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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan 

menulis karangan argumentasi dengan media poster pada siswa kelas X Madrasah 
Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 
dilakukan karena siswa termasuk gemar menulis karangan, namun ketika 
menuangkan dalam tulisan siswa cenderung sulit menemukan ide atau gagasan 
untuk mengembangkan karangan tersebut, oleh sebab itu peneliti menggunakan 
media pembelajaran berbentuk media poster. Media Poster dapat menarik minat 
siswa dalam menulis serta mengembangkan gagasannya, khususnya  dalam 
menulis karangan argumentasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kuantitatif. Instrumen 
penelitian ini berupa soal tes dan media poster. Untuk mengukur hasil tes 
keterampilan menulis karangan argumentasi siswa, peneliti terlebih dahulu 
mengklasifikasi skor yang diperoleh siswa menggunakan skala rating scale. 
Selanjutnya setelah skor diperoleh, peneliti menilai hasil karangan siswa 
menggunakan rumus ketuntasan belajar yang dikeluarkan oleh Depdiknas. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Madrasah Aliyah 
Negeri Tanjungpinang berjumlah 121 orang siswa. Teknik pengambilan sampel 
adalah acak proposional dengan 35% dari populasi yaitu sejumlah 42 orang siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan untuk skor menulis karangan 
argumentasi dengan media poster dalam aspek kemampuan membuat judul adalah 
98% yang kualifikasinya sangat baik, aspek kemampuan membuat gagasan 
didukung fakta adalah 85%  yang kualifikasinya baik, aspek kemampuan 
membangun koherensi antar paragraf adalah 90% yang kualifikasinya sangat baik, 
aspek kemampuan menempatkan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam setiap 
paragraf adalah 85% yang kualifikasinya baik. Hasil tes membuktikan bahwa 
keterampilan menulis karangan argumentasi dengan media poster siswa kelas X 
Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 masuk dalam 
tingkat pembelajaran berhasil yang kualifikasinya sangat baik yaitu 90% dengan 
rincian persentase, 69% (29 siswa) mencapai kategori sangat baik, 14% (6 siswa) 
mencapai kategori baik, 12% (5 siswa) mencapai kategori cukup dan 5% (2 siswa) 
mencapai kategori kurang 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe the argument essay writing skills 
with the poster  media in class X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang 
Academic Year 2013/2014. This research was conducted as learnes, including 
likes to write essays, but when pouring in the writings of students tend to be 
difficult to find an idea or ideas to develop the essay, Therefore, researchers using 
instructional media shaped poster media. Media poster can interest student in 
writing and developing ideas, especially in writing essays argument.  

This research is descriptive quantitative. The research instrument in the 
form of test and media poster, to measure the test results argumentation essay 
writing skills of students, researches must first classify the scores obtained by 
students, using rating scale. Than as the score obtained, the researchers assessed 
the results of student essays using the formula of mastery learning issued by the 
Education Ministry. The populasi in this study were all students of class X 
Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang numbered 121 students. Random 
sampling technique is propotional, with 35% of the population is some 42 
students. 

The results of this study demonstrate for the argument essay writing scores 
with the aspect ability of the poster media to make a title is 98% which is very good 
qualifications, aspects ability makes the idea is supported by the fact that 85% good 
qualifications, aspects ability to build of coherence between paragraphs is 90% which is 
very good qualifications, The main aspects ability of the sentence and place the 
explanatory sentence in each paragraph is 85% which is a good qualification. The 
test results prove that the argument essay writing skills with the poster media class 
X Madrasah Aliyah Tanjungpinang Academic Year 2013/2014. entered in the rate 
of successful learning are very good qualification is 90% with a percentage 
breakdown, 69% (29 students) achieved very good category, 14% (6 students) 
achieve good category, 12% (5 students) achieve sufficient category and 5% (2 
students) achieve less category. 
Keywords: proficiency writing, poster media  

1. Pendahuluan 

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena kegiatan menulis merupakan 
kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran bahasa 
Indonesia. Dalam pembelajaran menulis siswa tidak hanya mengembangkan 
keterampilan menulis saja melainkan juga memerlukan kecermatan dalam 
menyusun gagasan atau argumen. Siswa yang mampu mengungkapkan gagasan 
atau perasaannya merupakan siswa yang terampil menulis. Menulis karangan 
merupakan salah satu pembelajaran dalam bahasa Indonesia di sekolah. Ada 
beberapa jenis karangan yaitu: deskripsi, narasi, eksposisi, persuasi dan 
argumentasi. Dari berbagai jenis karangan tersebut peneliti mengambil salah satu 
karangan sebagai penelitian yaitu karangan argumentasi.  

 
Pada umumnya saat guru menjelaskan dengan metode ceramah siswa selalu  

tidak memperhatikan. Sehingga materi pelajaran kurang dimengerti oleh siswa. 
Media pendidikan seperti media poster merupakan alat bantu dalam proses 
pembelajaran yang dapat menyalurkan pesan sehinnga membantu mengatasi hal 



tersebut. Alasan peneliti mengambil jenis karangan argumentasi untuk 
mengembangkan kreativitas siswa. Hal ini dikarenakan karangan argumentasi 
mengajarkan siswa mampu berpikir kritis dalam mengungkapkan gagasan 
berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya.   

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah yaitu: 
Bagaimanakah keterampilan menulis karangan argumentasi dengan media poster 
siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 
2013/2014 dari aspek Judul sesuai dengan poster yang dipilih, gagasan yang 
didukung data/fakta sesuai poster, koherensi antar paragraf, kalimat topik dan 
kalimat penjelas di dalam setiap paragraf? 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan menulis 

karangan argumentasi dengan media poster pada siswa kelas X Madrasah Aliyah 
Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran  2013/2014. 
                 

2. Metodologi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Madrasah Aliyah 
Negeri Tanjungpinang berjumlah 121 siswa. Dalam penelitian ini jumlah sampel 
35% dari populasi sebanyak 42 siswa yang pengambilan sampelnya dilakukan 
berdasarkan teknik sampel acak proposional. 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang 
Jalan Raja Ali Haji Km. 4 Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Ayun Sakti. Waktu 
penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juni Tahun Pelajaran 
2013/2014. 
 
 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode ini disebut metode  
kuantitaf karena data penelitian berupa angka-angka dan anlisis menggunakan 
statistik. (Sugiyono, 2009:7). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dengan menggunakan tes. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data 
adalah sebagai berikut: peneliti menjelaskan definisi dan unsur-unsur yang harus 
ada dalam karangan argumentasi, siswa diminta membuat karangan argumentasi 
sesuai dengan media poster, selanjutnya peneliti membuat penilaian berdasarkan 
indikator yang dinilai. 

Peneliti menganalisis data dari tes yang telah dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 

1. membuat daftar skor dari tiap-tiap aspek 

2. menghitung nilai rata-rata (Sugiyono, 2012: 49) yaitu:  

                              ∑ xi 
                 

Me = ─────               
                               n                     

Keterangan :  

Me    = Rata-rata  



                   ∑      = Epsilon (baca jumlah)  

xi      = Nilai x ke i sampai ke n  

N      = Jumlah individu   

3. membuat rekapituilasi nilai keterampilan menulis karangan argumentasi 
menggunakan media poster. Menghitung persentase nilai keterampilan 
menulis karangan argumentasi dengan media poster menggunakan 
perhitungan Depdiknas (2006:66) yaitu:  

  

Nilai  =       Perolehan Skor 
                                                                    x 100% 
                                   Skor maksimum 
 

Instumen dalam penelitian ini adalah lembar soal tes yang tercantum gambar 
poster, lembar karangan siswa. dan lembar penilaian karangan siswa yang 
digunakan untuk mengumpulkan data keterampilan menulis karangan argumentasi 
siswa. 

 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan data diatas maka pencapaian tujuan pembelajaran menulis 
karangan argumentasi dengan media poster dalam aspek membuat judul sebesar 
(124:126) x 100% = 98% berada pada kategori sangat baik dengan tingkat 
pembelajaran berhasil. Aspek gagasan yang didukung data atau fakta sebesar 
(107:126) x 100% = 85% berada pada kategori baik dengan tingkat pembelajaran 
berhasil. Aspek membangun koherensi antar paragraf (113:126) x 100% = 90% 
yang kualifikasinya sangat baik dengan tingkat keberhasilan pembelajaran 
berhasil. Aspek menempatkan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam setiap 
paragraf sebesar (107:126) x 100% = 85% yang berada pada kategori baik dengan 
tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil.  

Berdasarkan data di atas maka pencapaian tujuan pembelajaran sebagai  
keterampilan menulis karangan argumentasi dengan media poster adalah = 
(451:504) x 100% = 89,48%, maka dibulatkan menjadi 90% yang kualifikasinya 
sangat baik dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berada pada kategori 
berhasil. 

4. Pengujian Hipotesis Penelitian 
 
Penentuan sampel sebanyak 42 siswa dari populasi yang ada dengan 

menggunakan teknik acak proporsional. Setelah tes diberikan kepada sampel, 
secara keseluruhan hasil menulis karangan argumentasi dengan media poster 
memperoleh nilai rata-rata 90 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan hipotesis 
awal yang telah diajukan peneliti adalah keterampilan menulis karangan 
argumentasi dengan media poster siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 tergolong baik. Setelah dilakukan 



penelitian hasilnya berada pada kategori sangat baik. Dengan demikian hipotesis 
penelitian ditolak. 

 
 
 

 

5. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang keterampilan menulis karangan 
argumentasi dengan media poster siswa kelas X Madarasah Aliyah Negeri 
Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 hasil akhirnya adalah skor rata-rata 
nilai akhir dari seluruh keterampilan menulis karangan argumentasi dengan media 
poster siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Tanjungpinang Tahun Pelajaran 
2013/2014 adalah 90% yang kualifikasinya sangat baik dengan tingkat 
keberhasilan pembelajaran berada pada kategori berhasil. 

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti memberikan saran guru bidang 
studi bahasa Indonesia sebaiknya mengunakan media pembelajaran yang sesuai 
dengan materi yang diajarkan, khususnya dalam pembelajaran karangan 
argumentasi misalnya dengan menggunakan media poster yang dapat 
mengembangkan ide atau gagasan dalam menulis karangan argumentasi dan tidak 
memerlukan biaya mahal serta lebih praktis. Selain itu hasil karangan siswa juga 
lebih menarik. 
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