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ABSTRAK 

 

UPAYA PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN PARAGRAF 
DESKRIPSI DENGAN METODE THINK – PAIR SHARE  

PADA SISWA KELAS IV, SD N I KOKOSAN PRAMBANAN KLATEN 
TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Hidayat Prabawa, A54B090133, Program Studi Sarjana Kependidikan Bagi Guru dalam Jabatan (PSKGJ) Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar (PGSD), Universitas Muhammadiyah Surakarta,2013 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dalam hal meningkatkan kemampuan 
mengembangkan paragraf deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri I Kokosan tahun ajaran 2012/2013 dengan metode 
pembelajaran kooperatif Think Pair Share.  Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model siklus. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi Penelitian Tindakan Kelas dengan 
langkah-langkah menyusun perencanaan, mengadakan tindakan, melakukan pengamatan atau observasi, melaksanakan analisis 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah observasi langsung 
dan penugasan. Keberhasilan kegiatan peneliti dilihat dari kenaikan nilai rata-rata menulis paragraf deskripsi. Hasil penelitian 
menunjukkan dengan penerapan metode Think Pair Share dalam kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan hasil menulis 
paragraf deskripsi pada siswa kelas IV SD N I Kokosan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 
meningkatnya nilai rata-rata siswa yaitu, sebelum siklus I rata-rata siswa adalah 57,86. Setelah siklus I rata-rata siswa mengalami 
peningkatan menjadi 61,43 dan setelah siklus I atau pada siklus II rata-rata nilai menulis paragraf deskripsi siswa menjadi 71,43. 

 

Kata kunci : Paragraf deskripsi, Think Pair Share (TPS) 

 

 

Pendahuluan 
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Sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar, sangat menarik 

untuk diamati atau di teliti. Penelitian yang penulis lakukan ini berkaitan dengan 

kemampuan atau keterampilan berbahasa anak, atau biasa disebut keterampilan 

menulis. 

Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain 

dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Gambar atau lukisan mungkin 

dapat menyampaikan makna, tetapi tidak menggambarka kesatuan bahasa. Menulis 

merupakan representasi bagian dari kesatuan-kesatuan ekspresi bahasa. Prinsip utama 

dari tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung.  

  Berdasarkan hasil observasi awal salah satu hasil belajar yang menjadi 

perhatian peneliti adalah rendahnya hasil belajar mengarang, khususnya menyusun 

karangan paragraf deskripsi siswa kelas 4 SD Negeri Kokosan I Kecamatan 

Prambanan Kabupaten Klaten pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kebanyakan 

siswa  enggan dan tidak menyukai pelajaran mengarang. Para siswa berpikir pelajaran 

mengarang tersebut membosankan. Maka dari itu, guru hendaknya dapat menyajikan 

pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir  Guru 

harus memahami bahwa kemampuan setiap siswa berbeda-beda serta tidak semua 

siswa menyenangi mata pelajaran mengarang.  

 Rendahnya hasil belajar mengarang siswa kelas 4 SD Negeri Kokosan I 

Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh 
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siswa kelas 4 SD Negeri Kokosan I Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten pada 

pelajaran mengarang masih banyak yang mendapat nilai rendah dibawah KKM yaitu 

60. Hal ini ditunjukkan dari hasil mengarang ke-14 siswa kelas 4 SD Negeri Kokosan 

I dimana hanya 3 siswa yang mendapatkan nilai 70 (21,43%), 5 siswa mendapatkan 

nilai > 60 (35,71%) dan 6 siswa mendapatkan nilai ≤ 50 (42,86%). 

Bertolak dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah sebagai berikut : kurang tepatnya metode yang digunakan 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya dalam kemampuan 

mengembangkan paragraf deskriptif pada siswa, Guru masih menggunakan 

pembelajaran konvensional. Jika permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka 

akan menjadikan siswa bosan, enggan dan menjadi pasif dalam mengikuti 

pembelajaran sehingga siswa kurang memahami materi pengembangan paragraf 

deskripsi yang diberikan guru dan pada akhirnya siswa akan mengalami kesulitan 

atau hambatan dalam mempelajari materi pembelajaran bahsa Indonesia lainnya. 

Diharapkan dengan metode pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan 

kemampuan mengembangkan paragraf deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri 

Kokosan I. 

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah : 

1. Tujuan Khusus 

Untuk mendiskripsikan peningkatan kemampuan 

mengembangkan paragraf deskripsi dengan menggunaan 
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pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa Kelas 

IV SD Negeri Kokosan I kecamatan Prambanan kabupaten Klaten 

Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Tujuan Umum 

 Untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa 

kelas IV SD Negeri Kokosan I kecamatan Prambanan kabupaten 

Klaten Tahun Ajaran 2012/2013dengan metode pembelajaran 

Think Pair Share. 

Landasan Teori 

1. Pengertian Paragraf : 

Paragraf merupakan susunan dari kesatuan suatu pokok pikiran. Tarigan 

(1986 : 89) menyatakan bahwa, paragraf adalah suatu kesatuan atau unit 

yang ditandai oleh hadirnya jenis-jenis slot tertentu, yaitu slot 

memperkenalkan dari sebuah judul dan paragraf merupakan alat untuk 

mengembangkan judul. 

2. Paragraf Deskripsi : 

a. Pengertian Paragraf Deskripsi : 

Paragraf deskriptif adalah paragraf yang bertujuan untuk meberikan 

kesan atau ekspresikepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, 

peristiwa dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Secara 

singkat paragraph deskripsi bisa diartikan sebagai paragraph yang 
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isinya menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah 

dapat melihat dan merasakan apa yang tertulis dalam paragraph 

tersebut. 

b. Ciri-Ciri Paragraf Deskripsi : 

1) Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. 

2) Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan 

melibatkan kesan indera. 

3) Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau 

mengalami sendiri. 

4) Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan 

keadaan suatu objek secara terperinci. 

3. Pembelajaran Kooperatif : 

Menurut Salvin (dalam Isjoni 2009:15) pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja dalam 

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 orang 

dengan struktur kelompok heterogen. 

4. Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

a. Pengertian Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

Menurut Trianto (2007:61) strategi think pair share (TPS) atau 

berpikir berpasangan berbagi adalah merupakan jenis pembelajaran 
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kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Strategi think pair share ini berkembang dari penelitian belajar 

kooperatif. Pertama kali dikembangkan oleh Frang Lyman dan 

koleganya di Universitas Maryland. Frang Lyman menyatakan bahwa 

bahwa think pair share merupakan suatu cara yang efektif untuk 

membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Dengan asumsi bahwa 

semua resitasi atau diskusi membutuhkan pengaturan untuk 

mengendalikan kelas secara keseluruhan, dan prosedur yang 

digunakan dalam think pair share dapat memberi siswa lebih banyak 

berpikir, untuk merespon dan saling membantu. Guru memilih 

menggunakan think pair share untuk membandingkan tanya jawab 

kelompok secara keseluruhan.  

b. Langkah-langkah Metode Pembelajaran Think Pair Share : 

1) Langkah 1 Berpikir ( Thinking ) : Guru mengajukan pertanyaan 

atau isu yang terkait dengan pelajaran dan siswa diberi waktu 

untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara mandiri.  

2) Langkah 2 Berpasangan ( Pairing ) : Guru meminta para siswa 

untuk berpasangan dan mendiskusikan mengenai apa yang telah 

dipikirkan. Interaksi selama periode ini dapat menghasilkan 

jawaban bersama jika suatu pertanyaan telah diajukan atau 

penyampaian ide bersama jika suatu isu khusus telah diidentifikasi. 
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Guru menyuruh siswa tidak lebih dari 4 atau 5 menit untuk 

berpasangan.  

3) Langkah 3 Berbagi ( Sharing ). Pada langkah ini guru meminta 

pasangan-pasangan tersebut untuk berbagi atau bekerja sama 

dengan kelas secara keseluruhan mengenai apa yang telah mereka 

bicarakan. Pada langkah ini akan menjadi efektif jika guru 

berkeliling kelas dari pasangan satu ke pasangan lain, sehingga 

seperempat atau separo pasangan tersebut memperoleh kesempatan 

untuk melapor. 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kokosan I kecamatan Prambanan, 

kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013.  

Subyek Penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SD Negeri Kokosan I, 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dengan jumlah siswa sebanyak 14 siswa 

yang semuanya merupakan siswa putra. 

Prosedur penelitian kelas ini terdiri dari 2 siklus yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan dilakukan dengan 

mengadakan pembelajaran yang dalam satu siklus ada dua kali tatap muka yang 

masing-masing tatap muka 2 x 35 menit. Tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan 

perubahan yang dicapai, seperti yang telah didesain.  
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Berdasarkan temuan di kelas, maka peneliti berusaha meningkatkan hasil 

belajar mengembangkan karangan deskripsi siswa kelas IV SD Negeri Kokosan I 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe think pair share. 

Metode pengumpulan data meliputi : 

1. Observasi : 

 Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan 

observasi kolaboratif yaitu observasi yang dibantu teman sejawat. Observasi 

ini dilakukan secara formal di dalam ruang kelas pada saat pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa 

selama proses pembelajaran sesuai dengan siklus yang ada. Peran peneliti 

dalam  kegiatan ini adalah melaksanakan pembelajaran dalam pelaksanaan 

penelitian tindakan kelas, sedangkan teman sejawat berperan sebagai pengamat 

jalannya pembelajaran di kelas. Dalam hal ini pengamat mengambil posisi di 

tempat duduk belakang mengamati jalannya proses pembelajaran sambil 

mencatat segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. 

Selain mengamati proses pembelajaran di kelas juga mengamati kerja guru 

dalam mengelola kelas dan dalam penggunaan pembelajaran kooperatif tipe 

think pair share. Observasi siswa difokuskan pada hasil belajar 

mengembangkan paragraf deskripsi pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 

2. Penugasan : 
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 Penugasan adalah pemberian tugas menyusun paragraf deskripsi 

kepada siswa setelah dilakukan pemberian materi tentang paragraf deskripsi 

oleh guru dengan menggunakan metode Think Pair Share. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe think pair share diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar pengembangan paragraf deskripsi pada 

siswa kelas IV SD Negeri Kokosan I,  kecamatan Prambanan kabupaten 

Klaten. Hal ini ditandai dengan siswa yang kurang memahami pengertian 

paragraf deskripsi dilihat dari identifikasi ciri-cirinya. 

Pembahasan 

Rekapitulasi hasil nilai sebelum perbaikan pembelajaran (pra siklus) dan setelah 

perbaikan pembelajaran siklus I dan siklus II 

 
No. Nama Nilai 

PRA 
SIKLUS 

SIKLUS I SIKLUS II 

1. Davit Kurniawan 60 60 70 
2. Andria Kurniawan 70 70 80 
3. Caisar Anas Sabarno 50 60 70 
4. Galih Setyawan 60 60 70 
5. Rian Raditia 70 80 80 
6. Kholis Ashar  50 60 70 
7. Bagus Dwi Prasetya 50 50 60 
8. Kuncoro Dwi Cahyo 60 60 70 
9. M. Rangga Adjie S 50 50 60 
10. Kevin Fadhilan  70 80 80 
11. Dio Hermawan 50 50 70 
12. Dimas Putra 50 60 70 
13. Aryo Sasongko 60 60 70 
14. Edi Purnomo 60 60 80 
 Jumlah 810 860 1000 
 Rata-rata 57,86 61,43 71,43 
 Ketuntasan Klasikal 57,14 % 78,57 % 100 % 
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Berdasarkan hasil pelaksanaan pada siklus I dan II dapat dinyatakan bahwa 

melalui pembelajaran kooperatif tipe think pair share pembelajaran bahasa Indonesia 

dalam upaya mengembangkan paragraf deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri I 

Kokosan dapat mengalami peningkatan hasil belajar. 

Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas dengan mengadakan 

perbaikan menggunakan siklus I dan siklus II, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif Think Pair 

Share dapat meningkatkan hasil menulis paragraf deskripsi pada siswa 

kelas IV SD Negeri I Kokosan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya rata-rata nilai siswa, 

sebelum siklus I rata-rata nilai 57,86. Setelah siklus I rata-rata nilai 

menjadi 61,43 dan setelah siklus II rata-rata nilai menjadi 71,43. 

Berdasarkan data yang diperoleh nilai menulis paragraf deskripsi siswa 

kelas IV SD N I Kokosan juga mengalami kenaikan prosentase 

Ketuntasan Klasikal, yaitu Ketuntasan Klasikal pra siklus adalah 57,14 %, 

Ketuntasan Klasikal siklus I adalah 78,57 % dan Ketuntasan Klasikal pada 

siklus II adalah 100 %. 

2. Implikasi : 
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Penelitian telah membuktikan bahwa pembelajaran bahasa 

Indonesia dalam hal menulis paragraf desrkripsi pada siswa kelas IV SD 

N Kokosan I melalui pembelajaran kooperatif tipe think pair share dapat 

mengalami peningkatan hasil belajar. Hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai masukan bagi guru dan calon guru untuk meningkatkan 

keefektifan strategi guru dalam mengajar dan meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar sehubungan dengan hasil belajar siswa yang akan 

dicapai.  

Berdasarkan kriteria temuan dan pembahasan hasil penelitian 

seperti yang diuraikan pada bab IV, maka penelitian ini dapat digunakan 

peneliti untuk membantu dalam menghadapi permasalahan yang sejenis. 

Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe think 

pair share pada hakikatnya dapat digunakan dan dikembangkan oleh guru 

yang menghadapi permasalahan yang sejenis, terutama untuk mengatasi 

masalah peningkatan hasil belajar siswa. 

 

3. Saran : 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat digunakan 

sevbagai salah satu pembinaan bagi guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa, sehingga kepala sekolah dapat menyarankan kepada 

guru untuk menerapkan model pembelajaran tersebut. 
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b. Bagi Guru 

Model pembelajaran TPS ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sehingga 

diharapkan para guru ikut menerapkan metode ini sebab proses 

pembelajaran akan lebih menarik, menyenangkan dan siswa tidak 

merasa jenuh selama berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk penelitian lebih lanjut, pelaksanaan pembelajaran kooperatif 

dengan metode Think Pair Share ini dapat di lakukan untuk mata 

pelajaran yang lain selain bahasa Indonesia. 
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