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ABSTRAK 

 

Zulkifli, 2014, Kemampuan menulis paragraf argumentasi dengan metode jigsaw 

siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bintan Tahun Pelajaran 

2013/2014. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Fakutas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Dosen Pembimbing I: Ahada Wahyusari, M.Pd., Pembimbing II: Hj. Dewi 

Murni, M.Hum. 

 

Kata kunci: Kemampuan Menulis, Paragraf Argumentasi 

Keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan 

ekspresif. Dalam kegiatan menulis siswa harus terampil memanfaatkan struktur 

bahasa, dan kosakata. Menulis juga merupakan kegiatan komunikasi tidak langsung 

yang membutuhkan pemikiran yang tidak mudah, tetapi harus melalui latihan dan 

praktek yang banyak. Bagi guru diharapkan dapat menggunakan metode 

pembelajaran yang lebih menarik, agar mereka tidak jenuh dengan materi yang akan 

diajarkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis 

paragraf argumentasi dengan metode jigsaw siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 6 Bintan. Dengan melihat ciri-ciri paragraf argumentasi yang meyakinkan 

pembaca, membuktikan kebenaran suatu pendapat atau pernyataan, menampilkan 

fakta sebagai bahan pembuktian. 

Hasil penelitian menunjukkan aspek penilaian paragraf argumentasi 

beradasarkan indikator adalah meyakinkan pembaca memperoleh nilai rata-rata 2,38 

dari 60 siswa. Aspek penilaian paragraf argumentasi adalah membuktikan kebenaran 

suatu pendapat atau pernyataan dengan memperoleh nilai rata-rata 2,41 dari 60 siswa. 

Menampilkan fakta sebagai bahan pembuktian yang termasuk dalam aspek penilaian 

dengan memperoleh nilai rata-rata 2,58 dari 60 siswa. Kesimpulan dari penelitian ini 

kemampuan menulis paragraf argumentasi dengan metode jigsaw siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bintan dikatagorikan tinggi dengan nilai rata-rata 

yang diperoleh seluruh siswa kelas X 61,51. Jadi jawaban hipotesis di tolak. 

ABSTRACT 

Zulkifli, 2014, the ability to write a paragrph arguing with the jigsaw method of class 

X High School State Academic Year 2013/2014. Skripsi 6 Bintan. Education 

Majors Indonesian Language and literature. Faculity of Teacher Training 



and Education. Raja Ali Haji Maritime University. Supervisor I: Ahada 

Wahyusari, M.Pd., Supervisor II: Hj. Dewi Murni, M.Hum. 
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 Writing skills is activity that is productive and expressive. In the course of 

writing students should he skilled utilizing language structure, and vocabulary. 

Writing is also an indirect communication activities that require thiking is not easy, 

but it must go throug a lot of training and practice. For teacher expected to use 

teaching methods more attractive, so that they are not saturated with the material to 

he taught. 

 The purpose of this study was to determine the ability to write a paragraph 

arguing with jigsaw method class X Public High School 6 Bintan. With melihatraits 

paragraph argument to convince the reader, proving the truth of an opinion or 

statement, as the facts show proof material. 

 The results suggest aspects of assessment indicator based paragraph argument 

is convicing the reader obtain an average value of 2,38 from 60 students, Aspects of 

assessment paragraph argument is prove the truth of a statement of opinion or by 

obtaining an average value of 2.41 from 60 students. Displaying evidentiary material 

fact as included in the valuation aspects obtain an average value of 2.58 from 60 

students. The conclusions of this study with the ability to write a paragraph arguing 

jigsaw method class X Public High School 6 Bintan high categorized by the average 

value obtained by all the students of class X 61.51. So the answer to the hypothesis is 

rejected. 
 

1. Pendahuluan 

Betapa pentingnya bahasa bagi manusia kiranya tidak perlu diragukan. Hal itu 

tidak saja dapat dibuktikan dengan menunjuk pembagian bahasa dalam kehidupan 

sehari-hari, tetapi juga dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya perhatian para 

ilmuan dan praktisi terhadap bahasa. Bahasa sebagai objek ilmu tidak dimonopoli 

oleh para ahli bahasa. Para ilmuan dalam bidang lain pun menjadikan bahasa sebagai 

objek studi karena memerlukan bahasa sekurang-kurangnya sebagai alat 

mengomunikasikan berbagai hal (Finoza, 2010:1). 

Keterampilan berbahasa memiliki empat komponen yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Setiap keterampilan sangat berhubungan erat yang memilki cara beragam. 

Mula-mula pada masa kecil belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, setelah 

itu belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum 



memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis diperoleh setelah di sekolah. 

Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan (Tarigan, 

2008:1). Setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-proses yang 

mendasari bahasa. 

Keterampilan menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. 

Dalam kegiatan menulis siswa harus terampil memanfaatkan struktur bahasa, dan 

kosakata. Menulis juga merupakan kegiatan komunikasi tidak langsung yang 

membutuhkan pemikiran yang tidak mudah, tetapi harus melalui latihan dan praktik 

yang banyak. Keterampilan menulis bagian yang tidak terpisahkan dalam seluruh 

proses pembelajaran yang dialami siswa selama menuntut ilmu di sekolah. 

Pada dasarnya siswa masih mengalami kesulitan dalam menulis paragraf 

argumentasi dibandingkan paragraf lainnya. Dalam silabus pelajaran bahasa 

Indonesia. Dengan kompetensi dasar 12.1 menulis gagasan untuk mendukung suatu 

pendapat dalam bentuk paragraf argumentasi. Kebanyakan siswa masih belum 

memahami menulis paragraf argumentasi dan masih bercampur-campur dengan 

paragraf lainnya. Selain itu, kesesuaian antara judul karangan yang dibuat dengan 

tema dan isi kurang tepat, begitu juga menuangkan ide dan pendapat masih kurang, 

bahkan ada yang tidak mengena dengan pengertian argumentasi, ciri-ciri paragraf 

argumentasi yang meyakinkan pembaca, berusaha membuktikan kebenaran suatu 

pendapat, belum tepat dalam mengubah pandangan pembaca, kurang menampilkan 

fakta sebagai bahan pembuktian. Maka dari itu peneliti ingin lebih dalam lagi 

mengetahui kemampuan menulis paragraf argumentasi siswa. Hal ini sesuai dengan 

apa yang telah dinyatakan oleh salah satu guru bahasa dan sastra Indonesia di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 6 Bintan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut yaitu tentang 

kemampuan menulis paragraf argumentasi dengan Metode Jigsaw siswa kelas X 

Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bintan berdasarkan ciri-ciri paragraph argumentasi. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif adalah metode 

penelitian yang mendeskripsikan sebuah gambaran mengenai situasi atau kejadian 

dan memperoleh data ke dalam angka atau nilai untuk mengetahui kemampuan. 

 



3. Hasil dan pembahasan penelitian 

Hasil penelitian menunjukan skor aspek penilaian paragraf argumentasi yang 

bertujuan meyakinkan pembaca yang mendapat skor 3 berjumlah 35 siswa dari 60 

siswa. Siswa yang mendapat skor 2 berjumlah 13 siswa dari 60 siswa. Siswa yang 

mendapat skor 1 berjumlah 12 siswa dari 60 siswa. Maka jumlah skor dalam 

meyakinkan pembaca: 143 dari 60 siswa dengan nilai rata-rata: 2,38, berkatagori 

kurang baik. skor aspek penilaian paragraf argumentasi yang membuktikan kebenaran 

suatu pendapat atau pernyataan mendapat skor 4 berjumlah 1 siswa dari 60 siswa. 

Siswa yang mendapat skor 3 berjumlah 33 siswa dari 60 siswa. Siswa yang mendapat 

skor 2 berjumlah 16 siswa dari 60 siswa. Siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 10 

siswa dari 60 siswa. Maka jumlah skor dalam membuktikan kebenaran suatu 

pendapat atau pernyataan: 145 dari 60 siswa. Aspek menampilakn fakta sebagai 

bahan pembuktian yang mendapat skor 4 berjumlah 2 siswa dari 60 siswa. Siswa 

yang mendapat skor 3 berjumlah 38 siswa dari 60 siswa. Siswa yang mendapat skor 2 

berjumlah 13 siswa dari 60 siswa. Siswa yang mendapat skor 1 berjumlah 7 siswa 

dari 60 siswa. Maka jumlah skor dalam membuktikan kebenaran suatu pendapat atau 

pernyataan: 155 dari 60 siswa. 

Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan kemampuan menulis paragraf 

argumentasi siswa kelas X SMA Negeri  Bintan dikatagorikan mendapat skor tinggi. 

Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Siswa yang memperoleh nilai 80-100 

yang termasuk kategori sangat tinggi berjumlah 3 siswa. Siswa yang memperoleh 

nilai 60-79 yang termasuk kategori tinggi berjumlah 33 siswa. Siswa yang 

memperoleh 40-59 nilai dengan kategori sedang berjumlah 15 siswa. Siswa yang 

mendapatkan nilai 20-39 dengan kategori rendah berjumlah 9 siswa. Jumlah skor 

kemampuan menulis siswa: 3691 dari 60 siswa dengan nilai rata-rata kemampuan 

menulis paragraf argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 6 Bintan di kategorikan 

tinggi dengan rentang nilai 61,51 berdasarkan kriteria nilai 60-79 berkategori tinggi. 

 Contoh menghitung nilai rata-rata dengan rumus:  

nilai rata-rata       
  

 
 

Diketahui:   x = 3691 

  N = 60 



Ditanya:  X = Nilai rata-rata seluruh siswa…? 

Penyelesaian: X  = 
    

  
              

  X = 61,51 

Jadi nilai rata-rata 61,51 dari seluruh siswa yang berjumlah 60 siswa.  

Tabel 1 

Tingkat penguasaan siswa 

Tingkat 

Penguasaan Siswa 

Kriteria Jumlah 

Keberhasilan Siswa 

Rata-rata Skor 

Kemampuan Siswa 

80 – 100 Sangat Tinggi 3 

61,51 

60 – 79 Tinggi 33 

40 – 59 Sedang 15 

20 – 39 Rendah 9 

00 – 19 Sangat rendah - 

 

 Berdasarkan data analisis hasil tes kemampuan menulis paragraf argumentasi 

dengan metode jigsaw siswa kelas X SMA Negeri 6 Bintan tahun pelajaran 

2013/2014 berkategori tinggi dengan jumlah nilai rata-rata 61,51. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kemampuan menulis paragraf argumentasi 

dengan metode jigsaw siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Bintan 

dikatagorikan tinggi dengan nilai rata-rata yang diperoleh seluruh siswa kelas X 

61,51. Jadi jawaban hipotesis ditolak. Saran dalam penelitian ini adalah Kemampuan 



menulis siswa Sekolah Menengah Atas sudah cukup baik, namun perlu mendapatkan 

pembelajaran yang lebih lagi, Agar kemampuan menulis siswa bertahan atau bahkan 

meningkat. Hal ini dapat dilakukan dengan pembelajaran menulis peningkatan 

pembelajaran menulis akan lebih baik jika memperhatikan topik yang akan dibahas 

agar pembaca mengerti yang sedang dibacanya. Bagi guru diharapkan dapat 

menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik, agar mereka tidak jenuh 

dengan materi yang akan diajarkan, menggunakan metode pembelajaran yang lebih 

efektif akan mendapat hasil yang baik dan dengan metode tersebut akan menambah 

motivasi siswa dan menghilangkan rasa stres yang dihadapi siswa karna banyaknya 

mata pelajaran yang harus dihadapi. 
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