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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. Faktanya 

kemampuan siswa sangatlah rendah, terutama dalam pembelajaran menulis 

paragraf deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperbaiki perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian, dan hasil keterampilan menulis paragraf deskriptif dengan 

strategi pembelajaran think talk write pada siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 

Meraksaaji Tulangbawang Lampung tahun pelajaran 2014/2015.  

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitataif melalui 

penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian 

adalah siswa kelas X-1 SMA Negeri 1 Meraksaaji Tulangbawang Lampung tahun 

pelajaran 2014/2015. Sumber data dalam penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji  validitas data menggunakan teknik 

triangulasi metode dan sumber data. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. 

Penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskriptif siswa. 

Peningkatan keterampilan menulis paragraf deskriptif siswa dapat dilihat pada 

setiap siklusnya. Pada siklus I ketuntasan siswa sebesar 46,67%, pada siklus II 

sebesar 66,67%, dan pada siklus III sebesar 93,33%. Peningkatan keterampilan 

menulis paragraf deskriptif siswa ditandai dengan pemerolehan nilai siswa yang 

diukur berdasarkan aspek-aspek penilaian, diantaranya (a) kelengkapan isi 

deskriptif; (b) keruntutan pemaparan (isi urut sehingga mudah dipahami); (c) 

penggunaan bahasa (singkat dan jelas); (d) kosa kata yang digunakan bahasa yang 

tepat; dan (e) ketepatan penggunaan ejaan dalam menulis deskriptif. Peningkatan 

keaktifan siswa terefleksi dari kegiatan selama (a) berpikir (think), (b) berbicara 

(talk), (c) menulis (write). Persentase keaktifan siswa pada siklus I adalah 56,67%, 

siklus II adalah 70,00%, sedangkan pada siklus III adalah 93,33%. Sesuai dengan 

hasil di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran think talk 

write dapat meningkatkan keterampilan menulis paragraf deskriptif siswa. 
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