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Kata Kunci : Kemampuan Menulis Karangan, Strategi Pembelajaran Think-Talk  

Write 

Masalah dalam pembelajaran disekolah dasar  rendahnya kemampuan menulis 

karangan peserta didik pada pelajaran Bahasa Indonesia. Salah satu penyebab 

kurangnya perhatian peserta didik menyebabkan lemahnya kemampuan peserta didik 

dalam teknik menulis karangan. Strategi pembelajaran adalah strategi pembelajaran 

yaitu perencanaan kegiatan dalam proses pembelajaran yang bersifat untuk 

mempermudah, lebih efektif, dan supaya dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. 

Untuk mengatasi hal tersebut digunakan strategi pembelajaran Think-Talk-Write dalam 

belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan strategi 

Think-Talk-Write dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan peserta didik pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas IV SD Negeri 80/I Muara Bulian.   

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksankan II 

siklus.setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan diikuti oleh 22 siswa yang dilaksanakan di 

kelas IV SD Negeri 80/I Muara Bulian.   

Hasil penelitian menunjukkan, strategi Think-Talk-Write dilaksanakan dengan 

melalui proses berfikir, berbicara, dan menulis kemudian siswa menulis karangan 

dilembar tugas menulis karangan. Peningkatan proses terlihat dari kondisi siswa lebih 

aktif dan antusias dalam pembelajaran. Peningkatan belajar terlihat dari nilai rata-rata 

dan ketuntasan belajar siswa. Nilai rata-rata mengalami peningkatan sebesar 9.86 pada 

siklus I (kondisiawal 62.14 meningkat menjadi 70.00).dan  sebesar 7,36 pada siklus II 

(kondisi awal 70.00meningkat menjadi 77,36). Ketuntasan belajar siswa meningkat 

sebesar 45% pada Siklus I (kondisi awal 18% meningkat menjadi 64%) dan sebesar 
22,7% pada Siklus II (kondisi awal 64% meningkat menjadi  86%).   

Maka dapat disimpulkan bahwa dengen menggunakan strategi Think-Talk-Write dapat  

meningkatkan kemampuan menulis karangan peserta didik dalam belajar. Penulis 

sarankan agar menggunakan model pembelajaran dalam proses pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang diajarkan. 
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ABSTRACT 

Widaningsih , Anis .2018: “Improve The Ability Of Writing A Wreath Of Through A 

Strategy Of Learning Think-Talk-Write Indonesian Language Class IV 

Primary Public School 80 / I Muara Bulian”. Essay. Elementary School 

Teacher Education Study Program, Department of Educational Sciences, 

FKIP University of Jambi, Supervisor: (I) Drs .Maryono , M.Pd , and (II) 

Muhammad , S.Pd , M.Pd . 

Password: since writing a wreath of , learning strategy Think-Talk- Write  

A problem in their experiences at the school the base of the low since writing 

a wreath of school tuition in the lessons indonesian language .One of the causes of lack 

of attention school tuition to cause the weakness of ability in engineering writing a 

wreath of primary school students. Learning strategy is learning strategy including 

planning activities in the process of learning which he is making it easier to , more 

effective , and in order to reach purposes are to.  To overcome these issues used 

strategy learning Think-Talk-Write in learning.  

This study attempts to know whether using the strategies think-talk-write can 

increase since writing a wreath of school tuition indonesian language in the class IV 

public primary schools 80 / I Muara Bulian . 

The kind of research this is research the act of a class that was carried out II 

siklus.setiap cycle consisting of two meeting is attended by the 22 students who carried 

out in class IV primary public school 80 / I Muara Bulian . 

The research results show, think-talk-write strategy to be carried out through 

a process reflect, talk , and write and then one student writing a wreath of dilembar an 

assignment to write a wreath of .An increase in the process can be seen from the 

condition of the students more active and enthusiastic in their experiences. An increase 

in learning can be seen from complete in both mean and student learning. The average 

score increased by 9.86 on the cycle I ( initial conditions 62.14 increased to 70.00 ) 

.dan of 7,36 on cycle II ( initial conditions 70.00 increased to 77,36 ) .Student learning 

complete increased by 45 % on cycle i ( initial conditions 18 % increased to 64 % ) and 

by 22,7 % on cycle II (initial conditions 64 % increased to 86 % ) . 

It can be argued that by accepting use strategy think-talk-write can increase 

since writing of students in learning .The authors suggest to use learning model in 

learning according to the materials give. 

 

I   PENDAHULUAN 

Kemampuan berkomunikasi disebut dengan kemampuan berbahasa. Hal ini 

dikarenakan di dalam berkomunikasi kita menggunakan media utama berupa bahasa. 

Komunikasi berisi proses pengiriman serta penerimaan pesan-pesan secara nonverbal, 

lisan, maupun tulisan. Tarigan (2008:21) “proses menulis sebagai suatu cara 

berkomunikasi atau hubungan antara penulis dan pembaca”.  

Proses menulis menuntut seorang penulis mempunyai fikiran atau gagasan yang 

akan penulis sampaikan kepada para pembaca. Dengan menggunakan sandi tulis yang 

penulis buat, pembaca akan menterjemahkan kembali sandi tulis ke dalam sandi lisan 

supaya pembaca memahami pikiran atau gagasan dari penulis. Menurut Tarigan 

(2008:21) proses ini dinamakan menulis sebagai suatu cara berkomunikasi. 

Menulis adalah suatu kemampuan bahasa yang melibatkan aspek-aspek dalam 

berbahasa.  Tarigan, 2008:4 
“Menulis merupakan aspek berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dari aspek lain dalam proses 

belajar yang dialami peserta didik selama menuntut ilmu di sekolah. Menulis merupakan suatu kegiatan 
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yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan ini, seorang penulis harus terampil memanfaatkan 

grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata.”   

 

Peran penting dari kemampuan menulis ditegaskan oleh pemerintah dengan 

adanya KD (Kompetensi Dasar) tentang menulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Sekolah Dasar(SD) kelas IV yaitu KD 8.1 Menyusun karangan tentang berbagai topik 

sederhana dengan, memperhatikan penggunaan ejaan (huruf besar dan tanda baca) 

Kompetensi dasar menyusun karangan ini merupakan uraian standar kompetensi (SK) 

menulis. dalam pelajaran  Bahasa Indonesia. Proses menulis karangan membutuhkan 

kemampuan untuk bisa menulis berdasarkan ide dan gagasan penulis dengan jelas dan 

tepat, sehingga pembaca mampu memahami karangan tersebut. Menuangkan ide, 

gagasan secara teratur, terorganisir secara utuh serta memperhatikan penggunakan ejaan 

tidak mudah, sehingga untuk mampu menulis sebuah karangan dengan baik peserta 

didik perlu banyak belajar serta berlatih secara berulang.  

Kemampuan menulis karangan tidak dapat hanya dipahami melalui teori saja, 

namun juga perlu praktik langsung yang melatihkan peserta didik mengarang. 

Sementara didalam pembelajaran menulis karangan, guru dituntut supaya 

menyampaiakan materi secara runtut disertai latihan menulis karangan secara intensif, 

sehingga peserta didik belum memahami dengan baik bagaimana menulis sebuah 

karangan. Selain itu, peserta didik juga masih mengalami kesulitan menuangkan ide 

peserta didik dalam bentuk karangan. Kesulitan peserta didik lainnya juga terlihat dari 

penulisan ejaan yang belum tepat, seperti huruf kapital yang seharusnya berada di awal 

kalimat, pemilihan kata baku yang masih kurang, dan tanda titik yang tidak dibubuhkan 

di akhir kalimat. 

Selain itu, kurangnya kemampuan menulis karangan juga ditandai bahwa cara 

penulisan antar peserta didik yang masih sama (yaitu seperti, benda = pensil, bentuk = 

panjang, dll), hanya topik karangannya yang berbeda. Peserta didik belum 

menggunakan tanda baca dalam menulis. Hal ini terlihat pada setiap tugas peserta didik, 

peserta didik tidak menggunakan tanda (.) titik disetiap akhir kalimat.  

Penulis melakukan refleksi dengan guru mengenai pembelajaran mengarang 

yang belum mendapatkan perhatian dari peserta didik dikarenakan peserta didik yang 

belum berminat dengan pembelajaran mengarang. Hal ini terlihat dari hasil karangan 

beberapa peserta didik yang mempunyai topik karangan yang sama. Hasil karangan 

peserta didik yang nilainya dibawah KKM sebanyak 63% atau 14 peserta didik, 

sedangkan nilai KKM di SD Negeri 80/I Muara Bulian yaitu 70.  

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran, guru menyampaikan 

materi perserta didik hanya diam dan mendengarkan. Hal ini menyebabkan suasana 

pembelajaran menjadi kurang komunikatif. Selain penanaman konsep menulis karangan 

yang belum optimal, materi menulis karangan juga masih belum dilatihkan secara 

intensif, sementara peserta didik dapat menguasai pembelajaran menulis karangan jika 

peserta didik sering mempraktekkan bagaimana menulis karangan yang baik. 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa peserta didik, peserta didik mengalami 

kesulitan dalam menulis karangan seperti sulit menuangkan ide, gagasan dan pikirannya 

dalam sebuah kalimat yang baik hingga menyusunnya dalam sebuah karangan, sebagian 

besar peserta didik membutuhkan waktu yang lama ketika menuangkan ide dan 

gagasannya. Peserta didik juga kesulitan saat memadukan antar kata hingga menjadi 

karangan yang layak dibaca, selain itu kosa kata peserta didik miliki juga masih sedikit.  

Rendahnya kemampuan menulis sebuah karangan peserta didik juga ditunjukkan 

dengan penggunaan EBI yang masih belum memenuhi pedoman. Beberapa peserta 
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didik belum tepat dalam penggunaan tanda baca titik dan koma. Seringkali peserta didik 

tidak menggunakan tanda titik diakhir kalimat, begitu juga dengan penggunaan huruf 

kapital yang seharusnya ditulis pada awal kalimat. Selain itu, peserta didik masih belum 

mampu membedakan penggunaan antara kata depan yang diletakkan pada awal kalimat 

dan kata sambung yang digunakan ditengah kalimat. Karangan yang dibuat peserta 

didik belum teratur, belum logis, serta pemilihan kata kurang tepat sehingga 

menyebabkan karangan kurang optimal. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas didapat bahwa penyebab permasalahan 

rendahnya kemampuan menulis karangan peserta didik tersebut yaitu pembelajaran 

mengarang belum mendapat perhatian dari peserta didik, peserta didik belum menguasai 

dengan pembelajaran mengarang selama ini karena materi mengarang belum dilatihkan 

dengan intensif dan berulang, peserta didik sulit menuangkan ide dalam tulisan, peserta 

didik kurang mampu memadukan antar kata ke dalam sebuah kalimat yang layak 

dibaca, dan sebagian besar peserta didik yang masih belum menguasai EBI 
Berdasarkan permasalahan menulis karangan penulis menerapkan strategi 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) untuk mengatasinya. Strategi Think-Talk-Write 

menuntut peserta didik untuk aktif selama pembelajaran, sehingga penerapan strategi ini 

akan mendapatkan perhatian penuh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran mengarang selama ini diajarkan dengan cara konvensional terbatas pada 

mendengar dan melihat sehingga ketertarikan peserta didik berkurang. Strategi Think-

Talk-Write melibatkan peserta didik selain melihat dan mendengar, juga melibatkan 

kemampuan berpikir, berbicara dan menulis, sehingga keterlibatan peserta didik di 

dalam kelas mampu memberikan energi dan ketertarikan tersendiri dari dalam diri 

peserta didik.  

Strategi Think-Talk-Write memfasilitasi proses pembelajaran dua arah yang 

memungkinkan terjadi banyaknya proses komunikasi dan diskusi di dalam kelas antara 

peserta didik dan guru. Tahapan strategi Think-Talk-Write menuntut pembelajaran dua 

arah. Strategi Think-Talk-Write menuntun siswa untuk mengasah daya pikir, dan 

berbicara sebelum peserta didik menuliskan dalam karangan. Tiap tahapan Think-Talk-

Write ini menjadikan peserta didik secara intensif melakukan pengulangan terhadap 

latihan menulis karangan melalui proses berpikir, berbicara, dan menulis. Kesulitan 

menuangkan ide yang dialami peserta didik dikarenakan peserta didik belum mampu 

dan mengerti bagaimana menuangkan ide yang baik. melalui tahapan Think, peserta 

didik  diajak berpikir tentang satu fenomena, adanya stimulus ini kemudian akan 

menyebabkan peserta didik mampu mengembangkan dan melatih keampuannya 

menuangkan ide berdasarkan satu fenomena di hadapan peserta didik. Melalui latihan 

menulis karangan yang dilakukan peserta didik secara berulang dan intensif akan 

memberikan dampak positif terhadap kemampuan menulis yang semakin terasah.  

Seperti yang dikemukakan oleh Huda (2014:218) yaitu “strategi Think-Talk-

Write digunakan untuk mengembangkan tulisan dengan lancar dan melatih bahasa 

sebelum dituliskan”.Strategi ini digunakan untuk membantu pengembangan sebuah 

tulisan dengan baik dan melatih bahasa yang digunakan sebelum dituliskan. Strategi 

Think-Talk-Write merangsang peserta didik untuk berlatih menulis berbagai hal yang 

dipikirkan dan didiskusikannya. Hal ini sangatlah membantu peserta didik untuk 

mengembangkan keterampilan menulisnya karena mendapat pengalaman langsung 

untuk menuliskan ide dan gagasannya sendiri atau yang didapat dari hasil diskusi. Hal 

itu mengacu pada pendapat Tarigan (2008: 4), “kemampuan menulis tidak akan datang 

secara otomatis, tetapi harus melalui latihan praktik yang banyak dan teratur.”. 
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II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Menulis  

2.1.1 Pengertian Kemampuan Menulis 

Kemampuan menulis merupakan keterampilan seseorang dalam menuangkan 

pikiran dan perasaan yang disampaikan melalui bahasa tulis yang direalisasikan dalam 

bentuk simbol grafis sehingga pembaca mampu memahami isi pesan yang terkandung 

di dalamnya. Menurut Dalman (2016:3) “menulis merupakan sebuah proses kreatif 

menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, 

meyakinkan, atau menghibur. Dan hasil dari proses kreatif ini biasa disebut dengan 

istilah karangan atau tulisan”.  

 

2.1.2 Tujuan Menulis 

Setiap jenis tulisan memiliki tujuan tertentu. 
Menurut Tarigan (2008:24) Yang dimaksud dengan tujuan menulis adalah respon atau 

jawaban yang diharapkan oleh penulis akan diperoleh dari pembacanya. Berdasarkan batasan 

ini dapatlah dikatakan bahwa. 

1) Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau mengajar disebut wacana 

informatif. 

2) Tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan atau mendesak disebut wacana persuasif. 

3) Tulisan yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan atau yang 

mengandung tujuan estetik disebut tulisan literer. 

Tulisan yang mengekspresikan perasaan dan emosi yang kuat atau berapi-api disebut wacana 

ekspresif. 

2.2  Menulis Karangan 

2.2.1 Pengertian Karangan 

Karangan didefinisikan sebagai hasil mengarang; tulisan; cerita; artikel; buah pena. 

Karangan juga berarti ciptaan, gubahan (seperti lagu, musik, nyanyian). Tarigan (2008: 

21) menyatakan, karangan merupakan pikiran atau gagasan yang disampaikan kepada 

pembaca dalam bentuk bahasa tulis. Sedangkan menurut Burhan, (2001: 296) karangan 

adalah suatu bentuk sistem komunikasi lambang visual. 

2.2.2 Langkah-Langkah Menyusun Karangan 

 Pada dasarnya langkah-langkah menyusun karangan (Dalman, 2016 : 99) yaitu : 

1. Menentukan tema, topic, dan judul. 

2. Mengumpulkan bahan.  

3. Menyeleksi bahan.  

4. Mengembangkan kerangka karangan  

5. Membuat kerangka karangan.  

2.2.3 Pembelajaran Menulis di SD  

Bentuk pembelajaran kemampuan menulis di SD dijabarkan dalam bentuk 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tercantum dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Standar kompetensi tersebut merupakan kemampuan 

minimal yang harus dicapai oleh peserta didik berupa penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia 

khususnya pada kemampuan menulis. 

2.2.4 Penilaian Kemampuan Menulis  
 

Tabel 2.1 Pedoman Penilaian Menulis Karangan 
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No  Aspek  
Deskriptor 

Rentanng 

Skor 

Kriteria  

1 Gagasan  Gagasan sangat menimbulkan kesan dan fakta 

pendukung lengkap 
27-30 

Sangat 

baik 

Gagasan menimbulkan kesan dan fakta pendukung 

kurang lengkap 
22-26 Baik 

Gagasan kurang menimbulkan kesan dan fakta 

pendukung minim 
17-21 Cukup 

Gagasan tidak menimbulkan kesan dan tidak ada fakta 

pendukung 
13-16 Kurang 

2 Isi 

karangan 

Isi karangan sangat menggambarkan objek sesuai 

kenyataan 
22-25 

Sangat 

baik 

Isi karangan menggambarkan objek sesuai kenyataan 17-20 Baik 

Isi karangan cukup menggambarkan objek sesuai 

kenyataan 
13-16 Cukup 

Isi karangan tidak menggambarkan objek sesuai 

kenyataan 
9-12 Kurang 

3 Kalimat 

efektif 

Penyusunan kalimat sangat efektif dan tidak terdapat 

kesalahan 
18-20 

Sangat 

baik 

Penyusunan kalimat efektif tetapi terdapat sedikit 

kesalahan 
15-17 Baik 

Penyusunan kalimat kurang efektif dan banyak terdapat 

kesalahan 
12-14 Cukup 

Penyusunan kalimat tidak efektif sama sekali dan 

banyak terdapat kesalahan 
8-11 Kurang 

4 Diksi Pilihan kata sangat tepat dan tidak terdapat kesalahan 
13-15 

Sangat 

baik 

Pilihan kata tepat tetapi terdapat sedikit kesalahan 10-12 Baik 

Pilihan kata kurang tepat dan banyak terdapat kesalahan 7-9 Cukup 

Pilihan kata tidak tepat sama sekali dan banyak terdapat 

kesalahan 
4-6 Kurang 

5 Ejaan dan 

tanda baca 

Menguasai aturan penulisan, hanya terjadi beberapa 

kesalahan ejaan 
9-10 

Sangat 

baik 

Menguasai aturan penulisan dan tanda baca tetapi 

terdapat sedikit kesalahan 
7-8 Baik 

Kurang menguasai aturan penulisan dan tanda baca dan 

banyak terdapat kesalahan 
5-6 Cukup 

Tidak menguasai aturan penulisan, terdapat banyak 

kesalahan ejaan, tulisan tidak terbaca 
3-4 Kurang 

Jumlah 100  

Burhan (2010:441) 

2.3 Strategi Pembelajaran  

2.3.1 Pengertian strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran menurut Prastowo (2013:70)  adalah “perencanaan yang 

berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran”. 

Sedangkan menurut Sulistyono dalam Trianto (2014:169) “men-definisikan strategi 

sebagai tindakan khusus yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah, 

mempercepat, lebih menikmati, lebih mudah memahami secara langsung, lebih efektif 

dan lebih mudah ditransfer ke dalam situasi baru”. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa strategi pembelajaran yaitu perencanaan kegiatan dalam proses 

pembelajaran yang bersifat untuk mempermudah, lebih efektif, dan supaya dapat 

mencapai tujuan yang akan dicapai. 
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2.3.2 Strategi pembelajaran Think-Talk-Write  

Menurut Huda (2014:218) “Thimk-Talk-Write (TTW) adalah strategi yang  

memfasilitasi latihan berbahasa secara lisan dan menulis bahasa tersebut dengan 

lancar”. Lalu menurut Yamin dan Bansu  (2012:85) menjelaskan bahwa “dalam 

aktivitas berpikir (think) dapat dilihat dari proses membaca suatu teks kemudian 

membuat catatan apa yang telah dibaca”. 

Menurut Yamin dan Bansu (2012 : 84) “alur kemajuan strategi Think-Talk-

Write dimulai dari keterlibatan peserta didik dalam berpikir atau berdialog dengan 

dirinya sendiri setelah proses membaca, selanjutnya berbicara dengan membagi ide 

(sharing) dengan temannya sebelum menulis.” 

2.3.3 Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Think-Talk-Write 

Strategi Think-Talk-Write memiliki sintak, menurut Huda (2014:218) sintak 

tersebut yaitu think (berfikir), talk (berbicara/berdiskusi), dan write (menulis). 
Tshap 1 Think 

 Peserta didik membaca teks berupa soal (bila memungkinkan berhubungan dengan 

permasalahan kontekstual). Pada tahap ini peserta didik secara indiidu memikirkan 

kemungkinan jawaban (strategi penyelesaian), membuat cacatan kecil tentang ide-ide 

yang terdapat pada bacaan, dan hal-hal yang tidak dipahami dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. 

Tahap 2 : Talk 

 Peserta didik diberi kesempatan untuk membicarakan hasil penyelidikannya pada 

tahap pertama. Pada tahap ini peserta didik merefleksikan, menyusun, srta menguji 

(negosiasi, sharing) ide-ide dalam kegiatan diskusi kelompok kemajuan kominikasi 

peserta didik akan terlihat pada dialognya dalam berdiskusi, baik daam bertukar ide 

dengan orang lain ataupun refleksi mereka sendiri yang diungkapkan kepada orang 

lain. 

Tahap 3 : Write 

 Pada tahap ini peserta didik menuliskan ide-ide yang diperolehnya dan kegiatn tahap 

pertma dan kedua. Tulisan ini terdiri atas landasan konsep yang digunakan, 

keterkaitan dengan materi sebelumnya, strategi penyelesaian, dan solusi yang 

diperoleh. 

Adapun langkah-langkah strategi pembelajaran Think-Talk-Write menurut 

Yamin dan Bansu (2012:90) yaitu : 
1. Guru membagi teks bacaan berupa lembaran aktivitas peserta didik yang memuat 

situasi masalah bersifat open-ended dan petunjuk serta prosedur pelaksanaannya. 

2. Peserta didik membaca teks dan membuat cacatan kecil hasil bacaan secara individual, 

untuk dibawa ke forum diskusi. (think) 

3. Peserta didik berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman untuk membahas isi 

cacatan (talk). 

4. Guru berperan sebagai mediator lingkungan belajar. Siswa menkonstruksi sendiri 

pengetahuan sebagai hasi kolaborasi. (write) 

2.3.4 Kelemahan dan kelebihan strategi pembelajaran Think-Talk-Write 

Strategi pembelajaran Think-Talk-Write memiliki kelebihan dan kelemahan 

(nomifrod.com) diantaranya yaitu 

Kelebihan strategi pembelajaran Think-Talk-Write 

 Mengajarkan peserta didik menjadi lebih percaya diri pada kemampuannya dalam 

berpikir, berbicara, dan menulis. 

 Meningkatkan keterampilan berpikir, berbicara, dan menulis peserta didik. 
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 Mendorong peserta didik untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan 

membandingkan dengan ide temannya. 

 Membantu peserta didik belajar menghormati peserta didik yang pintar dan peserta 

didik yang lemah serta menerima perbedaan tersebut. 

 Strategi Think-Talk-Write merupakan strategi efektif bagi peserta didik untuk 

mencapai hasil akademik dan sosial termasuk meningkatkan prestasi, percaya diri, dan 

hubungan interpersonal positif antara satu peserta didik dengan peserta didik yang 

lain. 

 Mendorong peserta didik yang lemah untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran. 

 Dapat memberikan kesempatan pada peserta didik belajar keterampilan bertanya dan 

mengomentari suatu masalah. 

 Menghargai ide orang lain yang di rasa lebih benar. 

 Saling melengkapi kekurangan sesama teman dalam satu kelompok ataupun antar 

kelompok. 

Kelemahan strategi Think-Talk-Write 

 Beberapa peserta didik mungkin pada awalnya segan mengeluarkan ide, karena takut 

di nilai temannya dalam kelompok 

 Waktu guru banyak tersita untuk mensosialisasikan kepada peserta didik belajar 

dengan menggunakan strategi Think-Talk-Write.  

 Sulit membentuk kelompok yang solid yang dapat bekerja sama dengan harmonis. 

Strategi Think-Talk-Write memiliki kelemahan yang lebih sedikit dari kelebihannya. 

Sehingga strategi pembelajaran Think-Talk-Write diyakini mampu untuk kemampuan 

menulis karena dapat membantu peserta didik mengungkapkan ide secara mandiri dan 

membandingkan dengan ide dari temannya. Selain itu,   juga dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri peserta didik dan menanamkan sikap saling menghargai.  

2.4 Pembelajaran Bahasa Indonesia 

2.4.1 Pengertian Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Pembelajaran bahasa Indonesia salah satu tujuannya untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. 

2.4.2 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar isi 

menyebutkan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki tujuan sebagai 

berikut. 
a) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik 

secara lisan maupun tulis. 

b) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan 

dan bahasa negara. 

c) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk 

berbagai tujuan. 

d) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta 

kematangan emosional dan sosial. 

e) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

f) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. 

2.5 Penelitian Relevan 

Penelitian relevan oleh Hidayah (2015) dalam penelitiannya berjudul 

“keterampilan menulis karangan melalui model think-talk-write (TTW) berbantuan 
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media grafis pada peserta didik kelas IVA SDN Tambakaji 04 Ngaliyan”, dari 

Universitas Negeri Semarang, dengan tujuan meningkatkan keterampilan menulis 

karangan dengan berbantuan media grafis. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayah 

(2015) ini memiliki persamaan pada strategi yang digunakan yaitu strategi TTW dan 

menulis karangan, strategi TTW yang diterapkan ini mampu meningkatkan kemampuan 

menulis karangan peserta didik kelas IV SDN Tambakaji 04 hingga mencapai 10,13 % 

dengan persentase 72,09% pada siklus I, dan persentase ketuntasan klasikal 82,22% 

pada siklus II. Pada penelitian Hidayah (2015) menggunakan media grafis untuk 

mendukung penerapan strategi TTW, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

media gambar untuk membantu memudahkan peserta didik sebelum menulis karagan 

deskripsi. 

Penelitian relevan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Nurul Fadlilah (2014) 

dengan judul “peningkatan keterampilan menulis karangan dengan menggunakan 

strategi menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC SD Negeri Jumoyo 2 Magelang 

tahun ajaran 2013/2014” dari Universitas Negeri Yogyakarta. Tambahan untuk 

penelitian Nurul Faillah (2014) : Strategi yang digunakan dalam penelitian Nurul 

Faillah (2014) untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan peserta didik 

menggunakan strategi menulis terbimbing, berbeda dengan penelitian ini menggunakan 

strategi TTW. Namun, pada dasarnya, baik strategi TTW maupun strategi menuis 

terbimbing memiliki kesamaaan bahwa kedua strategi ini membantu memfasilitasi 

peserta didik untuk mampu  menulis karangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan dengan menggunakan strategi 

menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC SD Negeri Jumoyo 2 Magelang, Tahun 

Ajaran 2013/2014. Peningkatan terjadi pada: 1) proses pembelajaran mengalami 

peningkatan ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatnya perhatian, antusias, dan 

keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 2) hasil keterampilan 

menulis karangan mengalami peningkatan. Peningkatan keterampilan menulis karangan 

sebesar 10,73, dari kondisi awal 66,11 meningkat menjadi 76,84 Penelitian relevan yang 

selanjutnya yang dilakukan oleh Nurul Fadlilah (2014) dengan judul “peningkatan 

keterampilan menulis karangan dengan menggunakan strategi menulis terbimbing pada 

peserta didik kelas VC SD Negeri Jumoyo 2 Magelang tahun ajaran 2013/2014” dari 

Universitas Negeri Yogyakarta. Tambahan untuk penelitian Nurul Faillah (2014) : 

Strategi yang digunakan dalam penelitian Nurul Faillah (2014) untuk meningkatkan 

kemampuan menulis karangan peserta didik menggunakan strategi menulis terbimbing, 

berbeda dengan penelitian ini menggunakan strategi TTW. Namun, pada dasarnya, baik 

strategi TTW maupun strategi menuis terbimbing memiliki kesamaaan bahwa kedua 

strategi ini membantu memfasilitasi peserta didik untuk mampu  menulis karangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis 

karangan dengan menggunakan strategi menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC 

SD Negeri Jumoyo 2 Magelang, Tahun Ajaran 2013/2014. Peningkatan terjadi pada: 1) 

proses pembelajaran mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, yaitu 

meningkatnya perhatian, antusias, dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, 2) hasil keterampilan menulis karangan mengalami peningkatan. 

Peningkatan keterampilan menulis karangan sebesar 10,73, dari kondisi awal 66,11 

meningkat menjadi 76,84 Penelitian relevan yang selanjutnya yang dilakukan oleh 

Nurul Fadlilah (2014) dengan judul “peningkatan keterampilan menulis karangan 

dengan menggunakan strategi menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC SD 

Negeri Jumoyo 2 Magelang tahun ajaran 2013/2014” dari Universitas Negeri 

Yogyakarta. Tambahan untuk penelitian Nurul Faillah (2014) : Strategi yang digunakan 
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dalam penelitian Nurul Faillah (2014) untuk meningkatkan kemampuan menulis 

karangan peserta didik menggunakan strategi menulis terbimbing, berbeda dengan 

penelitian ini menggunakan strategi TTW. Namun, pada dasarnya, baik strategi TTW 

maupun strategi menuis terbimbing memiliki kesamaaan bahwa kedua strategi ini 

membantu memfasilitasi peserta didik untuk mampu  menulis karangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan dengan 

menggunakan strategi menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC SD Negeri 

Jumoyo 2 Magelang, Tahun Ajaran 2013/2014. Peningkatan terjadi pada: 1) proses 

pembelajaran mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatnya 

perhatian, antusias, dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

2) hasil keterampilan menulis karangan mengalami peningkatan. Peningkatan 

keterampilan menulis karangan sebesar 10,73, dari kondisi awal 66,11 meningkat 

menjadi 76,84 Penelitian relevan yang selanjutnya yang dilakukan oleh Nurul Fadlilah 

(2014) dengan judul “peningkatan keterampilan menulis karangan dengan 

menggunakan strategi menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC SD Negeri 

Jumoyo 2 Magelang tahun ajaran 2013/2014” dari Universitas Negeri Yogyakarta. 

Tambahan untuk penelitian Nurul Faillah (2014) : Strategi yang digunakan dalam 

penelitian Nurul Faillah (2014) untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

peserta didik menggunakan strategi menulis terbimbing, berbeda dengan penelitian ini 

menggunakan strategi TTW. Namun, pada dasarnya, baik strategi TTW maupun strategi 

menuis terbimbing memiliki kesamaaan bahwa kedua strategi ini membantu 

memfasilitasi peserta didik untuk mampu  menulis karangan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan keterampilan menulis karangan dengan 

menggunakan strategi menulis terbimbing pada peserta didik kelas VC SD Negeri 

Jumoyo 2 Magelang, Tahun Ajaran 2013/2014. Peningkatan terjadi pada: 1) proses 

pembelajaran mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, yaitu meningkatnya 

perhatian, antusias, dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, 

2) hasil keterampilan menulis karangan mengalami peningkatan. Peningkatan 

keterampilan menulis karangan sebesar 10,73, dari kondisi awal 66,11 meningkat 

menjadi 76,84  

2.6 Kerangka Berfikir 

Kemampuan menulis karangan bisa ditingkatkan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran Think-Talk-Write. Dalam penelitian ini kerangka berfikir yang dapat 

menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian yaitu  
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Penggunaan strategi pembelajaran 

Think-Talk-Write.  
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

2.7 Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan menyatakan percaya tindakan akan dilakukan merupakan suatu 

solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah : “Dengan Strategi Pembelajaran 

Think-Talk-Write Dapat Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Pada Mata 

Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV  SD Negeri 80/I Muara Bulian. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas IV SD Negeri 80/I Muara Bulian. 

Jumlah peserta didik pada kelas ini yaitu sebanyak 22 orang yang terdiri dari 9 orang 

peserta didik laki-laki dan 13 orang peserta didik perempuan. 

 

3.2 Waktu dan tempat Penelitian 

Waktu dalam penelitian ini, akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017.  
. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara 

kolaboratif”. Penelitian kolaboratif yang melibatkan guru,siswa,dan peneliti terhadap 

berlangsungnya proses tindakan. Empat bagian utama yang ada dalam setiap siklus 

adalah sebagai berikut: 1) perencanaan tindakan (planning), 2) pelaksanaan (acting), 3) 

pengamatan (observing), dan 4) refleksi (reflecting)”.Penelitian tindakan kelas 

dilaksanakan 2 siklus,setiap siklus  melalui empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi , dan refleksi. Penelitian  ini melibatkan seorang peneliti, 22 

siswa yang diberikan tindakan  dan seorang pengamat yang  mengamati kegiatan siswa 

dalam proses pembelajaran berlangsung. 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Setyosari (2013:55), “penelitian tindakan kelas bisa dikategorikan 

penelitian terapan yang menggunakan dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif”. 

Data penggunaan strategi Think-Talk-Write diperoleh dari hasil observasi indikator 

keterlaksanaan penggunaan strategi Think-Talk-Write. Analisis data penggunaan strategi 

Think-Talk-Write menggunakan analisis deskripsi kualitatif, yaitu menggambarkan data 

dengan kalimat untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci. Data kualitatif 

dalam penelitian ini berupa deskripsi penggunakan strategi Think-Talk-Write pada 

proses pembelajaran menulis karangan. Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis, 

mereduksi, dan menyimpulkan data tersebut. Adapun langkah- langkah yang dilakukan 

adalah mencari skor ideal atau skor maksismum untuk mengukur kemampuan berbicara siswa, 

kemudian menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap siswa. Maka digunakan rumus sebagai 

berikut: Persentase = 
           

             
 x 100 
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3.5    Kriteria Keberhasilan 

      Untuk menafsirkan dan menyimpulkan hasil penelitian ditentukan kriteria 

keberhasilan. Penelitian dinyatakan berhasil jika kemampuan menulis karangan peserta 

didik mengalami peningkatan setelah diterapkan strategi Think-Talk-Write di kelas IV 

SD Negeri 80/I Muara Bulian. Kriteria ketuntasan individu adalah minimal sudah 

mencapai KKM 70. Kriteria kualifikasi itu berlaku pada aspek menulis karangan peserta 

didik. Kriteria ketuntasan persentase lembar observasi minimal mencapai 80% dengan 

kategori baik. Penelitian ini dianggap berhasil apabila jumlah peserta didik tuntas 

mencapai 80% dari jumlah seluruh peserta didik 

 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dari hasil pre test  kemampuan siswa sebelum 

diberikan tindakan  belum terlihat atau kategori kurang. Pada pelaksanaan strategi think-

talk-write dalam pembelajaran menulis karangan ini, aktivitas peserta didik pada siklus 

I sebesar 63,13 (Baik) serta Siklus II sebesar aktivitas peserta didik sebesar 83,33 

(Sangat Baik).  

Peningkatan hasil kemampuan menulis karangan  dari kondisi pra tindakan dan 

siklus I sebesar 9.86 (kondisi awal 62.14 meningkat menjadi 70.00). Peningkatan dari 

siklus I dan siklus II sebesar 7,36 (kondisi awal 70.00 meningkat menjadi 77,36). 

Berdasarkan peningkatan hasil kemampuan menulis karangan di atas, secara 

keseluruhan peserta didik telah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 70. 

Dari hasil penelitian yang di mulai dari pra siklus dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan menulis karangan mengalami peningkatan dengan diterapakan strategi 

think-talk-write  

 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas IV C SD Negeri 80/I Muara Bulian 

sebanyak dua siklus. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pra siklus  kemampuan 

siswa sebelum diberikan tindakan belum terlihat atau kategori kurang. Pada siklus I dan 

siklus II sudah mengalami peningkatan pada kemampuan menulis karangan pada tiap 

siklus yang diberikan. . Pada pelaksanaan strategi think-talk-write dalam pembelajaran 

menulis karangan ini, aktivitas peserta didik pada siklus I sebesar 63,13 (Baik) serta 

Siklus II sebesar aktivitas peserta didik sebesar 83,33 (Sangat Baik).  

Peningkatan hasil kemampuan menulis karangan  dari kondisi pra tindakan dan 

siklus I sebesar 9.86 (kondisi awal 62.14 meningkat menjadi 70.00). Peningkatan dari 

siklus I dan siklus II sebesar 7,36 (kondisi awal 70.00 meningkat menjadi 77,36). 

Berdasarkan peningkatan hasil kemampuan menulis karangan di atas, secara 

keseluruhan peserta didik telah mencapai KKM yang ditentukan yaitu 70.Dari hasil 

penelitian yang di mulai dari, tindakan pra siklus dan ddilakukan sebanyak dua siklus 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan menulis karangan mengalami peningkatan 

dengan diterapakan strategi think-talk-write. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ,maka peneliti manyarankan sebagai berikut: 

1. Strategi think-talk-write baik digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi 

bahasa Indonesia, khususnya pada materi pembelajaran menulis.  
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2. Peserta didik sebaiknya lebih banyak latihan dalam menulis karangan sehingga 

akan memudahkan dalam membuat karangan yang lebih baik 

3. Aspek –aspek yang diamati pada penelitian ini masih terbatas, diharapkan pada 

peneliti selanjutnya dapat memperluas aspek amatannya 
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