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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah tentang keterampilan menulis, paragraf, 

pembelajaran, strategi pembelajaran, kerangka berpikir, dan hipotesis tindakan. 

Masing-masing pembahasan tersebut akan dijabarkan lebih jelas dan detail lagi.  

 

2.1 Keterampilan Menulis 

Dalam keterampilan menulis ini akan membahas mengenai definisi keterampilan, 

pengertian menulis, tahap-tahap menulis, jenis-jenis tulisan yang meliputi 

deskriptif, naratif, ekspositif, argumentatif, dan persuatif.  

 

2.1.1 Definisi Keterampilan 

Keterampilan didefinisikan sebagai suatu kecakapan untuk menyelesaikan tugas 

(Alwi, 2001: 180). Siswa dikatakan terampil dalam pembelajaran di sekolah 

manakala ia mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. 

Keterampilan dirancang sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah 

perilaku siswa menjadi cekat, cepat, dan tepat dalam melakukan atau menghadapi 

sesuatu. Dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan guru adalah penguasaan 

keterampilan para siswa yang didasarkan pada pemahaman fakta, konsep, dan 

prinsip, bukan hanya dalam penguasaan kognitif semata. Setiap keterampilan itu 

erat pula hubungannya dengan proses-proses yang mendasari bahasa. Bahasa 



12 
 

seseorang mencerminkan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan 

dikuasai dengan jalan praktik dan banyak pelatihan. Melatih keterampilan 

berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir  (Tarigan, 2008: 1) begitu 

juga keterampilan menulis. Untuk dapat terampil dalam menulis, siswa harus 

melalui banyak latihan akan semakin bernas dan berisi.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

merupakan keahlian seseorang untuk melakukan sesuatu secara lancar, tepat, dan 

cekatan yang diperoleh melalui proses latihan yang berkesinambungan.  

 

2.1.2 Pengertian Menulis 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-

orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka 

memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Gambar atau lukisan mungkin dapat 

menyampaikan makna-makna, tetapi tidak menggambarkan kesatuan-kesatuan 

bahasa. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-kesatuan 

ekspresi bahasa (Tarigan, 2008: 22). Menulis merupakan salah satu aspek 

keterampilan berbahasa ketiga setelah menyimak, dan berbicara, kemudian 

membaca. Keterampilan menulis ialah keterampilan proses karena hampir semua 

orang yang membuat tulisan, baik karya ilmiah, nonilmiah maupun hanya catatan 

pribadi, jarang yang melakukannya secara sepontan dan langsung jadi. Membuat 

tulisan seerhana pun pasti ada perencanaan dan perbaikan (revisi dan pengeditan), 

paling tidak dibaca lagi sebelum dianggap jadi (Jauhari, 2013: 16). Menulis dapat 
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didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau mediannya (Suparno dan Yunus, 

2011: 1.3). Menulis adalah keterampilan roduktif dengan menggunakan tulisan. 

Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara 

jenis-jenis keterampilan berbahasa lainnya. Ini karena menulis bukanlah sekadar 

menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat; melainkan juga mengembangkan dan 

menuangkan pikiran-pikiran dalamm suatu struktur tulisan yang teratur ( Mulyati, 

2014: 1. 13).  

 

Dalam menulis sebuah karangan, apa pun bentuk organisasi karangan itu, tentu 

saja kita harus memilih kata dan bentukannya yang tepat dan menyusun kalimat. 

Kemudian, kalimat-kalimat itu dirangkai sehingga terbentuklah paragraf-paragraf, 

dan selanjutnya terwujudlah sebuah karangan utuh dengan menggunakan 

organisasi karangan tertentu. Dalam menuliskan kata serta kalimat, kita perlu pula 

memperhatikan dan menaati konvensi dalam penggunaan huruf, tanda baca, serta 

konvensi tata tulis lainnya. Ini berarti dalam menulis, kita dituntut untuk dapat 

memilih kata yang tepat, menggunakan bentuk kata yang benar, menyusun 

kalimat yang efektif, dan memperhatikan aspek ejaan serta organisasi karangan 

(Mulyati, 2014: 5. 4). 

  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa menulis adalah 

suatu kegiatan menuangkan ide atau gagasan melalui pelukisan lambang grafis 

yang tidak hanya dimengerti oleh penulis, melainkan juga dapat dipahami oleh 

orang lain sebagai bentuk komunikasi tidak langsung.    
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2.1.3 Tahap-Tahap  Menulis 

Tahap-tahap menulis dibagi dalam tiga tahap,  yakni tahap prapenulisan, tahap 

penulisan, dan tahap revisi. Menurut Suparno dan Yunus (2011: 1. 14) 

menyatakan bahwa menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan 

melibatkan beberapa fase prapenulisan (persiapan), penulisan (pengembangan isi 

karangan), dan pascapenulisan (telaah dan revisi atau penyempurnaan tulisan). 

 

Tahap prapenulisan (persiapan) merupakan fase persiapan menulis, seperti halnya 

pemanasan (warming up) bagi orang yang berolahraga. Tahap ini merupakan fase 

mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang 

diperoleh dan diperlukan penulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan isi 

serta mencari kemungkinan-kemungkinan lain dalam menulis sehingga apa yang 

ingin ditulis dapat disajikan dengan baik. (Proett dan Gill 1986 dalam Suparno 

dan Yunus 2011). Fase ini sangat penting dalam kegiatan menulis karena sangat 

menentukan aktivitas dan hasil menulis berikutnya. Persiapan yang baik sangat 

memungkinkan bagi kita untuk mengumpulkan bahan secara terarah, 

mengaitpadukan antargagasan secara runtut, serta membahasnya secara kaya, luas, 

dan mendalam. Tahap ini juga merupakan tahap perencanaan atau persiapan 

menulis dan mencakup beberapa langkah kegiatan. Kegiatan yang mula-mula 

harus dilakukan jika menulis karangan ialah menentukan topiknya, membatasi 

topik, menentukan bahan, dan menyusun kerangka.  

 

Tahap selanjutnya adalah tahap penulisan. Pada tahap ini mengembangkan butir 

demi butir ide yang terdapat dalam kerangka karangan. Struktur karangan terdiri 
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atas bagian awal, isi, dan akhir. Bagian awal karangan berfungsi untuk 

memperkenalkan dan sekaligus menggiring pembaca terhadap pokok tulisan itu. 

Isi karangan menyajikan bahasan topik atau ide utama karangan, berikut hal-hal 

yang memperjelas atau mendukung ide tersebut seperti contoh, ilustrasi, 

informasi, bukti, atau alasan. Akhir karangan berfungsi untuk mengembalikan 

pembaca pada ide-ide inti karangan melalui perangkuman atau penekanan ide-ide 

penting. Bagian ini berisi simpulan, dan dapat ditambah rekomendasi atau saran 

bila diperlukan. 

 

Tahap terakhir adalah tahap pascapenulisan (telaah dan  revisi). Fase ini 

merupakan tahap penghalusan dan penyempurnaan buram yang kita hasilkan. 

Kegiatannya terdiri atas penyuntingan dan perbaikan (Suparno dan Yunus, 2011: 

1. 24). Lebih lanjut diungkapkan bahwa kegiatan penyuntingan dan perbaikan 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) membaca 

keseluruhan karangan; (b) menandai hal-hal yang perlu diperbaiki, atau 

memberikan catatan bila ada hal-hal yang harus diganti, ditambahkan, 

disempurnakan; serta (c) melakukan perbaikan sesuai dengan temuan saat 

penyuntingan. Sementara Heffernan dan Lincoln 1990 serta Tompkins dan 

Hosskisson 1995 dalam Suparno dan Yunus (2011: 1. 24) membedakan 

pengertian menyunting (editing) dan perbaikan atau revisi (revision). Menurut 

mereka, penyuntingan adalah pemeriksaan dan perbaikan unsur mekanik karangan 

seperti ejaan, pungtuasi, diksi, pengkalimatan, pengalineaan, gaya bahasa, 

encatatan kepustakaan, dan konvensi penulisan lainnya. Adapun revisi atau 

perbaikan lebih mengarah ada pemeriksaan dan perbaikan isi karangan. 
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Sementara mengenai tahap-tahap menulis Akhadiah (2012: 3) juga berpendapat 

bahwa tahap menulis dibagi menjadi tiga macam, yaitu tahap prapenulisan, tahap 

penulisan, dan tahap revisi. Tahap pascapenulisan, tahap ini merupakan tahap 

perencanaan atau persiapan menulis dan mencakup beberapa langkah kegiatan. 

Kegiatan yang mula-mula harus dilakukan jika menulis karangan ialah 

menentukan topiknya. Ini berarti bahwa kita menentukan apa yang akan dibahas di 

dalam tulisan. Topik ini dapat diperileh dari berbagai sumber. Pengalaman, lebih-

lebih pengalaman membaca, merupakan sumber yang sangat enting. Di samping 

itu, kita dapat menentukan topik tulisan dari pengamatan terhadap lingkungan. 

Kita juga dapat menulis tentang pendapat, sikap, dan tanggapan sendiri atau orang 

lain, atau tentang khayalan atau imajinasi kita. Jadi, sebenarnya topik karangan itu 

dapat ditentukan dimana-mana. 

 

Tahap selanjutnya adalah penulisan (pengembangan isi karangan). Pada tahap ini 

kita membahas setiap butir topik yang ada di dalam kerangka yang disusun. Ini 

berarti bahwa kita menggunakan bahan-bahan yang sudah diklasifikasikan 

menurut keperluan sendiri. Kadang-kadang pada tahap ini disadari bahwa masih 

diperlukan bahan lain. Dalam mengembangkan gagasan menjadi suatu karangan 

yang utuh, diperlukan bahasa. Dalam hal ini kita harus menguasai kata-kata yang 

akan mendukung gagasan. Ini berarti bahwa kita harus mampu memilih kata dan 

istilah yang tepat sehingga gagasan dapat dipahami pembaca dengan tepat pula. 

Kata-kata itu harus dirangkaikan menjadi kalimat-kalimat efektif. Selanjutnya 

kalimat-kalimat harus disusun menjadi paragraf-paragraf yang memenuhi 

persyaratan. Tetapi itu juga belum cukup. Tulisan ini harus ditulis dengan ejaan 
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yang berlaku disertai dengan tanda baca yang digunakan secara tepat. Di samping 

itu masih harus diketahui bagaimana menuliskan judul, subjudul, kutipan, catatan 

kaki dan daftar pustaka, teknik pengetikan, atau „layout’ dan sebagainya.  

 

Tahap yang terakhir adalah tahap revisi. Jika buram seluruh tulisan sudah selesai, 

maka tulisan tersebut perlu dibaca kembali. Mungkin buram itu perlu direvisi di 

sana-sini: diperbaiki, dikurangi, atau kalau perlu diperluas. Sebenarnya, revisi ini 

sudah dilakukan juga pada waktu tahap penulisan berlangsung. Yang dikerjakan 

sekarang ialah revisi secara menyeluruh sebelum diketik sebagai bentuk akhir 

naskah tersebut. Pada tahap ini biasanya kita meneliti secara menyeluruh 

mengenai logika, sistematika, ejaan, tanda baca, pilihan kata, kalimat, paragraf, 

pengetikan catatan kaki dan daftar pustaka, dan sebagainya. Jika tidak ada lagi 

yang kurang memenuhi persyaratan selesailah sudah tulisan kita. 

 

2.1.4 Jenis-Jenis Tulisan    

Dalam dunia menulis, dikenal adanya lima jenis karangan, yaitu deskripsi (pada 

hakikatnya adalah menggambarkan/melukiskan), narasi (pada hakikatnya adalah 

cerita), eksposisi (pada hakikatnya adalah memaparkan), argumentas (pada 

hakikatnya adalah meyakinkan) dan persuasi (pada hakikatnya adalah 

ajakan/bujukan), berikut ini akan dipaparkan mengenai kelima karangan tersebut. 
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2.1.4.1 Deskriptif 

Deskriptif adalah suatu tulisan yang berisi tentang penggambaran atau pelukisan 

tentang sesuatu, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, 

membau,  merasa, dan meraba. Menurut Keraf (1981: 93) mendefinisikan bahwa 

deskripsi atau pemerian merupakan sebuah bentuk tulisan yang bertalian dengan 

usaha para penulis untuk memberikan perincian-perinciandari objek yang sedang 

dibicarakan. Kata deskripsi berasal dari kata latin describere yang berarti menulis 

tentang, atau membeberkan sesuatu hal.sebaliknya kata deskripsi dapat 

diterjemahkan menjadi pemerian yang berasal dari kata peri- memerikan yang 

berarti melukiskan sesuatu hal. Suparno dan Yunus (2011: 4. 6) mengungkapkan 

bahwa deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai 

dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, 

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

penulisnya. 

  

Sementara menurut Rusminto (2012: 17) deskripsi berasal dari bahasa latin 

describe yang berarti menggambarkan atau memerikan suatu hal. Dalam kaitan 

dengan wacana, deskripsi diartikan sebagai suatu bentuk wacana yang melukiskan 

sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai 

(melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan sesuai 

dengan cittra penulisnya. Wacana jenis ini bermaksud menyampaikan kesan kesan 

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

pembaca. Misalnya deskripsi tentang suasana pasar tradisional yang hiruk pikuk 

atau deskripsi tentang suasana keheningan malam yang sunyi senyap. Jauhari 
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(2013: 44) Menurut asal-usulnya, kata deskripsi berasal dari bahasa latin 

describere, yang diadopsi kedalam bahasa Inggris menjad description, artinya 

menggambarkan. Menggambarkan benda atau peristiwadengan cara memerikan 

atau mengidentifikasi bagian-bagiannya berikut karakteristiknya. Secara istilah, 

karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan atau melukiskan benda 

atau peristiwa dengan sejelas-jelasnya sehingga pembaca seoleh-olah 

melihat,merasakan, mencium, dan mendengarnya.karangan jenis ini bermaksud 

memberikan kesan kepada pembaca sehingga pembaca dapat membayangkan apa 

yang sedang dibacanya. Sementara menurut Suparno dan Yunus (2011: 4. 6) kata 

deskripsi berasal dari kata bahasa Latin describere yang berarti menggambarkan 

atau memerikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk 

karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga 

pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium dan merasakan) apa 

yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. Karangan jenis ini bermaksud 

menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu, dengan sifat dan gerak-geriknya, 

atau sesuatu yang lain kepada pembaca. 

 

2.1.4.2 Naratif 

Naratif adalah sebuah tulisan yang berisi tentang cerita menurut urutan waktu atau 

kronologis. Keraf (1981: 136)mengemukakan bahwa narasi adalah suatu bentuk 

wacana yang berusaha menggambarkan dengan sejelas-jelasnya kepada 

pembacasuatu peristiwayang telah terjadi. Narasi berusaha menjawab pertanyaan 

“Apa yang telah terjadi?”. Menurut Suparno dalam Rusminto (2012: 20) kata 

narasi berasal dari bahasa inggris narration (cerita) dan narrative (yang 
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menceritakan). Wacana narasi berusaha menyampaikan serangkaian kejadian 

menurut urutan terjadinya (kronologis) dengan maksud memberikan arti kepada 

sebuah atau serentetan kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari 

cerita itu. Perbedaan enting antara wacana narasi dan wacana deskripsi adalah 

bahwa dalam wacana narasi terkandung unsur utama berupa perbuatan dan waktu 

yang bukan merupakan unsur utama dalam wacana deskripsi . 

  

Sementara menurut Jauhari (2013: 48) kata narasi berasal dari bahasa Inggris 

narration, yang artinya cerita, dan kata narrative, artinya yang menceritakan. 

Karangan narasi adalah karangan yang menceritakan atau menyampaikan 

serangkaian peristiwa atau kronologi. Karena menceritakan peristiwa atau 

kronologi, maka narasi sangat erat kaitannya dengan waktu, tempat dan peristiwa. 

Maksud karangan ini memberitahukan peristiwa yang telah terjadi kepada 

pembaca. Sering kita menceritakan suatu peristiwa kepada teman-teman, misalnya 

perkelahian di lapangan sepak bola, mulainya terjadinya konflik sampai jatuhnya 

korban secara lengkap dan runtut. Karangan narasi ini tepat sebagai jawaban dari 

“ Apa yang terjadi, kapan, dan dimana?”. Sementara Suparno dan Yunus (2011: 4. 

31) mengatakan bahwa istilah narasi atau sering juga disebut naratif berasal dari 

kata bahasa Inggris narration (cerita) dan narrative (yang menceritakan). 

Karangan yang disebut narasi menyajikan serangkaian peristiwa. Karangan ini 

berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya 

(kronologis), dengan maksud memberi arti kepada sebuah atau serentetan 

kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. Dengan kata 
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lain, karangan semacam ini hendak memenuhi keingintahuan pembaca yang selalu 

bertanya, “Apa yang terjadi?”  

 

2.1.4.3 Ekspositif 

Ekspositif adalah suatu tulisan yang berisi pemaparan. Keraf (1981: 3) 

berpendapat bahwa eksposisi atau pemaparan adalah salah satu bentuk tulisan atau 

retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran, 

yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca 

uraian tersebut. Bila dibandingkan dengan bentuk-bentuk retorika lainnya, seperti 

argumentsi, deskripsi, dan narasi, maka pada dasarnya semua bentuk karangan itu 

akhirnya memperluas juga pandangan dan pengetahuan seseoarang. Namun tujuan 

yang paling menonjol pada sebuah tulisan ekspositoris adalah memperluas 

pandangan dan pengetahuan seseorang. Bentuk-bentuk retorika lainnya 

menonjolkan aspek-aspek lain. Menurut Rusminto (2012: 18) kata eksposisi 

berasal dari bahasa Inggris eksposition yang berarti „membuka‟ atau „memulai‟. 

Wacana eksposisi adalah wacana yang bertujuan utama untuk memberi tahu, 

mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam wacana eksposisi, 

,masalah yang dikomunikasikan terutama berupa informasi.  

 

Sementara menurut Jauhari (2013: 58) untuk mengetahui pengertian eksposisi kita 

telusuri dari asal-usul katanya. Eksposisi secara leksikal berasal dari kata bahasa 

Inggris exsposition, yang artinya “membuka”. Secara istilah karangan eksposisi 

berarti sebuah karangan yang bertujuan memberitahukan, menerangkan, 

mengupas, dan menguraikan sesuatu. Sering kita membaca resep membuat kue; 
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bahan-bahan dan cara menggunakan obat; petunjuk menggunakan barang-barang 

elektronik, dan dalam pelajaran biologi ada proses ulat menjadi kupu-kupu. Itu 

semua ditulis dalam bentuk eksposisi. Sementara Suparno dan Yunus (2011: 5. 4) 

menyatakan bahwa kata eksposisi berasal dari kata bahasa Inggris exposition yang 

berarti “membuka” atau “memulai”. Dan memang karangan eksposisi itu 

merupakan karangan yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengupas, 

menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi masalah yang 

dikomunikasikan terrutama adalah informasi. 

 

2.1.4.4 Argumentatif 

Argumentatif adalah suatu tulisan yang berisi untuk meyakinkan pembaca, supaya 

dapat menerima atau melaksanakan keinginan penulis. Keraf (1981: 3) 

menyatakan bahwa argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk 

mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan 

akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau 

pembicara. Melalui argumentasi penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta 

sedemikian rupa, sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau 

suatu hal tertentu itu benar atau tidak. Argumentasi merupakan dasar yang paling 

fundamental dalam ilmu pengetahuan. Dan dalam ilmu pengetahuan, argumentasi 

itu tidak lain daripada usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan 

kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap atau pendapat mengenai 

suatu hal.  
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Sementara Suparno dalam Rusminto (2012: 18) menyatakan bahwa wacana 

argumentasi ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, untuk mendukung 

atau menolak suatu pendapat, pendirian, gagasan. Ada setiap wacana argumentasi 

selalu didapati alasan atau bantahan yang memperkuat ataupun menolak sesuatu 

secara demikian rupa untuk memengaruhi keyakinan pembaca sehingga berpihak 

atau sependapat dengan penulis wacana. Bentuk wacana ini dapat dijumpai pada 

tulisan ilmiah seperti makalah atau paper, esai, artikel, skripsi, tesis, disertasi, 

naskah-naskah tuntutan pengadilan, pembelaan, pertanggungjawaban, ataupun 

surat keputusan. Sementara Rani dalam Rusminto (2012: 19) mengemukakan 

bahwa wacana argumentasi merupakan salah satu bentuk wacana yang berusaha 

memengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang 

dipertahankan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. 

Sebuah wacana dikategorikan argumentasi apabila bertolak dari adanya isu yang 

sifatnya kontroversial antara penutur dan mitra tutur. Penutur menjelaskan alasan-

alasan yang logis untuk meyakinkan mitra tuturnya. Jauhari (2013: 64) 

berpendapat nahwa argumen tetulis merupakan buah pikiran yang di sampaikan 

kepada pembacanya. Agar diterima atau dipercaya baik oleh pendengar ataupun 

pembacaanya. Argumen tersebut harus disertai data-data dan alasan-alasan 

rasional. Dengan demikian, jenis karangan argumentasi berarti karangan yang 

menyampaikan pendapat atau argumen yang memaksa pembacanya untuk 

percaya.  

 

Sementara Suparno dan Yunus (2011: 5. 36) menyatakan bahwa yang dimaksud 

karangan argumentasi ialah karangan yang terdiri atas paparan alasan dan 
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penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan. Karangan 

argumentasi ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, untuk memperkuat 

atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Corak karangan ini 

merupakan karangan yang paling sulit bila dibandingkan dengan corak karangan 

yang lain yang telah kita kaji sebelumnya. Dalam hal ini tidak berarti bahwa 

karangan argumentasi lebih penting atau lebih berharga daripada karangan-

karangan yang lainnya, tetapi kesulitan tersebut muncul karena perlu adanya 

alasan dan atau bukti yang dapat meyakinkan, sehingga pembaca terpengaruh dan 

membenarkan gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan kita. Jadi pada setiap 

karangan argumentasi selalu kita dapati alasan ataupun bantahan yang 

memperkuat ataupun menolak sesuatu secara sedemikian rupa guna 

mempengaruhi keyakinan pembaca sehingga berpihak kepada atau sependapat 

dengan penulis.  

 

2.1.4.5 Persuatif 

Persuatif adalah suatu tulisan yang berisi tentang ajakan atau bujukan. Keraf 

(1981: 118) berpendapat bahwa persuasi adalah suatu seni verbal yang bertujuan 

untuk menyakinkan seseorang agar melakuakn sesuatu yang dikehendaki pembaca 

pada waktu ini atau pada waktu yang akan datang. Karena tujuan terakhir adalah 

agar pembaca atau pendengar melakukan sesuatu, maka persuasi dapat 

diamasukkan pula dalam cara-cara untuk mengambil keputusan. Mereka yang 

menerima persuasi harus mendapat keyakinan, bahwa keputusan yang diambilnya 

merupakan keputusan yang benar dan bijaksana dan dilakukan tanpa paksaan. 

Rani dalam Rusminto (2012: 20) menyatakan bahwa kata persuasi berasal dari 
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bahasa inggris persuasion yang diturunkan dari kata to persuade dan berarti 

membujuk atau meyakinkan. Wacana ersuasi adalah wacana yang bertujuan 

memengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang 

diharapkan penuturnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, wacana persuasi kadang 

menggunakan alasan-alasan yang tidak rasional. Contoh konkret jenis wacana 

persuasi yang paling sering dijumpai adalah wacana dalam kampanye dan iklan.  

 

Sementara menurut Jauhari (2013: 67) karangan persuasi berarti karangan yang 

berdaya bujuk atau rayu yang menyentuh emosional pembacanya sehingga mau 

menuruti apa yang di ingginkan oleh penulisnya. Penulis menyampaikan 

keingginannya bisa secara eksplisit dan bisa juga secara implisit atau secara 

tersurat dan tersirat. Hal tersebut sesuai dengan gaya persuasi  yang digunakan 

oleh penulisnya. Suparno dan Yunus (2011: 5. 47) secara leksikal istilah persuasi 

merupakan aliran bentuk kata persuasion, dalam bahasa Inggris. Bentuk kata 

persuasion diturunkan dari kata  to persuade yang artinya membujuk atau 

menyakinkan. Jadi karangan persuasi adalah karangan yang berisi paparan 

berdaya-bujuk, berdaya-ajuk, ataupun berdaya himbau yang dapat 

membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan 

implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, 

persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. 
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2.2 Paragraf 

Dalam paragraf ini akan membahas mengenai pengertian paragraf, macam-macam 

paragraf deskriptif, pendekatan dalam menulis paragraf deskriptif, dan penilaian 

keterampilan menulis paragraf deskriptif.   

 

2.2.1 Pengertian Paragraf 

Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam 

paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat 

dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat 

topik, kalimat-kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat 

ini saliang bertalian dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan 

(Akhadiah, 2012: 144). Lebih lanjut Paragraf dapat juga dikatakan karangan yang 

paling pendek (singkat). Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di 

mana suatu gagasan mulai dan berakhir. Kita akan kepayahan membaca sebuah 

tulisan atau buku, kalau tidak ada paragraf, karena kita seolah-olah dicambuk 

untuk membaca terus-menerus sampai selesai. Kita pun susah mengonsentrasikan 

pikiran dari suatu gagasan ke gagasan lain. Dengan adanya paragraf kita dapat 

berhenti sebentar, sehingga kita dapat memusatkan pikiran tentang gagasan yang 

terkandung dalam paragraf itu. 

 

 Menurut Tarigan (2008: 4-5) paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis-

sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan 

mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan. Sementara 

menurut Suparno dan Yunus (2011: 3. 16) satuan bagian karangan yang 
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digunakan untuk mengungkapkan sebuah gagasan dalam bentuk uraian kalimat 

disebut paragraf atau alinea. Berdasarkan pengertian itu, paragraf dapat disebut 

sebagai untaian kalimat yang berisi sebuah gagasan dalam karangan. Dengan 

pengertian itu, sejalan dengan konsep untaian kalimat, paragraf yang idal terdiri 

atas sejumlah kalimat.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah 

gabungan dari sebuah kalimat yang membentuk satu kesatuan yang utuh, yang di 

dalamnya mengandung satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Sebuah 

paragraf yang kalimat pokoknya berada di awal disebut paragraf deduktif, 

paragraf yang kalimat pokoknya berada di akhir disebut sebagai paragraf induktif, 

sementara paragraf yang kalimat pokoknya berada di awal dan kemudian 

dipertegas lagi dengan kalimat pokoknya di akhir disebut sebagai deduktif-

induktif atau dapat disebut pula sebagai paragraf campuran. Sedangkan paragraf 

yang semua kalimatnya merupakan kalimat pokoknya tanpa adanya kalimat 

penjelas disebut sebagai paragraf deskripsi dan narasi. 

 

2.2.2 Macam-Macam Paragraf Deskriptif 

Berdasarkan kategori yang lazim, ada dua objek yang diungkapkan dalam 

deskriptif, yakni orang dan tempat. Atas dasar itu, karangan deskriptif dipilih atas 

dua kategori, yakni karangan deskriptif orang dan karangan deskriptif tempat. 

Karangan deskripsi orang ialah sebuah karangan deskriptif  mengenai orang 

haruslah menceritakan secara jelas dan terperinci tentang orang. Jika ingin 

menulis karangan deskriptif orang, tentu hal-hal yang menarik dari orang yang 
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akan deskripsikan. Setelah itu, kemukakan informasi tentang orang itu dengan 

retorika pengungkapan yang memungkinkan pembaca seolah olah mengenalinya 

sendiri (Suparno dan Yunus, 2011: 4. 14). Selanjutnya  Suparno dan Yunus (2011: 

4. 16) menyatakan beberapa aspek atau pembidangan untuk membuat deskriptif 

mengenai orang. 

 

2.2.2.1 Paragraf Deskriptif Keadaan Fisik 

Deskriptif fisik bertujuan memberi gambaran sejelas-jelasnya tentang keadaan 

tokoh seorang tokoh. Deskripsi ini banyak bersifat objektif. Keraf (1981: 149) 

menyatakan bahwa bidang pertama adalah deskripsi mengenai bentuk fisik 

seseorang. Tujuan deskripsi dalam bidang ini adalah untuk memberikan gambaran 

yang sejelas-jelasnya tentang keadaan tubuh seseorang tokoh, sehinga para 

pembaca dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai orang itu. 

Dengan memiliki gambaran tersebut, pembaca dapat mengenal tokohnya kembali 

andaikata ia menjumpainya pada suatu kesempatan kelak. 

 

2.2.2.2 Paragraf Deskriptif Keadaan Sekitar 

Deskripsi keadaan sekitar, yaitu mengambarkan keadaan yang mengelilingi sang 

tokoh, misalnya pengambaran tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan, 

pekerjaan atau jabatan, pakaian, tempat kediaman, dan kendaraan, yang ikut 

menggambarkan watak seseorang. Keraf (1981: 150) mengemukakan bahwa 

bidang kedua yang dapat dijadikan obyek untuk membuat deskripsi orang adalah 

segala sesuatu yang mengelilingi atau melingkupi seorang, misalnya pakaiannya, 
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sepatu yang dipakainya, rumah kediamannya, kendaraan yang dimilikinya, dan 

sebagainya. 

 

2.2.2.3 Paragraf Deskriptif Watak atau Tingkah Perbuatan 

Mendeskripsikan watak seseorang ini memang paling sulit dilakukan. Kita harus 

mampu menafsirkan tabir yang terkandung di balik fisik manusia. Dengan 

kecermatan dan keahlian kita, kita harusmampu mengidentifikasikan unsur-unsur 

dan kepribadian seorang tokoh. Kemudian, menampilkan dengan jelas unsur-

unsur yang dapat memperlihatkan karakter yang digambarkan. Keraf (2011: 152) 

menyatakan bahwa aspek ketiga yang dapat dituang dalam sebuah deskripsi yang 

objektif adalah mengenai tindak-tanduk atau perbuatan yang dilakukan oleh 

seorang tokoh. Seorang pengamat dapat mengikuti dengan cermat tindak-tanduk, 

perbuatan, atau gerak-gerik seseorang, dari suatu tempat ketempat lain, dan dari 

suatu waktu tertentu ke waktu yang lain. Pemakaian anekdot atau cerita-cerita 

singkat yang memperlihatkan individu itu dalam perbuatan atau situasi yang khas 

dapat pula menjadi alat yang efektif untuk menggarap deskripsi semacam itu.   

 

Secara terpisah Keraf (1981: 155) juga menyampaikan megenai watak, aspek 

yang paling sulit dideskripsikan, bahkan lebih sulit dari aspek perasaan, adalah 

aspek watak. Seperti halnya dengan perasaan, watak merupakan suatu segi 

kemanusiaan yang berada di luar atau lebih tepat berada di balik tabir fisik 

manusia, sehingga sering menyebabkan pengarang-pengarang harus mengadakan 

penafsiran tentang apa yang terdapat dibalik tabir fisik itu. Karena pengarang 

harus mengadakan penafsiran dengan bertolak dari kenyataan-kenyataan yang 



30 
 

dapat dicerapnya, maka sering pula terjadi kesalahan-kesalahan dalam penafsiran 

itu, atau kurang tepat menggambarkan keadaan watak itu. 

 

2.2.2.4 Paragraf Deskriptif Gagasan-Gagasan Tokoh 

Hal ini memang tidak dapat diserap oleh pancaindra manusia. Namun, antara 

perasaan dan unsur fisik mempunyai hubungan yang erat. Pancaran wajah, 

pandangan mata, gerak bibir, dan gerak tubuh merupakan petunjuk tentang 

keadaan perasaan seseorang pada waktu itu. Keraf (1981: 153) menyatakan bahwa 

antara tubuh dan jiwa terdapat pertalian yang sangat erat. Perasaan atau pikiran 

seseorang memang tidak dapat dicerap. Namun berdasarkan relasi tadi, yaitu 

antara fisik dan perasaan, hal itu mungkin dideskripsikan. Seseorang yang berada 

dalam keadaan sedih atau ditimpa kemalangan akan kelihatan murung; wajahnya 

tidak kelihatan segar dan percahaya seperti ia berada dalam keadaan gembira. 

Kemurungan yang bersifat batin ini dapat dipancarkan melalui air muka atau 

melalui gerak seseorang. Pancaran sinar mata seseorang, gerak bibir, warna kulit 

muka dan sebagainya merupakan petunjuk yang tidak dapat disangkal tentang 

perasaan atau apa yang tersirat pada pikiran seseorang. 

 

Deskripsi tempat merupakan gelanggang berlangsungnya peristiwa-peristiwa. 

Tidak ada suatu peristiwa pun berlangsung tanpa mengambil suatu ruang atau 

tempat. Tempat selalu menjadi latar dalam pengisahan-pengisahan, entah kisah 

tersebut merupakan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, entah kisah yang dibuat 

berdasarkan fantasi pengarang semata-mata. Jalannya suatu peristiwa akan lebih 

menarik dan lebih hidup bila dikaitkan dengan keadaan tempat, yang mungkin 
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memberi pengaruhnya terhadap jalannya peristiwa itu sendiri (keraf, 1984: 132). 

(Akhadiah 1997 dalam Suparno dan Yunus 2011) menyatakan bahwa tempat 

memegang peranan yang sangat penting dalam setiap peristiwa. Tidak ada 

peristiwa yang terlepas dari lingkungan dan tempat. Semua kisah akan selalu 

mempunyai latar belakang tempat. Jalanya peristiwa akan lebih menarik jika 

dikaitkan dengan tempat terjadinya peristiwa. Suparno dan Yunus (2011: 4. 21) 

menyatakan bahwa dalam memilih cara yang paling baik untuk melukiskan 

tempat, perlu kita pertimbangkan beberapa pokok persoalan untuk menyusun 

deskripsinya.  

 

a. Suasana Hati 

Pengarang harus dapat menetapkan suasana hati manakah yang paling menonjol 

untuk dijadikan landasan. Keraf (1981: 136) mengemukakan bahwa untuk 

melikiskan suatu tempat, pengarang harus menetapkan suasana hati yang manakah 

yang kiranya paling menonjol untuk dijadikan landasan. Pertama-tama ia harus 

menetapkan suasana hati itu, karena berhasil tidaknya kesan yang ditimbulkannya 

tergantung dari hubungan timbal balik antara tempat dan suasana hati. 

 

b. Bagian yang Relevan  

Pengarang deskriptif juga harus mampu memilih detail-detail yang relevan untuk 

dapat menggambarkan suasana hati itu. Keraf (1981: 136) menemukakan bahwa 

dengan tuntunan suasan yang ditangkapnya, pengarang dapat maju kepada pokok 

persoalan yang kedua, yaitu bagian-bagian manakah yang paling relevan untuk 

dideskripsikan sehingga dapat menimbulkan suasana tadi. Suasana deskripsi yang 
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komplit-tanpa suatu unsur yang diabaikan, belum tentu akan menimbulkan kesan 

dan sugesti kepada para pembacanya. 

 

c. Urutan Penyajian  

Persoalan terakhir yang harus ditetapkan pula dalam membuat deskripsi tempat 

adalah sesudah menetapkan seleksi atas bagian-bagian yang dianggapnya paling 

relevan pengarang harus menetapkan urutan manakah yang paling baik bagi 

penampilan detail-detail itu. Bagian manakah yang harus ditempatkan lebih 

dahulu, bagaimanakah yang harus ditempatkan kemudian. Bila pengarang 

menyusun urutan itu berdasarkan tingkat kepentingannya menuju kepada suatu 

kepentingan yang paling tinggi, maka ia harus membuat urutan yang bersifat 

klimaks. Bila tidak, ia dapat pula melakukan sebaliknya yaitu ia mulai dari bagian 

yang paling penting berangsur-angsur turun kepada bagian yang paling rendah 

kepentingannya. Urutan mana pun yang diikutinya, harus dipertadankannya secara 

konsekuen (Keraf, 1981: 137).  

                                                          

2.2.3 Pendekatan dalam Menulis Patagraf Deskriptif 

Keraf (1981: 104) berpendapat bahwa membedakan pendekatan menulis deskripsi 

menjadi tiga yaitu pendekatan yang realistis, pendekatan yang impresionistis, dan 

pendekatan menurut sikap penulis. Cara pertama yang biasa dipergunakan adalah 

pendekatan yang secara realistis. Dalam pendekatan yang realistis penulis 

berusaha agar deskripsi yang dibuatnya terhadap obyek yang telah diamatinya itu, 

harus dapat dilukiskan seobyektif-seobyektifnya, sesuai dengan keadaan yang 

nyata yang dapat dilihatnya. Perincian-perincian, perbandingan antara satu bagian 
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dengan bagian yang lain, harus dipaparkan sedemikian rupa sehingga tampak 

seperti dipotret. Pendekatan yang realistis dapat disamakan dengan kerjanya 

sebuah alat kamera yang dihadapkan kepada sebuah obyek, dan berusaha untuk 

mengambil gambar dari obyek tadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

Kamera itu tidak memberikan penilaian mana yang penting dan mana yang kurang 

penting, tetapi apa saja yang berada di depan lensanya seluruhnya direkam dalam 

gambar yang dibuatnya. Satu-satunya unsur subyektif yang terdapat pada gambar 

sebuah foto adalah: pilihan tempat oleh juru kamera, serta penggunakan 

bayangan, dan cahaya dalam kameranya. Semua segi yang lain tetap seperti 

keadaan yang sebenarnya. Cara pendekatan yang kedua adalah pendekatan secara 

impresionistis yaitu semacam pendekatan yang berusaha menggambarkan sesuatu 

secara subyektif. Apa yang dimaksud dengan subyektif sama sekali tidak berarti 

bahwa pengarang itu membuat seenaknya terhadap detail-detail yang dicerapnya.  

 

Sementara Suparno dan Yunus (2011: 4. 10) berpendapat bahwa tujuan deskripsi 

impresionistik ialah untuk mendapatkan tanggapan emosional pembaca ataupun 

kesan pembaca. Corak deskripsi ini di antaranya juga ditentukan oleh macam 

kesan apa yang diinginkan penulisnya. Misalnya, kita membuat deskripsi 

impresionistik tentang sebuah restoran, yang penting adalah kesan kita tentang 

restoran itu.  

 

Cara pendekatan yang ketiga yang dapat dipergunakan adalah bagaimana sikap 

penulis terhadap obyek yang dideskripsikan itu. Penulis dapat mengambil salah 

satu sikap berikut: masa bodoh, bersungguh-sungguh dan cermat, mengambil 

sikap seenaknya, atau mengambil sikap bersikap ironis. Semua sikap ini bertalian 
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erat dengan tujuan yang akan dicapainya, serta sikap obyek dan orang yang 

mendengar atau membaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah persoalan, 

penulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas terhadap suatu 

keadaan atau tindakan, atau penulis menginginkan agar pembaca juga harus 

merasakan bahwa persoalan yang tengah dibahas merupakan masalah yang gawat 

atau serius. Penulis dapat juga membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan, sehingga para pembaca dari mula sudah disiapkan dengan 

sebuah perasaan yang kurang enak, suatu perasaan yang suram tentang masalah 

yang dihadapinya. 

 

Akhadiah 1997 dalam Suparno dan Yunus (2011: 4. 13) berpendapat bahwa 

pendekatan menurut sikap pengarang ini sangat bergantung kepada tujuan yang 

ingin dicapai, sifat objek, serta pembaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah 

gagasan, enulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas terhadap 

suatu tindakan atau keadaan, atau penulis menginginkan agar pembaca juga harus 

merasakan bahwa persoalan yang tengah dihadapi merupakan masalah yang 

gawat. Penulis juga dapat membayangkan bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan, sehingga pembaca dari mula sudah disiapkan dengan sebuah perasaan 

yang kurang enak, seram, takut, dan sebagainya. 

 

2.2.4 Penilaian Keterampilan Menulis Paragraf Deskriptif 

Suwandi (2009: 15) mengungkapkan bahwa penilaian merupakan suatu hal yang 

interen dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengetahui keberhasilan suatu 

pembelajaran diperlukan adanya penilaian. Penilaian sendiri diartikan sebagai 
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suatu proses untuk mengetahui apakah proses dan hasil dari porgram kegiatan 

sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditetapkan. Sementara Nurgiantoro, 

(2010: 9) mengungkapkan bahwa penilaian sebagai suatu proses untuk mengukur 

kadar pencapaian tujuan. Oleh karenanya, guru sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas kegiatan pembelajaran, dituntut untuk mampu mempersiapkan dan 

melakuakan penilaian dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dengan optimal. Pelaksanaan penilaian akan 

memberikan beberapa menfaat, baik untuk guru, orang tua, maupun siswa. Bagi 

guru, penilaian akan memberikan umpan balik dalam melakukan lngkah-langkah 

pembelajaran. Melalui pelaksanaan penilaian, guru juga dapat mengetahui 

kemajuan belajar dan potensi belajar. Kemajuan dan prestasi belajar akan dapat 

digunakan untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan, atau keperluan lain. 

Selain itu, guru juga dapat mengetahui strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai 

bagi siswa. 

 

Sementara Rusminto (2012: 44) berpendapat bahwa seperti halnya bahasa pada 

umumnya, wacana juga memiliki dua unsur utama, yaitu bentuk dan makna. 

Tingkat keterbacaan dan keterpahaman wacana sangat ditentukan oleh kepaduan 

bentuk (kohesi) dan kepaduan makna (koherensi) wacana yang bersangkutan. 

Sementara Tarigan dalam Rusminto (2012: 44) mengemukakan bahwa jika 

dikaitkan dengan aspek bentuk dan makna, dapat dikatakan bahwa kohesi 

mengacu kepada aspek makna. Dalam kata kohesi tersirat pengertian kepaduan 

dan keutuhan, sedangkan pada kata koherensi terkandung pengertian pertalian 

atau hubungan. 
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Rahmina (1997: 10) menyatakan bahwa dalam keterampilan menulis (termasuk 

menulis deskripsi) yaitu: (1) kemampuan menentukan atau memilih topik tulisan; 

(2) mengembangkan atau mengorganisasikan tulisan; (3) menggunakan struktur 

bahasa (bentukan kata dan kalimat); (4) menggunakan ejaan dan tanda baca; dan 

(5) memilih kosa kata serta gaya tulisan. Sementara menurut Akhadiah dalam 

Suparno dan Yunus (2011: 4.8) menyatakan bahwa dalam menulis deskripsi yang 

baik dituntut tiga hal. Pertama, kesanggupan berbahasa kita yang memiliki 

kekayaan nuansa dan bentuk.  Kedua, kecermatan pengamatan dan keluasaan 

pengetahuan kita tentang sifat, ciri, dan wujud objek yang dideskripsikan. Ketiga, 

kemampuan kita memilih detail khusus yang dapat menunjang ketepatan dan 

keterhidupan deskripsi. 

 

Adapun model penilaian keterampilan menulis paragraf deskriptif yang 

diungkapkan oleh Nurgiantoro (2010: 441-442) mencakup lima aspek, yaitu: (a) 

kelengkapan isi deskripsi; (b) keruntutan pemaparan (isi urut dan jelas sehingga 

mudah dipahami); (c) penggunaan bahasa (singkat dan jelas); (d)kosakata yang 

digunakan bahasa yang tepat;  dan (e) ketepatan penggunaan ejaan dalam menulis 

deskripsi. 
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2.3 Pembelajaran 

Dalam pembelajaran ini akan membahas mengenai hakikat pembelajaran, 

komponen kegiatan pembelajaran, dan keaktifan dalam proses pembelajaran. 

 

2.3.1 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan salah satu sub sistem dari sistem pendidikan, di samping 

kurikulum, konseling, administrasi dan evaluasi (Reigeluth dalam Yamin 2012: 

65). Lefrancois dalam Yamin (2012: 65) berpendapat bahwa pembelajaran 

(instruction) merupakan persiapan kejadian-kejadian eksternal dalam suatu situasi 

belajar dalam rangka memudahkan pebelajar belajar, menyimpan (kekuatan 

mengingat informasi), atau mentransfer pengetahuan dan keterampilan. 

 

Sementara menurut Yusuf Hadi Miarso dalam Yamin (2012: 66) pembelajaran 

adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar orang lain 

belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Usaha 

tersebut dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki 

kemampuan atau kompetensi dalam merancang dan atau mengembangkan sumber 

belajar yang diperlukan. Dapat pula dikatakan bahwa pembalajaran adalah usaha 

yang dilakukan oleh pendidik atau orang dewasa lainnya untuk membuat 

pebelajar dapat belajar dan mencapai hasil belajar yang maksimal.  

 

Sementara Smith dan Ragan dalam Yamin (2012: 66) menyatakan bahwa 

pembelajaran adalah desain dan pengembangan penyajian informasi dan aktivitas-

aktivitas yang diarahkan pada hasil belajar tertentu. Walter dalam Yamin (2012: 
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66) berpendapat bahwa pembelajaran sebagai intervensi pendidikan yang 

dilaksanakan dengan tujuan tertentu, bahan atau prosedur yang ditargetkan pada 

pencapaian tujuan tersebut, dan pengukuran yang menentukan perubahan yang 

diinginkan pada prilaku.  

 

Sementara Komalasari (2013: 3) berpendapat bahwa pembelajaran dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek 

didik/pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi 

secara sistematis agar subjek didik/pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efesien. Pembelajaran dapat dipandang dari dua 

sudut, pertama pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem, pembelajaran terdiri 

dari sejumlah komponen yang terorganisasi antara lain tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat 

peraga, pengorganisasian kelas evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut 

pembelajaran (remedial dan pengayaan). Kedua pembelajaran dipandang sebagai 

suatu proses, maka pembelajaran merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru 

dalam rangka membuat siswa belajar. 

 

Perbedaan esensial istilah ini dengan pengajaran adalah pada tindak ajar. Pada 

pengajaran guru mengajar, peserta didik belajar, sedangkan pada pembelajaran, 

guru mengajar diartikan sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan terjadinya 

pembelajaran. Guru mengajar dalam perspektif pembelajaran adalah guru yang 

menyediakan fasilitas belajar bagi anak didiknya untuk mempelajarinya. Jadi 

subjek pembelajaran adalah peserta didik pembelajaran adalah dialog interaktif. 

Pembelajaran merupakan proses organik dan konstruktif, bukan mekanis seperti 
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halnya pengajaran. Pada dasarnya pembelajran merupakan kegiatan terencana 

yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik 

agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.     

 

2.3.2 Komponen Kegiatan Pembelajaran 

Komponen pembelajaran mencakup tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar 

mengajar, metode, media atau alat peraga, sumber dan evaluasi (Suryani dan 

Agung, 2012: 39). Tujuan secara eksplisit diupayakan melalui kegiatan 

pembelajaran instructional effect, biasanya berupa pengetahuan dan keterampilan 

atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran 

(Hamdani, 2011: 48). Komponen tujuan dalam kegiatan pembelajaran berperan 

sebagai arah dalam melaksanakan komponen lainnya sehinga tujuan pembelajaran 

ini perlu diujadikan prioritas dalam merancang kegiatan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran berfungsi sebagai indikator keberhasilan pembelajaran yang pada 

dasarnya merupakan rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai 

dan dimiliki peserta didik setelah ia menyelesaikan pengalaman dan kegiatan 

pelajaran dalam proses pembelajaran (Suryani dan Agung, 2012: 40). 

 

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar 

mengajar. Proses belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan baik jika tanpa 

bahan pelajaran. Oleh karenanya guru harus menyiapkan bahan belajar semenarik 

mungkin dan menguasai materi ajar yang akan disampaikan dengan baik pula. 

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikanyang 

berlangsung di kelas atau di luar kelas. Segala sesuatu yang telah diprogramkan 
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akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam belajar 

mengajar akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai. 

 

Metode merupakan cara yang digunakan untuk memberi kesempatan pada siswa 

untuk mendapat informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Santosa dkk. (2011: 2. 26) menyatakan bahwa metode sebagai 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, metode 

diartikan sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara 

menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran 

bahasa Indonesia secara teratur. Selama ini, guru masih sering menggunakan 

metode konvensional, misalnya saja ceramah atau hanya berupa metode tanya 

jawab biasa. Guru belum bisa memilih dan mengaplikasikan metode yang tepat 

dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Dengan metode konvensional yang 

mereka gunakan, siswa kurang bisa mengeksplor kemampuan yang mereka miliki. 

Selain itu, siswa mengalami kebosanan sehingga tingkat partisipasi aktif siswapun 

menurun. Oleh karena itu, diperluka pemanfaatan metode pembelajaran yang tepat 

sehingga siswa tertarik untuk mengikuti proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung.  

 

Dalam memilih metode, guru harus mempertimbangkan faktor-faktor, antara lain: 

tujuan yang ingin dicapai, tingkat perkembangan siswa, situasi dan kondisi yang 

beraneka ragam, kualitas maupun kuantitas fasilitas belajar, dan pribadi serta 

kemampuan profesional guru yang berbeda-beda. Alat atau media adalah alat atau 
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bahan yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi 

dalam proses belajar mengajar. Evaluasi merupakan cara yang digunakan untuk 

menilai suatu proses dan hasil pembelajaran. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh 

komponen kegiatan belajar mengajar dan sekaligus memberikan balikan bagi 

setiap komponen tersebut.      

 

2.3.3 Keaktifan dalam Proses Pembelajaran 

Dalam keaktifan dalam proses pembelajaran ini akan membahas mengenai 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, dan penilaian keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran menulis paragraf deskriptif. 

 

2.3.3.1 Keaktifan Siswa dalam Mengikuti Proses Pembelajaran  

Alwasilah (2007: 154) mengungkapkan bahwa keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar dapat dilihat melalui keterlibatan mereka selama pembelajaran 

berlangsung. Keterlibatan ini bukan hanya keterlibatan secara fisik semata, namun 

juga secara intelektual dan juga emosional. Keterlibatan siswa secara lengsung 

dalam proses belajar mengajar dapat membantu siswa dalam memahami dan 

peduli tentang informasi yang baru. Selain itu, mereka juga memperoleh 

pengalaman yang bermanfaat untuk kehidupan mereka. Melalui ilustrasi di atas, 

keaktifan belajar dapat didefinisikan sebagai keterlibatan siswa secara langsung 

baik secara mental, intelektual, maupun emosional dalam kegiatan belajar 

mengajar. Agar aktif belajar siswa muncul dalam proses pembelajaran, guru 

hendaknya merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

mempertimbangkan karakteristik siswa dan karakteristik isi pelajaran. Selain itu, 



42 
 

guru juga harus kreatif dalam mengembangkan proses belajar mengajar yang 

dapat mendorong siswa banyak melakukan berbagai aktivitas belajar.  

 

Dimyati dan Mudjiono (2002: 62) berpendapat bahwa ada beberapa perilaku yang 

perlu dilakukan oleh guru dalam rangka mewujudkan keaktifan siswa dalam 

belajar, diantaranya: (1) menggunakan multi metode dan multi media; (2) 

memberikan tugas secara individu dan kelompok; (3) memberikan kesempatan 

pada siswa melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil; (4) memberikan 

tugas untuk membaca bahan belajar, mencatat hal-hal yang kurang jelas; serta (5) 

mengadakan tanya jawab dan diskusi. Keaktifan siswa tercermin melalui aktivitas 

belajar mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, Dimyati dan 

Mudjiono juga menyatakan bahwa terdapat tujuh aspek terjadinya keaktifan 

siswa, yaitu: (1) partisipasi siswa dalam menetapkan tujuh pembelajaran; (2) 

tekanan pada aspek afektif dalam pembelajaran; (3) partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran terutama yang berbentuk interaktif antar siswa; (4) 

kekompakkan kelas dalam kelompok belajar; (5) kebebasan belajar yang 

diberikan kepada siswa dan kesempatan berbuat serta mengambil keputusan 

penting dalam proses pembelajaran; (6) memberikan waktu untuk menanggulangi 

masalah pribadi siswa baik berhubungan maupun tidak berhubungan dengan 

pembelajaran. 

 

Sementara Hanafiah dan Suhana (2009: 24) berpandapat bahwa aktivitas dalam 

pembelajaran dapat memberikan nilai tambah bagi peserta didik. Nilai tambah 

tersebut, meliputi: kesadaran para sisiwa untuk belajar, keadaran siswa untuk 

mencari pengalaman dan langsung mengalaminya sendiri, dan siswa belajar 
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menurut minat dan kemampuannya. Selain itu, aktivitas dalam pembelajaran juga 

menumbuhkembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis 

diantara siswa, menumbuhkan sikap kooperatif para siswa, dan menekankan 

pembelajaran yang bersifat konkret sehingga menumbuhkembangkan pemahaman 

dan pemikiran kritis para peserta didik.  

 

Bertitik tolak dari konsep dan teori di atas maka pembelajaran yang dilakukan 

antara guru dan siswa harus mengacu pada peningkatan aktivitas dan partisipasi 

siswa. Guru tidak hanya menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kepada siswa akan tetapi harus mampu mebawa siswa untuk aktif dalam berbagai 

bentuk belajar, berupa belajar penemuan, belajar mendiri, belajar kelompok dan 

belajar memecahkan masalah dan sebagainya. Dengan melibatkan siswa berperan 

dalam kegiatan pembelajaran, berarti kita mengembangkan kapasitas belajar dan 

potensi yang dimiliki siswa secara penuh. 

 

2.3.3.2 Penilaian Keaktifan Siswa dalam Proses Pembelajaran Menulis 

Paragraf Deskriptif 

Nurgiantoro (2010: 5) berpendapat bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran 

sebenarnya merupakan sesuatu proses yaitu proses untuk mencapai sejumlah 

tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat melalui 

hasil penilaian. Hal ini sesuai dengan pandangan Mardapai (2008: 5) yang 

mengutarakan bahwa kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. 

Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi 

mengajar yang baik dan memutasi siswa untuk belajar yang lebih baik. Rasyid dan 

Mansur (2007: 7) menyampaikan bahwa penilain sebagai ptoses pengumpulan 
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informasi tentang kinerja siswa untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat 

keputusan. Penilaian terhadap keberjalanan proses pembelajaran itu sangat 

penting. Melalui penilaian proses, guru bisa mengamati keterlibatan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Keterlibatan siswa dapat dilihat dari sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, dapat dilihat juga melalui kecenderungan 

mereka dalam merespon sesuatu/objek yang biasanya tercermin dari sikap mereka 

selama mengikuti proses pembelajaran. 

 

Sudjana (2008: 1) mengungkapkan bahwa penilaian proses belajar mengajar 

menyangkut penilaian terhadap kegiatan siswa, pola interaksi guru dan siswa, dan 

keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut Sudjana mengungkapkan 

bahwa apa yang dicapai oleh siswa merupakan akibat dari proses yang 

ditempuhnya melalui program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh 

guru dalam proses mengajar.  

 

Diedrich dalam Sardiman (2011: 101) menyatakan bahwa indikator mengenai 

aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut.  

a. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memerhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: uraian, percakapan, 

diskusi, musik, pidato. 
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d. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, 

berternak. 

g. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggap, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti misalnya menaruh minat, merasa bosan, 

gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan indikator di atas, penilaian keaktifan siswa selama proses 

pemebelajaran menulis paragraf deskriptif dengan strategi pembelajaran think talk 

write mencakup tiga hal yaitu keaktifan siswa selama kegiatan berpikir (think), 

keaktifan siswa selama kegiatan berbicara (talk), dan keaktifan siswa selama 

kegiatan menulis (write). 

 

Keaktifan siswa selama kegiatan berpikir (think), meliputi: kegiatan memahami 

materi atau gambar, mengidentifikasi objek, menganalisis objek, membuat catatan 

kecil secara individu, dan memberikan penjelasan terhadap objek yang 

diidentifikasi. Keaktifan siswa selama kegiatan berbicara (talk), meliputi: 

keaktifan dalam berpendapat, kegiatan tanya jawab, interaksi dalam diskusi 

membahas isi catatan kecil, membuat kerangka diskripsi, dan presentasi hasil 

kerangka deskripsi. Keaktifan siswa selama kegiatan menulis (write), meliputi: 

keaktifan dalam mengembangkan kerangka karangan deskripsi, kegiatan 
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menyunting hasil pekerjaan masing-masing siswa, keseriusan dalam kegiatan 

menulis, kerapian tulisan, dan ketelitian saat menulis. 

 

2.4 Strategi Pembelajaran 

Dalam strategi pembelajaran ini akan membahas mengenai hakikat strategi 

pembelajaran think talk write, strategi pembelajaran think talk write, kelebihan 

dan kekurangan strategi pembelajaran think talk write. 

 

2.4.1 Hakikat Strategi Pembelajaran Think Talk Write     

Seels and Richey dalam Yamin (2012: 67) mengatakan bahwa strategi 

pembelajaran adalah spesifikasi untuk seleksi dan mengatur kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan dalam satuan pelajaran. Sementara Burden dan Byrd dalam 

Yamin (2012: 68) menguatkan bahwa strategi pembelajaran merupakan metode 

untuk menyampaikan informasi yang bertujuan untuk membantu pebelajar 

mencapai tujuan belajar. Paulina Pannen dalam Yamin (2012: 68) 

mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran merupakan prinsip-prinsip dalam 

pemilihan urutan pengulangan belajar dalam suatu proses pembelajaran. Lebih 

lanjut dikemukakan bahwa strategi pembelajaran berkaitan erat dengan situasi 

belajar yang sering digambarkan sebagai model pembelajaran.  

 

Menurut Dick dan Corey dalam Yamin (2012: 68) strategi pembelajaran 

menjelaskan komponen-komponen umum dari seperangkat bahan pembelajaran 

dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk 

menghasilkan hasil belajar tertentu pada pebelajar. Lebih lanjut dikemukakan 
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terdapat lima komponen umum yang terkandung dalam strategi pembelajaran 

yaitu: (1) kegiatan pra-instruksional; (2) penyajian informasi; (3) peran serta 

pebelajar; (4) tes (evaluasi); dan (5) kegiatan tindak lanjut. Secara garis besar 

semua komponen tersebut secara lengkap sesuai urutan pembelajaran memiliki 

komponen-komponen sebagai berikut: (1) kegiatan pra-intruksional, berisi; 

motivasi, tujuan, tingkah laku awal; (2) penyajian informasi, berisi; urutan 

pembelajaran, informasi (uraian), contoh-contoh; (3) peran serta pebelajar, berisi; 

latihan dan umpan balik; (4) tes berisi; tes awal dan tes akhir; dan (5) kegiatan 

tindak lanjut, berisi; perbaikan, pengayaan, transfer, dan pendalaman. 

 

Berkaitan dengan komponen umum strategi pembelajaran, Gagne dan Briggs 

dalam Yamin (2012: 69) menyebutkan bahwa sebagai sembilan urutan kegiatan 

pembelajaran, yaitu; (1) memberikan motivasi atau menarik perhatian; (2) 

menjelaskan tujuan pembelajaran kepada pebelajar; (3) mengingatkan kompetensi 

pra-syarat; (4) memberikan stimulus yaitu menyajikan materi pembelajaran 

(masalah, topik, konsep); (5) memberikan petunjuk belajar (cara mempelajari); (6) 

menimbulkan penampilan pebelajar; (7) memberikan umpan balik; (8) menilaikan 

penampilan; (9) menyimpulkan. Sembilan urutan kegiatan pembelajaran yang 

merupakan komponen strategi pembelajaran yang dikemukakan ini lebih lanjut, 

Gagne dan Briggs menyebitkan sebagai peristiwa pembelajaran, pada dasarnya 

peristiwa pembelajaran ini merupakan urutan dalam mengatur kondisi pembelajar 

(eksternal) untuk membantu proses belajar dalam diri pebelajar (internal) yaitu 

agar informasi yang diberikan pembelajar dapat diterima dan dicerna dengan baik 

oleh pebelajar. 
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2.4.2 Strategi Pembelajaran Think  Talk Write 

Pemiliahan strategi pembelajaran yang tepat sangat penting dalam menciptakan 

keberhasilan proses belajar mengajar. Misalnya saja, pemilihan strategi 

pembelajaran dalam kegiatan menulis, khususnya menulis deskripsi. Strategi think 

talk write sebagai salah satu strategi pembelajaran cooperatif learning dirasa 

mampu menciptakan keberjalan proses pembelajaran menulis deskriptif dengan 

baik.. Cooperative learning is an instructional strategy based on the human 

instinct of cooperation. It is the utilization of the psychological aspects of 

cooperation and competition for curricular transaction and student learning. The 

concept of cooperative learning refers to instructional methods and techniques in 

which students work in small groups and are rewarded in some way for 

performance as a group (Mandal, 2009: 96). 

 

Think talk write adalah strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas 

dan komunikasi diantara siswa (Yamin dan Ansari, 2008: 84). Strategi 

pembelajaran ini pada dasarnya dibangun melalui berpikir (think), berbicara (talk), 

dan menulis (write). Alur strategi think talk write dimulai dari keterlibatan siswa 

dalam berpikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya berbicara dan membagi ide (sharing) dengan temannya sebelum 

menulis. Suasana seperti ini lebih efektif  jika dilakukan dalam kelompok 

heterogen dengan 2 sampai 6 siswa. Dalam kelompok ini siswa diminta membaca 

atau memahami serta menganalisis gambar, membuat catatan kecil, menjelaskan, 

mendengarkan dan membagi ide bersama teman kemudian mengungkapakan 

melalui tulisan. 
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Strategi pembelajaran Think Talk Write melibatkan tiga tahap penting, yaitu 

sebagai berikut. 

 

2.4.2.1 Think (Berpikir) 

Ruggiero dalam Lambertus (2009: 136) mengungkapkan bahwa berpikir 

didefinisikan sebagai segala aktivitas mental yang membantu merumuskan atau 

memecahkan masalah, membuat keputuasan, memenuhi keinginan untuk 

memahami, sebuah pencarian jawaban, dan sebuah pencapaian makna. Gilhooly 

dalam Wijaya (2007: 71) menyatakan bahwa kegiatan berpikir sebagai serentetan 

proses-proses kegiatan merakit, menggunakan, dan memperbaiki model-model 

simbolik internal. Lebih lanjut Wijaya mengungkapkan bahwa dalam membina 

siswa agar berpikir, guru perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, strategi 

mengajar yang merangsang siswa untuk memecahkan masalah dari pada 

menyampaikan pengetahuan dan mengajukan pertanyaan untuk berpikir. Senada 

dengan pertanyaan diatas, guru dianjurkan untuk membelajarkan siswanya untuk 

berpikir kritis dan menulis karena merupakan tujuan dasar dalam pendidikan 

(Hammadi, 2010). Aktivitas berpikir sisiwa dapat terlihat dari proses membaca 

suatu teks kemudian membuat catatan  kecil dari apa yang telah dibaca. Catatan 

siswa tersebut dibuat dengan bahasanya sendiri, berupa apa yang diketahui, dan 

tidak diketahui dari teks soal, serta bagaimana langkah-langkah penyelesaian 

masalah. 

 

Wiedehold dalam Yamin dan Ansori (2008: 85) mengungkapkan bahwa membuat 

catatan berarti menganalisis tujuan isi teks dan memeriksa bahan-bahan yang 
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ditulis. Selain itu, belajar rutin membuat atau menulis catatan setelah membaca, 

dapat merangsang aktivitas berpikir sebelum, selama, dan setelah membaca. 

Membuat catatan dapat mempertinggi pengetahuan siswa, bahkan meningkatkan 

keterampilan berpikir dan menulis. 

 

2.4.2.2 Talk (Berbicara) 

Pada tahap kedua ini, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok 

terdiri atas 2 sampai 6 orang siswa yang heterogen. Hal ini dimaksudkan agar 

dalam tiap kelompok terdapat kemampuan siswa yang berbeda-beda sehingga 

terdapat siswa yang membantu anggota lain dalam menyelesaikan masalah. 

Selanjutnya, para siswa berkomunikasi dengan mengguanakan kata-kata dan 

bahasa yang mereka pahami. Siswa menyampaikan ide atau hal-hal yang 

diperoleh pada tahap think kepada teman-teman diskusi sekelompoknya yaitu 

dengan membahas hal-hal yang diketahui dan tidak diketahuinya. Pemahaman 

dibangun melalui interaksi dalam diskusi. Tahap inimemungkinkan siswa untuk 

terampil berbicara. Diskusi yang terjadi pada tahap talk ini merupakan sarana 

untuk mengungkapkan dan merefleksikan pikiran siswa. Melalui tahap talk ini, 

guru pun bisa melihat secara langsung bagaimana kemampuan dan pemahaman 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga guru dapat mempersiapkan 

perlengkapan pembelajaran yang dibutuhkan. 

 

Camphell (1969) menyatakan bahwa a talk-write strategy would give student 

social-vocal reinforcement from their peer. Sesuai dengan pernyataan tersebut, 

penggunaan strategi berbicara dan menulis akan memberi penguatan vokal-sosial 
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dari kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa melalui strategi pembelajaran 

think talk write siswa mampu mengembangkan kemampuannya, baik dalam 

berbicara maupun menulis kerena mereka mendapat penguatan dari teman 

sebayanya sehingga mereka lebih dapat mengmbangkan potensi yang mereka 

miliki. Selain itu, Numbers dan Beyond (1997: 2) mengungkapkan bahwa: 

writing and talking are tools for collaboration, discovery, and reflection. For 

instance, talking is fluid; it allow for a quick interchange of ideas; learners can 

modify, elaborate and generate ideas; learners can modify, elaborate and 

generate ideas is a freewheeling manner. Talking also allows for a quick 

brainstroming of many possible ideas, thereby giving the group many directions 

to consider. 

 

2.4.3.1 Write (Menulis) 

Tahap yang terakhir adalah write, siswa menuliskan hasil diskusi secara individu. 

Aktivitas menulis berarti mengkonstruksikan ide karena setelah berdiskusi atau 

berdialog antar teman, kemudian siswa mengungkapkannya ke dalam bentuk 

tulisan. Aktivitas ini membantu siswa dalam membuat kesimpilan.  

Yamin dan Ansori (2008: 87-88), mengemukakan bahwa aktivitas siswa selama 

tahap write adalah sebagai berikut. 

1) Menulis solusi terdapat masalah atau pertanyaan yang diberikan. 

2) Mengorganisasikan semua pekerjaan agar mudah dibaca dan ditindaklanjuti. 

3) Mengoreksi semua pekerjaan sehingga yakin tidak ada pekerjaan yang 

ketinggalan. 
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4) Meyakini bahwa pekerjaan yang baik yaitu lengkap, mudah dibaca, dan 

terjamin keasliannya. 

 

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam strategi pembelajaran think talk 

write, menurut Yamin dan Ansori (2008:84) adalah sebagai berikut. 

1) Guru membagi teks bacaan berupa lembar aktivitas siswa yang memuat 

situasi masalah yang bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur 

pelaksanaannya. 

2) Siswa membaca teks dan membuat catatan hasil bacaan secara individu 

untuk dibawa ke forum diskusi (Think). 

3) Siswa berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

catatan. Kemudian, perwakilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi dan kelompok lain memberikan tanggapan (Talk). Dalam hal ini, 

guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar. 

4) Siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil kolaborasi (write). 

5) Guru memantau dan mengevaluasi tingkat pemahaman siswa. 

 

Strategi pembelajaran think talk write dapat digunakan untuk semua pembelajaran 

baik eksak, sosial, maupun bahasa. Melalui strategi ini, siswa dapat 

mengembangkan segala kemampuan yang mereka miliki yang dapat dilakukan 

secara individu maupun kelompok. Pengembangan potensi secara individu dapat 

dilakukan melalui tahap think dan write. Potensi secara kelompok dapat ditempuh 

melalui kerja kelompok yang tercermin dalam tahap talk. 
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Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran think talk write di 

mulai dengan guru menyajikan masalah yang bersifat open-ended atau masalah 

yang mempunyai beberapa alternatif solusi. Dalam hal ini, guru menyajikan 

gambar kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi objek apa saja yang 

terdapat dalam gambar tersebut. Selanjutnya, siswa membuat kerangka karangan 

berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi objek. Siswa secara aktif merespon 

tugas yang diberikan guru dengan dimulai dengan berpikir (think),berbicara 

(talk),dan menulis (write). 

 

2.4.3 Kelebihan dan Kekurangan Strategi Pembelajaran Think Talk Write 

Setiap strategi pembelajaran pastilah memiliki kelebihan dan juga kekurangan. 

Demikian halnya dengan strategi pembelajaran think talk write. Berikut ini 

merupakan kelebihan dan juga kekurangan strategi pembelajaran think talk write, 

antara lain sebagai berikut. 

 

2.4.3.1 Kelebihan Strategi Pembelajaran Think Talk Write 

Strategi pembelajaran think talk write pada dasarnya dibangun melalui kegiatan 

berpikir, berbicara, dan menulis (Huinker dan Laughin dalam Yamin dan Ansori, 

2008). Melalui kegiatan tersebut, memungkinkan siswa untuk dapat 

mendayagunakan semua kemampuan yang ia miliki baik aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Selain itu, penerapan strategi ini juga meningkatkan 

kemampuan pemahaman dan komunikasi siswa, mendorong siswa untuk berpikir 

kritis, membantu siswa untuk menganalisis tujuan isi teks dan memeriksa bahan-

bahan yang ditulis, mempertinggi pengetahuan siswa, membantu siswa untuk 
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mengkontruksi ide dalam bentuk tulisan, dan membantu guru untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran. 

 

Strategi pembelajaran think talk write memiliki bebrapa kelebihan, antara lain: 

merangsang aktivitas berpikir siswa, mempertinggi pengetahuan siswa, 

meningkatkan keterampilan berpikir dan menulis, mempercepat kemampuan 

siswa untuk mengungkapkan ide melalui tulisan, dan meningkatkan pemahaman 

siswa melalui kegiatan berkomunikasi dan berdialog. Di samping itu, strategi 

pembelajaran think talk write juga membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan mereka baik dalam berbicara maupun menulis karena mendapat 

penguatan dari teman sebayanya sehingga mereka lebih dapat mengembangkan 

potensi yang mereka miliki. Strategi ini juga memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antarsiswa 

melalui kerja sama dalam kelompok yang heterogen untuk mencapai tujuan 

bersama. 

 

Kelompok belajar dalam strategi pembelejaran think talk write terdiri atas anak-

anak yang memiliki kemampuan hetrogen atau berbeda-beda. Pengelompokkan 

heterogen memungkinkan siswa dapat saling menjadi sumber belajar sesuai 

dengan keunggulan yang  dimilikinya. Siswa lebih terampil dalam menjalin 

hubungan sosial yang diperlukan dalam kerja gotong royong seperti 

kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, mempercayai orang lain, dan 

mengelola konflik. 
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2.4.3.2 Kekurangan Strategi Pembelajaran Think Talk Write 

Selain memiliki kelebihan, strategi pembelajaran think talk write juga memiliki 

kekurangan. Adapun kekurangan strategi pembelajaran thinnk talk write adalah 

sebagai berikut. 

a) Suasana kelas menjadi tidak kondusif dan banyak waktu yang terbuang. 

b) Pada saat presentasi hanya siswa yang aktif saja yang berani tampil di 

depan. 

c) Siswa yang tidak tampil bersikap pasif dalam mengikuti pelajaran. 

d) Jika guru tidak pandai mengontrol kelas akan membuat kelas menjadi 

gaduh. 

e) Tidak semua guru dapat melaksanakan strategi pembelajaran think talk 

write. 

f) Pelaksanaan strategi pembelajaran think talk write membutuhkan alokasi 

waktu yang tidak sedikit. 

Sebagai salah satu strategi yang terdapat dalam model pembelajaran cooperative 

learning, strategi ini pun memiliki beberapa kekurangan yang lain. Beberapa 

kelemahan strategi pembelajaran ini antaralain sebagai berikut. 

a) Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, di samping itu 

memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. 

b) Guru harus mempersiapkan pembelajaran dengan dukungan fasilitas, alat 

dan biaya yang cukup memadai, agar proses pembelajaran berjalan dengan 

lancar. 
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c) Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik 

permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 

d)  Saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang, hal ini mengakibatkan 

siswa yang lain menjadi pasif. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis paragaraf deskripsi siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Meraksaaji Tulangbawang Lampung, ternyata belum maksimal. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya ketertarikan siswa terhadap pembelajaran menulis 

paragraf deskriptif. Banyak diantara mereka yang mengalami kesulitan untuk 

menentukan topik apa yang akan dikembangkan menjadi paragraf deskriptif. 

Siswa juga keulitan dalam membuat kerangka karangan. Selain itu, mereka juga 

kesulitan dalam mengorganisasikan ide ataupun gagasan mereka melalui kalimat 

yang efektif. Mereka juga kesulitan untuk menggambarkan objek secara detail. 

Hal ini, menyebabkan tulisan yang dihasilkan kurang bisa membuat pembaca 

dapat merasakan ataupun melihat objek secara langsung. Di sisi lain, minimnya 

pemahaman siswa terhadap kaidah tatabahasa Indonesia juga menjadi salah satu 

faktor penentu kualitas tulisan mereka. Ketepatan pemilihan diksi dan 

kebervariasian kosa kata yang digunakan siswa pun masih kurang. 

 

Di samping itu, guru kesulitan dalam menentukan strategi pembelajaran yang 

tepat ketika mengajarkan materi menulis paragraf deskriptif  kepada para siswa. 

Pada umumnya pembelajaran menulis paragraf deskriptif masih terpusat pada 

guru sehingga siswa kurang dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. 
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Akibatnya, daya kreativitas siswa terhambat dan pembelajaran pun berlangsung 

monoton serta membosankan. Hal ini juga menyebabkan kemampuan berpikir 

kritis siswa kurang. Untuk itu, diperlukan strategi pembelajaran yang bisa 

meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran dan menciptakan 

pembelajaran yang menarik serta menyenangkan, yaitu salah satunya dengan 

menggunakan strategi pembelajaran think talk write sebagai strategi pembelajaran 

dalam menulis paragraf deskriptif.  

 

Pembelajaran dengan menggunakan think talk write ini menekankan pada tiga 

tahap pembelajaran, yaitu think talk write. Pada tahap think, siswa dituntut untuk 

aktif berpikir dalam mempelajari materi ataupun mengidentifikasi masalah. 

Aktivitas berpikir ini membantu siswa untuk merumuskan atau memecahkan 

masalah. Melalui strategi ini, siswa juga dapat berperan aktif melakukan interaksi 

dalam kelompok yang hiterogen. Interaksi yang diharapkan melalui penerapan 

strategi think talk write adalah siswa dapat saling berdiskusi (talk) untuk 

memecahkan masalah dan  sharing strategi solusi. Tahap ini juga membantu siswa 

untuk mengembangkan kemampuannya dalam berkomunikasi. Pada akhirnya, 

siswa mengontruksi hasil diskusi dalam sebuah tulisan (write) yang merupakan 

tahap terakhir dalam strategi pembelajaran think talk write. Siswapun dapat 

mengembangkan segala kemampuan yang mereka miliki baik secara individual 

maupun secara kelompok.  

 

Pengembangan potensi secara individu dapat dilakukan melalui tahap think dan 

write. Potensi secara kelompok dapat ditempuh melalui kerja kelompok yang 

tercermin dalam tahap talk. Dengan cara ini diharapkan keaktifan siswa dalam 
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proses pembelajaran menulis paragraf deskriptif  meningkat dan hasil 

keterampilan menulis paragraf deskriptif  siswapun meningkat. Selain itu, siswa 

juga dapat mendayagunakan segala kemampuan yang ia miliki baik aspek 

kognitif, afaktif, maupun psikomotorik. Penerapan strategi think talk write secara 

tidak langsung juga melatih siswa untuk berpikir kritis, mampu mengamati 

keadaan lingkungan sekitar melalui pengamatan objek, melatih kemandirian 

belajar, rasa tanggung  jawab, serta kerja sama antar kelompok. 
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Keterlibatan siswa dalam tahap think membantu mereka dalam mempertinggi 

pengetahuan, bahkan meningkatkan keterampilan berpikir dan menulis. Tahap 

talk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi 

mereka. Mereka dapat bertukar ide atau gagasan atau pun hasil penemuan mereka 

melalui tahap ini. Talk memungkinkan mereka untuk terampil berbicara. Tahap 

selanjutnya adalah write. Pada tahap ini, siswa menuliskan hasil diskusi atau 

dialog pada lembar kerja yang telah disediakan. Aktivitas menulis membantu 

siswa untuk mengkonstruksi ide karena setelah berdiskusi atau berdialog dengan 

teman (sharing) kemudian mengungkapkan melalui tulisan.    

 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, dirumuskan hipotesis 

tindakan sebagai berikut. 

1) Penerapan strategi pembelajaran think talk write dapat meningkatkan 

keaktifan siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Meraksaaji Tulangbawang 

Lampung dalam mengikuti pembelajaran menulis paragraf deskriptif. 

 2) Penerapan strategi pembelajaran think talk write dapat meningkatkan  

keterampilan menulis paragraf deskriptif siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Meraksaaji Tulangbawang Lampung. 

 

 

 

 

 


