
KETERAMPILAN MENULIS ARGUMENTASI  

SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH ATAS  NEGERI 2 BINTAN 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 

ARTIKEL E-JOURNAL 

 

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar  

Sarjana Pendidikan (S. Pd.) 

 

Oleh 

IMPI RUSNITA 

NIM 100388201049 

 

JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 

TANJUNGPINANG 

 2014 



PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL E-JOURNAL 

 

Judul Artikel : Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa Kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014  

Nama Penyusun : Impi Rusnita 

NIM : 100388201049 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2014 

 

Telah memenuhi syarat untuk diunggah ke e-journal 

 

Tanjungpinang, Agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan 
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Abstrak 

Kata Kunci : Keterampilan Menulis, Argumentasi 

Kemampuan siswa untuk mengarang masih sangat terbatas, terlebih lagi untuk dapat 
mengarang argumentasi. Mereka kesulitan untuk membedakan jenis-jenis karangan. Mereka 
bingung menentukan langkah-langkah dalam mengarang, tidak bisa membedakan unsur-
unsur dalam argumentasi. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimanakah menyakinkan pembaca dan 
mengubah pandangan atau pandangan pembaca dalam menulis argumentasi siswa kelas X 
Sekolah  Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2013/2014, 2).Bagaimanakah 
membuktikan kebenaran suatu pendapat dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran tahun pelajaran 2013/2014, 
3).Bagaimanakah penyajian fakta sebagai bahan pembuktian dalam menulis  argumentasi 
siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2013/2014, 
4).Bagaiamanakah penyampaian dengan pilihan kata yang baik dalam menulis argumentasi 
siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2013/2014 dan 
5).Bagaimanakah sajian umum dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2013/2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1).Menyakinkan pembaca dan mengubah 
pandangan atau pandangan pembaca dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah 
Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahunpelajaran 2013/2014, 2).Pembuktian kebenaran suatu 
pendapat dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bintan tahun pelajaran 2013/2014, 3).Penyajian fakta sebagai bahan pembuktian dalam 
menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 
2013/2014, 4).Penyampaian dengan pilihan kata yang baik dalam menulis argumentasi 
siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan tahun pelajaran 2013/2014 dan 
5).Sajian umum dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bintan tahun pelajaran 2013/2014. 

Hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah tulisan argumentasi yang ditulis siswa 
sebanyak lima kelas dan skor yang diperoleh siswa menurut skala penilaian 
(Sugiyono:2009:98) sesuai dengan indikator penilaian yang ada. 

Simpulan yang peneliti peroleh adalah siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 
2 Bintan Tahun pelajaran 2013/2014, mampu menulis argumentasi dengan tingkat 
keberhasilan pembelajaran berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dalam rincian skor dalam 
aspek-aspek :1).Aspek menyakinkan pembaca dan mengubah pendapat atau pandangan 
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pembaca dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan rata-rata 2,60 dalam kualifikasi Cukup Baik, 
3).Aspek membuktikan kebenaran suatu pendapat dalam menulis argumentasi siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan rata-rata 2,41 
dalam kualifikasi Kurang Baik, 3). Aspek menyajikan fakta sebagai bahan pembuktian 
dalam menulis argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun 
Pelajaran 2013/2014 dengan rata-rata 3,12 dalam kualifikasi Cukup Baik, 4). Aspek 
disampaikan dengan pilihan kata yang baik dalam menulis argumentasi siswa kelas X 
Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014 dengan rata-rata 2,19 
dalam kualifikasi Kurang Baik dan 5). Aspek penyajiannya umum dalam menulis 
argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun Pelajaran 
2013/2014 dengan rata-rata 2,63 dalam kualifikasi Cukup Baik. Peneliti mengumpulkan 
data-data yang paling berguna untuk membuktikan hipotesis. Berdasarkan data yang 
terkumpul peneliti akan menguji apakah hipotesis yang dirumuskan dapat naik status 
menjadi tesa , atau sebaliknya, tumbang sebagai hipotesis, apabila ternyata tidak terbukti. 
(Arikunto, 2002:64). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh rata-rata siswa mampu 
menulis argumentasi dengan presentasi ketercapaian 66,70%  masuk dalam berkualifikasi 
baik. Maka dapat disimpulkan hipotesis peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa 
keterampilan mengarang argumentasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bintan masuk dalam berkualifikasi cukup, ditolak. Keterampilan menulis argumentasi siswa 
kelas X Sekolah Menengah Atas 2 Bintan Tahun Pelajaran 2013/2014, setelah dilakukan 
penelitian sebanyak 2 orang siswa mampu memperoleh pencapaian pembelajaran ≥ 85% 
dengan kualifikasi sangat baik, 20 orang diantaranya memperoleh pencapaian pembelajaran 
≥ 65% dengan kualifikasi baik dengan tingkat keberhasilan berhasil, 17 orang siswa 
memperoleh pencapaian pembelajaran ≥55% dalam kualifikasi cukup serta tidak mampu 
mencapai tingkat berhasil dan 2 orang siswa memperoleh pencapaian pembelajaran ≥ 0%.  

Abstract 

Keywords: Writing Skills, Arguments 

The ability of students to fabricate still very limited, even more so to be able to fabricate 
arguments. They are difficult to distinguish the types of essays. They are confused determine 
the steps in making up, can not distinguish between the elements in the argument. 

Formulation of the problem in this study is 1). How to convince readers and changing the 
view or views in writing arguments reader class X Public High Schools 2 Bintan academic 
year 2013/2014?, 2). How to prove the truth of an opinion in writing arguments class X 
Public High schools in lesson 2 Bintan academic year 2013/2014?, 3). How does the 
presentation of material fact as proof in an argument writing class X Public High schools 2 
Bintan academic year 2013/2014?, 4). How to delivery with word choice arguments both in 
writing class X public High Schools 2 Bintan academic year 2013/2014 ?and 5). How 
common dish in writing arguments class X public High Schools 2 Bintan academic year 
2013/2014? 

The purpose of this study was to determine 1). Convince readers and changing the view or 
views in writing arguments reader class X Public High Schools tahunpelajaran 2 Bintan 



2013/2014, 2). Proving the truth of an opinion in writing arguments class X High School 
School 2 Bintan academic year 2013/2014, 3). Presentation of material fact as proof in an 
argument writing class X Public High Schools 2 Bintan academic year 2013/2014, 4). 
submission with a good choice of words in written arguments class X public High schools 2 
Bintan academic year 2013/2014 and 5). dish common in written arguments class X public 
High schools 2 Bintan academic year 2013/2014. 
The results of the study investigators obtained written arguments are writing five grade 
students and the scores obtained by students rating scale (Sugiyono: 2009:98) in accordance 
with the existing assessment indicators. 
Conclusion is that researchers get class X State High School Year 2 lesson Bintan 
2013/2014, was able to write an argument with a success rate of learning successfully. This 
can be seen in the details of the score in the aspects: 1). Aspects convince the reader and 
change the opinions or views of readers writing in class X argumentation Public High 
Schools 2 Bintan Academic Year 2013/2014 with an average of 2.60 in qualifying Fair, 3). 
Aspect validate an opinion arguments in writing class X High School State Academic Year 
2 Bintan 2013/2014 with an average of 2.41 in qualifying Less Good, 3). Aspects of 
presenting the facts as material evidence in the argument writing class X High School State 
Academic Year 2 Bintan 2013/2014 with an average of 3.12 in qualifying Fair, 4). Aspects 
delivered with a good choice of words in written arguments class X High School State 
Academic Year 2 Bintan 2013/2014 with an average of 2.19 in qualifying Less Good and 5). 
Aspects common presentation in writing arguments class X High School State Academic 
Year 2 Bintan 2013/2014 with an average of 2.63 in qualifying Good Enough. Researchers 
collected data are most useful to prove the hypothesis. Based on the data collected the 
researcher will test whether the hypothesis can be formulated into tesa rising status, or vice 
versa, collapsed as a hypothesis, if it was not proven. (Arikunto, 2002:64). Based on the 
research results obtained by the average student is able to write arguments with 66.70% 
achievement presentation fit in well qualified. So we can conclude that previous researchers' 
hypothesis says that the skills of argumentation class X 2 Bintan High School Academik 
Year 2013/2014 fit in enough qualified, was rejected. Argumentation writing skills class X 2 
Bintan High School Academic Year 2013/2014, after research done by 2 students were able 
to acquire the learning achievement of ≥ 85% with excellent qualifications, 20 of them 
acquire the learning achievement of ≥ 65% with both the level of qualification success of the 
work, 17 students gain the learning achievement of ≥ 55% in the qualification enough and 
not able to achieve the level of success and 2 students acquire the learning achievement of ≥ 
0%. 

 

 

 

 



1.Pendahuluan 

Dalam argumentasi dibutuhkan ketelitian, kepaduan, dan kelogisan antara kalimat 
satu dengan kalimat yang lain, sehingga akan membentuk sebuah paragraf yang baik dan 
utuh. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan selama melakukan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) di sekolah, kemampuan siswa untuk mengarang masih sangat 
terbatas, terlebih lagi untuk dapat mengarang paragraf argumentasi. Mereka kesulitan untuk 
membedakan jenis-jenis paragraf. Mereka bingung  menentukan langkah-langkah dalam 
mengarang, tidak bisa membedakan unsur-unsur dalam paragraf argumentasi. 

Menulis merupakan suatu proses kreatif. Artinya, menulis itu merupakan sebuah 
keterampilan yang dilakukan melalui tahapan yang harus dikerjakan dengan mengerahkan 
keterampilan, seni, dan kiat sehingga semuanya berjalan dengan efektif (Semi, 2007:40). 

Argumentasi adalah jenis tulisan yang bertujuan untuk membuktikan suatu hal 
sehingga pembaca menyakini kebenaran akan sesuatuyang disampaikan penulisnya itu. 
Pembuktian dalam tulisan argumentasi memerlukan fakta dan data yang akurat serta 
argumen-argumen atau alasan-alasan yang kuat dan menyakinkan pembacanya. Jenis tulisan 
ini sering juga disebut tulisan pembuktian atau alasan (Mulyati, 2012:7.18). Ciri-ciri 
paragraf argumentasi adalah tulisan yang bertujuan menyakinkan pembaca, argumentasi 
berusaha membuktikan kebenaran suatu pendapat atau pernyataan, argumentasi juga 
mengubah pendapat atau pandangan pembaca, dan paragraf argumentasi menampilkan fakta 
sebagai bahan pembuktian. 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan, jalan raya 
gesek-kawal km 25 Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dengan 
subjek kelas X tahun pelajaran 2013/2014. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X di Sekolah Menengah Atas 
Negeri 2 Bintan yang terdiri dari lima kelas sebanyak 166 siswa. Sampel penelitian ini 
ditemtukan sebanyak 25% dari jumlah populasi, yaitu 41 orang. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 
sampel tertentu (Sugiyono, 2009:9). Metode deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud 
untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadia-kejadian (Suryabrata, 
2010:76). Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat 
kuantitatif. Berdasarkan metode yang digunakan tersebut, peneliti berusaha menunjukkan 
ketrampilan siswa dalam mengarang argumentasi  sesuai dengan data yang diperoleh, 
kemudian data diolah dalam bentuk kuantitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian 
berupa angka-angka. 



Tes ialah seperangkat rangsangan yang diberikan kepada seseorang dengan maksud 
untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi penetapan skor angka. Tes yang 
digunakan untuk mengukur ketrampilan siswa dalam materi mengarang argumentasi adalah 
tes tertulis dalam bentuk uraian. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam aspek menyakinkan pembaca dan mengubah pendapat atau pandangan 
pembaca sebanyak 2 orang siswa dalam kualifikasi sangat baik dengan skor 4, sedangkan 21 
orang siswa dalam kualifikasi cukup baik dengan skor 3, 18 orang siswa dalam kualifikasi 
kurang baik dengan skor 2 dan nol orang siswa (tidak ada)dalam kualifikasi sangat tidak 
baik dengan skor 1. Maka, rata-rata keseluruhan 2, 60 dengan kualifikasi ”cukup baik“. 
Dalam aspek membuktikan kebenaran suatu pendapat sebanyak nol orang siswa (tidak ada) 
dalam kualifikasi sangat baik dengan skor 4, sedangkan 27 orang siswa dalam kualifikasi 
cukup baik dengan skor 3, 4 orang siswa dalam kualifikasi kurang baik dengan skor 2 dan 
10 orang siswa dalam kualifikasi sangat tidak baik dengan skor 1. Maka, rata-rata 
keseluruhan 2, 41 dengan kualifikasi ”kurang baik “. Dalam aspek menyajikan fakta 
sebagai bahan pembuktian sebanyak 17 orang siswa dalam kualifikasi sangat baik dengan 
skor 4, sedangkan 14 0rang siswa dalam kualifikasi cukup baik dengan skor 3, 8 orang siswa 
dalam kualifikasi kurang baik dengan skor 2 dan 2 orang siswa dalam kualifikasi sangat 
tidak baik dengan skor 1. Maka, rata-rata kesleuruhan 3, 12 dengan kualifikasi ”cukup 
baik”. Dalam aspek menyampaikan dengan pilihan kata yang baik sebanyak nol orang siswa 
(tidak ada) dalam kualifikasi sangat baik dengan skor 4, sedangkan 21 orang siswa dalam 
kualifikasi cukup baik dengan skor 3, 20 orang siswa dalam kualifikasi kurang baik dengan 
skor 2 dan nol orang siswa (tidak ada)dalam kualifikasi sangat tidak baik dengan skor 1. 
Maka, rata-rata keseluruhan 2, 19 dengan  kualifikasi “ kurang baik “. Dalam aspek 
menyajikan secara umum sebanyak nol orang siswa (tidak ada) dalam kualifikasi sangat 
baik dengan skor 4, sedangkan 30 orang siswa dalam kualifikasi cukup baik dengan skor 3, 
11 orang siswa dalam kualifikasi kurang baik dengan skor 2 dan nol orang siswa (tidak 
ada)dalam kualifikasi sangat tidak baik dengan skor 1. Maka, rata-rata keseluruhan 2, 63 
dengan kualifikasi ”cukup baik “.  

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab 1V dan V, maka dapat 
disimpulkan bahwa siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bintan Tahun pelajaran 
2013/2014, mampu menulis argumentasi dengan tingkat keberhasilan pembelajaran berhasil. 
Hal tersebut dilihat dari rincian sebanyak 2 orang siswa mampu memperoleh pencapaian 
pembelajaran ≥ 85% dengan kualifikasi sangat baik, 20 orang diantaranya memperoleh 
pencapaian pembelajaran ≥ 65% dengan kualifikasi baik dengan tingkat keberhasilan 
berhasil, 17 orang siswa memperoleh pencapaian pembelajaran ≥55% dalam kualifikasi 
cukup serta tidak mampu mencapai tingkat berhasil dan 2 orang siswa memperoleh 
pencapaian pembelajaran ≥ 0%.  

Berdasarkan simpulan tersebut, saran dari penelitian ini adalah untuk siswa, agar 
siswa memahami mengenai tulisan argumentasi terutama pada ciri-ciri tulisan argumentasi, 
cara penulisan, pilihan kata serta EYD. Untuk guru, sebaiknya guru lebih memfokuskan 



pembelajaran mengenai argumentasi dengan beberapa metode sehingga siswa lebih mudah 
memahaminya. Selanjutnya penelitian ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi penelitian 
sejenis yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. 
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