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UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS KARANGAN DESKRIPSI
DENGAN MENGGUNAKAN METODE THINK-PAIR-SHARE

PADA KELAS VII-A SMP SWASTA NASRANI 3 MEDAN 
T.P. 2016/2017

oleh:
Hijrah Purnama Sari Ariga1, (hijrahpurnamasariariga@unprimdn.ac.id)

Christin Agustina Purba2, (christinagustinapurba@unprimdn.ac.id)
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Marta Dinata Pandiangan4, 133306010062

ABSTRAK-Penelitian ini  bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan menulis
karangan deskripsi dengan menggunakan metode  Think-Pair-Share pada siswa kelas VII SMP
Swasta Nasrani 3 Medan Tahun Pelajaran 2016/2017.Peneltian ini merupakan jenis penelitian
tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan  di SMP Swasta Nasrani 3 Medan. Subjek penelitian
ini adalah siswa kelas VII SMP Swasta Nasrani 3 Medan yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini
dilaksanakan  dalam  dua  siklus,  masing-masing  siklus  memiliki  empat  tahap,  yaitu  tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan (tindakan),  tahap pengamatan (observasi),  dan tahap refleksi.
Tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi  dan  tes.Hasil  penelitian
menunjukkan,  adanya  peningkatan  kemampuan  menulis  karangan  deskripsi  dengan
menggunakan metode  Think-Pair-Share pada siswa kelas VII SMP Swasta Nasrani 3 Medan.
Pada  siklus  I  nilai  rata-rata  siswaadalah  71,1  dan  persentase  ketuntasan  klasikal  sebesar
60%,dengan rincian 18 siswa mendapat nilai tuntas dan 12 siswa tidak tuntas. Pada siklus II nilai
rata-rata siswa meningkat menjadi 78,9 dan persentase ketuntasan klasikal mencapai 86,66%,
dengan rincian 26 siswa mendapat nilai tuntas dan 4 siswa tidak tuntas dalam belajar.

Kata  kunci:  Metode  Pembelajaran  Think-Pair-Share,  Kemampuan  menulis  karangan
deskripsi, Peneltian tindakan kelas.
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A. PENDAHULUAN 

Berbahasa merupakan suatu 

keterampilan yang ada dalam ilmu sastra, 

keterampilan bahasa sendiri memiliki empat 

komponen yaitu: keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan 

membaca, dan keterampilan menulis. Dari 

keempat keterampilan tersebut keterampilan 

menulis merupakan keterampilan yang 

paling mendasar yang perlu dipelajari. 

Keterampilan menulis merupakan suatu 

keterampilan dasar dalam berbahasa, yang 

dipergunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung atau tulisan. Keterampilan 

menulis bertujuan agar siswa mampu 

menulis dengan baik dan benar. Namun pada 

kenyataannya menulis tidak semudah yang 

kita bayangkan, terlebih untuk siswa. Untuk 

itu, perlu adanya penyegaran cara 

menyampaikan pembelajaran menulis, 

sehingga membuat siswa lebih aktif, kreatif, 

inovatif, efektif dan siswa merasa senang 

dalam mengikuti pembelajaran. Apabila itu 

dapat dilakukan oleh guru, sudah pasti 

proses belajar siswa akan lebih bermakna 

dan mencapai tujuan belajar yang 

diharapkan. 

Kegiatan menulis membuat kita dapat 

menyampaikan pendapat tentang sesuatu 

peristiwa. Selain itu, menulis juga dapat 

mengekspresikan apa yang ada dalam 

pikiran, perasaan, dan keinginan kita, dalam 

bentuk tulisan misalnya, menulis karangan 

deskripsi. Dalam pembelajaran menulis 

karangan deskripsi, siswa tidak hanya dapat 

mengembangkan kemampuan menulis siswa 

saja, tetapi siswa diharapkan mampu 

mengungkapkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan dalam bentuk tulisan. 

Namun dalam pelaksanaannya, 

pembelajaran menulis deskripsi belum 

sepenuhnya berjalan dengan baik. Siswa 

SMP beranggapan bahwa menulis 

merupakan keterampilan yang sukar 

dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari tulisan 

yang sudah mereka buat. Keterbatasan 

kemampuan siswa dalam menguasai 

keterampilan menulis dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu pembelajaran 

menulis di kelas yang belum maksimal, 

kemampuan guru dalam menyongkong 

kemampuan menulis siswa, kesadaran siswa 

tentang pentingnya memperkaya kosa kata, 

metode yang digunakan dalam pembelajaran 

yang kurang sesuai sehingga siswa kurang 

bersemangat dalam belajar. 

Berdasarkan pengalaman PPL yang 

telah peneliti lakukan di kelas VII-A SMP 

Swasta Nasrani 3 Medan, kemampuan 

menulis karangan deskripsi yang dimiliki 

siswa kelas VII SMP Swasta Nasrani 3 

Medan masih rendah. Hal ini bisa dilihat 

dari nilai siswa yang dibawah standar 

ketuntasan yang sudah ditetapkan sekolah. 

Standar ketuntasan yang ditetapkan pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah 

SMP Swasta Nasrani 3 Medan adalah nilai 

75. Sedangkan, berdasarkan informasi yang 

peneliti dapatkan dari guru mata pelajaran, 

nilai yang diperoleh siswa hanya berkisar 

50-65 sebelum dilakukan remedial. 

Rendahnya nilai pembelajaran menulis 

siswa khususnya menulis karangan deskripsi 

disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama 

dari pihak siswa, yaitu: (1) siswa kurang 

mampu dalam menulis karangan deskripsi; 

(2) kosa kata yang dimiliki siswa yang 

terbatas, sehingga banyak siswa yang 
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mengulang kata-kata yang sama dalam satu 

alinea; (3) siswa kurang mampu memilih 

kata atau pemilihan diksi, penulisan ejaan, 

tanda baca secara tepat dalam menulis 

karangan deskripsi. Faktor kedua dari pihak 

guru yaitu guru menyajikan pelajaran bahasa 

Indonesia masih menggunakan metode 

ceramah sehingga menyebabkan siswa 

menjadi pasif dan bosan mengikuti 

pelajaran. Dengan adanya permasalahan ini, 

maka guru harus mengambil tindakan, yakni 

dengan mencari dan menggunakan suatu 

pendekatan atau model pembelajaran yang 

efektif, inovatif, dan berpotensi 

memperbaiki pembelajaran menulis, 

sehingga meningkatkan minat, motivasi, dan 

sikap siswa terhadap pembelajaran menulis 

yang berakibat pada meningkatnya prestasi 

belajar siswa. Untuk itu peneliti merancang 

suatu bentuk pelajaran yang aktif, kreatif, 

efektif, dan cara menyenangkan melalui 

metode Think-Pair-Share sebagai metode 

alternatif untuk memperbaiki pembelajaran 

menulis. 

Salah satu usaha yang dilakukan untuk 

mengatasi masalah tersebut ialah, peneliti 

memilih metode Think-Pair-Share dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi. 

Menurut Suprijono (Asmani 2016:123) 

bahwa “Tehnik Think-Pair-Share  

merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membuat variasi suasana pola diskusi dalam 

kelas”. Adapun kelebihan metode ini adalah: 

(1) Think-Pair-Share mudah diterapkan 

diberbagai jenjang pendidikan dan dalam 

setiap kesempatan, (2) menyediakan waktu 

berpikir untuk meningkatkan kualitas 

respons siswa, (3) siswa menjadi lebih aktif 

dalam berfikir mengenai konsep dan mata 

pelajaran, (4) siswa lebih memahami tentang 

konsep topik pelajaran selama diskusi, (5) 

siswa dapat belajar dari siswa lain, (6) setiap 

siswa dalam kelompoknya  mempunyai 

kesempatan untuk berbagi ataupun 

menyempaikan idenya. Sedangkan 

kekurangan metode ini adalah: (1) banyak 

kelompok yang melapor dan perlu 

dimonitor, (2) lebih sedikit idenya muncul, 

(3) jika ada perselisihan tidak ada penengah. 

Penggunaan model Think-Pair-Share ini 

bertujuan untuk mempermudah siswa 

menemukan ide berkaitan dengan menulis 

karangan deskripsi. Hal inilah yang 

melatarbelakangi peneliti dalam menyusun 

skripsi yang berjudul “ Upaya Peningkatan 

Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi 

dengan menggunakan Metode Think-Pair-

Share pada kelas VII-A SMP Swasta 

Nasrani 3 Medan”. 

B. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini yaitu Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK). Menurut Sukanti 

(dalam Kurniasih dan Sani 2014:2) 

“Penelitian tindakan kelas adalah penelitian 

yang dilaksanakan berdasarkan 

permasalahan yang dijumpai guru dalam 

kegiatan pembelajaran”.  Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas VII-A SMP Swasta 

Nasrani 3 Medan tahun pelajaran 2016/2017 

yang berjumlah 30  siswa, yang terdiri dari 

17 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. 

Objek pada penelitian ini adalah penerapan 

metode pembelajan Think-Pair-Sharing 

untuk meningkatkan keterampilan menulis 

karangan deskripsi  pada kelas VII-A SMP 

Swasta Nasrani 3 Medan tahun pelajaran 

2016/2017. 
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Menurut Arikunto (2006:160) 

instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

baik. Dalam kata lain instrumen adalah alat 

ukur dalam penelitian. Untuk menentukan 

instrument harus sesuai dengan tehnik 

pengumpulan data yang 

digunakan.instrumen dalam penelitian ini 

adalah lembar observasi dan tes.  

Jenis data dalam penelitian ini berupa 

data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif 

yang diperoleh dipaparkan dalam bentuk 

kalimat. Data dianalisis dalam bentuk 

kualitatif adalah berupa sikap dan perilaku 

yang bisa diamati. Analisis kualitatif 

menjelaskan rincian segala hal yang muncul 

pada sebuah situasi ataupun kegiatan 

tertentu yang diperoleh dari hasil observasi 

di kelas. 

Analisis data yang digunakan untuk 

menyelesaikan data kuantitatif adalah 

dengan menggunakan statistik sederhana, 

yaitu penilaian rata-rata dan persentase 

penilaian hasil. Peneliti menjumlahkan nilai 

yang diperoleh siswa, kemudian dibagi 

dengan jumlah siswa kelas tersebut sehingga 

diperoleh nilai rata-rata. 

Nilai rata-rata ini didapat dengan 

menggunakan rumus: 

𝑋 =
∑ 𝑥

𝑁
    (Arikunto 2006:264) 

Keterangan: x = rata-rata 

   x  = jumlah skor 

 N = jumlah siswa 

Untuk mengetahui persentase 

kemampuan siswa, digunakan rumus: 

𝑃𝑃𝐻 =
𝐵

𝑁
 𝑋 100% 

Keterangan:  PPH =  persentase 

penilaianhasil 

B = skor yang diperoleh 

N  = skor total 

Kriteria : 

0% ≤PPH≤ 70%  siswa belum tuntas dalam 

belajar 

70%≤PPH≤100%  siswa sudah tuntas 

belajar 

Dari uraian di atas, dapat diketahui 

siswa yang belum tuntas belajar dan yang 

sudah tuntas belajar secara individual. 

Selanjutnya dapat juga diketahui apakah 

ketuntasan belajar secara klasikal telah 

tercapai, dilihat dari persentase siswa yang 

sudah tuntas dalam belajar yang dirumuskan 

sebagai berikut: 

PHK = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑃𝐻 ≥70 %

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 X100% 

Keterangan: 

PPK : persentase ketuntasan klasikal 

Berdasarkan ketentuan diatas, kriteria 

belajar jika di kelas telah terdapat 85% yang 

telah mencapai penilaian 70%, maka 

ketuntasan belajar secara klasikal telah 

tercapai 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

SIKLUS I 

Pelaksanaan siklus I menggunakan 

metode Think-Pair-Share dalam 

pembelajaran menulis karangan deskripsi 

diharapkan dapat meningkat. Pelaksanaan 

ini dilakukan 1 x pertemuan. Pada 

pertemuan pertama siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 16 Mei  2017 dengan rinci 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Peneliti membuka pembelajaran 

(mengucap salam, berdoa, 

mengkondisikan kelas ke dalam situasi 

belajar, mengabsen siswa) 
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b) Peneliti menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan ruang lingkup materi 

yang akan dipelajari 

c) Peneliti menyampaikan kompetensi 

dasar agar pembelajaran beruntun dan 

siswa mengerti tentang apa yang akan 

dipelajari 

d) Peneliti membagi 6 kelompok setiap 

kelompok ada 5 anggota 

e) Peneliti melakukan Tanya jawab terkait 

tentang menulis karangan deskripsi 

f) Peneliti memberikan pertanyaan, 

mendeskripsikan salah satu teman yang 

ada dikelompok masing-masing 

g) Siswa secara berkelompok saling 

mengutarakan hasil pemikiran dan 

menuliskan hasil pemikiran dalam buku 

tulis siswa 

h) Setiap kelompok saling menyampaikan 

hasil diskusinya di depan kelas 

i) Siswa bersama peneliti menyimpulkan 

hasil diskusi 

j) Guru memberikan reward kepada 

kelompok terbaik 

k) Peneliti memberi tugas berupa tes 

kepada siswa, mendeskripsikan ruangan 

kelas 

l) Siswa mengejakan  tugas secara 

individu 

m) Peneliti bersama siswa menyimpulkan 

materi pembelajaran yang telah 

dilaksanakan 

Tabel 1 

Hasil Tes Menulis Karangan Deskripsi 

Siklus I 

 

 

 

 

 

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa rata-

rata skor yang didapat siswa pada siklus I 

sebesar 71,1. Siswa yang mendapatkan nilai 

85-100 dalam kategori sangat baik sebanyak 

2 orang dengan persentase 6,66%. Siswa 

yang memperoleh nilai 75-84 dalam kategori 

baik sebanyak 16 orang dengan persentase 

53,33%. Siswa yang memperoleh nilai 60-74 

dalam kategori cukup sebanyak 8 orang 

dengan persentase26,66%, dan siswa 

mendapatkan nilai 00-59 dalam kategori 

kurang sebanyak 4 orang dengan persentase 

13,33%. Dari tabel 4.4 tersebut juga dapat 

diketahui persentase ketuntasan klasikal 

siswa siklus I mencapai 60% atau sebanyak 

18 siswa. Sedangkan siswa yang tidak tuntas 

40% atau sebanyak 12 siswa. 

Dengan demikian, dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kemampua siswa 

belum mencapai ketuntasan klasikal yang 

telah ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan 

pemberian siklus II sebagai perbaikan untuk 

siklus I.  

SIKLUS II 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

siklus II dilaksanakan pada tanggal 23 mei 

2017. Dilakukan 1 kali pertemuan, setiap 

pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran (2x40 

menit). Dengan harapan dapat meningkatkan 

aspek-aspek menulis karangan deskripsi 

siswa kelas VII-A SMP Swasta Nasrani 

Medan. Pada pertemuan pertama siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 23 Mei  2017 

dengan rinci diuraikan sebagai berikut: 

a) Peneliti membuka pelajaran (berdoa, 

apersepsi, mengecek kehadiran peserta 

didik) 
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b) Peneliti menyapaikan tujuan 

pembelajaran dan ruang lingkup yang 

akan dipelajari. Kemudian, peneliti 

bertanya untuk memancing siswa terkait 

materi yang telah dipelajari sebelumnya 

c) Peneliti mengajak siswa untuk kembali 

kepada kelompoknya masing-masing 

d) Peneliti memberikan suatu pertanyaan, 

yaitu setiap kelompok untuk 

mendeskripsikan ruangan kelas 

e) Siswa secara berkelompok saling 

mengutarakan hasil pemikiran dan 

menuliskan hasil pemikiran kedalam 

buku tulis 

f) Setiap kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

g) Guru memberikan reward kepada 

kelompok terbaik 

h) Peneliti memberi tugas secara individu, 

yaitu untuk mendeskripsikan 

lingkungan sekolah 

i) Siswa mengerjakan tugas secara 

individu 

j) Jam pelajaran selesai dan kegitan 

pembelajaran diakhiri 

Tabel  2 

Kategori hasil tes menulis karangan 

deskripsi siklus II 

 
Dari data tabel 2 menunjukkan bahwa 

rata-rata skor yang didapat siswa pada siklus 

II sebesar 79,4. Siswa yang mendapatkan 

nilai 85-100 dalam kategori sangat baik 

sebanyak 7 orang dengan persentase 

23,33%. Siswa yang memproleh nilai 75-84 

dalam kategori baik sebanyak 23 orang 

dengan persentase 76,66%. Tidak  ada siswa 

mendapatkan nilai dalam kategori cukup, 

dan tidak ada siswa yang mendapat nilai 

dalam kategori kurang. 

Dari tabel 1 tersebut juga dapat 

diketahui persentase ketuntasan klasikal 

siswa pada siklus II mengalami peningkatan 

dari siklus I. pada siklus I hanya 18 orang 

(60%) yang tuntas secara klasikal.sedangkan 

pada siklus II sudah mencapai hasil yang 

optimal sesuai dengan indicator 

ketercapaian, yaitu 30 orang (100%) yang 

sudah tuntas. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan pembahasan, peneliti 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan menulis karangan 

deskripsi kelas VII-A SMP Swasta 

Nasrani 3 Medan dengan menggunakan 

metode Think-Pair-Share sudah 

meningkat, hal tersebut dapat dilihat 

dari nilai yang diperoleh siswa pada 

siklus I nilai rata-rata siswa adalah 71,1 

dengan persentase klasikal 60%, dan 

pada siklus II diperoleh nilai rata-rata 

siswa 79,4 dengan persentase klasikal 

100%.  

Beberapa saran yang dapat 

disampaikan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penggunaan metode 

Think-Pair-Share sebaiknya 

dimanfaatkan dengan baik oleh para 

siswa untuk melatih kemampuan dalam 

menulis karangan deskripsi agar siswa 

menjadi terampil dalam menulis 

karangan deskripsi. 
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2. Pembelajaran melalui metode Think-

Pair-Share hendaknya dapat dijadikan 

alternative bagi guru untuk mengajarkan 

materi menulis karangan deskripsi. 
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