aspek pendahuluan, tubuh argumen, simpulan siklus 

I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu sebanyak 

20 siswa atau sebesar 52,63%. 
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4.1.2.1.5 Aspek Penggunaan Kata Denotatif dan Kalimat Efektif 

Penilaian aspek penggunaan kata denotatif dan kalimat efektif dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 12 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Penggunaan Kata 

Denotatif dan Kalimat Efektif 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5 20 3       60     7,89%  
(480:38)*100/20
 
63,15 
(kategori 
kurang) 

2. Baik  4 16 13 208 34,21% 
3. Kurang  3 12 9     108 23,69% 

4. Sangat 
Kurang  

2 8  13  104  34,21% 

Jumlah  38 480 100 % 
 

Data pada tabel 12 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek 

penggunaan kata denotatif dan kalimat efektifyang dicapai siswa sebesar 63,15 yang 

termasuk dalam kategori kurang. Sebanyak 3 siswa atau 7,89% memperoleh skor 20 

dalam kategori sangat baik. Sebanyak 13 siswa atau 34,21% mendapatkan skor 16 

dengan kategori baik. Sebanyak 9 siswa atau 23,69% memperoleh skor 12 dengan 

kategori kurang. Sebanyak 13 siswaatau 34,21% memperoleh skor  dalam kategori 

sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek penggunaan kata 

denotatif dan kalimat efektif siklus I ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor 

dengan kategori baik dan sangat kurang, yaitu sebanyak 13 siswa atau sebesar 

34,21%. 
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Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 5 aspek penilaian, 

masih terdapat 2 aspek penilaian siswa yang masih berada dalam kategori kurang 

yaitu pada aspek terdapat data yang empiris sebesar 46,84 dan terdapat kata-kata 

denotatif dan kalimat efektif sebesar 63,15. 

 

4.1.2.2 Perubahan Perilaku Siswa dalam Pembelajaran Menulis Paragraf 

Argumentasi Menggunakan TeknikThink-Talk-Write dengan Media Foto 

Berbasis Lingkungan Sekolah 

Siklus I ini menggunakan data nontes yang diperoleh dari hasil observasi, 

jurnal guru, wawancara, dan dokumentasi. 

4.1.2.2.1 Observasi  

Observasi digunakan untuk mengamati keadaan, respons, sikap, dan keaktifan 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Kegiatan observasi dilakukan selama proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi berlangsung. 

Adapun kriteria amatan yang terdiri atas tujuh aspek, yaitu: think (1) siswa 

merespons dan memperhatikan penjelasan dari guru, (2) siswa mengidentifikasi 

bagian-bagian paragraf argumentasi, (3) siswa mendaftar pokok-pokok persoalan 

dalam foto, (4) siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan dan pokok persoalan yang 

ditemukan,talk(5) Siswa aktif dalam bertanya jawab dalam menyampaikan hasil 

diskusi secara pleno, write (6) siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis 
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paragraf argumentasi, (7) siswa secara aktif menukarkan hasil pekerjaan dengan 

teman. 

Hasil observasi siklus I dapat dilihat pada tabel 13berikut. 

Tabel 13Hasil Observasi Siklus I 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 

1 Siswa merespons dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

27 71,05% 

2 Siswa mengidentifikasi bagian-bagian 

paragraf argumentasi. 

18 47,37% 

3 Siswa secara mandiri mendaftar pokok-

pokok persoalan dalam foto 

19 50% 

4 Siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan 

dan pokok persoalan yang ditemukan 

23 60,53% 

5 Siswa aktif dalam bertanya jawab dalam 

menyampaikan hasil diskusi secara pleno 

10 26,32% 

6 Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

menulis paragraf argumentasi 

28 73,68% 

7 Siswa secara aktif menukarkan hasil 

pekerjaan dengan teman. 

24 63,16% 

 

 Berdasarkan hasil pengamatan siklus I terdapat beberapa perilaku yang 

terdiskripsikan melalui observasi. Selama pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi, tidak semua siswa dapat mengikuti dengan baik. Hal ini dapat 
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dimaklumi, karena pola pembelajaran yang diterapkan merupakan hal baru bagi siswa 

sehingga perlu proses untuk menyesuaikannya. 

 Pada aspek siswa merespon dan memperhatikan penjelasan guru dalam 

kategoricukup memuaskan. Hal tersebut dapat diketahui dari sikap duduk siswa yang 

teratur, tidak gaduh dan tidak bermain ketika guru sedang menyampaikan materi 

pelajaran di dalam kelas. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya siswa yang 

antusias memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru yaitu sebanyak 27 

siswa atau 71,05% dari 38siswa. Ini berarti lebih banyak dari pada siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru yaitu 11 siswa atau 28,95%.Kegiatan tersebut 

dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Think. Siswa merespon dan memperhatikan penjelasan dari guru 

 

 Pada aspek kedua yaitu siswa mengidentifikasi bagian-bagian paragraf 

argumentasi, masuk kategori kurang memuaskan dengan perolehan hasil observasi 

47,37% atau 18 siswa merespon dengan kurang baik dalam mengidentifikasi bagian-

bagian paragraf argumentasidi kelas. Sebagian besar dari mereka terlihat belum 

sungguh-sungguh dalam mengamati dan memahami bagian-bagian paragraf. Menurut 



91 
 

siswa, baru kali ini mereka diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian paragraf 

argumentasi. Hal tersebut sesuai dengan harapan peneliti, yaitu dengan menggunakan 

media foto berbasis lingkungan sekolahdalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasidi kelasdapat membuat siswa lebih tertarik dan lebih termotivasi dalam 

menulisparagraf argumentasi. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut peneliti 

memilih menggunakan media foto berbasis lingkungan sekolah sebagai media kreatif 

dan inovatif dalam pembelajaran menulisparagraf argumentasi. 

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Think. Siswa mengidentifikasi bagian-bagian paragraf argumentasi. 

 Aspek ketiga yaitusiswa secara mandiri mendaftar pokok-pokok persoalan 

dalam foto, peneliti kurang puas pada aspek ini karena hasil yang didapat kurang 

memuaskan dan belum sesuai yang diharapkan yaitu dengan perolehan hasil 

observasi 50% atau 19Siswa secara mandiri mendaftar pokok-pokok persoalan dalam 

foto. Mereka belum sungguh-sungguh dalam memperhatikan contoh paragraf 

argumentasi yang dibawa oleh guru. 
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 Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Think.Siswa secara mandiri mendaftar pokok-pokok persoalan dalam foto. 

 Aspek selanjutnya, aspek keempat yakni. Pada aspek siswa berdiskusi 

tentang hasil pengamatan dan pokok persoalan ini hasilnya cukup. Hal ini dibuktikan 

yang ditemukandengan  presentase siswa yang aktif  saat berdiskusi kelompok yaitu 

sebesar 60,53% atau 23 siswa, dibandingkan dengan siswa yang tidak aktif bertanya 

dan menjawab yaitu 15 siswa atau sekitar 39,47%. Kegiatan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 4 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Think.Siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan dan pokok persoalan yang ditemukan. 
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Aspek kelima yaitu siswa aktif dalam bertanya jawab dalam menyampaikan 

hasil diskusi secara plenomasih tergolong dalam kategori sangat kurang, terbukti dari 

data yang diperoleh ternyata hanya sebanyak 26,32 % siswa yang sudah paham dan 

mampu bertanya jawab dengan baik, sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 73,68% 

siswa masih belum sepenuhnya mampu bertanya maupun menjawab dalam berdiskusi 

secara pleno. Beberapa siswa terlihat bermain dengan teman satu kelompoknya. 

Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Talk.siswa aktif dalam bertanya jawab dalam menyampaikan hasil diskusi secara pleno. 
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Aspek keenam yaitu siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis 

paragraf argumentasi tergolong dalam kategori memuaskan. Sebanyak 73,68% siswa 

sudah melaksanakan tugasnya menulis paragraf argumentasi dengan baik dan sudah 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

bertanya kepada guru dan memberikan tanggapannya, sedangkan sisanya sebanyak 

26,32% siswa belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Kegiatan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 6 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Write. siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis paragraf argumentasi. 

  

 Aspek terakhir yang diamati, yaitu aspek ketujuh siswa secara aktif 

menukarkan hasil pekerjaan dengan teman.. Secara umum, yaitu sebanyak 63,16% 

siswa secara aktif telah menukarkan hasil pekerjaannya dengan teman dan melakukan 

koreksi sesuai dengan instruksi guru. Namun demikian, ditemukan sebanyak 36,84% 

siswa tidak mendengarkan instruksi guru, tidak menukarkan hasil pekerjaannya, 

ataupun tidak mendengarkan panduan penilaian yang dijelaskan oleh guru.  
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 7 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Write.siswa secara aktif menukarkan hasil pekerjaan dengan teman 

4.1.2.2.2 Jurnal Siklus I 

Jurnal yang digunakan dalam siklus I adalah jurnal siswa dan jurnal guru. 

Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan menggunakan teknik think-talk-write sedangkan jurnal 

guru berisi hasil pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi dengan mengggunakan teknik think-talk-write. 

 

4.1.2.2.2.1 Jurnal Siswa Siklus I 

Jurnal siswa merupakan lembar pertanyaan yang harus diisi oleh siswa setelah 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan media foto berbasis 

lingkungan sekolah. Tujuan diadakannya jurnal siswa adalah untuk mengetahui 

segala sesuatu yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan untuk 

mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Jurnal siswa berisi enam 

pertanyaan yaitu(1) bagaimanakah kesan anda terhadap materi pembelajaran menulis 
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paragraf argumentasi yang disampaikan guru pada pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think-talk-write dengan media foto berbasis lingkungan 

sekolah, (2) bagaimanakah pendapat anda tentang kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dengan 

teknikthink-talk-write,(3)  Mampukah Anda menerima penjelasan dari guru, (4) Apa 

kesulitan yang anda alami selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dengan teknik think-

talk-write ini,(5)apakah Anda tertarik dengan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui teknik think-talk-write dengan media foto berbasis lingkungan 

sekolah, (6) Manfaat apa yang anda dapatkan setelah mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-writedengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah. 

Hasil jurnal yang telah direkap selanjutnya diuraikan sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil jurnal siswa pada siklus I dapat diketahui bahwa dari 38 

siswa kelas X-3, 34 siswa menyatakan senang dengan pembelajaran menulis paragra 

argumentasi. Sebanyak 4 siswa menyatakan senang, tetapi mereka masih belum 

paham dengan materi yang guru sampaikan. 

Hampir semua siswa kelas X-3 mengalami kesulitan di dalam menulis 

paragraf argumentasi menggunakan teknik think-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah. Sebagian siswa merasa kesulitan dalam menyajikan data 

yang empiris untuk memperkuat argumen. Kemudian, siswa masih banyak yang 
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bingung untuk menulis paragraf argumentasi dengan kata denotatif dan kalimat 

efektif yang tepat. 

Dari jawaban yang ditulis siswa, dapat disimpulkan bahwa menulis paragraf 

argumentasi cukup menarik, menyenangkan, dan mudah dipahami. Hal ini dapat 

dilihat dari 34 siswa, hanya 4 siswa yang merasa belum paham dengan cara 

pembelajaran ini sehingga sulit dipahami. 

 

4.1.2.2.2 Jurnal Guru Siklus I 

Berdasarkan pengamatan guru, secara umum kesiapan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-write 

dengan media foto berbasis lingkungan sekolahsudah cukup baik. Hal ini terlihat dari 

minat serta antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolahditunjukkan dengan respon dari beberapa siswa yang bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dan bersedia menuliskan dan membacakan 

hasil paragraf argumentasi yang telah dibuat oleh kelompoknya di depan kelas. 

Beberapa siswa sudah ada yang berani bertanya kepada guru ketika mengalami 

kesulitan. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang bertanya secara langsung saat 

guru melakukan pengawasan dan berkeliling kearah mereka. 
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Respons siswa terhadap teknikthink-talk-write dengan media foto berbasis 

lingkungan sekolahjuga sudah cukup baik. Setelah siswa mengamati contoh paragraf 

argumentasi dan mengidentifikasi bagian-bagian paragraf argumentasiyang diberikan 

oleh guru, kemudian guru memberikan tugas kepada siswa untuk menulis paragraf 

argumentasi. Siswa antusias dalam mengerjakan dengan  cara berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya.  

Kelebihan dari pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan 

teknikthink-talk-write dengan media foto berbasis lingkungan sekolah adalah adanya 

antusiasme dan semangat yang cukup positif dari siswa. Siswa menyambut positif 

pembelajaran dengan teknikthink-talk-write karena mereka belajar dengan cara yang 

jarang mereka lakukan sebelumnya. Media foto berbasis lingkungan sekolah juga 

memudahkan siswa dalam membuat paragraf argumentasi. Dan kekurangan selama 

proses pembelajaran adalah siswa masih ada yang berbicara dengan teman lain ketika 

diskusi kelompok dan tidak fokus pada materi diskusi. 
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4.1.2.2.3 Wawancara Siklus I 

Data yang diperoleh setelah dilakukan wawancara terhadap siswa untuk 

pertanyaan apakah siswa tertarik dan senang terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi menggunakan teknikthink-talk-writedengan media foto berbasis 

lingkungan sekolah, Siswa menjawab tertarik dan senang mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-writedengan media foto 

berbasis lingkungan sekolahkarena siswa menjadi lebih mudah dan terbantu dalam 

menulis paragraf argumentasi yang akan mereka buat. 

Sebagian besar siswa berpendapat positif dengan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah. Mereka merasa terbantu dan senang dengan 

pembelajaran yang baru bagi mereka. Walaupun juga tidak sedikit siswa yang masih 

kesulitan dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

Secara umum, siswa tidak mengalami kendala yang berarti dalam kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-

writedengan media foto berbasis lingkungan sekolah. Hanya saja sebagian siswa 

masih merasa kesulitan dalam menggunakan kalimat yang efektif dan ejaan yang 

baku. Ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan siswa dalam menggunakan ejaan 

yang baku dan kalimat efektif menjadi faktor penghambat siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi. 

Siswa yang memperoleh nilai tinggi menulis paragraf argumentasiberpendapat 

bahwa pembelajaran menulis paragraf argumentasimelalui teknikthink-talk-
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writedengan media foto berbasis lingkungan sekolahmerupakan pembelajaran yang 

menarik dan senang karena merupakan hal baru baginya.  Dengan adanya media foto 

berbasis lingkungan sekolahmemudahkan siswa dalam menulis paragraf argumentasi. 

Siswa yang memperoleh nilai sedang juga merasa senang dan lebih bersemangat 

dengan pembelajaran menulis paragraf argumentasiyang dilaksanakan karena 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang biasanya dilakukan hanya berpusat  

pada kegiatan mengerjakan soal yang ada pada buku paket atau LKS. Selanjutnya, 

siswa yang memperoleh nilai rendah berpendapat bahwa pembelajaran yang baru saja 

dilaksanakan cukup menyenangkan meskipun dirinya belum mampu menulis paragraf 

argumentasidengan baik. 

Saran dan tanggapan yang diberikan siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolahsangatlah beragam. Secara keseluruhan siswa 

menanggapi secara positif pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Ada juga 

beberapa siswa yang merasa guru kurang dalam memberikan bantuan dan 

bimbingannya. Siswa merasa jika guru cenderung memberikan penjelasan terlalu 

cepat sehingga mereka kurang dapat memahami dengan baik penjelasan guru. 

4.1.2.2.4 Dokumentasi Siklus I 

Dokumentasi ini digunakan sebagai bukti otentik dari kegiatan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah yang telah dilakukan. Pada siklus I ini dokumentasi foto 

yang diambil meliputi aktivitas siswa ketika memperhatikan penjelasan guru, 
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aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan diskusi kelompok, dan aktivitas siswa 

ketika menulis paragraf argumentasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Siswa bersama guru melakukan tanya jawab dan menunjukkan contoh paragraph argumentasi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Siswa melakukan kegiatan think    
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Gambar 10. Siswa melakukan kegiatan talk 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 11. Siswa melakukan kegiatan write 
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Gambar 12. Siswa melakukan diskusi dalam kelompok    

4.1.2.2.5 Refleksi  Siklus I 

Hasil tes keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus I sebesar 68,34  

berada dalam kategori kurang. Namun nilai rata-rata tersebut belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal, yaitu 75. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti masih 

kurangnya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh 

guru. Mereka belum menguasai materi tentang paragraf, sehingga peneliti berusaha 

untuk menjelaskan satu per satu jenis paragraf sebelum memberikan materi paragraf 

argumentasi. Selain itu, aspek ejaan dan tanda baca belum begitu dikuasai, seperti 

penggunaan tanda baca, pilihan kata, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena 

siswa kurang berlatih menulis, terutama dalam menulis paragraf argumentasi.  

Data kualitatif siklus I berupa observasi, jurnal siswa, jurnal guru, wawancara, 

dan dokumentasi foto. Pada data kualitatif siklus I yang berupa observasi dapat 
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diketahui bahwa siswa yang senang mengikuti pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah, mampu menulis paragraf argumentasi sesuai dengan kriteria penulisan. 

Namun demikian, pada siklus I masih ada beberapa siswa yang bersikap negatif 

selama pembelajaran berlangsung. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, 

mereka justru berbicara dan bercanda dengan temannya. Masih terdapat siswa yang 

belum aktif dalam mengungkapkan pendapatnya dan kurang kritis. 

 Berdasarkan hasil jurnal, masih ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menulis paragraf argumentasi dalam mengembangkan ide, ejaan dan tanda 

baca. Hal ini sebagai bukti bahwa pembelajaran belum mencapai hasil yang 

diharapkan sedangkan kesan dan perasaan mereka adalah perasaan senang, seru, 

asyik, pengalaman baru, dan juga mendapat wawasan baru. Oleh karena itu, guru 

masih tetap harus memberikan motivasi kepada siswa agar semangat untuk mengikuti 

pembelajaran, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat selama pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa dapat ditarik simpulan bahwa 

beberapa siswa sudah tertarik, senang, dan bersemangat dalam pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis 

lingkungan sekolahmenunjukkan perilaku positif. Selain itu, teknik think-talk-write 

dan media foto berbasis lingkungan sekolah dapat membantu siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi. Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran masih terdapat siswa yang berperilaku negatif. Siswa masih banyak 

terlihat melamun, gaduh, mengganggu temannya, dan berbicara dengan temannya.   
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Hasil refleksi baik dari data kuantitatif maupun kualitatif pada siklus I belum 

mencapai hasil yang maksimal. Target yang diharapkan belum tercapai dengan baik. 

Guna mencapai target yang telah ditetapkan, guru akan memperbaiki  hasil siklus I 

pada siklus II yang akan dilakukan dengan mengadakan perbaikan-perbaikan. 

Perbaikan yang dilakukan pada siklus II.  

Nilai rata-rata siswa yang belum mencapai target tersebut disebabkan oleh 

teknik siklus belajar yang digunakan guru dirasakan baru oleh siswa sehingga pola 

pembelajaran guru merupakan proses awal bagi siswa untuk menyesuaikan diri dalam 

belajar. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, dapat dilakukan dengan lebih melatih 

siswa untuk aktif bertanya dan mengeluarkan pendapat.  

Selain itu, siswa juga dilatih dan diberi motivasi agar lebih serius dalam 

menulis paragraf argumentasi. Hal ini diharapkan agar siswa semakin baik lagi dalam 

menulisparagraf argumentasi. Oleh karena itu peneliti akan menindaklanjuti 

penelitian ini untuk mencapai target yang ditetapkan pada siklus II.  

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran menulis paragraf argumentasi pada siklus II dilakukan  untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran siklus I.Hasil pada siklus I, masih belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal. Selain itu,pada siklus I keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siswa berada pada kategori kurang dan belum memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 75. Oleh karena itu, tindakan siklus 
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II dilakukan untuk mengubah perilaku siswa dalam pembelajaran dan meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi. 

Pada siklus II penelitian dilakukan dengan rencana dan persiapan yang lebih 

matang dari siklus I. Dengan adanya perbaikan pada pembelajaran, yakni dengan 

mendekati siswa yang belum jelas, melakukan bimbingan, serta melatih siswa untuk 

aktif bertanya dan memberitahukan kesalahan-kesalahan pada penulisan paragraf 

argumentasi. Pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf argumentasi siklus II terdiri 

atas data tes perubahan perilaku dan tes peningkatan keterampilan. Jumlah siswa 

yang mengikuti tes siklus II berjumlah 38 siswa  Hasil kedua data tersebut diuraikan 

secara rinci sebagai berikut. 

4.1.3.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan 

TeknikThink-Talk-Write melalui Media Foto Berbasis Lingkungan 

Sekolah. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus II ini 

merupakan pemerolehan data setelah diberlakukannya tindakan pembelajaran dengan 

teknikthink-talk-write melalui foto berbasis lingkungan sekolah. Kriteria penilaian 

pada siklus II masih tetap sama seperti pada tes siklus I yang meliputi lima aspek 

penilaian,yaitu: (1) kesesuaian judul mencerminkan  isi paragraf dan bertema 

lingkungan; (2) mengemukakan pokok persoalan; (3) terdapat data yang empiris 

sebagai evidensi untuk memperkuat argumen; (4) Terdapat pendahuluan, tubuh 

argumen, dan simpulan pada paragraf argumentasi; dan (5) menggunakan kata-kata 

denotatif dan kalimat efektif.Hasil tes menulis paragraf argumentasi dengan 
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teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dapat dilihat 

pada tabel 14berikut. 

Tabel  14 Hasil Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi  Siklus II 
No.  Kategori  Rentang 

skor  
F  Jumlah 

skor 
% Rata-rata 

skor 
1. 
2. 
3. 
4. 
 

Sangat baik 
Baik 
Kurang 
Sangat 
kurang  

90-100 
75-89 
60-74 
0-59 

  6 
32 
  - 
  - 

  545 
2632 

 
 

    15,79% 
  84,21% 
         0% 
         0% 

 
3177
38  

       = 83,61 
(kategori 
baik) Jumlah  38 3177 100 % 

 

Berdasarkan tabel 14 di atas dapat diketahui skor rata-rata keterampilan 

menulis paragraf argumentasi siklus II  sebesar 83,61 termasuk kategori 

baik.Sebanyak 38 siswa atau dari keseluruhan jumlah siswa, 6 siswa atau 15,79 % 

yang memperoleh nilai dalam kategori sangat baik. Sebanyak 32 siswa atau 84,21 % 

yang memperoleh skor dalam rentang 75-89 dengan kategori baik. Sedangkan tidak 

ada satupun siswa yang memperoleh nilai dengan kategori kurang dan sangat kurang. 

Jadi, nilai rata-rata keterampilan menulis paragraf argumentasi  pada siklus II 

sebesar 83,61 atau dengan kategori baik. Secara keseluruhan, keterampilan menulis 

paragraf argumentasi siswa sudah memenuhi target pencapaian nilai 75 dalam rata-

rata kelas.  
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Hasil keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa tiap aspek pada siklus 

II dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 15 berikut.  

Tabel  15 Hasil Keterampilan Tiap Aspek Menulis Paragraf Argumentasi  
Siklus II 

No Aspek 5 4 3 2 % Kategori 

1. Kesesuaian judul mencerminkan 
isi paragraf bertema lingkungan 

36 - 2 - 97,90 Sangat Baik  

2. Mengemukakan pokok 
persoalan 

21 17 - - 91,05 Sangat Baik 

3. Terdapat data yang empiris 
sebagai evidensi untuk 
memperkuat argumen 

7 18 11 2 75,79 Baik 

4. Terdapat pendahuluan, tubuh 
argumen, dan simpulan pada 
paragraf argumentasi 

7 28 3 - 82,11 Baik 

5. Menggunakan kata-kata 
denotatif dan kalimat efektif 

12 23 3 - 84,74 Baik 
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Berikut ini adalah tabel hasil tes pada masing-masing aspek penilaian tes 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus II. 

Tabel 16 Skor Rata-rata Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Tiap 

Aspek pada Siklus I I 

No. Aspek Penilaian Skor rata-rata Kategori 

1. 
Kesesuaian judul mencerminkan  
isi paragraf dan bertema 
lingkungan 

97,90 Sangat Baik 

2. Mengemukakan pokok persoalan 91,05 Sangat Baik 

3. 
Terdapat data yang empiris 
sebagai evidensi untuk 
memperkuat argument 

          75,79 Baik 

4. 
Terdapat pendahuluan, tubuh 
argumen, dan simpulan pada 
paragraf argumentasi 

82,11 Baik 

5. 
Menggunakan kata-kata denotatif 
dan kalimat efektif. 

84,74  Baik 

 

Pada tabel 16 menggambarkan hasil keterampilan menulis paragraf 

argumentasi siklus II yang diperoleh dari 5 aspek penilaian. Aspek pertama adalah 

aspek kesesuaian judul, nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 

97,90dan berkategori sangat baik. Aspek kedua adalah aspek mengemukakan pokok 

persoalan, nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 91,05dan berkategori 

sangat baik. Aspek ketiga adalah aspek data empiris untuk memperkuat argumen, 

nilai rata-rata yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 75,79dan berkategori baik. 

Aspek keempat terdapat pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan, nilai rata-rata 
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yang diperoleh dalam aspek ini sebesar 82,11 dengan kategori baik. Aspek kelima 

adalah menggunakan kata denotatif dan kalimat efektif, nilai rata-rata yang diperoleh 

84,74 yang berkategori baik.Hasil penilaian siklus II pada masing-masing aspek 

keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui 

media foto berbasis lingkungan sekolah dapat dilihat pada uraian berikut ini. 

4.1.3.1.1 Aspek Kesesuaian Judul   

Penilaian aspek kesesuaian judul dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 17 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5 5 36 180   94,74 %  
(186:38)*100/5
 
97,90 
(kategori 
sangat baik) 

2. Baik  4   4 - -          0 % 
3. Kurang 3 3 2 6    5,26 % 

4. Sangat 
Kurang  

2 2 - -          0% 

Jumlah  38 186 100 %  
 

Data tabel 17 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kesesuaian 

judul yang dicapai siswa sebesar 97,90 % yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Sebanyak 36 siswa atau 94,74 % memperoleh skor 5 dalam kategori sangat baik. 

Tidak ada satu pun siswa yang memperoleh nilai 4 dengankategori baik. Sebanyak 2 

siswa dengan persentase5,26 % memperoleh skor 3 dengan kategori kurang dan 

Tidak ada satu pun siswa yang memperoleh nilai 2 dengan kategori sangat kurang.. 

Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kesesuaian judul siklus II ini, 
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jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori sangat baik, yaitu 

sebanyak 36 siswa atau sebesar 94,74 %. 

4.1.3.1.2 AspekMengemukakan Pokok Persoalan 

Penilaian aspek mengemukakan pokok persoalandapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 18 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Mengemukakan 

Pokok Persoalan 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. 
Sangat 
baik 

5   20  21 420   55,26%  
(692:38)*100/20
 
91,05 
(kategori sangat 
baik)  

2. Baik  4   16  17 272   44,74% 
3. Kurang  3 12   -         0          0% 

4. Sangat 
Kurang  

2 8 -   0          0% 

Jumlah  38 692 100 %  
  

Data pada tabel 18 di atas menunjukkan nilai rata-rata skor dalam aspek 

mengemukakan pokok persoalanyang dicapai siswa sebesar 91,05 yang termasuk 

dalam kategori sangat baik. Sebanyak 21 siswa atau 55,26 % memperoleh skor 20 

dalam kategori sangat baik. Sebanyak 17 siswa atau 44,74% memperoleh skor 

16dengan kategori baik. Dan tidak ada yang memperoleh skor dengan kategori 

kurang dan sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek 

mengemukakan pokok persoalan siklus II ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada 

skor dengan kategori sangat baik, yaitu sebanyak 21 siswa atau sebesar 55,26 %. 
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4.1.3.1.3 Aspek Data Empiris untuk Memperkuat Argumen 

Penilaian aspek data empiris untuk memperkuat argumen dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 19 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Data empiris untuk 

Memperkuat Argumen 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5 25 7 175  18,42%  
(720:38)*100/25
 
75,79 
(kategori baik) 

2. Baik  4 20  18   360  47,37% 
3. Kurang  3 15  11 165  28,95% 

4. Sangat 
Kurang  

2 10  2   20    5,26% 

Jumlah   38    720  100 % 
 

Data tabel 19 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek data empiris 

untuk memperkuat argumenyang dicapai siswa sebesar 75,79 yang termasuk dalam 

kategori baik. Pada aspek data empiris untuk memperkuat argumen 7 siswa atau 

18,42 % memperoleh skor 25 dengan kategori sangat baik. Sebanyak 18 siswa atau 

47,37 % memperoleh skor 20dengan kategori baik. Sebanyak 11 siswa atau 28,95 % 

memperoleh skor 15 dengan kategori kurang. Sebanyak 2 siswa atau 5,26 % 

memperoleh skor 10 dengan kategori sangat kurang. Jadi, hasil tes menulis paragraf 

argumentasi aspek data empiris untuk memperkuat argumen siklus II ini, jumlah 

siswa terbanyak terdapat pada skor 20 dengan kategori baik, yaitu sebanyak 18 siswa 

atau sebesar 47,37 %. 
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4.1.3.1.4 Aspek Pendahuluan, Tubuh Argumen, dan Simpulan 

Penilaian aspek pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 20 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Pendahuluan, Tubuh 

Argumen, dan Simpulan. 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5   30  7 210 18,42%  
(936:38)*100/30
 
82,11 
(kategori baik)  

2. Baik  4 24 28   672 73,69% 
3. Kurang  3 18  3 54   7,89% 

4. Sangat 
Kurang  

2 12 - 0        0% 

Jumlah   38   936 100 % 
Data tabel 20 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek pendahuluan, 

tubuh argumen, dan simpulanyang dicapai siswa sebesar 82,11 yang termasuk dalam 

kategori baik. Sebanyak 7 siswa atau 18,42% memperoleh skor 30 dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 28 siswa atau 73,69% memperoleh skor 24 dengan kategori 

baik. Sebanyak 3 siswa atau 7,89% memperoleh skor 18 dengan kategori kurang.Dan 

tidak ada satupun siswa yang memperoleh dengan kategori sangat kurang. Jadi, hasil 

tes menulis paragraf argumentasi aspek pendahuluan, tubuh argumen, simpulan siklus 

II ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu 

sebanyak 28 siswa atau sebesar 73,69%. 
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4.1.3.1.5 Aspek Kata Denotatif dan Kalimat Efektif 

Penilaian aspek kata denotatif dan kalimat efektif dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 21 Hasil Tes Menulis Paragraf Argumentasi Aspek Kata Denotatif dan 

Kalimat Efektif 

No.  Kategori  Skor  Skor 
maks. 

F  Jumlah 
skor  

%  Rata-rata skor   

1. Sangat 
baik 

5  20 12 240  31,58%  
(644:38)*100/20
 
84,74 
(kategori baik) 

2. Baik  4 16 23   368 60,53% 
3. Kurang  3  12  3         36   7,89% 

4. Sangat 
Kurang  

2  8 - 0        0% 

Jumlah  38    644 100 % 
 

Data pada tabel 21 di atas menunjukkan rata-rata skor dalam aspek kata 

denotatif dan kalimat efektifyang dicapai siswa sebesar 84,74 yang termasuk dalam 

kategori baik. Sebanyak 12 siswa atau 31,58% memperoleh skor 20 dalam kategori 

sangat baik. Sebanyak 23 siswa atau 60,53% mendapatkan skor 16 dengan kategori 

baik.Sebanyak 3 siswa atau 7,89% mendapatkan skor 12 dengan kategori kurang.Dan 

tidak ada satu pun siswa yang memperoleh skor dalam kategori sangat kurang. Jadi, 

hasil tes menulis paragraf argumentasi aspek kata denotatif dan kalimat efektif siklus 

II ini, jumlah siswa terbanyak terdapat pada skor dengan kategori baik, yaitu 

sebanyak 23 siswa atau sebesar 60,53%. 
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4.1.3.2 Hasil NontesKeterampilan Menulis Paragraf Argumentasi Siklus II 

Pada siklus II ini, data penelitian yang didapatkan tidak hanya data tes saja, 

tetapi juga data nontes. Data nontes pada siklus II ini masih sama perolehannya 

seperti pada siklus I yaitu diperoleh dari hasil observasi, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, pedoman wawancara, dan dokumentasi foto. Supaya dapat dipahami 

dengan baik, masing-masing data nontes pada siklus II ini akan dijelaskan pada 

uraian dibawah ini. 

4.1.3.2.1 Perilaku Siswa Berdasarkan Observasi 

 Pada siklus II data nontes yang pertama yaitu data observasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada siswa saat pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah pada siswa 

kelas X-3SMA Kesatrian 2 Semarang. Pengambilan data observasi dilakukan oleh 

peneliti. Adapun aspek yang diamati dalam observasi siklus II ini sama seperti yang 

diamati pada siklus I. Aspek yang diamati itu antara lain aspek positif dan aspek 

negatif siswa saat pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-

talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. Data observasi siklus II 

ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan data observasi siklus I. Hasil 

yang didapat menunjukkan adanya peningkatan respon positif terhadap pembelajaran 

yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah penjelasan data observasi yang diamati 

pada siklus II. 
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Tabel 22Hasil Observasi Siklus II 

No Aspek Observasi Frekuensi Presentase 

1 Siswa merespons dan memperhatikan 

penjelasan dari guru. 

32 84,21% 

2 Siswa mengidentifikasi bagian-bagian 

paragraf argumentasi. 

36 94,74% 

3 Siswa secara mandiri mendaftar pokok-

pokok persoalan dalam foto 

29 76,32% 

4 Siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan 

dan pokok persoalan yang ditemukan 

33 86,84% 

5 Siswa aktif dalam bertanya jawab dalam 

menyampaikan hasil diskusi secara pleno 

16 42,11% 

6 Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

menulis paragraf argumentasi 

38 100% 

7 Siswa secara aktif menukarkan hasil 

pekerjaan dengan teman. 

38 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat data observasi siswa mengalami 

perubahan dari perilaku negatif ke arah perilaku positif. Pada aspek siswa merespons 

dan memperhatikan penjelasan guru, masuk dalam kategori baik. Pada siklus II ini 

siswa lebih banyak memperhatikan penjelasan guru yaitu sebanyak 32siswa atau 

84,21% (kategori baik). Jumlah ini lebih banyak daripada siklus I yang hanya 27 

siswa atau 71,05%. Hal ini disebabkan siswa sudah mulai akrab dan tidak asing lagi 

dengan peneliti. Hal ini membuat mereka senang dan memperhatikan setiap 
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penjelasan yang disampaikan oleh peneliti saat pembelajaran di kelas.Kegiatan 

tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

 

  

 

 

 

 

Gambar 13. Think. Siswa merespon dan memperhatikan penjelasan dari guru 

 

Aspek yang kedua yaitu respon siswa dalammengidentifikasi bagian-bagian 

paragraf argumentasi. Pada aspek ini, sebanyak 36 siswa atau 94,74% siswa sudah 

merespon baik memperhatikan bagian-bagian paragraf argumentasi yang telah 

disediakan oleh peneliti. Jumlah ini sama dengan siklus I. Tetapi pada siklus II ini 

siswa terlihat lebih antusias dan serius dalam memperhatikan bagian-bagian paragraf 

argumentasi yang telah dibagikan oleh peneliti. 
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 14 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Think. Siswa mengidentifikasi bagian-bagian paragraf argumentasi. 

Aspek selanjutnya, aspek ketiga yakni siswa secara mandiri mendaftar pokok-

pokok persoalan dalam foto. Aspek ini termasuk dalam kategori baik, yakni sekitar 

29 siswa atau 76,32% dari 38 siswa memperhatikan contoh paragraf argumentasi 

yang dibawa oleh guru. Jumlah ini lebih banyak daripada siklus I yang hanya 50% 

atau 19 siswa. Siswa terlihat serius dan sungguh-sungguh dalam memperhatikan 

contoh paragraf argumentasi yang dibawa oleh guru saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis 

lingkungan sekolah yang dilaksanakan di kelas. 
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 15 berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 15. Think.Siswa secara mandiri mendaftar pokok-pokok persoalan dalam foto. 

 

Aspek berikutnya adalah aspek keempat yaitusiswa berdiskusi tentang hasil 

pengamatan dan pokok persoalan yang ditemukan.Pada siklus II hampir sebagian 

besar siswa sudah melakukan perannya dengan baik saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi berlangsung. Selain itu, pada siklus II ini respon siswa yang 

didapatkan tidak seperti pada siklus I yang hanya berjumlah 23 siswa atau 60,53%. 

Sedangkan pada siklus II, sebanyak 33 siswa atau 86,84% sudah mampu aktif dalam 

diskusi kelompok saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Siswa terlihat lebih aktif 

dan lebih antusias dalam memberikan pendapat. Hal ini membuktikan motivasi yang 

diberikan oleh peneliti pada siswa telah berhasil dengan hasil yang cukup 

memuaskan. Selain itu, peran serta peneliti dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi di kelas juga begitu menggembirakan dengan hasil yang didapatkan pada 

siklus II ini.  
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 16 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Think.Siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan dan pokok persoalan yang ditemukan. 

 

 Selanjutnya, aspek kelima tentangsiswa aktif dalam bertanya jawab dalam 

menyampaikan hasil diskusi secara pleno. Pada aspek ini dapat digolongkan dalam 

ketegori baik yaitu 16 siswa atau 42,11%. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan 

dengan siklus I yang hanya 26,32% atau 10 siswa. Siswa mulai terbiasa dan sudah 

beradaptasi saat pembelajaran di kelas, sehingga tanya jawab berjalan dengan baik. 

Hasil yang didapat pada siklus II ini memang cukup menggembirakan, mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan siklus I. 
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 17 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Talk.siswa aktif dalam bertanya jawab dalam menyampaikan hasil diskusi secara pleno. 

 

Aspek keenam yaitu siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis 

paragraf argumentasi. Pada aspek ini terdapat 38 siswa atau 100% siswa 

berpartisipasi mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan serius 

dan digolongkan dalam ketegori sangat baik. Jumlah ini berbeda bila dibandingkan 

dengan siklus I yang hanya 73,69%  atau 28 siswa dan mengalami peningkatan. 

Siswa mulai terbiasa dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi di kelas.  
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Kegiatan tersebut dapat dilihat pada gambar 18 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18.Write. siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis paragraf argumentasi. 

 

Aspek ketujuh yaitusiswa secara aktif menukarkan hasil pekerjaan dengan 

teman.. Pada aspek ini termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu terdapat 38 siswa 

atau 100% siswa termotivasi dan aktif. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan 

dengan siklus I yang hanya 63,16%  atau 24 siswa. Kegiatan tersebut dapat dilihat 

pada gambar 19 berikut. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 19..siswa secara aktif menukarkan hasil pekerjaan dengan teman 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui selama proses pembelajaran siklus 

II sebagian besar siswa menunjukkan sikap dan respon yang positif. Secara 

keseluruhan pembelajaran menulis paragraf argumentasidengan teknikthink-talk-write 

melalui media foto berbasis lingkungan sekolah pada siklus II ini sudah berjalan 

dengan baik dan hasilnya memuaskan serta mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan siklus I. 

4.1.3.2.2 Jurnal Siklus II 

 Jurnal yang digunakan dalam tindakan siklus II masih sama dengan yang 

digunakan pada siklus I. Jurnal yang digunakan dalam siklus II adalah jurnal siswa 

dan jurnal guru. Jurnal siswa berisi pendapat dan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui 

media foto berbasis lingkungan sekolah. Sedangkan jurnal guru berisi hasil 

pengamatan guru tentang keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah.   

4.1.3.2.2.1 Jurnal Siswa Siklus II 

Jurnal siswa pada siklus II sama dengan jurnal siswa pada siklus I. Jurnal siswa 

dapat mengungkapkan semua yang dirasakan siswa saat mengikuti pembelajaran. 

Jurnal siswa ini diisi oleh siswa pada akhir pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Jurnal siswa berisi enam pertanyaan yaitu(1) bagaimanakah kesan anda 

terhadap materi pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang disampaikan guru 

pada pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-write 
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dengan media foto berbasis lingkungan sekolah, (2) bagaimanakah pendapat anda 

tentang kegiatan pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media foto 

berbasis lingkungan sekolah dengan teknikthink-talk-write,(3)  Mampukah Anda 

menerima penjelasan dari guru, (4) Apa kesulitan yang anda alami selama mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah dengan teknik think-talk-write ini,(5)apakah Anda tertarik dengan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-write dengan 

media foto berbasis lingkungan sekolah, (6) Manfaat apa yang anda dapatkan setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-

writedengan media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Ketika peneliti membagikan jurnal siswa, siswa sudah merasa terbiasa karena 

pengisian jurnal tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya pada siklus I. Siswa 

terlihat sangat antusias dalam mengisi jurnal sesuai dengan pendapat dan perasaan 

yang mereka alami selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Aspek yang pertama, pendapat siswa tentang kegiatan menulis paragraf 

argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dengan teknikthink-talk-

write. Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolahberagam dan 

bervariasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini mereka 

merasa senang dengan adanya teknikthink-talk-write saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi yang memotivasi mereka untuk aktif selama proses 
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pembelajaran berlangsung. Mereka juga terbantu dan lebih mudah dalam membuat 

paragraf argumentasi dengan adanya media foto berbasis lingkungan sekolah saat 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut 

mereka, media tersebut merupakan media inovatif dan kreatif yang sebelumnya 

mereka belum pernah menggunakannya dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. Mereka juga memberikan saran agar media foto berbasis lingkungan 

sekolah dapat digunakan dalam pembelajaran yang lainnya, tidak hanya dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi.  

Aspek kedua yaitu pendapat siswa tentang kegiatan menulis paragraf 

argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dengan teknikthink-talk-

write. Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write melalui foto berbasis lingkungan sekolah beragam dan 

bervariasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini mereka 

merasa senang dengan adanya teknikthink-talk-write saat pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi yang memotivasi mereka untuk aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Mereka juga terbantu dan lebih mudah dalam membuat 

paragraf argumentasi dengan adanya media foto berbasis lingkungan sekolah saat 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Menurut 

mereka, media tersebut merupakan media inovatif dan kreatif yang sebelumnya 

mereka belum pernah menggunakannya dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi.  
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Aspek ketiga yaitu mampukah siswa menerima penjelasan dari guru. Secara 

keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pada siklus II ini mereka merasa mampu 

menerima penjelasan guru. Sebagian berpendapat hal ini dikarenakan guru 

menggunakan media foto yang lebih menarik, yang lain berpendapat bahwa mereka 

mampu menerima penjelasan dari guru karena guru menggunakan teknik yang 

menarik. 

Aspek keempat yaitu tentang kesulitan yang dialami siswa selama proses 

pembelajaran. Kesulitan yang dialami oleh siswa pada siklus II ini yaitu sulit dalam 

menentukan ejaan yang benar dan singkatan yangsesuai dengan kaidah ejaan yang 

disempurnakan pada paragraf argumentasi yang akan mereka buat. Tetapi, pada 

siklus II ini kesulitan tersebut sedikit demi sedikit dapat teratasi dan mulai berkurang. 

Mereka merasa sudah bisa memahami media foto berbasis lingkungan sekolah yang 

membantu dan memudahkan mereka dalam menulis paragraf argumentasi.  

Aspek kelima yaitu menanyakan apakah siswa tertarik dengan pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolah. Sebagian besar siswa menjawab tertarik dengan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-writedengan 

media foto berbasis lingkungan sekolah karena mereka merasa pembelajaran yang 

diterapkan sangat menarik. 

Aspek yang terakhir adalah manfaat apa yang didapat oleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Sebagian besar siswa merasa 
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pembelajaran ini mudah dipahami dan siswa dapat dengan mudah menyusun paragraf 

argumentasi.” 

4.1.3.2.2.2 Jurnal Guru Siklus II 

Jurnal guru berisi segala hal yang dirasakan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Jurnal guru ditulis guru setelah pembelajaran berlangsung.Berdasarkan 

pengamatan guru, secara umum kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan teknikthink-talk-write dengan media foto 

berbasis lingkungan sekolahsudah cukup baik. Hal ini terlihat dari minat serta 

antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi.  

Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolahditunjukkan dengan respon dari beberapa siswa yang bersedia menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dan bersedia menuliskan dan membacakan 

hasil paragraf argumentasi yang telah dibuat oleh kelompoknya di depan kelas. 

Beberapa siswa sudah ada yang berani bertanya kepada guru ketika mengalami 

kesulitan. Selain itu, ada juga beberapa siswa yang bertanya secara langsung saat 

guru melakukan pengawasan dan berkeliling kearah mereka. 

Respons siswa terhadap teknikthink-talk-write dengan media foto berbasis 

lingkungan sekolahjuga sudah cukup baik. Setelah siswa mengamati foto berbasis 

lingkungan sekolahyang diberikan oleh guru, kemudian guru memberikan tugas 

kepada siswa untuk menulis paragraf argumentasi. Siswa antusias dalam mengerjakan 

dengan  cara berdiskusi dengan teman sekelompoknya.  
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4.1.3.2.3 Wawancara Siklus II 

Kegiatan wawancara pada siklus II ini sama dengan wawancara yang 

dilakukan pada siklus I, yakni dilakukan setelah selesai pembelajaran. Kategori siswa 

dan aspek yang akan diwawancarakan masih sama dengan siklus I. Sama seperti 

siklus I, wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada siklus II difokuskan pada tiga 

orang yaitu siswa yang mendapatkan nilai tinggi, sedang, dan rendah. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk siswa saat kegiatan wawancara 

diantaranya (1) apakah Anda senang dengan pembelajaran menulis dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia, (2) apa Anda pernah melihat paragraf argumentasi di 

surat kabar, bagaimana dengan contoh paragraf argumentasi yang diberikan oleh guru 

tadi, (3) bagaimana pendapat Anda mengenai pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan sekolah dengan teknik think-

talk-write; (4)Adakah kesulitan yang Anda alami saat menulis paragraf argumentasi; 

(5) apakah pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui media foto berbasis 

lingkungan sekolah dengan teknik think,-talk-writedapat mengatasi kesulitan Anda 

dalam menulis paragraf argumentasi; (6) kemukakan saran Anda tentang 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi melalui teknik think-talk-write dengan 

media foto berbasis lingkungan sekolah. 

 Menurut ketiga responden yang di wawancarai, mereka merasa senang dengan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write melalui 

media foto berbasis lingkungan sekolah. Mereka menuturkan bahwa pembelajaran 

seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guru hanya memberikan materi dan 
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tugas kepada siswa, sehingga siswa tidak aktif untuk menemukan informasi, konsep 

secara mandiri. 

Kesulitan yang dialami siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi sangat beragam. Menurut siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi dan sedang merasa belum menghadapi kesulitan yang berarti sama seperti 

pada siklus I. Sementara menurut siswa yang mendapatkan nilai rendah, dia mengaku 

adanya  kesulitan dalam menentukan ejaan dan singkatan yang benar saat mereka 

menulis paragraf argumentasi. Hal tersebut disebabkan ketidakseriusan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran 

berlangsung. 

Kesulitan yang dialami siswa yang mendapatkan nilai rendah dalam menulis 

paragraf argumentasi berbagai macam. Salah satunya, kesulitan dalam menentukan 

ejaan dan singkatan yang benar saat mereka menulis paragraf argumentasi. Hal 

tersebut diatasi dengan lebih serius dan sungguh-sungguh dalam memperhatikan 

penjelasan yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung. Kesulitan 

yang lain yaitu sulit dalam memahami peristiwa di dalam media foto. Mereka 

mengatasi kesulitan itu dengan bertanya kepada guru saat pembelajaran berlangsung. 

Tingkat kepahaman siswa setelah proses pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan media foto sangat beragam. Menurut siswa yang mendapatkan 

nilai tinggi, “saya juga menjadi paham dengan dengan materi paragraf argumentasi 

dan bagaimana menulis paragraf argumentasi yang baik”. Menurut siswa yang 

mendapatkan nilai sedang, “saya merasa paham sekarang bagaimana cara menulis 
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paragraf argumentasi yang baik”. Sedangkan menurut siswa yang mendapatkan nilai 

rendah mengaku bahwa dia sudah bisa menulis paragraf argumentasi dengan baik 

pada siklus II ini, hal ini dibuktikan “ saya  sekarang sudah bisa menulis paragraf 

argumentasi dengan baik” ujarnya, saat diwawancarai. 

 Perasaan siswa tentang pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write melalui foto berbasis lingkungan sekolah adalah sebagai 

berikut. Menurut siswa yang memperoleh nilai tinggi, dia merasa pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh peneliti cukup menarik dan 

dengan foto berbasis lingkungan sekolahdapat mempermudah siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. Foto berbasis lingkungan sekolahyang digunakan 

juga sangat membantu siswa untuk menulis paragraf argumentasi, “dengan media 

foto berbasis lingkungan sekolahsiswa dapat dengan mudah menuangkan ide yang 

ada di dalam fotoke dalam paragraf argumentasi yang akan dibuat” ujarnya, saat 

diwawancarai.  

Siswa yang mendapatkan nilai sedang dan rendah juga merasa tertarik dengan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang telah dilakukan. Menurut mereka, 

pembelajaran seperti ini memudahkan mereka dalam memahami materi yang 

dipaparkan oleh peneliti. Kegiatan pembelajaran menulis paragraf argumentasi yang 

baru saja dilakukan merupakan suatu hal yang baru dialami oleh siswa dan sebaiknya 

sering dilakukan dalam pembelajaran yang lain. Sebagian besar siswa merasa senang 

setelah mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-

talk-write melalui foto berbasis lingkungan sekolah  baik siswa yang mendapatkan 
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nilai tinggi, sedang, maupun rendah mengaku antusias dan termotivasi dalam 

mengikuti setiap langkah pembelajaran yang disampaikan oleh guru dan 

melaksanakan setiap instruksi yang diberikan. 

 Selain itu, menurut mereka pembelajaran melalui teknikthink-talk-

writedengan pemanfaatan media foto berbasis lingkungan sekolah, pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menjadi lebih mudah dipahami. Teknikthink-talk-

writememotivasi mereka untuk lebih aktif mengambil peran di dalam kelas saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi, kesimpulannya siswa merasa senang dan 

terbantu dalam memahami materi pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan adanya 

pembelajaran paragraf argumentasi melalui teknikthink-talk-writedengan 

pemanfaatan media foto berbasis lingkungan sekolah.  

Saran yang diberikan oleh siswa mengenai pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi yang telah dilakukan, diantaranya semua siswa mengatakan merasa 

termotivasi untuk lebih mendalami materi paragraf argumentasi dengan 

digunakannya media foto berbasis lingkungan sekolah. Menurut mereka, media foto 

berbasis lingkungan sekolah sebaiknya juga digunakan dalam pembelajaran yang 

lain, tidak hanya dalam pembelajaran paragraf argumentasi saja. Selain itu, adanya 

teknik yang beragam dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran sebaiknya terus 

dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi siswa agar lebih bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dan memudahkan mereka dalam memahami materi 

yang dijelaskan oleh guru. 
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4.1.3.2.2.4 Dokumentasi Siklus II 

 Dokumentasi yang digunakan peneliti pada siklus II ini hampir sama dengan 

dokumentasi pada siklus I yaitu berupa dokumentasi foto. Dokumentasi foto diambil 

selama kegiatan pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-

write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah berlangsung.  

Pada siklus II ini dokumentasi foto yang diambil meliputi aktivitas siswa 

ketika memperhatikan penjelasan guru, aktivitas siswa ketika melakukan kegiatan 

diskusi kelompok, dan aktivitas siswa ketika menulis paragraf argumentasi.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Siswa bersama guru melakukantanya jawab dan menunjukkan Foto berbasis lingkungan sekolah 
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Gambar 21. Siswa melakukan kegiatan think  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Siswa melakukan kegiatan berdiskusi 
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Gambar 23. Siswa melakukan kegiatan talk 
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Gambar 24. Siswa melakukan kegiatan write 
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4.1.3.2.2.5 Refleksi Siklus II 

  Pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-write 

melalui media foto berbasis lingkungan sekolah pada siklus II ini berjalan dengan 

baik dan hasilnya pun maksimal. Hal ini dibuktikan dari data tes menulis paragraf 

argumentasi melalui media foto berbasis lingkungan sekolah pada siklus II, dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata tes menulis paragraf argumentasi siswa kelas X-3SMA 

Kesatrian 2 Semarang mengalami peningkatan dibanding siklus I. Nilai rata-rata 

klasikal yang diperoleh siswa kelas X-3SMA Kesatrian 2 Semarang pada 

pembelajaran keterampilan menulis paragraf argumentasi siklus II dalam kategori 

baik yaitu sebesar 83,61 dibanding nilai rata-rata siklus I 68,34 atau kategori kurang. 

Hasil tes pada siklus II ini sudah memuaskan karena telah mencapai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang telah ditentukan yaitu sebesar 75. Rincian peningkatan 

nilai rata-rata siklus II dibanding siklus I dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 23. Perbandingan Nilai Rata-rata Siklus I dan Nilai Rata-rata Siklus II 

No Kategori 
Rentang 

Nilai 
Frekuensi Jumlah Nilai 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-Rata 

S.I S.II S.I S.II S.I S.II Siklus I Siklus II 
1. 

 

2. 

3. 

4. 

Sangat 

baik 

Baik 

Kurang 

Sangat 

Kurang  

90-100 

 

75-89 

60-74 

0-59 

1 

 

15 

16 

  6 

  6 

 

32 

  - 

  - 

  90 

 

1174 

  987 

  275

  545 

 

2632 

   - 

   - 

  2,63 

 

39,47 

42,11 

15,79 

15,79 

 

84,21 

   0 

   0 

=  2597 
   38 

= 68,34 

(katego

ri 

kurang) 

= 3177 
 38 

 

= 83,61 

(katego

ri baik) 

Jumlah 38 38 1617 1745 100 100 68,34 83,61 
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  Berdasarkan hasil nontes yang meliputi observasi, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, dan dokumentasi, perilaku siswa pada pembelajaran siklus 

II ini juga lebih baik bila dibandingkan dengan siklus I. Data hasil observasi, dapat 

dilihat bahwa semakin banyak siswa yang memperhatikan penjelasan guru, siswa 

lebih antusias dan sungguh-sungguh dalam menulis paragraf argumentasi, dan lebih 

mudah dalam menulis paragraf argumentasi karena penggunaan media foto berbasis 

lingkungan sekolah dalam pembelajaran. Dari data catatan harian siswa dan 

wawancara yang dilakukan pada siklus II, dapat diketahui bahwa banyak siswa yang 

tertarik dan senang dengan pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write dan media foto berbasis lingkungan sekolah. Selain itu, dari 

hasil dokumentasi juga dapat dilihat bahwa siswa lebih antusias dan bersungguh-

sungguh dalam menulis paragraf argumentasi saat pembelajaran berlangsung. 

 Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil tes dan hasil nontes siklus 

II pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-writemelalui 

media foto berbasis lingkungan sekolah pada siswa kelas X-3SMA Kesatrian 2 

Semarang sudah mencapai kriteria ketuntasan  (KKM) yang ditetapkan yaitu sebesar 

75 dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut. 

4.2 Pembahasan 

  Penelitian keterampilan menulis paragraf argumentasi yang dilakukan oleh 

peneliti dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap-tiap siklus 

dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
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refleksi. Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada hasil penelitian siklus I dan 

siklus II.  

Pembahasan hasil penelitian siklus II ini didasarkan pada hasil data penelitian 

tes dan nontes. Pembahasan hasil tes berdasarkan hasil nilai yang mengacu pada 

pemerolehan skor yang dicapai siswa ketika pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah. Aspek-aspek yang dinilai dalam keterampilan menulis paragraf argumentasi 

dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan sekolah ada 5 

aspek penilaian, meliputi (1)kesesaian judul; (2) mengemukakan pokok persoalan; (3) 

terdapat data yang empiris untuk memperkuat argumen; (4) terdapat pendahuluan, 

tubuh argumen, dan simpulan; (5) terdapat kata denotatif yang disusun dalam kalimat 

efektif. Pembahasan hasil perubahan perilaku atau aspek nontes berdasarkan pada 5 

bentuk instrumen penelitian, yaitu (1) observasi, (2) jurnal guru, (3) jurnal siswa, (4) 

wawancara, dan (5) dokumentasi foto. 

4.2.1 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi dengan 

TeknikThink-Talk-WriteSiswa Kelas X-3 SMA Keastrian 2 Semarang 

Penelitian keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-

talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan sekolah kelas X-3SMA Kesatrian 2 

Semarang didasarkan pada hasil dari penelitian siklus I dan  penelitian siklus II. Hasil 

penelitian pada tiap siklus ini diperoleh dari data tes dan data nontes. Data tersebut 

digunakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi 

siswa dan untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada siswa 
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setelah dilakukannya pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-

talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Kondisi awal kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi 

merupakan kondisi dimana siswa belum melakukan kegiatan pembelajaran menulis 

paragraf argumentasidengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis 

lingkungan sekolah yang dilakukan oleh peneliti. Kondisi awal dapat diketahui dari 

hasil tes yang diperoleh peneliti dari guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang mengampu kelas X-3SMA Kesatrian 2 Semarang yang menjadi subjek 

penelitian ini. Hasil tes kondisi awal keterampilan menulis paragraf aargumentasi 

siswa kelas X-3SMA Kesatrian 2 Semarang termasuk dalam kategori sangat kurang 

atau sebesar 58. 

Berdasarkan kondisi awal keterampilan menulis paragraf argumentasi yang 

telah diketahui ini, peneliti melakukan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasidengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolahpada siklus I. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kemampuan menulis 

paragraf argumentasi yang dimiliki oleh siswa dapat terjadi peningkatan dan 

memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM), yaitu sebesar 75. Hasil tes pada 

siklus I ini dapat menunjukkan kemampuan awal siswa dalam menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah, yaitu sebesar 68,34 atau kategori kurang. Hasil tersebut telah mengalami 

peningkatan dari kondisi awal sebelumnya. Tetapi, hasil tes pada siklus I ini belum 

memenuhi KKM yang ditentukan, yaitu 75. 



140 
 

Oleh karena itu, untuk mengetahui peningkatan keterampilan siswa dalam 

menulis paragraf argumentasi setelah dilakukan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah digunakan data tes yang diperoleh dari tes pada siklus I dan siklus II. Hasil 

kedua tes tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui adanya perubahan 

peningkatan nilai. Pada siklus I dan siklus II ditargetkan nilai rata-rata kelas 

keseluruhan indikator atau nilai komunikatif adalah 75. Berikut ini uraian 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-

writemelalui media foto berbasis lingkungan sekolah siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 

2 Semarang pada siklus I dan siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 Hasil tes menulis paragraf argumentasipada siklus I, siklus II dapat dilihat pada tabel 

24 berikut ini.  

Tabel 24 Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasipada Siklus 

I, dan Siklus II 

No Aspek Nilai Rata-rata Kelas Peningkatan

SI SII SI-SII 

1 Kesesuaian judul 89,47 97,90 8,43 

2 Mengemukakan pokok persoalan 83,15 91,05 7,90 

3 Terdapat data yang empiris untuk 

memperkuat argument 

46,84 75,79 28,95 

4 Terdapat pendahuluan, tubuh 

argumen, dan simpulan 

76,31 82,11 5,80 

5 Terdapat kata denotatif yang disusun 

dalam kalimat efektif 

63,15 84,74 21,59 

NILAI Rata-Rata 71,78 86,32 14,53 

 

Keterangan: 

SI=Siklus I, SII=Siklus II 

 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi data tes keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dari prasiklus, siklus I, dan siklus II dapat dijelaskan bahwa 

keterampilan menulis paragraf argumentasi pada setiap siklus mengalami 

peningkatan. Uraian tabel tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 

 Pada aspek kesesuaian judul, nilai rata-rata siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 8,43 dari tes siklus I. Judul yang dibuat siswa sudah sesuai dengan foto.  



142 
 

Peningkatan ini disebabkan pada siklus II siswa diberi contoh foto berbasis 

lingkungan yang berbeda topik dari siklus I, sehingga mereka lebih memahami dan 

terarah dalam menulis paragraf argumentasi yang sesuai dengan judul.  

Setelah dilakukan pembelajaran dengan teknikthink-talk-write, kemampuan 

siswa dalam menulis paragraf argumentasi aspek kesesuaian judul semakin 

meningkat. Hal ini dikarenakan teknikthink-talk-write memberi kesempatan siswa 

untuk berdiskusi, menyelidiki mengenai materi yang dipelajari sebelum praktik 

menulis paragraf argumentasi dengan menggunakan media foto berbasis lingkungan 

sekolah.  

 Pada aspek mengemukakan pokok persoalan nilai rata-rata pada tes siklus II 

meningkat sebesar 7,90 dari tes siklus I. Pada pembelajaran siklus II siswa sudah 

menguasai aspek mengemukakan pokok persoalan.  

Teknikthink-talk-write sangat efektif digunakan dalam pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Hal ini dikarenakan teknikthink-talk-write dapat melatih siswa 

untuk berperan aktif dan terjun langsung di dalam proses pembelajaran sehingga 

materi yang didapat siswa lebih bermakna dan mudah dipahami. Selain itu, mediafoto 

berbasis lingkungan sekolah sangat membantu siswa dalam mengemukakan pokok 

persoalan. Pada aspek terdapat data yang empiris untuk memperkuat argumen nilai 

rata-rata pada tes siklus II meningkat sebesar 28,95 dari tes siklus I. Pada 

pembelajaran siklus II siswa sudah menguasai aspek data yang empiris untuk 

memperkuat argumen. 
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     Peningkatan pada aspek ini terjadi karena teknikthink-talk-write sangat efektif 

digunakan dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Hal ini dikarenakan 

teknikthink-talk-write dapat melatih siswa untuk berperan aktif dan terjun langsung di 

dalam proses pembelajaran sehingga materi yang didapat siswa lebih bermakna dan 

mudah dipahami. Selain itu, media foto berbasis lingkungan sekolah sangat 

membantu siswa dalam menstimulasi siswa agar peka terhadap keadaan nyata yang 

terjadi disekitarnya.  

Peningkatan dari tes siklus I ke tes siklus II pada aspek pendahuluan,tubuh 

argumen, dan simpulan  sebesar 5,80. Siswa mampu menulis paragraf argumentasi 

dengan memperhatikan komponen dalam paragraf argumentasi. Siswa sudah mampu 

menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan pendahuluan, tubuh argumen, 

dan simpulan.   

Peningkatan dari tes siklus I ke tes siklus II pada aspek penggunaan kata 

denotatif dan kalimat efektif  sebesar 21,59. Siswa sudah baik menulis paragraf 

argumentasi dengan memperhatikan aspek penggunaan kata dan kalimat efektif. 

Siswa sudah mampu menggunakan kalimat efektif yang tepat. 

 Berdasarkan rata-rata nilai dan peningkatan dari masing-masing aspek 

menulis paragraf argumentasi siklus I dapat disimpulkan  nilai rata-rata siswa sebesar 

68,34 dengan kategori kurang. Skor tersebut berasal dari penjumlahan 5 aspek yang 

dinilai. Aspek kesesuaian judul memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,47 dengan 

kategori baik. Aspek mengemukakan pokok persoalan memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 83,15 dengan kategori baik. Aspek data yang empiris memperoleh nilai rata-
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rata sebesar 42,84 dengan kategori kurang. Aspek pendahuluan, tubuh argumen, dan 

simpulan  memperoleh nilai rata-rata sebesar 76,31  dengan kategori baik. Aspek 

penggunaan kata denotatif dan kalimat efektif memperoleh nilai rata-rata sebesar 

63,15 dengan kategori kurang. 

 Hasil tes menulis paragraf argumentasi siklus II diperoleh nilai rata-rata 83,61 

dengan kategori baik. Skor tersebut berasal dari penjumlahan 5 aspek yang dinilai. 

Aspek kesesuaian judul memperoleh nilai rata-rata sebesar 97,90 dengan kategori 

sangat baik. Aspek mengemukakan pokok persoalan memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 91,05 dengan kategori sangat baik. Aspek data yang empiris memperoleh 

nilai rata-rata sebesar 75,79 dengan kategori baik. Aspek pendahuluan, tubuh 

argumen, dan simpulan  memperoleh nilai rata-rata sebesar 82,11  dengan kategori 

baik. Aspek penggunaan kata denotatif dan kalimat efektif memperoleh nilai rata-rata 

sebesar 84,74 dengan kategori baik. 

 Pencapaian skor pada siklus II sebesar 83,61 telah memenuhi target, bahkan 

mampu melampaui kriteria ketuntasan minimal sebesar 75.  Pemerolehan hasil tes ini 

menunjukkan bahwa pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-

talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah pada siswa kelas  X-3 

SMA Kesatrian 2 Semarang telah berhasil.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan keterampilan siswa per aspek penilaian 

menulis paragraf argumentasi semakin banyak yang mengalami peningkatan yaitu 

sebesar 14,53 dari siklus I. 
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4.2.2 Perubahan Perilaku Siswa setelah Pembelajaran Menulis Paragraf 

Argumentasi dengan TeknikThink-Talk-Write melalui Media Foto 

Berbasis Lingkungan Sekolah 

 Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya meneliti keterampilan 

menulis paragraf argumentasi saja, tetapi juga meneliti perubahan perilaku siswa pada 

siklus I dan siklus II. Berdasarkan hasil nontes yang meliputi pedoman observasi, 

jurnal siswa dan guru, wawancara, dan dokumentasi foto dapat diketahui bahwa 

sebagian peningkatan keterampilan siswa dalam menulis paragraf argumentasisiswa 

belum siap mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah.Berdasarkan 

hasil observasi antara siklus I dan siklus II dapat diketahui bahwa telah terjadi 

perubahan perilaku belajar siswa. Siswa memperoleh skor sesuai dengan perilaku 

belajarnya. Berdasarkan data observasi pada siklus I dan siklus II, rata-rata nilai yang 

diperoleh siswa dalam satu kelas dapat dibandingkan dalam tabel 25. Tabel 25 berikut 

ini akan menyajikan perbandingan data hasil observasi siklus I dan siklus II. 
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Tabel 25 Perbandingan Data Hasil Observasi Siklus I dan II 

No. 
Aspek 

Amatan
Siklus I Siklus II Keterangan 

Perubahan % Kategori % Kategori 

1. 1 71,05 Kurang 84,21 Baik Positif 

2. 2 47,37 Sangat 
Kurang 

94,74 Sangat Baik Positif 

3. 3 50 Kurang  76,32 Baik Positif 

4. 4 60,53 Kurang 86,84 Baik Positif 

5. 5 26,36 Sangat 
kurang 

42,11 Sangat 
Kurang 

Positif 

6. 6 73,68 Kurang  100 Sangat Baik Positif 

7. 7 63,16 Kurang  100 Sangat Baik Positif 

 
Keterangan: Aspek Amatan:think (1) siswa merespons dan memperhatikan 

penjelasan dari guru, (2) siswa mengidentifikasi bagian-bagian paragraf argumentasi, 

(3) siswa mendaftar pokok-pokok persoalan dalam foto, (4) siswa berdiskusi tentang 

hasil pengamatan dan pokok persoalan yang ditemukan,talk(5) Siswa aktif dalam 

bertanya jawab dalam menyampaikan hasil diskusi secara pleno, write (6) siswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis paragraf argumentasi, (7) siswa secara 

aktif menukarkan hasil pekerjaan dengan teman. 

 Berdasarkan tabel 25 dapat diketahui bahwa tingkat tingkah laku siswa dalam 

memperhatikan penjelasan dengan antusias meningkat dalam perilaku positif. Pada 

siklus I siswa yang memperhatikan penjelasan guru dengan antusias  sebesar 71,05%  

meningkat menjadi 84,21%  dari 38 siswa pada siklus II. 
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 Tindakan guru pada pembelajaran siklus II pada aspek mengidentifikasi 

bagian-bagian paragraf argumentasi yang telah tersedia. Pada siklus I, siswa sebesar 

47,37% dan94,74% dari 38 siswa pada siklus II. Terlihat siswa sangat serius 

memperhatikan contoh paragraf argumentasi yang dibagikan oleh guru.  

 Pada aspek mendaftar pokok-pokok persoalan pada foto mengalami perubahan 

ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 50% dan berubah menjadi 76,32% 

dari 38 siswa pada siklus II.Terlihat siswa sangat serius mendaftar masalah atau 

persoalan yang ditemukan pada foto yang dibagikan oleh guru. 

 Aspek keempat yaitu siswa berdiskusi tentang hasil pengamatan dan pokok 

persoalan yang ditemukan. Dari hasil observasi mengalami perubahan ke arah yang 

positif. Pada siklus I, siswa sebesar 60,53% dan berubah menjadi  86,84% dari 38 

siswa pada siklus II. Siswa sudah berani, aktif dan tidak ragu-ragu dalam bertanya 

ketika menemui kesulitan. Siswa merasa senang dengan kegiatan ini karena dapat 

melatih rasa percaya dirinya. Siswa tidak lagi canggung dalam menyampaikan 

pendapat pada diskusi kelompok.  

 Aspek kelima,Siswa aktif dalam bertanya jawab dalam menyampaikan hasil 

diskusi secara pleno. Dari hasil observasi mengalami perubahan ke arah yang positif. 

Pada siklus I, siswa sebesar 26,36% dan berubah menjadi 42,11% dari 38 siswa pada 

siklus II.Walaupun belum optimal, namun terjadi perubahan perilaku siswa ke arah 

yang positif dalam menyampaikan hasil diskusi. Siswa mulai berani untuk aktif 

bertanya dan membacakan hasil pekerjaan kelompok di depan kelas. Siswa tidak 
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terlihat canggung dan lebih berani saat menyampaikan hasil pekerjaan kelompoknya. 

Siswa lebih aktif, antusias, dan sungguh-sungguh bekerja sama dalam kelompoknya. 

 Pada aspek berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis paragraf argumentasi 

mengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 73,68% dan 

berubah menjadi  100% dari 38 siswa pada siklus II. Siswa mengerjakan tugas 

menulis paragraf argumentasi dengan sungguh-sungguh. Siswa lebih antusias dan 

sungguh-sungguh dalam menulis paragraf argumentasi. Terbukti dari hasil pekerjaan 

siswa mengalami peningkatan. Siswa lebih terlatih dalam menulis paragraf 

argumentasi.. 

 Aspek yang terakhir yaitu siswa secara aktif menukarkan hasil pekerjaan 

dengan temanmengalami perubahan ke arah yang positif. Pada siklus I, siswa sebesar 

63,16% dan berubah menjadi100% dari 38 siswa pada siklus II. Pada aspek ini siswa 

lebih bersemangat dalam menukarkan hasil pekerjaannya dengan teman. Siswa lebih 

antusias dan sungguh-sungguh dalam memberikan komentar dan pendapat atas hasil 

pekerjaan temannya. 

 Berdasarkan jurnal guru, kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

sangat baik. Sebelum peneliti datang buku dan alat tulis sudah dipersiapkan dengan 

baik. Keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran juga lebih baik. Siswa begitu 

aktif dan respon dalam menanggapi penjelasan yang disampaikan guru. Siswa lebih 

antusias memperhatikan penjelasan guru dibandingkan pada siklus sebelumnya. 

Siswa duduk rapi dan mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tanggapan atau 

respon siswa pada saat proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 
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menggunakan foto berbasis lingkungan sekolah lebih baik dari siklus I. Siswa 

menanggapi dengan positif kehadiran peneliti. Dalam mengikuti pembelajaran siswa 

semakin antusias dan serius. Kelebihan pada saat pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan menggunakan media foto berbasis lingkungan sekolah, kelas 

sudah terdapat perubahan. Siswa juga tenang dan mendengarkan penjelasan guru 

dengan baik. Siswa yang biasa berbicara atau bercanda pada saat pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi berlangsung sudah mulai berkurang. Pembelajaran 

berjalan dengan baik, lancar dan menarik. Ketika guru menerangkan materi, siswa 

memperhatikan dengan seksama. Ketika guru melontarkan sebuah pertanyaan,siswa 

berebut untuk menjawabnya. Kekurangan pada saat proses pembelajaran yaitu ketika 

diskusi kelompok siswa masih sangat ramai dan masih terdapat siswa yang cenderung 

pasif dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

 Berdasarkan jurnal siswa dan wawancara, masih terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan menulis paragraf argumentasi pada aspek penggunaan kata 

denotatif dan kalimat efektif. Kondisi yang ada pada siklus I merupakan 

permasalahan yang harus dicari solusinya dan perlu diadakan siklus II untuk 

memperbaiki kekurangan tersebut sehingga tercipta pembelajaran yang berkualitas. 

Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan perencanaan dan persiapan 

yang lebih matang dari siklus I. Dengan adanya perbaikan pembelajaran yakni 

dengan lebih banyak mendekati siswa yang belum jelas dan melakukan bimbingan, 

mengintensifkan siswa saat berdiskusi kelompok serta melatih siswa untuk aktif 

bertanya. 
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 Manfaat yang diperoleh siswa dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-write  melalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah adalah siswa menjadi lebih mudah untuk menuangkan ide dalam menulis 

paragraf argumentasi, dan paham tentang penulisan paragraf argumentasi. Siswa 

merasa senang selama mengikuti pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan 

teknikthink-talk-write  melalui media foto berbasis lingkungan sekolah karena selain 

dapat berdiskusi dengan teman satu kelompoknya juga dapat melatih siswa untuk 

mengeluarkan pendapatnya. Contoh foto berbasis lingkungan sekolah yang disajikan 

guru dapat dipahami oleh siswa.  

 Kesulitan yang dihadapi siswa ketika menulis paragraf argumentasiadalah 

penggunaan kata denotatif dan kalimat efektif. Setelah dilakukan tindakan pada siklus 

I dan siklus II, kesulitan dalam menggunakan kata denotatif dan kalimat efektif  dapat 

dikurangi. Teknikthink-talk-write  melalui media foto berbasis lingkungan sekolah 

memberikan pengetahuan baru bagi siswa. Belajar dengan teknikthink-talk-write  

memberi pengetahuan baru bagi mereka. Tanggapan yang diberikan siswa untuk 

pembelajaran adalah pembelajaran yang diberikan guru tidak membosankan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Simpulan dari hasil penelitian tentang keterampilan menulis paragraf 

argumentasi dengan teknikthink-talk-writemelalui media foto berbasis lingkungan 

sekolah pada siswa kelas X-3SMA Kesatrian 2adalah terdapat peningkatan 

keterampilan menulis paragraf argumentasipada siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 

Semarangsetelah diadakan penelitian keterampilan menulis paragraf argumentasi 

dengan teknikthink-talk-write melalui media foto berbasis lingkungan sekolah. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasidiketahui dari tes siklus I 

dan siklus II. Nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 58,95 dan termasuk dalam 

kategori sangat kurang, sedangkan nilai rata-rata pada siklus I mencapai 68,34dan 

termasuk dalam kategori kurang. Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 9,39. 

Pada siklus II, nilai rata-rata yang dicapai adalah sebesar 83,61 dan termasuk 

dalam kategori baik. Dengan demikian, terjadi peningkatan dari siklus I yaitu 

sebesar 15,27dan 24,66 dari hasil prasiklus. 

Perilaku siswa kelas X-3 SMA Kesatrian 2 Semarangsetelah mengikuti 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi dengan teknikthink-talk-writemelalui 

media foto berbasis lingkungan sekolah mengalami perubahan ke arah positif. 

Perubahan tersebut ditunjukkan dengan perilaku siswa yang lebih bersemangat 

dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran menulis paragraf argumentasi 
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di kelas. Sikap positif siswa dibuktikan melalui hasil observasi, jurnal harian guru, 

jurnal harian siswa, hasil wawancara siswa, dan dokumentasi foto. 

5.2 Saran 

Atas dasar simpulan dari penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah sebagai berikut. 

a. Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya 

menggunakan teknikthink-talk-write sebagai salah satu alternatif 

teknik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Teknikthink-talk-

writemembuat suasana kelas menjadi lebih hidup karena memotivasi 

siswa untuk berbicara dan berpendapat saat pembelajaran serta 

memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan, dengan teknikthink-talk-write siswa aktif berbicara dan 

berpendapat dari berbagai perspektif di dalam kelas. 

b. Bagi siswa, peneliti menyarankan siswa lebih konsentrasi dan aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran yang diberikan guru agar 

siswa mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan. Untuk 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi, siswa disarankan untuk 

berlatih secara terus menerus dan tidak malu untuk bertanya karena 

hal tersebut bermanfaat untuk masa depan siswa. 

c. Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra 

Indonesia kiranya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai 

keterampilan menulis paragraf argumentasi dengan menggunakan 
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model, metode, atau teknik yang lebih variatif dan dapat memotivasi 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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Lampiran 1. RPP Menulis Paragraf Argumentasi Siklus I 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 

Satuan Pendidikan : SMA KESATRIAN 2 SEMARANG 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Kelas/Semester : X/2 

 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1x pertemuan) 

 

 

A. STANDAR KOMPETENSI  

Menulis 

        12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato 

B. KOMPETENSI DASAR  

12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk 
paragraf  argumentatif. 

C. INDIKATOR 

1. Kognitif 

a. Proses 

• Siswa mampu mengidentifikasi pokok persoalan dalam foto menjadi 
paragraf argumentasi bertema lingkungan 

b. Produk  

• Siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan 
foto lingkungan sekolah sesuai dengan ejaan (tanda baca), pilihan 
kata, dan keefektifan kalimat.  
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2. Psikomotor 

• Siswa mampu mendaftar topik-topik pendapat yang dapat 
dikembangkan menjadi paragraf argumentasi. 

• Siswa mampu menyusun kerangka paragraf argumentasi 

• Siswa mampu mengembangkan kerangka yang telah disusun 
menjadi paragraf argumentatif 

3. Afektif 

a. Karakter 

• Bekerja sama dalam kelompok 

• Sopan dan jujur dalam mengemukakan pendapat 

• Kemandirian dalam mengambil keputusan dalam diskusi 

• Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

 
b. Keterampilan sosial 

• Bertanya dan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar 

• Siswa menjadi pendengar/penyimak yang baik 

• Siswa membantu teman yang mengalami kesulitan 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Kognitif  

a. Proses 

Siswa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan pokok 
persoalan dalam foto menjadi paragraf argumentasi 

b. Produk 

Secara individu siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan 
memperhatikan foto lingkungan sekolah sesuai dengan ejaan (tanda 
baca), pilihan kata, dan keefektifan kalimat.  

2. Psikomotor 

• Siswa terampil mendaftar topik-topik pendapat yang akan 
dikembangkan menjadi paragraf argumentasi. 

• Siswa terampil menyusun kerangka paragraf argumentasi 
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• Siswa mampu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi 
paragraf argumentasi 

3. Afektif  

a. Karakter  

• Kerja sama 

• Kejujuran 

• Kemandirian 

• Tanggung jawab 

• Apresiatif 

b. Keterampilan sosial 

• Bertanya dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan 
benar 

• Berdiskusi 

• Menjadi pendengar/penyimak yang baik 

• Membantu teman yang mengalami kesulitan  

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian paragraf argumentasi 

2. Contoh paragraf argumentasi 

3. Ciri-ciri paragraf argumentasi 

4. Penggunaan diksi/pilihan kata 

5. Komponen paragraf argumentasi 

6. Langkah-langkah menyusun paragraf argumentasi 

F. MODEL PEMBELAJARAN 

Think-Talk-Write 
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G. METODE/TEKNIK PEMBELAJARAN  

1. Ceramah  

2. Tanya jawab 

3. Inkuiri 

4. Diskusi  

5. Penugasan 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  

Foto Kenakalan Siswa di Lingkungan Sekolah 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia (BSE) karya Sri Utami, Sugiarti, Suroto 

2. Buku paket bahasa dan sastra Indonesia kelas X penerbit Erlangga karya 
Tim Edukatif Erlangga dan Ida Syafrida 

J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Pembelajaran Teknik/Metode 

A. Kegiatan awal ( 5 menit ) 
1. Guru dan siswa melakukan apersepsi dengan mengaitkan 

materi yang akan dipelajari. 
2. Guru memotivasi siswa dengan cara mengemukakan  tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai dan manfaat penulisan 
paragraf argumentasi  
 

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) 
1.   Eksplorasi 

a. Siswa diberikan contoh paragraf argumentasi 
b. Siswa diminta untuk berkelompok (4-5 orang),  
c. Siswa kemudian diminta untuk bekerjasama dalam 
     mengidentifikasi bagian-bagian dari paragraf argumentasi 
     (Think) 
d. Setiap kelompok dibagikan satu foto bertema lingkungan 
     sekolah 
e. Secara mandiri, siswa diminta untuk mengamati dan 
    mendaftar pokok-pokok persoalan yang terdapat dalam foto      

            yang telah dibagikan. (Think) 
 

 

Tanya jawab 

 

Ceramah  

 

 

 

Inkuiri  
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2. Elaborasi 
a. Secara berkelompok, siswa diminta berdiskusi tentang hasil 
     pengamatan dan pokok-pokok persoalan yang telah 
     ditemukan. (Talk) 

b. Secara berkelompok, Siswa diminta mengembangkan pokok-
pokok persoalan dan pendapat yang ditemukan menjadi 
kerangka paragraf dan membantu teman yang mengalami 
kesulitan. 

c. Perwakilan kelompok diminta menyampaikan hasil diskusi 
secara pleno di depan kelas dan kelompok lain menjadi 
pendengar yang baik. (Talk) 

d. Secara apresiatif, kelompok lain memberikan komentar 
maupun pendapat dengan bahasa yang baik dan benar 
(Talk) 

e. Secara individu, siswa diminta untuk mengembangkan 
kerangka paragraf menjadi paragraf argumentasi dengan 
penuh tanggung jawab (Write) 

f. Siswa menukarkan hasil pekerjaannya dengan siswa lain. 
 

3. Konfirmasi 
a. Guru memberikan saran perbaikan kepada siswa   

 
C. Kegiatan akhir ( 5 menit ) 
1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran 
2. Guru bersama siswa melakukan refleksi 
3. Siswa diberi tugas menulis paragraf argumentasi di rumah 

 

Diskusi 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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K. PENILAIAN  

Teknik   : penilaian produk 

Bentuk Instrumen  : rubrik penilaian 

Soal/Instrumen (siklus I) : 

1. Amati foto   “Mencontek” berikut! 

2. Tulislah paragraf argumentasi dengan memperhatikan pilihan kata dan 
penggunaan ejaan yang tepat berdasarkan foto bertema lingkungan sekolah 
di atas! 

Pedoman Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Skor Bobot Skor Maksimal

1.  Kesesuaian judul mencerminkan  
isi paragraf dan bertema 
lingkungan 

5 1  5 

2. Mengemukakan pokok pikiran atau  
persoalan  

5 4 20 

3. Terdapat data yang empiris sebagai 
evidensi untuk memperkuat argumen 

5 5 25 

4. Terdapat pendahuluan, tubuh 
argumen, dan simpulan pada 
paragraf argumentasi 

5 6 30 

5. menggunakan kata-kata denotatif 
dan kalimat efektif. 

5 4 20 

Jumlah  100 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria Penilaian Kategori 
1. kesesuaian judul 

mencerminkan  
isi paragraf dan 
bertema 
lingkungan  
 

5 
 

 
4 
 
3 
 
2 

 

Jika judul mencerminkan isi 
paragraf dan bertema 
lingkungan. 
Jika judul sesuai dengan isi 
paragraf saja 
Jika judul bertema 
lingkungan saja 
Jika tidak terdapat judul, 
judul tidak sesuai isi 
paragraf dan tidak bertema 
lingkungan.  

Sangat 
Baik 
 
Baik 
 
Kurang  
 
Sangat 
Kurang  
 

2. mengemukakan 
pokok persoalan 
 

5 
 
 
 
4 
 
3 

 
2 

Mengemukakan satu pokok 
persoalan  inti yang diikuti 
beberapa persoalan 
sekunder. 
Hanya terdapat satu pokok 
persoalan inti saja. 
Terdapat pokok persoalan 
namun tidak persoalan inti 
Jika tidak terdapat pokok 
persoalan inti maupun 
sekunder 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
Kurang  
 
Sangat 
Kurang   

3. terdapat data yang 
empiris sebagai 
evidensi untuk 
memperkuat 
argumen 

5 
 
 
4 
 

 
3 

 
2 

Terdapat argumen-argumen 
yang disertai data primer 
dan sekunder serta contoh 
Terdapat argumen-argumen 
yang disertai data primer 
dan sekunder  
Hanya terdapat argumen 
yang disertai contoh saja 
Tidak terdapat argumen-
argumen  

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
 
Kurang 
 
Sangat 
Kurang 

4. Terdapat 
pendahuluan, 
tubuh argumen, 
dan simpulan 
pada paragraf 
argumentasi 

5 
 
 

4 
 

3 
 

  2 

Terdapat pendahuluan, 
tubuh argumen dan 
simpulan 
Hanya memuat dua 
komponen saja. 
Terdapat satu komponen 
saja 
Tidak memuat tiga 
komponen pembentuk 
paragraf argumentasi. 

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
Kurang  
 
Sangat 
Kurang  
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5. Menggunakan 
kata-kata 
denotatif dan 
disusun dalam 
kalimat efektif. 
 

5 
 
 
 

4 
 
3 

 
 
 
 

2 
 

 

Menggunakan kata-kata 
denotatif dan mengandung 
unsur kehematan, 
kesepadanan, dan kelogisan 
Menggunakan kata-kata 
denotatif saja 
Kalimat dalam paragraf 
mengandung unsur 
kehematan, kesepadanan, 
dan kelogisan saja 
Tidak menggunakan kata-
kata denotatif dan tidak 
memiliki unsur kehematan, 
kesepadanan, dan kelogisan 

Sangat 
baik 
 
 
Baik 
 
Kurang  
 
 
 
 
Sangat 
Kurang 

 
Pedoman Kategori Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Keterangan: 

No. Rentang Skor Kategori 

1. 90-100 Sangat Baik 

2. 75-89 Baik  

3. 60-74 Kurang  

4. 0-59 Sangat Kurang  
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Lampiran 2. RPP Menulis Paragraf Argumentasi Siklus II 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : SMA KESATRIAN 2 SEMARANG 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

 

Kelas/Semester : X/2 

 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit ( 1x pertemuan) 

 

 
A. STANDAR KOMPETENSI  

Menulis 
        12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato 

B. KOMPETENSI DASAR  
12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk 
paragraf argumentatif 

 
C. INDIKATOR 

1. Kognitif 
a. Proses 

• Siswa mampu mengidentifikasi pokok persoalan dalam foto menjadi 
paragraf argumentasi bertema lingkungan 

b. Produk  
• Siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan memperhatikan 

foto lingkungan sekolah sesuai dengan ejaan (tanda baca), pilihan 
kata, dan keefektifan kalimat.  

2. Psikomotor 
• Siswa mampu mendaftar topik-topik pendapat yang dapat 

dikembangkan menjadi paragraf argumentasi. 
• Siswa mampu menyusun kerangka paragraf argumentasi 
• Siswa mampu mengembangkan kerangka yang telah disusun 

menjadi paragraf argumentatif 
3. Afektif 
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a. Karakter 
• Bekerja sama dalam kelompok 
• Sopan dan jujur dalam mengemukakan pendapat 
• Kemandirian dalam mengambil keputusan dalam diskusi 
• Bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas 

b. Keterampilan sosial 
• Bertanya dan berpendapat dengan bahasa yang baik dan benar 
• Siswa menjadi pendengar/penyimak yang baik 
• Siswa membantu teman yang mengalami kesulitan 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Kognitif  

c. Proses 
Siswa diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan pokok 
persoalan dalam foto menjadi paragraf argumentasi 

d. Produk 
Secara individu siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan 
memperhatikan foto lingkungan sekolah sesuai dengan ejaan (tanda 
baca), pilihan kata, dan keefektifan kalimat.  

2. Psikomotor 
• Siswa terampil mendaftar topik-topik pendapat yang akan 

dikembangkan menjadi paragraf argumentasi. 
• Siswa terampil menyusun kerangka paragraf argumentasi 
• Siswa mampu mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi 

paragraf argumentasi 
 

3. Afektif  
a. Karakter  

• Kerja sama 
• Kejujuran 
• Kemandirian 
• Tanggung jawab 
• Apresiatif 

b. Keterampilan sosial 
• Bertanya dan menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan 

benar 
• Berdiskusi 
• Menjadi pendengar/penyimak yang baik 
• Membantu teman yang mengalami kesulitan  
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E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Menulis paragraf argumentasi 
2. Ciri-ciri paragraf argumentasi 
3. Data yang Empiris pada paragraf argumentasi 
4. Langkah-langkah menyusun paragraf argumentasi 
5. Komponen Paragraf Argumentasi 
6. Penggunaan diksi/pilihan kata   

 
F. MODEL PEMBELAJARAN 

Think-Talk-Write 
 

G. METODE/TEKNIK PEMBELAJARAN  
1. Ceramah  
2. Tanya jawab 
3. Inkuiri 
4. Diskusi  
5. Penugasan 

H. MEDIA PEMBELAJARAN  
Foto Kegiatan Positif Siswa di Lingkungan Sekolah 

I. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Bahasa dan Sastra Indonesia (BSE) karya Sri Utami, Sugiarti, Suroto 

2. Buku paket bahasa dan sastra Indonesia kelas X penerbit Erlangga karya 
Tim Edukatif Erlangga dan Ida Syafrida 

J. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

Kegiatan Pembelajaran Teknik/Metode  

A. Kegiatan awal ( 5 menit ) 

1. Guru dan siswa melakukan apersepsi dengan mengaitkan 
materi yang akan dipelajari. 

2. Guru memotivasi siswa dengan cara mengemukakan  tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai dan manfaat penulisan 
paragraf argumentasi  

B. Kegiatan inti ( 70 menit ) 
1.   Eksplorasi 

a. Siswa diminta untuk berkelompok (4-5 orang), 
b. Guru mengulang kembali materi paragraf argumentasi 
    tentang data yang empiris untuk memperkuat argument 
    pada paragraf argumentasi. 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

Ceramah  
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c. Guru memberikan penekanan dan pemahaman siswa 
    terhadap penggunaan kata-kata denotatif dan kalimat 
    efektif pada paragraf argumentasi. 
d. Siswa dibagikan media foto berbasis lingkungan sekolah 
    siklus II   
e. Secara mandiri, siswa diminta untuk mengamati dan 
    mendaftar pokok-pokok persoalan yang terdapat dalam foto      

            yang telah dibagikan. (Think) 

2. Elaborasi 
a. Secara berkelompok, siswa diminta berdiskusi tentang hasil 
     pengamatan dan pokok-pokok persoalan yang telah 
     ditemukan. (Talk) 

b. Secara berkelompok, Siswa diminta memberikan perbaikan 
terhadap pokok-pokok persoalan dan pendapat yang 
ditemukan dan membantu teman yang mengalami 
kesulitan. 

c. Perwakilan kelompok diminta menyampaikan hasil diskusi 
secara pleno di depan kelas dan kelompok lain menjadi 
pendengar yang baik. (Talk) 

d. Secara apresiatif, kelompok lain memberikan komentar 
maupun pendapat dengan bahasa yang baik dan benar 
(Talk) 

e. Guru memberikan saran perbaikan kepada siswa 
3. Konfirmasi 

a. Secara individu, siswa diminta untuk mengembangkan 
kerangka paragraf menjadi paragraf argumentasi dengan 
penuh tanggung jawab (Write) 

b. Siswa menukarkan hasil pekerjaannya dengan siswa lain. 
C. Kegiatan akhir ( 5 menit ) 
1. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran  
2. Guru bersama siswa melakukan refleksi 

 

 

 

Inkuiri  

 

 

Diskusi 

 

Penugasan  

 

 

 

 

 

Penugasan 
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K. PENILAIAN  
Teknik   : penilaian produk 
Bentuk Instrumen  : rubrik penilaian 
Soal/Instrumen (siklus II) : 
1. Amati foto   “kerja bakti sekolah” berikut! 

2. Tulislah paragraf argumentasi dengan memperhatikan pilihan kata dan 
penggunaan ejaan yang tepat berdasarkan foto berbasis lingkungan 
sekolah di atas! 

Pedoman Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Skor Bobot Skor 
Maksimal 

1.  Kesesuaian judul mencerminkan  isi 
paragraf dan bertema lingkungan 

5 1  5 

2. Mengemukakan pokok pikiran atau  
persoalan  

5 4 20 

3. Terdapat data yang empiris sebagai 
evidensi untuk memperkuat argumen 

5 5 25 

4. Terdapat pendahuluan, tubuh 
argumen, dan simpulan pada 
paragraf argumentasi 

5 6 30 

5. Menggunakan kata-kata denotatif 
dan kalimat efektif. 

5 4 20 

Jumlah  100 
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Kriteria Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Aspek Penilaian Skor Kriteria Penilaian Kategori 
1. Kesesuaian judul 

mencerminkan  
isi paragraf dan 
bertema 
lingkungan  
 

5 
 

 
4 
 
3 
 
2 

 

Jika judul mencerminkan isi 
paragraf dan bertema 
lingkungan. 
Jika judul sesuai dengan isi 
paragraf saja 
Jika judul bertema 
lingkungan saja 
Jika tidak terdapat judul, 
judul tidak sesuai isi 
paragraf dan tidak bertema 
lingkungan.  

Sangat 
Baik 
 
Baik 
 
Kurang  
 
Sangat 
Kurang  
 

2. Mengemukakan 
pokok persoalan 
 

5 
 
 
 
4 
 
3 

 
2 

Mengemukakan satu pokok 
persoalan  inti yang diikuti 
beberapa persoalan 
sekunder. 
Hanya terdapat satu pokok 
persoalan inti saja. 
Terdapat pokok persoalan 
namun tidak persoalan inti 
Jika tidak terdapat pokok 
persoalan inti maupun 
sekunder 

Sangat 
baik 
 
 
Baik  
 
Kurang  
 
Sangat 
Kurang   

3. Terdapat data 
yang empiris 
sebagai evidensi 
untuk 
memperkuat 
argument 

5 
 
 
4 
 

 
3 

 
2 

Terdapat argumen-argumen 
yang disertai data primer 
dan sekunder serta contoh 
Terdapat argumen-argumen 
yang disertai data primer 
dan sekunder  
Hanya terdapat argumen 
yang disertai contoh saja 
Tidak terdapat argumen-
argumen  

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
 
Kurang 
 
Sangat 
Kurang 

4. Terdapat 
pendahuluan, 
tubuh argumen, 
dan simpulan 
pada paragraf 
argumentasi 

5 
 
 

4 
 

3 
 

  2 

Terdapat pendahuluan, 
tubuh argumen dan 
simpulan 
Hanya memuat dua 
komponen saja. 
Terdapat satu komponen 
saja 
Tidak memuat tiga 
komponen pembentuk 
paragraf argumentasi. 

Sangat 
baik 
 
Baik 
 
Kurang  
 
Sangat 
Kurang  
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5. Menggunakan 
kata-kata 
denotatif dan 
disusun dalam 
kalimat efektif. 

 

5 
 
 
 

4 
 
3 

 
 
 
 

2 
 

 

Menggunakan kata-kata 
denotatif dan mengandung 
unsur kehematan, 
kesepadanan, dan kelogisan 
Menggunakan kata-kata 
denotatif saja 
Kalimat dalam paragraf 
mengandung unsur 
kehematan, kesepadanan, 
dan kelogisan saja 
Tidak menggunakan kata-
kata denotatif dan tidak 
memiliki unsur kehematan, 
kesepadanan, dan kelogisan 

Sangat 
baik 
 
 
Baik 
 
Kurang  
 
 
 
 
Sangat 
Kurang 

 
Pedoman Kategori Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

 
Keterangan: 

No. Rentang Skor Kategori 
1. 90-100 Sangat Baik 
2. 75-89 Baik  
3. 60-74 Kurang  
4. 0-59 Sangat Kurang  
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