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Abstrak 
 

Syafarudin, 2014. Kemahiran Menulis Karangan Persuasi Siswa Kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim 
Raja Ali Haji. 

 
Kata Kunci: Kemahiran menulis, Karangan persuasi 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemahiran menulis karangan persuasi siswa 
kelas X Sekolah Menengah Atas negeri 6 Tanjungpinang. Latar belakang penelitian ini 
dilakukan adalah siswa belum mahir menguraikan fakta-fakta yang relevan dan jelas 
sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat diterima secara meyakinkan dan siswa 
belum mahir memperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi atau 
perasaan pembaca. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan sampel sebanyak 40 siswa yang dipilih secara acak dari 4 kelas dengan 
jumlah populasi sebanyak 115 siswa. Selain itu, untuk dapat memperoleh data dari 
kemahiran menulis karangan persuasi siswa, peneliti menggunakan teknik yaitu tes. Untuk 
memperoleh nilai kemahiran menulis karangan narasi siswa, peneliti menggunakan rumus, 
yaitu: 
Nilai = Jumlah Skor Perolehan x Bobot (100) 
                  Skor Maksimum  

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada aspek fakta-fakta yang relevan dan jelas adalah 
2,6 pada kategori cukup baik. Selain itu, nilai rata-rata siswa pada aspek penggunaan diksi 
adalah  2,4 pada kategori kurang. Dari hasil tingkat kualifikasi sangat baik berjumlah 3 
siswa, kualifikasi baik berjumlah 12 siswa, sedangkan kualifikasi cukup berjumlah 10 
siswa dan sebanyak 15 siswa kualifikasi kurang. Hasil simpulan penelitian kemahiran  
menulis karangan persuasi siswa kelas X SMA Negeri 6 Tanjungpinang diperoleh nilai 63 
pada kategori cukup pada tingkat keberhasilan tidak berhasil. 
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Abstract 
 

Syafarudin , 2014. Persuasive Writing Proficiency Tenth Grade students of State Senior 
High School 6 Tanjungpinang. Thesis . Department of language and literature 
education of Indonesia. The Faculty of Teacher Training and Education . The 
Maritime University Of Raja Ali Haji.  

 
Keywords : Writing Ability, persuasion Writing. 
 

 This study aims to determine the persuasive essay writing skills Tenth Grade student of 
the SMAN 6 Tanjungpinang. The background of this research was conducted is not yet 
proficient students outlining the relevant facts and clear so that the conclusion can be 
accepted conclusively and students not yet proficient attention to the use of diction strong 
influence on the emotions or feelings of the reader . This study used a descriptive 
quantitative method using a sample of 40 randomly selected students from class 4 , with a 
population of 115 students . In addition , in order to obtain data from persuasion essay 
writing skills of students , researchers used a technique that is the test . To obtain the value 
of narrative essay writing skills of students , researchers used the formula , namely :  
Value =         Total Score          x Earnings quality (100) 
                  Maximum Score 

Average value obtained by the students on aspects of the relevant facts and clearly was 
2.6 in enough categories better . In addition , the average value of students on aspects of the 
use of diction is 2.4 in the category of less . From the results of very good level of 
qualification consists of 3 students , well qualified totaling 12 students, while there are 10 
students qualified enough and as many as 15 students are less qualified . The results of the 
research conclusions persuasive essay writing skills tenth grade students of SMAN 6 
Tanjungpinang obtained a value of 63 in the category quite at the level of success to no 
avail. 

 
1. Pendahuluan  

Keterampilan menulis dapat saja ditunjukkan dengan kemahiran membuat lambang-
lambang bahasa yang selanjutnya akan membangun sebuah wacana yang didirikan 
berdasarkan kalimat topik dan kalimat penjelas dalam paragraf, atau kemahiran  
menuangkan sebuah ide ataupun gagasan yang dibeberkan ke dalam bentuk tulisan. 
Kesemua aktifitas yang dilakukan tersebut tentunya berhubungan dengan unsur keseriusan 
dan kemampuan mencerna maksud-maksud yang disampaikan di dalam teks. Hal ini 
sebagaimana yang dikemukakan Tarigan (2008: 3) bahwa menulis merupakan suatu 
keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, 
tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan produktif 
dan ekspresif.  

Jika dirujuk kembali pengalaman peneliti sewaktu melaksanakan proses menulis yang 
pernah dilalui di masa Sekolah Dasar dulunya, proses menulis itu diawali dengan proses 
pengenalan huruf (lambang bunyi), kemudian dilanjutkan ke proses penggabungan huruf 
(konsonan-vokal atau vokal-konsonan) sehingga membentuk satu suku kata. Kegiatan ini 
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terus dilanjutkan penggabungan suku kata sehingga menjadi kata. Terus dilanjutkan pada 
kegiatan penggabungan kata sehingga membentuk kalimat yang benar. Tidak hanya sampai 
di sini, kegiatan menulis terus dilanjutkan dengan penggabungan kalimat menjadi paragraf, 
dan proses tersebut peneliti lalui dengan penuh liku-liku yang tidak mudah tentunya. 
Mengarang merupakan kegiatan menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk lambang-
lambang bahasa atau tulisan. 

Salah satu tujuan menulis , menurut Atar Semi (2007: 14) adalah menulis untuk 
meyakinkan. Hal ini  menjadi tolok ukur peneliti tertarik untuk mengukur kamahiran siswa 
dalam menulis suatu karangan yang bersifat meyakinkan. Selain itu, dalam menulis 
karangan persuasi peneliti mengukur kemahiran  siswa  menulis secara kritis.   Bertolak 
dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 
“Kemahiran Menulis Karangan Persuasi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 
Tanjungpinang Tahun Ajaran 2013/2014”. 

Pada pembeberan masalah peneilti  memperhatikan kelemahan siswa dalam menulis 
suatu karangan. Pada pilihan diksi atau kosa kata yang belum tepat pada penempatannya. 
Hal ini sangat penting dalam membangun hubungan pada  kesatuan membuat suatu 
karangan. Kemudian, dalam menulis suatu karangan  masalah yang dihadapi  siswa kurang 
memperhatikan tanda hubung dalam menulis suatu karangan. Tentunya dalam menulis 
suatu karangan siswa mahir dalam menyusun hubungan antar klausa, antar kalimat dan 
antar paragraf. Hal inilah yang menjadi tolok ukur peneliti untuk melakukan penelitian 
untuk melihat kemahiran menulis siswa lebih detail. Berdasarkan masalah di atas, perlu 
adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Agar masalah penelitian tidak melebar 
maka permasalahan tersebut perlu dibatasi. Hal tersebut bertujuan untuk memfokuskan 
kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah penelitian  pada 
kemahiran menulis karangan persuasi berdasarkan: (1) Aspek fakta-fakta yang relevan dan 
jelas; (2) Aspek penggunaan diksi.  

Agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka masalah harus 
dirumuskan sebagai berikut, (1) Bagaimanakah Kemahiran Menulis Karangan Persuasi 
Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri  6 Tanjungpinang pada aspek fakta-fakta 
yang relevan dan jelas? Bagaimanakah Kemahiran Menulis Karangan Persuasi Siswa Kelas 
X Sekolah Menengah Atas Negeri  6 Tanjungpinang pada aspek  penggunaan diksi?. 
Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui kemahiran menulis karangan persuasi siswa kelas 
X Sekolah Menengah Atas Negeri  6 Tanjungpinang pada aspek fakta-fakta yang relevan 
dan jelas dan untuk mengetahui kemahiran menulis karangan persuasi siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri  6 Tanjungpinang pada aspek  penggunaan diksi. Manfaat 
penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan sebagai dasar untuk teori 
pembelajaran tentang menulis karangan persuasi pada siswa. Penulis juga menyajikan tiga 
kajian penelitian yang relevan, yaitu Ina Suryana (2012), judul penelitian “berjudul 
Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 8 Tanjungpinang.”, Liza Kurnianty (2012), judul penelitian “Efektifitas Media 
Foster Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Karangan Argumentasi Siswa Kelas X 
SMA Pelita Nusantara Tanjungpinang”, dan Tusita Isti Kayana (2011), judul penelitian 
“berjudul Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Persuasi Siswa Kelas XI PJ3 SMK 
Negeri 4 Klaten dengan Media Tayangan Iklan Advertorial di Televisi”. 
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2. Metodologi Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X  Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Tanjungpinang yang terdaftar tahun ajaran 2013/2014. Jumlah siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri Tanjungpinang berjumlah 115 siswa. Kelas X A bejumlah 29 siswa, 
kelas X B berjumlah 29 siswa, kelas X C berjumlah 29 siswa, dan kelas X D berjumlah 28 
siswa. Berdasarkan data dari populasi tersebut, jumlah sampel yang diambil dari masing-
masing kelas 35 %  siswa sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 40 siswa. 

Waktu Penelitian Bulan Juni hingga Desember 2013. Metode yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data  yang 
digunakan dengan cara tes. Teknik analisis data yang  peneliti gunakan adalah pemeriksaan 
dan pemberian skor, hasil analisis dari keseluruhan data yang didapat akan memberikan 
simpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
HASIL TES SISWA SECARA UMUM 

Pencapaian Tujuan 
Pembelajaran 

 (dari skala interval) 

Kualifikasi  
(dikonversi menjadi ordianal) 

Jumlah 
Siswa 

>80 A = Sangat baik 3 siswa 
66 – 80 B = Baik 12 siswa 
56 – 65 C = Cukup 10 siswa 

<56 D = Kurang 15 siswa 
 

Pada  penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menggambarkan  kemahiran siswa kelas 
X SMA Negeri 6 Tanjungpinang dalam menulis karangan persuasi. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan, penilaian karangan persuasi siswa didasarkan pada aspek 
berikut: (1) Fakta-fakta yang relevan dan jelas dan (2) Penggunaan diksi. 

Hasil tes siswa dalam menulis karangan persuasi pada aspek fakta-fakta yang relevan 
dan jelas dari 40 siswa yang mengikuti tes, yang berhasil memperoleh dengan skor 4 
sebanyak 3 siswa. 19 siswa yang memperoleh skor 3, sebanyak 17 siswa yang memperoleh 
skor 2,  dan 1 siswa yang meperoleh skor 1. Dari penilian tersebut nilai rata-rata yang 
diperoleh 2,6 pada kategori cukup baik. Hasil tes siswa dalam menulis karangan persuasi 
pada aspek penggunaan diksi dari 40 siswa yang mengikuti tes, yang berhasil memperoleh 
dengan skor 4 sebanyak 2 siswa. 13 siswa yang memperoleh skor 3, sebanyak 24 siswa 
yang memperoleh skor 2,  dan 1 siswa yang meperoleh skor 1. Dari penilian tersebut nilai 
rata-rata yang diperoleh siswa 2,4 pada kategori kurang baik. 
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4. Simpulan dan Saran 
Kemahiran menulis karangan persuasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 

Tanjungpinang tahun ajaran 2013/2014 setelah dilakukan penelitian, diperoleh nilai rata-
rata 63 pada kualifikasi cukup. Sebanyak 3 siswa memperoleh nilai pada ketercapaian >80 
dengan kualifikasi sangat baik, 12 siswa memperoleh nilai pada ketercapaian 66-80 dengan 
kualifikasi baik, 10 siswa memperoleh nilai pada ketercapaian 56-65 dengan kualifikasi 
cukup, dan 15 siswa memperoleh nilai pada ketercapaian <56 dengan kualifikasi kurang. 

Peneliti berharap pada penelitian ini agar guru melaksanakan pembelajaran dengan baik 
dan memotivasi siswa dalam menulis karangan persuasi serta dapat meningkatkan pretasi 
belajar, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemahiran dalam menulis karangan 
persuasi haruslah sesuai dengan cirri-cirinya. Oleh Karena itu, siswa perlu memperhatikan 
ketentuan dalam menulis karangan persuasi, memperluas ilmu pengetahuan serta 
mengembangkan pribadinya pada masa selanjutnya.  Peneliti juga berharap adanya 
penelitian lanjutan untuk melihat ada atau tidaknya peningkatan kemahiran menulis 
karangan persuasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Tanjungpinang. 
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