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Pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi pada siswa kelas 

X3 SMA N 2 Temanggung belum mencapai hasil maksimal. Hal ini disebabkan 

sulitnya keterampilan ini dibanding dengan keterampilan berbahasa yang lain. 

Akibatnya, siswa kurang tertarik dalam pembelajaran dan guru enggan 

mengajarkan keterampilan menulis karangan argumentasi secara mendalam karena 

kurangnya waktu pembelajaran atau kesulitan dalam memahamkan siswa. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah proses 

pembelajaran menulis karangan argumentasi, peningkatan keterampilan menulis 

karangan argumentasi, serta perubahan perilaku siswa kelas X3 SMA N 2 

Temanggung setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsi proses pembelajaran menulis karangan argumentasi, 

mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis karangan argumentasi, serta 

mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas X3 SMA N 2 Temanggung setelah 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode kontekstual dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Selain itu, bermanfaat bagi peneliti untuk 

mengembangkan cara memilih dan menggunakan media, metode, dan media dalam 

pembelajaran, dan juga bermanfaat bagi penyelenggara pendidikan untuk 

meningkatkan kualitas atau mutu sekolah. Subjek dalam penelitian ini adalah 

keterampilan menulis karangan argumentasi siswa kelas X3. Adapun sumber 

datanya yaitu kelas X3 yang terdiri atas 30 siswa yaitu 13 siswa putra dan 17 siswa 

putri. Alat pengambilan data nontes berupa pedoman observasi, pedoman catatan 

harian guru dan siswa, pedoman sosiometri, pedoman wawancara, dan pedoman 

dokumentasi foto. Analisis data tes dilakukan secara kuantitatif, sedangkan analisis 

data nontes dilakukan secara kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

karangan argumentasi pada siswa kelas X3, setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan pada siswa kelas X3 

SMA N 2 Temanggung yang meliputi tes kondisi awal, tes siklus I, dan tes siklus 

II. Pada tes prasiklus, siswa memperoleh nilai rata-rata sebesar 68,1, sedangkan 

pada siklus I, hasil tes siswa mencapai rata-rata sebesar 70,8. Berdasarkan hal 

tersebut, terjadi peningkatan sebesar 2,7 atau 3,96% yaitu dari 68,1 di kondisi awal 

menjadi 70,8 di siklus I. Pada siklus II, nilai rata-rata yang dicapai sebesar 81,67 

dan termasuk dalam kategori baik, sehingga terjadi peningkatan sebesar 10,87 atau 
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15,35% yaitu dari 70,8 di siklus I menjadi 81,67 di siklus II. Hasil tes siklus II 

tersebut, menunjukkan bahwa dari 30 siswa, 20 siswa dinyatakan tuntas dan 10 

siswa belum tuntas karena belum mencapai nilai KKM yaitu 75. Persentase 

ketuntasan mencapai 66,67%, ini menunjukkan bahwa target ketuntasan siswa yaitu 

lebih dari 50% siswa tuntas, telah tercapai. Hal ini membuktikan keberhasilan 

pembelajaran menulis teks berita yang dilakukan peneliti. Perilaku siswa juga 

mengalami perubahan menjadi lebih baik. Perubahan perilaku tersebut 

menunjukkan empat karakter siswa yaitu keaktifan, rasa ingin tahu, kekritisan, serta 

kemampuan berbagi yang berubah ke arah positif setelah dilaksanakan 

pembelajaran menulis karangan argumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, telah berjalan dengan 

baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya keterampilan siswa dalam 

menulis karangan argumentasi dan berubahnya perilaku siswa ke arah yang lebih 

positif.  Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran kepada guru bahasa 

dan sastra Indonesia agar menggunakan atau menerapkan metode kontekstual dan 

media ICT dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi. Peneliti di bidang 

pendidikan maupun bahasa dapat melakukan penelitian mengenai pembelajaran 

menulis karangan argumentasi dengan media, pendekatan, maupun teknik 

pembelajaran yang berbeda. Selain itu, Pihak sekolah hendaknya memperhatikan 

sarana prasarana yang ada di sekolah, karena sarana prasarana yang lengkap dan 

baik akan menciptakan suasana dan proses pembelajaran baik pula. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 
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2. Bereterimakasihlah kepada siapapun, karena setiap tamu dikirimkan dari at 

asana sebagai pemandumu. (Jalaluddin Rum) 
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dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada 

Allah, supaya kamu beruntung. (QS Ali Imran: 200). 

4. Jangan takut menyerah atas sesuatu yang baik untuk menuju sesuatu yang lebih 

baik (Kenny Rogers). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa Indonesia sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah baik 

mata pelajaran bahasa Indonesia maupun mata pelajaran lainnya. Pelajaran bahasa 

Indonesia menjadi pokok dalam setiap pembelajaran di sekolah. Bahasa Indonesia 

menjadi landasan dalam setiap pembelajaran di sekolah. Pembelajaran bahasa 

Indonesia sangat penting diajarkan sejak awal anak sekolah. Pembelajaran bahasa 

Indonesia sering juga dikatakan sebagai pembelajaran bahasa Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia terbagi atas dua bagian, yaitu pembelajaran 

bahasa Indonesia dan pembelajaran sastra Indonesia. Baik pembelajaran bahasa 

Indonesia maupun pembelajaran sastra Indonesia membutuhkan keterampilan dasar 

dalam berbahasa. Keterampilan berbahasa terbagi atas empat aspek yang saling 

berkaitan penguasaannya. Empat aspek tersebut adalah keterampilan menyimak, 

keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. 

Dalam penelitian ini peneliti mengutamakan aspek keterampilan menulis. 

Keterampilan menulis merupakan kemampuan yang dimiliki manusia ketika 

mereka telah mampu untuk menguasai keterampilan menyimak, berbicara, 

kemudian membaca. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang diakui oleh 

umum sehingga membutuhkan penguasaan bahasa yang baik. Tidak hanya 
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pengusaan bahasa yang baik, dalam keterampilan menulis juga membutuhkan 

pengusaan ejaan, kaidah tata bahasa, tata bahasa baku, dan kalimat yang efektif. 

Keterampilan menulis sangat penting dikuasai oleh siswa sejak sekolah 

dasar hingga mereka terjun ke dunia masyarakat nantinya. Dengan menguasai 

keterampilan menulis dapat membantu siswa memperlancar kegiatan akademiknya. 

Siswa juga dapat menuangkan ide-ide yang dimilikinya dengan menulis. Dengan 

keterampilan menulis siswa akan terhindar dari kendala dalam berkomunikasi. 

Melalui proses menulis siswa telah melalui proses memecahkan permasalahan yang 

kompleks. 

Pada kurikulum 2006 atau yang sekarang dikenal dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA mata pelajaran bahasa Indonesia kelas X 

tercantum kompetensi dasar tentang menulis karangan argumentasi, yaitu menulis 

gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf argumentasi. 

Kemampuan siswa menulis karangan argumentasi semakin menurun setiap 

tahunnya.  

Untuk mencapai kompetensi tersebut, siswa harus mencapai beberapa 

indikator, yaitu (1) siswa mampu menulis karangan argumentasi berdasarkan media 

ICT yang diberikan, (2) siswa mampu menemukan data-data dan fakta yang 

diperlukan untuk menulis, dan (3) siswa mampu mengorganisasikan data dan fakta 

menjadi sebuah paragraf. 

Masing- masing indikator tentunya memiliki kelemahan-kelemahan, pada 

indikator pertama mengenai kemampuan siswa menulis karangan argumentasi 

berdasarkan media ICT yang diberikan. Kebanyakan siswa tidak memperhatikan 
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jenis media yang diberikan oleh guru saat mengajar, karena media yang diberikan 

kurang menarik dan siswa juga kurang menyadari hal-hal yang penting dalam 

media yang diberikan sebagai bahan untuk menulis karangan argumentasi.  

Pada indikator kedua, siswa harus mampu menemukan data-data dan fakta-

fakta yang diperlukan untuk menulis karangan argumentasi. Siswa kurang peka 

terhadap informasi-informasi yang disajikan dari media maupun yang ada di 

lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa kesulitan untuk menullis. Siswa lebih 

terbiasa hanya merangkaikan saja kalimat menjadi paragraf, disbanding siswa harus 

membuat sendiri. Siswa diharuskan untuk menemukan sendiri bahan yang akan 

ditulis dalam karangan argumentasi. 

Indikator ketiga, siswa diharapkan mampu mengorganisasikan data dan 

fakta menjadi sebuah paragraf. Setelah siswa menerima media yang diberika, 

seharusnya siswa bisa mengambil hal-hal yang dibutuhkan untuk dijadikan bahan 

untuk menulis karangan argumentasi. Data dan fakta yang diperoleh siswa harus 

dirnagkai agar bisa menjadi paragraf yang baik. Sedangkan sampai saat ini siswa 

masih kurang dalam merangkaikan data dan fakta yang dimiliki agar menjadi 

pargraf argumentasi yang benar. 

Banyaknya kelemahan siswa dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari 

kekurangan pada indikator yang telah disebutkan. Meski demikian guru masih tetap 

menggunakan media dan metode yang selalu digunakan sebelumnya. Metode lama 

yang digunakan belum bisa meningkatkan kemampuan menulis siswa, serta media 

yang belum maksimal digunakan juga membuat siswa kurang menarik untuk 

mengikuti pembelajaran di kelas. 
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Dari hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia, diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas X-3 SMA N 2 Temanggung, 

khususnya pokok bahasan keterampilan menulis karangan argumentasi belum 

maksimal. Kekurangan yang ada pada siswa adalah (1) siswa masih kurang tertarik 

membaca, (2) siswa masih kurang memiliki ide untuk mengarang, (3) siswa masih 

mempunyai keterbatasan kosakata, (4) siswa masih kesulitan menggunakan tata 

bahasa baku, (5) siswa masih sulit membedakan antara jenis paragraf argumentasi 

dan eksposisi serta persuasi, (6) siswa masih terpengaruh dengan bahasa pidato dan 

bahasa penyiar televisi, dan (7) siswa masih sangat terpengaruh oleh bahasa gaul 

yang digunakan ketika berkomunikasi sehari-hari. 

Ada beberapa faktor yang mengganggu pembelajaran menulis karangan 

argumentasi pada siswa kelas X-3 SMA Negeri 2 Temanggung antara lain, karena 

banyaknya kegiatan di luar kelas yang menggangu konsentrasi siswa di dalam 

kelas, media pembelajaran yang kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh guru 

sehingga membuat siswa bosan, dan siswa kurang memiliki wawasan tentang fakta-

fakta yang terjadi di sekitar kehidupan mereka. Sehingga karangan yang dihasikan 

kurang baik dan berbobot. 

Kemajuan teknologi kini mengharuskan semua guru agar mampu mengajar 

dengan maksimal menggunakan media pembelajaran berbasis ICT (Information 

Communication Technology). Penerapan model pembelajaran ini kurang berhasil 

dilakukan oleh guru. Guru kurang menguasai cara mengajar dengan menggunakan 

media pembelajaran. Meskipun guru sudah mencoba menggunakan media 

pembelajaran, akan tetapi media itu kurang menarik siswa. Yang ditakutkan siswa 
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lebih mahir menggunakan media berbasis ICT dibanding guru. Dan media yang 

digunakan guru cenderung sama di setiap pembelajaran. Siswa merasa bisa 

menguasai bahasa Indonesia tanpa harus memperhatikan pembelajaran yang 

dilakukan guru di depan kelas. Hal ini yang menjadi alasan utama ketidakberhasilan 

guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia. 

Setelah guru menjelaskan mengenai jenis karangan argumentasi, guru 

langsung memberikan kutipan berita yang nantinya akan menjadi sumber siswa 

menulis karangan argumentasi. Guru tidak membedakan dan menjelaskan 

bagaimana ciri-ciri karangan argumentasi itu kepada siswa. Untuk itu guru perlu 

memilih metode dan media pembelajaran yang tepat untuk siswa, agar 

pembelajaran lebih menyenangkan, kondusif, dan kebutuhan siswa juga tercapai 

secara maksimal. Sehingga siswa berminat mengikuti pembelajaran bahasa 

Indonesia yang dilakukan guru. 

Ada banyak jenis metode atau teknik mengajar yang bisa diterapkan guru di 

dalam kelas, akan tetapi guru kurang memiliki pengetahuan yang luas mengenai 

keragaman metode pembelajaran yang telah diciptakan. Perubahan sistem 

pembelajaran yang semakin cepat membuat guru belum siap menggunakan 

berbagai macam metode pembelajaran untuk diterapkan di dalam kelas. Guru 

cenderung menggunakan metode yang sama atau metode yang lama.  

Dengan menggunakan metode kontekstual, guru dapat menghadirkan 

keadaan nyata  dalam kehidupan bermasyarakat ke dalam kelas. Guru tidak perlu 

kesulitan mencari cara untuk menarik perhatian siswa. Konsep ini menghadirkan 

dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara 
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pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, 

sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang 

terbatas, sedikit-demi sedikit, dan dari proses mengkontruksi sendiri, sebagai bekal 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. 

Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan siswa 

belajar dengan penuh makna (Nurhadi 2003:2). 

Kebiasaan guru selama ini ketika mereka kehabisan kata-kata untuk 

mengajar, guru mengalihkan pembelajaran dengan membentuk kelompok. Setelah 

membentuk kelompok, guru kurang memantau kegiatan siswa. Yang tidak paham 

hanya menopang nama dalam kelompok mereka. Banyak alasan yang dihadapi 

siswa dalam proses belajar saat ini. Siswa masih kesulitan untuk menerapkan apa 

yang diajarkan oleh guru, sama halnya dengan membuat karangan argumentasi. 

Siswa memahami teori dari karangan argumentasi tersebut, akan tetapi jika mereka 

diminta untuk membuat karangan tersebut, siswa masih bingung membedakan 

antara jenis karangan argumentasi, persuasi, dan eksposisi. Kendala yang dihadapi 

siswa ini membuat guru harus lebih kreatif lagi dalam menyajikan materi ajar di 

kelas. 

Ada beberapa karakteristik dalam pembelajaran kontekstual yaitu (1) 

melakukan hubungan yang bermakna, (2) melakukan kegiatan-kegiatan yang 

signifikan, (3) belajar yang diatur sendiri, (4) bekerja sama, (5) berpikir kritis dan 

kreatif, (6) mengasuh atau memelihara pribadi siswa, (7) mencapai standar yang 

tinggi, (8) menggunakan penilaian autentik. Dengan adanya karakteristik seperti itu 

siswa akan dituntut untuk lebih menguasai pembelajaran. Siswa harus menciptakan 
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suasana pembelajaran sendiri, sehingga menghasilkan pembelajaran yang 

menyenangkan dan efektif. 

Prinsip penerapan kontekstual ini adalah merencanakan pembelajaran sesuai 

dengan kewajaran perkembangan mental siswa, kemudian membentuk kelompok 

belajar yang saling tergantung, lalu menyediakan lingkungan pembelajaran yang 

mandiri, setelah itu mempertimbangkan keragaman siswa, memperhatikan multi-

intelegensi, menggunakan teknik bertanya, dan menerapkan penilaian autentik. 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang mendukung pembelajaran 

mandiri dan memiliki tiga karakteristik yaitu, kesadaran berpikir, penggunaan 

strategi, dan motivasi berkelanjutan. Sedangkan penilaian autentik dilakukan 

dengan mengevaluasi penerapan pengetahuan dan berpikir kompleks seorang siswa, 

daripada sekedar hafalan informasi aktual (Nurhadi 2003). 

Untuk cara penyajian materi ajar ke dalam kelas, guru bisa menggunakan 

media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

belajar lebih aktif dan mandiri. Berbagai media bahasa yang dapat digunakan oleh 

guru terkait dengan ICT seperti, komputer, televisi, internet, LCD, dan lain-lain. 

ICT atau e-learning didefinisikan sebagai sistem pendidikan yang menggunakan 

aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, 

jaringan komputer, dan lain-lain (Learn Frame.Com dalam Darmajaya, 2001). 

Pemanfaatan bahan ajar yang dikemas dalam bentuk media berbasis ICT  dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. Media pembelajaran berbasis ICT sebagai alat 

untuk membantu siswa menguasai teknologi informatika dan materi pelajaran 

umum lainnya dengan lebih cepat, menyenangkan dan meningkatkan hasil belajar. 
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Dengan adanya berbagai paparan di atas, peneliti tertarik menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT di dalam 

kelas, diharapkan guru bisa memaksimalkan media yang ada sehingga siswa 

menjadi lebih tertarik untuk mencari ide sebagai bahan tulisan. Media pembelajaran 

berbasis ICT dengan memunculkan keadaan nyata yang terjadi di lingkungan 

sebagai bahan ajar diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar dan 

keterampilan menulis karangan argumentasi siswa kelas X-3 SMA N 2 

Temanggung. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keterampilan menulis karangan argumentasi siswa kelas X-3 SMA Negeri 2 

Temanggung masih belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini terjadi karena 

adanya beberapa permasalahan yang masih sering ditemui siswa ketika proses 

belajar.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan menulis siswa. 

Faktor pertama yaitu menggenai kemampuan siswa menulis karangan argumentasi. 

Siswa kurang menyukai kegiatan menulis, karena kurangnya pembiasaan dari guru 

untuk menulis di dalam kelas. Siswa juga kurang latihan-latihan dalam hal menulis 

karangan argumentasi. Menulis membutuhkan kemampuan dan daya imajinasi yang 

tinggi dari siswa, jika siswa tidak melatihnya maka otak siswa akan tumpul dalam 

hal menulis.  

Siswa juga kurang memiliki minat untuk mengikuti kegitan pembelajaran 

bahasa Indonesia, sehingga kemampuan siswa untuk menulis kurang terasah. Saat 
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ini dimanjakan oleh kecanggihan tekhnologi yang membuat siswa malas untuk 

menulis. Sehingga kemampuan menulis siswa tidak bisa berkembang. Siswa selalu 

diberikan cara belajar yang sama setiap pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga 

siswa gampang bosan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Di dalam kelas 

siswa lebih sibuk untuk bermain dengan laptop atau bercerita dengan temannya, 

sehingga siswa menganggap sepele kegiatan pembelajaran ini.  

Faktor kedua yaitu mengenai cara guru melakukan pembelajaran di dalam 

kelas. Dari penggunaan metode guru di dalam kelas, guru selalu menggunakan 

metode yang sama setiap kali mengajar. Bahkan untuk mengajarkan menulis, 

pembelajaran tetap menggunakan metode yang sama. Guru hanya memberikan 

contoh surat kabar yang nantinya akan didiskusikan oleh siswa untuk dicari data 

dan dijadikan sebagai bahan untuk menulis argumentasi. Guru kurang memberikan 

variasi dalam mengajarkan menulis argumentasi. Diharapkan dengan menggunakan 

metode kontekstual ini, siswa bisa lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Dengan berkelompok dan berdiskusi bersama siswa akan 

memecahkan masalah dari materi yang diberikan. Siswa bersama kelompoknya 

akan menemukan data dan fakta yang dibutuhkan untuk menulis karangan 

argumentasi. Dengan demikian siswa lebih termotivasi untuk mengeluarkan ide 

yang mereka miliki untuk menulis. 

Guru juga kurang memanfaatkan media yang telah disediakan oleh sekolah 

di setiap kelas. Guru masih kurang menguasai cara penggunaan media dengan 

tepat, sehingga pembelajaran menjadi kurang maksimal. Media yang biasa 

digunakan oleh guru hanya berupa potongan koran yang dibagikan kepada siswa. 
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Potongan Koran ini menjadi kurang menarik bagi siswa yang memang kurang 

menyukai kegiatan membaca, sehingga siswa hanya asal mengerjakan tugas 

menulis mereka. Dengan adanya penggunaan media ICT yang sudah didukung 

kesediaan alat di dalam kelas, guru bisa lebih kreatif untuk menyediakan media 

ketika pembelajaran. Media ICT bisa membantu guru dalam mengajar, sehingga 

guru tidak perlu terlalu banyak bicara di dalam kelas dan siswa juga lebih 

memperhatikan materi yang diberikan oleh guru. Menggunakan media ICT bisa 

berupa apa saja, sehingga dengan begitu siswa lebih tertarik untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran menulis ini. 

Banyaknya kekurangan yang masih terjadi dalam pembelajaran menulis 

karangan argumentasi di dalam kelas, membuat peneliti untuk melakukan penelitian 

guna meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT di SMA 

Negeri 2 Temanggung. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti membatasi masalah penelitian yaitu bagaimana upaya meningkatkan 

keterampilan menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada siswa kelas X 3 SMA 

Negeri 2 Temanggung. Pembatasan masalah ini diambil karena masih rendahnya 

keterampilan menulis karangan argumentasi pada siswa. Peneliti merasa hal ini 

sangat penting untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi 
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pada siswa dengan menggunakan metode kontekstual dan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT yang berorientasi pada 

peningkatan kompetensi Menulis Gagasan untuk Mendukung Suatu Pendapat 

dalam Bentuk Paragraf Argumentasi? 

2) Bagaimanakah hasil peningkatan keterampilan menulis karangan argumentasi 

setelah menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT pada siswa kelas X-3 SMA N 2 Temanggung? 

3) Bagaimanakah perubahan perilaku siswa kelas X-3 SMA N 2 Temanggung 

setelah pembelajaran dengan menggunakan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Mendeskripsikan proses pembelajaran menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT yang berorientasi pada 
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peningkatan kompetensi “Menulis Gagasan untuk Mendukung Suatu Pendapat 

dalam Bentuk Paragraf Argumentasi”. 

2) Mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis karangan argumentasi 

setelah menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT pada siswa kelas X-3 SMA N 2 Temanggung. 

3) Mendeskripsikan perubahan perilaku siswa kelas X-3 SMA N 2 Temanggung 

setelah pembelajaran dengan menggunakan metode kontekstual dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Dengan menggunakan metode kontekstual yang berbasis ICT diharapkan 

guru mampu meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi siswa. 

Dengan menggunakan metode ini guru dapat mengembangkan wawasan siswa dan 

guru juga menjadi lebih kreatif dalam menyajikan proses belajar mengajar. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian bagi siswa yaitu (1) meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis karangan argumentasi, (2) meningkatkan pemahaman siswa dalam 

menulis karangan argumentasi, dan (3) meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 
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Manfaat penelitian bagi guru yaitu (1) meningkatkan kreativitas guru dalam 

menyajikan pembelajaran, (2) memperbaiki kekurangan guru dalam mengajar, (3) 

menciptakan suasana belajar yang efektif dan kreatif, dan (4) membantu guru untuk 

memaksimalkan media yang ada. 

Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu (1) sebagai sumbangan pemikirandan 

tolak ukur guru mata pelajaran yang lain, (2) sebagai pertimbangan untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, dan (3) untuk meningkatkan 

pemanfaatan media dan sarana pendidikan di sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS  

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tindakan kelas  merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

mutu kualitas dari kompetensi siswa maupun cara mengajar guru di kelas. Banyak 

penelitian dilakukan untuk melanjutkan penelitian terdahulu, namun banyak juga 

penelitian yang baru atau penelitian yang dimulai dari nol. Peninjauan terhadap 

penelitian lain sangat dibutuhkan untuk mengetahui perbandingan penelitian yang 

telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Peningkatan keterampilan tentang menulis karangan argumentasi telah 

banyak dilakukan. Baik para ahli maupun mahasiswa, banyak yang telah meneliti 

cara meningkatkan kemampuan menulis argumentasi siswa. Bukti bahwa banyak 

peneliti yang melakukan penelitian tentang menulis karangan argumentasi adalah 

banyaknya penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan karangan argumentasi 

tersebut. 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain, yang pertama penelitian 

internasional dari Andrews pada tahun 2007 mengenai Research On Teaching 

Secondary English With ICT. Salah satu artikel kunci pada keadaan menggunakan 

komputer di sekolah menengah pelajaran bahasa Inggris adalah dengan Tweddle 

(1997). Pada grafik tahun 1980 dan 1990-an cara aplikasi komputer yang digunakan 

guru bahasa Inggris sangat kreatif, mereka beradaptasi untuk kebutuhan mereka 
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sendiri. Perintis di lapangan, seperti Bob Moy, memiliki program Pengembangan 

Baki maju seperti: program yang memberikan latihan cloze ajaib, mirip dengan foto 

berkembang dalam cairan kimia. Kebanyakan guru, bagaimanapun, melihat 

komputer sebagai mesin tik yang dimuliakan, yang memungkinkan pendekatan 

yang lebih mudah dikelola dan struktural untuk penyusunan dan penyusunan 

kembali melalui pengolah kata. Hal itu tidak begitu banyak komputer yang 

digunakan untuk penyusunan dan pengeditan yang telah menjadi bagian dari 

praktek di Inggris sejak awal 1980-an (lihat Andrews dan Noble 1981), pengolah 

kata pada komputer memungkinkan realisasi dari sebelumnya muka kurikuler. Pada 

saat yang sama, guru bahasa Inggris adalah menyadari keterbatasan dan potensi 

masa depan komputer di kelas. Sebagai penangkal dengan antusiasme idealis, yang 

dinyatakan oleh futuris tentang dampak komputer di kelas. 

Setelah membaca penelitian yang telah dilakukan oleh Andrews, peneliti 

menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki persamaan 

pada jenis media yang digunakan pada penelitian. Media yang digunakan dalam 

penelitian Andrews yaitu media ICT  sebagai media yang digunakan dalam 

pengajaran bahasa inggris tersebut. 

Perbedaan penelitian terletak pada bahasa yang dikaji dan subjek penelitian. 

Bahasa yang diteliti oleh Andrews adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa yang 

diteliti oleh peneliti adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 

memiliki pokok pembelajaran yang berbeda dalam pengajaran oleh guru. Dalam 

pengajaran bahasa Indonesia tidak lagi mempelajari proses membentuk kalimat 
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seperti dalam pengajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, akan sangat berbeda 

dalam proses penelitian antara kedua bahasa tersebut. 

Subjek yang diteliti oleh Andrews merupakan siswa, guru, serta bentuk 

pengajaran guru pada umumnya, sedangkan subjek yang diteliti oleh peneliti hanya 

terbatas pada siswa kelas X 3 SMA Negeri 2 Temanggung. Dengan demikian 

subjek yang digunakan oleh Andrews dan peneliti sangat berbeda. Andrews 

memiliki subjek penelitian yang sangat luas sebagai bahan penelitian untuk 

mendapatkan hasil yang lebih akurat, sedang peneliti membatasi subjek penelitian 

agar lebih fokus dalam pengolahan data nantinya. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Vert pada tahun 2011 dengan judul 

Defining the Transformation of Data to Contextual Knowledge. Pemeriksaan 

mengarah ke konsep-konsep kunci pertama dalam mendefinisikan proses baru 

berbasis model kontekstual. Bab ini berlanjut dengan pemeriksaan rinci 

sifat data dan informasi sehingga lebih halus nuansa model tersebut dapat dipahami 

dalam kesamaan dan analisis diskusi. Ini disajikan sebagai dasar lebih lanjut untuk 

menentukan konteks model. Model awal ini kemudian dibahas dan dijelaskan, dan 

potensi tata bahasa semantik dikembangkan untuk memproses mengendalikan dan 

penyebaran informasi kontekstual. Tata bahasa ini terbuka di jenis aplikasi spesifik 

tanggapan pengguna model konteks mungkin berlaku untuk pengetahuan yang 

diperoleh dari pengolahan kontekstual. Awal Model konteks memiliki beberapa 

kelemahan karena cara kontekstual berdasarkan informasi dapat dikumpulkan. Oleh 

karena itu, argumen untuk agregasi data kontekstual ke dalam super konteks 

diperiksa. Agregasi dilakukan melalui analisis kesamaan. Beberapa metode 
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potensial dibahas untuk penalaran tentang kemiripan, dan beberapa ide tentang 

bagaimana mereka dapat diterapkan untuk pemodelan kontekstual disajikan. Bab 

ini diakhiri dengan beberapa pikiran tentang sifat kualitas konteks karena mungkin 

diterapkan pada kepercayaan pengolahan dan pemanfaatan pengetahuan dari 

kontekstual pengolahan. 

Setelah membaca penelitian yang telah dilakukan oleh Vert, peneliti 

menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki persamaan 

pada jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian. Pendekatan yang digunakan 

oleh Vert adalah jenis kontekstual. Pada penelitian Vert, tranformasi data 

digunakan untuk mengetahui perkembangan kontekstual. Tidaj hanya dilihat dari 

karakteristiknya saja, Vert juga meneliti pengolahan data pada kontekstual.   

Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian dan ruang lingkup 

penelitian. Subjek yang diteliti oleh Vert yaitu pengetahuan kontekstual, sedangkan 

subjek yang diteliti oleh peneliti yaitu siswa kelas X 3 SMA Negeri 2 Temanggung. 

Dengan demikian subjek yang digunakan oleh Vert dan peneliti sangat berbeda. 

Ruang lingkup yang digunkan oleh peneliti yaitu pada sector pendidikan, 

sedangkan penelitian Vert ruang lingkup yang digunakan meliputi berbagai 

pengolahan data yang berhubungan dengan kontekstual. 

Skripsi dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi Melalui Penerapan Teknik Menulis Terbimbing Bagi Siswa Kelas XII 

IPS 3 SMA Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2006/2007, yang 

ditulis oleh Harningsih (2007). Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa rata-rata 

keterampilan menulis karangan argumentasi pada prasiklus masuk kategori kurang. 
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Setelah digunakan beberapa tindakan berupa penggunaan teknik menulis 

terbimbing pada siklus I rata-rata keterampilan menulis karangan argumentasi 

siswa meningkat dan belum mampu mencapai standar minimal ketuntasan hasil 

belajar. Pada siklus II juga mengalami peningkatan dan telah mencapai batas 

standar ketuntasan belajar. Berdasarkan data nontes dapat diketahui adanya 

perubahan perilaku belajar siswa ke arah positif, pada siklus I siswa masih belum 

terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, siswa kurang perhatian 

dalam menulis karangan argumentasi. Suasana kelas juga kurang mendukung 

karena agak gaduh sehingga mengganggu konsentrasi siswa lainnya. Keadaan ini 

berbeda dengan siklus II siswa lebih antusias dibanding siklus I. Rasa ketertarikan 

mereka dalam karangan argumentasi lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari semangat 

mereka dalam mengikuti pembelajaran. 

Setelah membaca penelitian yang telah dilakukan oleh Harningsih, peneliti 

menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki 

persamaan, seperti jenis penelitian dan kompetensi yang diteliti oleh penelitian 

terdahulu. Persamaan pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian 

tindakan kelas, sedangkan persamaan dalam hal kompetensi yaitu meneliti tentang 

peningkatan kompetensi menulis karangan argumentasi.  

Perbedaan penelitian terletak pada masalah yang dikaji, keterampilan 

penelitian, dan subjek penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh Harningsih 

menggunakan teknik menulis terbimbing. Masalah yang dikaji oleh Harningsih 

apakah dengan menggunakan teknik menulis terbimbing dapat meningkatkan 

kemampuan menulis karangan argumentasi siswa kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 
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Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2006/2007 dan bagaimana perubahan 

perilaku siswa setelah menggunakan teknik menulis terbimbing. Sedangkan 

masalah yang dikaji oleh peneliti apakah melalui metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung dan 

bagaimana perubahan perilaku siswa setelah menerapkan metode pembelajaran 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT.  

Keterampilan yang digunakan oleh Harningsih adalah keterampilan 

keterampilan menulis menyusun paragraf argumentasi untuk berbagai keperluan. 

Keterampilan yang digunakan oleh peneliti adalah keterampilan keterampilan 

menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf 

argumentasi. Subjek penelitian milik Harningsih adalah siswa kelas XII IPS 3 SMA 

Negeri 1 Sragi Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2006/2007, sedangkan subjek 

penelitian peneliti adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung. 

Saddiyah (2008) menulis skripsi dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Argumentasi Dengan Penerapan Model Pembelajaran Dan 

Sistem Penilaian Portofolio Pada Siswa Kelas X6 SMA Negeri 1 Pemalang. Dari 

hasil penelitian ini nilai rata-rata keterampilan menulis karangan argumentasi pada 

siswa kelas X 6 SMA Negeri 1 Pemalang mengalami peningkatan. Pembelajaran 

menulis karangan argumentasi dengan menggunakan model pembelajaran dan 

sistem penilaian berbasis portofolio juga meningkatkan life skill siswa kelas X 6 

SMA Negeri 1 Pemalang. Penguasaan life skill pada siklus I meningkat yang 
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termasuk kategori cukup dan pada siklus II meningkat termasuk dalam kategori 

baik. 

Setelah membaca penelitian yang telah dilakukan oleh Saddiyah, peneliti 

menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki 

persamaan, seperti jenis penelitian dan keterampilan yang diteliti oleh penelitian 

terdahulu. Persamaan pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian 

tindakan kelas. Persamaan pada keterampilan penelitian yaitu sama meneliti tentang 

menulis paragraf argumentasi. 

Perbedaan penelitian terletak pada masalah yang dikaji, keterampilan 

penelitian, dan subjek penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh Saddiyah yaitu 

penerapan model pembelajaran dan sistem penilaian portofolio. Masalah yang 

dikaji oleh Saddiyah apakah dengan menggunakan penerapan model pembelajaran 

dan sistem penilaian portofolio dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 

argumentasi siswa kelas X 6 SMA Negeri 1 Pemalang dan bagaimana perubahan 

perilaku siswa setelah menggunakan penerapan model pembelajaran dan sistem 

penilaian portofolio. Sedangkan masalah yang dikaji oleh peneliti apakah melalui 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dapat 

meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Temanggung dan bagaimana perubahan perilaku siswa setelah 

menerapkan metode pembelajaran kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT. Subjek penelitian milik Saddiyah adalah siswa kelas X 6 SMA 

Negeri 1 Pemalang, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas X 

SMA Negeri 2 Temanggung. 
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Kartikasari (2008) dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Argumentasi Dalam Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode STAD 

Pada Siswa Kelas X A SMA Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung Tahun 

Ajaran 2007/2008. Dari hasil penelitian ini mengalami peningkatan. Sebelum 

dilakukan tindakan nilai rata-rata klasikal menulis karangan argumentasi kurang 

memuaskan. Pada siklus I terjadi peningkatan, peningkatan keterampilan menulis 

karangan argumentasi siswa ini juga diikuti dengan perubahan tingkah laku negatif 

menjadi tingkah laku positif. Pada siklus II siswa terlihat senang dan menikmati 

pembelajaran, mereka semakin aktif dan bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran.  

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Kartikasari, peneliti menemukan 

beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki persamaan, seperti 

jenis penelitian dan keterampilan  yang diteliti. Persamaan pada jenis penelitian 

yaitu menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Persamaan pada keterampilan 

penelitian yaitu sama meneliti tentang menulis paragraf argumentasi. 

Perbedaan penelitian terletak pada tindakan yang digunakan, masalah yang 

dikaji, dan subjek penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh Kartikasari 

menggunakan pembelajaran kooperatif dengan metode STAD. Masalah yang dikaji 

oleh Kartikasari apakah dengan menggunakan pembelajaran kooperatif dengan 

metode STAD dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan argumentasi 

siswa kelas X A SMA Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 

2007/2008 dan bagaimana perubahan perilaku siswa setelah menggunakan 

pembelajaran kooperatif dengan metode STAD. Sedangkan masalah yang dikaji 
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oleh peneliti apakah melalui metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung dan bagaimana perubahan 

perilaku siswa setelah menerapkan metode pembelajaran kontekstual dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Subjek penelitian milik Kartikasari adalah 

siswa kelas X A SMA Negeri 1 Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Ajaran 

2007/2008, sedangkan subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas X SMA Negeri 

2 Temanggung. 

Hapsari (2008) menulis skripsi dengan judul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Argumentasi Dengan Media Karikatur Politik Pada Siswa 

Kelas X 1 Jurusan Akuntansi SMK Veteran  Semarang Tahun Ajaran 2007/2008. 

hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keterampilan menulis 

karangan argumentasi dengan menggunakan media gambar karikatur politik. Nilai 

rata-rata kelas mengalami peningkatan. Kemudian pada siklus II nilai rata-rata 

kelas meningkat. Setelah digunakan pembelajaran menggunakan  media gambar 

karikatur politik terjadi perubahan tingkah laku siswa yang sebelumnya merasa 

kurang siap dan kurang aktif dalam pembelajaran menjadi siap dan lebih aktif 

mengikuti pembelajaran. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hapsari, peneliti menemukan 

beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki persamaan, seperti 

jenis penelitian dan keterampilan  yang diteliti. Persamaan pada jenis penelitian 

yaitu menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Persamaan pada keterampilan 

penelitian yaitu sama meneliti tentang menulis paragraf argumentasi. 
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Perbedaan penelitian terletak pada tindakan yang digunakan, masalah yang 

dikaji, dan subjek penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh Hapsari menggunakan 

media karikatur politik. Masalah yang dikaji oleh Hapsari apakah dengan 

menggunakan media karikatur politik dapat meningkatkan kemampuan menulis 

karangan argumentasi siswa kelas X 1 Jurusan Akuntansi SMK Veteran  Semarang 

Tahun Ajaran 2007/2008 dan bagaimana perubahan perilaku siswa setelah 

menggunakan media karikatur politik. Sedangkan masalah yang dikaji oleh peneliti 

apakah melalui metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis ICT dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi 

siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung dan bagaimana perubahan perilaku 

siswa setelah menerapkan metode pembelajaran kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. Subjek penelitian milik Hapsari adalah siswa kelas X 1 

Jurusan Akuntansi SMK Veteran  Semarang Tahun Ajaran 2007/2008, sedangkan 

subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung. 

Nursasi (2009) dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf 

Argumentasi Melalui Pendekatan SAVI Dengan Pemanfaatan Karikatur Media 

Massa Pada Siswa Kelas X3 SMA Negeri 3 Pemalang Tahun Ajaran 2008/2009. 

Penelitian ini mengalami peningkatan, peningkatan ini juga diikuti dengan 

perubahan perilaku siswa ke arah positif. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Nursasi, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini 

memiliki persamaan, seperti jenis penelitian dan keterampilan  yang diteliti. 

Persamaan pada jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. 
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Persamaan pada keterampilan penelitian yaitu sama meneliti tentang menulis 

paragraf argumentasi. 

Perbedaan penelitian terletak pada tindakan yang digunakan, masalah yang 

dikaji, dan subjek penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh Nursasi menggunakan 

pendekatan SAVI dengan pemanfaatan karikatur media massa. Masalah yang dikaji 

oleh Nursasi apakah dengan menggunakan pendekatan SAVI dengan pemanfaatan 

karikatur media massa dapat meningkatkan kemampuan menulis karangan 

argumentasi siswa kelas X3 SMA Negeri 3 Pemalang Tahun Ajaran 2008/2009 dan 

bagaimana perubahan perilaku siswa setelah menggunakan pendekatan SAVI 

dengan pemanfaatan karikatur media massa. Sedangkan masalah yang dikaji oleh 

peneliti apakah melalui metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung dan bagaimana perubahan 

perilaku siswa setelah menerapkan metode pembelajaran kontekstual dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Subjek penelitian milik Nursasii adalah 

siswa kelas X3 SMA Negeri 3 Pemalang Tahun Ajaran 2008/2009, sedangkan 

subjek penelitian peneliti adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung. 

Setelah membaca beberapa penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Penelitian ini memiliki 

persamaan, seperti jenis penelitian dan keterampilan yang diteliti oleh penelitian 

terdahulu. Persamaan pada jenis penelitian yaitu merupakan penelitian tindakan 

kelas, sedangkan persamaan keterampilan yaitu meneliti tentang peningkatan 

kompetensi menulis karangan argumentasi.  



25 

 

 
 

Perbedaan penelitian terletak pada tindakan yang dilakukan peneliti, 

masalah yang dikaji, dan subjek penelitian. Masalah yang dikaji peneliti apakah 

dengan menggunakan metode kontekstual dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan argumentasi siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung dan 

bagaimana perubahan perilaku siswa setelah menerapkan metode pembelajaran 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan deskripsi peningkatan keterampilan menulis karangan 

argumentasi dan perubahan perilaku siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung 

setelah menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 2 

Temanggung. 

Penelitian selanjutnya yaitu Pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar oleh 

Sunandar (2009) dari IKIP PGRI Semarang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

mengetahui apakah menggunakan pembelajaran kontekstual (CTL) Pendekatan 

yang lebih efektif daripada mengajar dan belajar tekstual (TTL) pendekatan dalam 

pembelajaran matematika. Sampel penelitian ini adalah 85 siswa dari SD kelas VA 

dan VB dari 02/01 Ngesrep di Semarang. Instrumen dalam penelitian ini adalah (1) 

tes hasil belajar (2) lembar observasi aktivitas belajar (3) lembar observasi aktivitas 

guru. Hasil penelitian ini adalah (1) hasil belajar matematika terutama pada topik 

fraksi siswa dengan pendekatan pengajaran CTL adalah pada level yang baik, (2) 

hasil belajar matematika terutama pada topik fraksi siswa dengan pendekatan 

instruksi TTL adalah pada tingkat menengah, (3) aktivitas guru mengajar terutama 
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pada topik fraksi oleh CTL yang baik, dan (4) hasil belajar matematika siswa 

dengan pendekatan pengajaran CTL lebih tinggi daripada hasil belajar matematika 

terutama pada topik fraksi siswa dengan pendekatan instruksi TTL. 

Peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian 

ini. Persamaan antara penilitian ini dengan penelitian milik peneliti pada jenis 

penelitian yang dilakukan dan tindakan yang dilakukan peneliti untuk 

meningkatkan hasil. Sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu pada subjek yang 

diteliti oleh peneliti, mata pelajaran yang diteliti, dan pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis mencakup hakikat menulis, karangan argumentasi, 

metode kontekstual, media pembelajaran ICT, pembelajaran menulis argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

 

 

 

 

2.2.1 Hakikat Menulis 

Dalam kegiatan menulis banyak hal yang harus diketahui oleh seorang 

peneliti. Dalam landasan teoretis berikut ini peneliti akan mengkaji mengenai 

pengertian, tujuan, manfaat, langkah-langkah dalam menulis. 
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2.2.1.1 Pengertian Menulis 

Kata menulis mempunyai dua arti. Pertama, mengubah bunyi yang dapat 

didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Kedua, kata menulis mempunyai 

arti kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang yang melakukan 

kegiatan ini dinamakan peneliti dan kegiatannya berupa tulisan. Tulisan dilandasi 

fakta, pengalaman, pengamatan, penelitian, pemikiran, atau analisis suatu masalah 

(Wiyanto 2004:1-3). 

Di sisi lain Abbas (2007) menyatakan menulis adalah urusan pribadi. 

Menulis merupakan aktivitas „melahirkan‟ apa yang ada di pikiran, dan atau, apa 

yang diproses pikiran. Pikiran milik individu. Karena itu, ketika „dikeluarkan‟, apa 

pun bentuknya, merupakan urusan dan milik pribadi. 

Dari sudut pandang Permana (2009:8) menulis merupakan menyampaikan 

ide atau gagasan dan pesan dengan menggunakan lambang grafik (tulisan). Tulisan 

adalah suatu sistem komunikasi manusia yang menggunakan tanda-tanda yang 

dapat dibaca atau dilihat dengan nyata. Sehingga menulis adalah kemampuan 

seseorang dalam melukiskan lambang – lambang grafik untuk menyampaikan ide 

atau gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. 

Pandangan lain mengenai menulis dinyatakan oleh Samosir (2010) bahwa 

menulis bukan hanya sekedar menuliskan apa yang diucapkan (membahasatuliskan 

bahasa lisan), tetapi merupakan suatu kegiatan yang terorganisir sedemikian rupa 

sehingga terjadi suatu tindak komunikasi (antara peneliti dengan pembaca). Bila 
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apa yang dimaksudkan oleh peneliti sama dengan yang diamaksudkan oleh 

pembaca, maka seseorang dapat dikatakan telah terampil menulis. 

Dari beberapa pendapat tentang menulis di atas, peneliti menyimpulkan apa 

yang dimaksud dengan menulis. Menulis adalah kegiatan mengubah bunyi atau 

tanda yang ada di pikiran berupa gagasan menjadi lambang-lambang grafik yang 

memiliki makna dan dapat dimengerti orang yang membacanya. 

 

2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Ketika seseorang menulis, tentunya ada tujuan yang menjadi dasar mereka 

menulis sesuatu. Di bawah ini ada penjelasan dari beberapa ahli mengenai tujuan 

menulis yang telah ditemukan, antara lain: 

Hartig (dalam Tarigan 1983:24-25) mengatakan tujuan menulis meliputi (1) 

tujuan penugasan, yang dimaksud dengan tujuan penugasan yaitu peneliti menulis 

bukan karena kemauan sendiri melainkan tugas yang diberikan seseorang, (2) 

tujuan altruistik, dalam tujuan ini peneliti menulis atas dasar ingin menyenangkan, 

memahami, menolong, dan menghargai pembaca agar hidupnya lebih mudah dan 

menyenangkan, (3) tujuan persuasif, tulisan yang bertujuan meyakinkan para 

pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan, (4) tujuan informasional / 

penerangan, tulisan yang bertujuan memberi informasi atau keterangan/penerangan 

kepada para pembaca, (5) tujuan pernyataan diri, tulisan yang bertujuan 

memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada para pembaca, (6) 

tujuan kreatif, tujuan ini berkaitan dengan tujuan pernyataan diri. Tulisan yang 

bertujuan mencapai nilai-nilai artistik, nilai-nilai kesenian, dan (7) tujuan 
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pemecahan masalah, dalam hal ini peneliti ingin memecahkan, menjelaskan, 

meneliti agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. 

Dari sudut pandang Charlie (2006:111-112) menyatakan orang boleh saja 

menulis tanpa tujuan, namun lazimnya orang memulis untuk mencapai tujuan 

tertentu, seperti (1) memberi informasi, sebagian besar tulisan dihasilkan dengan 

tujuan memberi informasi, teristimewa bila hasil karya tulis tersebut 

diperjualbelikan, pada sisi positif lain, tulisan juga bersifat memperkenalkan atau 

mempromosikan sesuatu, termasuk suatu kejadian (berita) atau tempat (pariwisata), 

(2) mencerahkan jiwa, bacaan sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia 

modern, sehingga karya tulis selain sebagai komoditi juga layak dipandang sebagai 

salah satu sarana pencerahan pikiran dan jiwa, (3) mengekspresikan diri, tulisan 

juga merupakan sarana mengekspresikan diri, baik bagi perorangan maupun 

kelompok, (4) mengemukakan opini dan ide, buah pikiran pun hampir selalu 

diabadikan dalam bentuk tulisan, dan (5) menghibur, baik temanya humor maupun 

bukan, tulisan umumnya juga bersifat “menghibur”. 

Di sisi lain Syarif (2009) menyatakan tujuan menulis dapat dirunut dari 

tujuan-tujuan komunikasi yang cukup mendasar dalam konteks pengembangan 

peradapan dan kebudayaan mesyarakat itu sendiri. Adapun tujuan penelitian 

tersebut antara lain (1) menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data 

maupun peristiwa   termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan 

peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru 

tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini, (2) 

membujuk, melalui tulisan seorang peneliti mengharapkan pula pembaca dapat 
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menentukan sikap, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan 

apabila peneliti mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, 

bersahabat, dan mudah dicerna, (3) mendidik adalah salah satu tujuan dari 

komunikasi melalui tulisan, (4) menghibur, fungsi dan tujuan menghibur dalam 

komunikasi, bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak 

dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. 

Dari beberapa uraian mengenai tujuan menulis yang telah dikemukakan 

oleh para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan menulis yaitu (1) 

menginformasikan, menulis sebagian berisi informasi yang memberitahukan 

pembaca mengenai fakta, data, peristiwa, dan keterangan menganai sesuatu yang 

nantinya berguna bagi pembaca, (2) menghibur, tulisan yang bertujuan untuk 

menghibur pembaca, yaitu tulisan yang bisa menyenangkan, memahami, 

menghargai, dan menghibur pembaca, (3) mengekspresikan diri, tulisan yang berisi 

tentang pernyataan diri, yang bersifat meyakinkan pembaca, bersifat 

mengemukakan opini, dan bersifat mencerahkan jiwa merupakan tulisan yang 

ditulis untuk mengekspersikan diri peneliti, dan (4) mendidik, menulis juga bisa 

bertujuan untuk mendidik, melalui proses penugasan, proses memecahkan masalah, 

dan menambah wawasan peneliti dibimbing untuk bisa menulis dengan baik dan 

benar. 
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2.2.1.3 Manfaat Menulis 

Menulis mempunyai banyak manfaat bagi diri seorang peneliti. Menulis 

bisa menimbulkan apresiasi tersendiri bagi peneliti untuk menghasilkan karya yang 

bernilai. Berikut ini beberapa ahli telah mengklasifikasikan manfaat menulis. 

Bernard Percy (dalam Gie 2002:21-22) mengemukakan enam manfaat 

menulis dalam bukunya The Power of creative Writing yaitu (1) suatu sarana untuk 

pengungkapan diri, seseorang dapat begitu tersentuh lubuk hatinya sehingga perlu 

mengungkapkan gejolak yang ada dalam dirinya, (2) suatu sarana untuk 

pemahaman, seseorang dapat memperoleh pemahaman baru ketika proses menulis 

tersebut yang lebih mendalam tentang hal yang ditulisnya, (3) suatu sarana yang 

membantu untuk mengembangkan kepuasan pribadi, kepribadian, dan suatu 

perasaan harga diri, (4) suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran atau 

pencerapan terhadap lingkungan sekeliling seseorang, (5) suatu sarana untuk 

keterlibatan secara bersemangat dan bukannya penerimaan yang pasrah, dan (6) 

suatu sarana untuk mengembangkan suatu pemahaman tentang dan kemampuan 

menggunakan bahasa. 

Di sisi lain Yanti (2008) menyatakan manfaat menulis yang  bisa diperoleh 

yaitu (1) menulis dapat menyelamatkan hidup, dengan menulis kita dapat 

mengungkapkan perasaan kita tanpa batas, (2) menulis itu menyehatkan, James W 

Pannebaker (1990) meneliti bahwa menulis dapat menjernihkan pikiran, menulis 

dapat mengatasi trauma, menulis membantu mendapatkan dan mengingat informasi 

baru,menulis dapat membantu memecahkan masalah, dan menulis-bebas dapat 

membantu kita ketika terpaksa harus menulis, (3) menulis itu langkah menuju 
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keabadian, fakta-fakta tersebut seharusnya dapat membuat kita semakin tergerak 

untuk lebih banyak lagi menuliskan hal-hal yang bermanfaat, dan (4) menulis 

berarti menata dan meningkatkan kemampuan berpikir, menulis membuat kita 

terbiasa berpikir sistematis dan saksama. 

Dari penjelasan manfaat menulis di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

manfaat menulis yaitu menulis dapat menambah pemahaman sebagai peneliti dalam 

berbagai hal, menulis dapat menyehatkan peneliti, menulis dapat membantu untuk 

mempertajam kemampuan berpikir, menulis dapat membantu mengekspresikan diri 

peneliti, dan menulis sebagai pemuasan diri peneliti. 

 

2.2.1.4 Langkah-Langkah Menulis 

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peneliti untuk menghasilkan 

tulisan yang bernilai. Berikut ini ada beberapa uraian langkah-langkah peneliti 

menurut para ahli. 

Menurut Syarif (2009) langkah-langkah menulis meliputi (1) perencanaan 

karangan, secara teoritis proses penelitian meliputi tiga tahap utama, yaitu 

prapenelitian, penelitian dan revisi. Ini tidak berarti bahwa kegiatan menulis 

dilakukan secara terpisah-pisah. Pada tahap prapenelitian kita membuat persiapan-

persiapan yang akan digunakan pada penelitiaan dengan kata lain merencanakan 

karangan, dan (2) pemilihan topik, kegiatan yang mula-mula dilakukan jika menulis 

suatu karangan menentukan topik. Hal ini untuk menentukan apa yang akan dibahas 

dalam tulisan. Ada beberapa yang harus dipertimbangkan dalam memilih topik 

yaitu (1) topik itu ada manfaatnya dan layak dibahas, (2) topik itu cukup menarik 
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terutama bagi peneliti, (3) topik itu dikenal baik oleh peneliti, (4) bahan yang 

diperlukan dapat diperoleh dan cukup memadai, dan (5) topik itu tidak terlalu luas 

dan tidak terlalu sempit. 

Pandangan lain dari Wagiran (2010:36-40) menyatakan langkah menulis 

yaitu: 

1) Tahap Pramenulis 

 Pada tahap pramenulis melakukan kegiatan meliputi (1) menulis topik 

berdasarkan pengalaman sendiri, (2) melakukan kegiatan-kegiatan latihan sebelum 

menulis, (3) mengidentifikasi pembaca tulisan yang akan mereka tulis, (4) 

mengidentifikasi tujuan kegiatan menulis, dan (5) memilih bentuk tulisan yang 

tepat berdasarkan pembaca dan tujuan yang telah mereka tentukan. 

2)  Tahap Membuat Draft 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut (1) membuat 

draft kasar, dan (2) lebih menekankan isi daripada tata tulis. 

3)  Tahap Merevisi 

 Yang dilakukan pada tahap merevisi tulisan ini adalah sebagai berikut (1) 

berbagi tulisan dengan teman-teman (kelompok), (2) berpartisipasi secara 

konstruktif dalam diskusi tentang tulisan teman-teman sekelompok atau sekelas, (3) 

mengubah tulisan mereka dengan memperhatikan reaksi dan komentar baik dari 

pengajar maupun teman, dan (4) membuat perubahan yang substantif pada draft 

pertama dan draft berikutnya, sehingga menghasilkan draft akhir. 

4)  Tahap Menyunting 
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 Pada tahap menyunting, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu (1) 

membetulkan kesalahan bahasa tulisan mereka sendiri, (2) membantu membetulkan 

kesalahan bahasa dan tata tulis tulisan mereka sekelas/sekelompok, dan (3) 

mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan tata tulis tulisan mereka sendiri. 

5) Tahap Berbagi 

Tahap terakhir dalam proses menulis adalah berbagi (sharing) atau publikasi. 

Pada tahap ini yang harus dilakukan peneliti, yaitu (1) mempublikasikan 

(memajang) tulisan mereka dalam suatu bentuk tulisan yang sesuai, atau (2) berbagi 

tulisan yang dihasilkan dengan pembaca yang telah mereka tentukan. 

Dari beberapa penjelasan mengenai langkah-langkah menulis di atas peneliti 

menyimpulkan beberapa langkah-langkah menulis, yaitu (1) pramenulis, yang 

berisi dasar-dasar sebelum memulai menulis, (2) membuat draft, (3) merevisi dan 

menyunting tulisan, dan (4) berbagi atau mempublikasikan. 

 

2.2.2 Pengertian Karangan Argumentasi 

Karangan argumentasi memilik beberapa pengertian dari beberapa orang, 

seperti: 

Argumentasi adalah semacam bentuk wacana yang berusaha membuktikan 

suatu kebenaran. Lebih jauh argumentasi berusaha mempengaruhi serta mengubah 

sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan 

mengajukan bukti-bukti mengenai objek yang diargumentasikan itu. Argumentasi 

dilihat dari proses berpikir adalah suatu tindakan untuk membentuk penalaran dan 

menurunkan kesimpulan serta menerapkannya pada suatu kasus dalam perdebatan 
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(Keraf 1997:10). 

Istilah argumen dinyatakan oleh Wiyanto (2004:67) diturunkan dari verba to 

argue (Ing), yang artinya membuktikan atau menyampaikan alasan. Paragraf 

argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis 

kepada pembaca. Untuk meyakinkan pembaca bahwa yang disampaikan itu benar, 

peneliti menyertakan bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit dibantah.  

Senada dengan Wiyanto, Suryanto (2007:107-108) juga menyatakan 

paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu 

pendapat/gagasan sehingga pembaca meyakini kebenaran tersebut. Jika akan 

menulis paragraf argumentatif, sumber topik yang dapat digunakan hanyalah 

pengetahuan dan pendapat. 

Di sisi lain Wibowo mengatakan (2008:12) argumentasi adalah karangan 

yang berisi pendapat yang disertai bukti dan data-data pendukung yang lainnya. 

Tujuannya, agar pembaca dapat menerima pendapat atau gagasan yang 

disampaikan pengarang. Yang juga dinyatakan oleh Afiansyah (2009) bahwa 

karangan argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar pembaca mau 

mengubah pandangan dan keyakinannya kemudian mengikuti pandangan dan 

keyakinan peneliti. Keberhasilan sebuah karangan argumentasi ditentukan oleh 

adanya pernyataan/pendapat peneliti, keseluruhan data, fakta, atau alasan-alasan 

yang secara langsung dapat mendukung pendapat peneliti. 

Di sisi lain Wagiran (2010:76) menyatakan bahwa paragraf argumentasi 

yaitu paragraf yang bersifat membujuk atau meyakinkan pembaca dengan cara 

memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta, atau bukti-bukti suatu pendapat atau 
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gagasan pemecahan sebuah masalah. 

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa karangan argumentatif 

adalah karangan yang dituliskan dari gagasan untuk membuktikan suatu kebenaran 

dengan fakta dan bukti yang ada untuk meyakinkan pembaca dan menyetujui 

pendapat tersebut. 

 

2.2.2.1 Ciri-ciri Karangan Argumentasi 

Dalam menulis karangan argumentasi beberapa peneliti menemukan ciri-ciri 

dari karangan-karangan arguemntasi tersebut.  

Nugroho (2001) mengemukakan bahwa dalam paragraf argumentasi, 

biasanya ditemukan beberapa ciri yang mudah dikenali. Ciri- ciri tersebut misalnya 

(1) ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penelitinya, (2) alasan, 

data, atau fakta yang mendukung, dan (3) pembenaran berdasarkan data dan fakta 

yang disampaikan. Data dan fakta yang digunakan untuk menyusun wacana atau 

paragraf argumentasi dapat diperoleh melalui wawancara, angket, observasi, 

penelitian lapangan, dan penelitian kepustakaan. 

Di sisi lain Nursasi (2009) mengemukakan ciri-ciri karangan argumentasi 

yaitu (1) bertujuan meyakinkan orang lain atau membuat pembaca memihak dengan 

tujuan memungkinkan, (2) berusaha membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau 

pokok persoalan yang mereka hadapi dan mempengaruhi keyakinan pembaca agar 

menyutujuinya, (3) mengusahakan pemecahan masalah yang mereka hadapi agar 

masalah itu benar-benar dipecahkan, (4) fakta yang ditampilkan merupakan bahan 

pembuktian. 
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Berdasarkan uraian beberapa ciri-ciri karangan argumentasi yang telah 

dikemukakan, peneliti menyimpulkan bahwa ciri-ciri karangan argumentasi yaitu 

(1) karangan argumentasi berisi pendapat atau ide, fakta atau bukti, dan ajakan, (2) 

karangan argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca, dan (3) karangan 

argumentasi mengusahakan pemecahan masalah. 

 

2.2.2.2 Jenis-jenis Karangan Argumentasi 

Karangan argumentasi dibagi menjadi beberapa bentuk wacana sebagai 

wujud penalaran yang digunakan untuk mengemukakan pendapat. Keraf (1997:42-

79) membagi karangan argumentasi menjadi dua bentuk, yaitu karangan 

argumentasi induksi dan karangan argumentasi deduksi. 

Karangan argumentasi induksi adalah suatu proses berpikir yang bertolak 

dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan 

(inferensi). Pengertian fenomena-fenmena individual sebagai landasan penalaran 

induktif sebagai data-data maupun pernyataan-pernyataan, yang tentunya bersifat 

faktual. Sehingga induksi dapat bertolak dari fenomena-fenomena yang berbentuk 

fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan. Kesimpulan dalam karangan argumentasi 

induksi mengandung kemungkinan kebenaran. 

Karangan argumentasi deduksi merupakan suatu proses berpikir (penalaran) 

yang bertolak dari suatu proposisi yang sudah ada, baik proposisi umum maupun 

khusus, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. 

Dalam penalaran deduksi mementingkan suatu proposisi umum dan suatu proposisi 

yang bersifat mengidentifikasi suatu peristiwa khusus yang bertalian dengan 
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proposisi umum tadi. Konklusi dalam karangan argumentasi deduksi dapat 

dipastikan sebagai konklusi yang benar kalau proposisinya itu mengandung 

kebenaran. 

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh Keraf di atas, peneliti 

menyimpulkan karangan argumentasi terbagi menjadi dua jenis menurut jenis 

penalarannya, yaitu karangan argumentasi induksi dan karangan argumentasi 

deduksi. 

 

2.2.2.3 Tujuan Karangan Argumentasi 

 Ketika menulis karangan argumentasi, lazimnya peneliti memiliki tujuan 

yang akan dituju untuk menyelesaikan tulisannya. 

Dari Keraf (1997) merumuskan tujuan menulis karangan argumentasi 

meliputi (1) untuk mengubah sikap dan keyakinan orang mengenai topik yang akan 

diargumentasikan, (2) karangan argumentasi berusaha menghindarkan setiap istilah 

yang dapat menimbulkan prasangka buruk, (3) tulisan argumentasi bertujuan 

menghilangkan ketidaksepakatan, dan (4) mengungkapkan  dengan jelas perbedaan 

pendapat-pendapat yang diargumentasikan. 

Dari pandangan Nugroho (2001) mengemukakan tujuan yang ingin dicapai 

melalui pemaparan argumentasi ini, antara lain (1) melontarkan pandangan / 

pendirian, (2) mendorong atau mencegah suatu tindakan, (3) mengubah tingkah 

laku pembaca, dan (4) menarik simpati. 

Dari uraian tujuan karangan argumentasi yang dijelaskan di atas, peneliti 

menyimpulkan tujuan menulis karangan argumentasi meliputi (1) meyakinkan atau 
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mengubah pendirian pembaca, (2) menghilangkan ketidaksepakatan, (3) 

menegaskan pendapat dengan pendirian peneliti, dan (4) mencegah suatu tindakan 

atau prsangkan buruk pembaca. 

 

2.2.2.4 Langkah-langkah Menulis Karangan Argumentasi 

Sama seperti menulis yang membutuhkan tahapan atau langkah-langkah, 

menulis karangan argumentasi juga membutuhkan tahapan tau langkah-langkah. 

Berikut ini beberapa ulasan langkah-langkah menulis karangan argumentasi 

menurut beberapa ahli. 

Menurut Karsana (1986:20-25) langkah-langkah menulis karangan 

argumentasi yaitu (1) merumuskan pokok dan membuat garis besar. Setelah kita 

menentukan pokok yang akan dibahas kita harus merumuskannya lalu kita memberi 

penjelasan tentang pokok tersebut.(2) mempelajari pustaka, pustaka diperlukan 

untuk membandingkan dan memperkuat pendapat , (3) mengumpukan fakta sebagai 

bukti, fakta digunakan untuk menunjukkan suatu pendapat atau suatu cara dapat 

dibenarkan atau tidak, (4) menyusun karangan, dalam langkah ini karangan disusun 

berdasarkan pikiran kita lalu mengemukakan keterangan-keterangan dan bukti-

bukti yang diperoleh ketika mengadakan pengamatan langsung, dan (5) membaca 

dan memperbaiki naskah karangan, membaca diperlukan untuk memeriksa 

karangan secara keseluruhan kemudian memperbaiki karangan tersebut. 

Dari sisi Hasnun (2006:2-15) menyatakan dalam menyusun karangan 

argumentasi ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu (1) 

menentukan tema dan judul, tema suatu karangan tidak selalu dipakai menjadi judul 
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suatu karangan. (2) mengumpulkan bahan, bahan tulisan merupakan faktor utama, 

karena tulisan tidak akan jadi tanpa adanya bahan. (3) menyeleksi bahan, 

penyeleksian bahan diperlukan untuk mengetahui dan memudahkan pemilihan dan 

penentuan bahan yang sesuai dengan topik pembahasan. (4) membuat kerangka, 

membuat kerangka dilakukan untuk memudahkan penulis mengembangkan 

karangan. Dan (5) mengembangkan kerangka karangan, ketika mengembangkan 

karangan harus sesuai dengan bahan, topic, serta kerangka karangan yang telah 

dibuat. 

Hampir senada dengan Hasnun, Suryanto (2006) mengemukakan untuk 

menulis karangan argumentasi perlu melakukan langkah-langkah meliputi (1) 

menentukan topik, ketika akan menulis karangan argumentasi sumber topik yang 

digunakan yaitu pendapat dan pengetahuan. (2) merumuskan tema, setelah 

memperoleh topik kemudian merumuskan tema dengan kalimat yang jelas, terarah, 

dan mengandung unsur keaslian. (3) menyusun kerangka karangan, yang dilakukan 

yaitu menyusun rencana kerja yang memuat garis-garis besar suatu paragraf atau 

karangan. (4) mengumpulkan bahan dan data, dalam kegiatan ini bertujuan untuk 

memperoleh pendapat-pendapat para ahli yang tedapat dalam buku atau yang 

lainnya. Dan (5) mengembangkan kerangkan menjadi karangan, langkah terakhir 

ini karangan dikembangkan dengan didukung data dan fakta yang sudah diperoleh. 

Dari beberapa uraian langkah-langkah menulis karangan argumentasi di 

atas, peneliti menyimpulkan langkah-langkah menulis karangan argumentasi yaitu 

(1) menentukan topik atau tema karangan, (2) mengumpulkan data bukti atau fakta, 

(3) membuat kerangka karangan, (4) mengembangkan karangan, dan (5) 
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memperbaiki karangan. 

 

2.2.3 Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

Pendekatan kontekstual merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

digunakan dalam proses pembelajaran. Pendekatan kontekstual merupakan 

pendekatan yang menuntut siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. 

Pendekatan ini sudah berkembang di dunia pendidikan kita saat ini. 

Nurhadi (2003:13) mendefinisikan pengertian pembelajaran kontekstual 

adalah konsep belajar dimana guru menghadirkan dunia nyata keadaan kelas dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,  sementara siswa memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan 

dari proses mengkontruksi diri, sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai anggota masyarakat. 

Di sisi lain Suprijono (2010:79-80) mengemukakan pembelajaran 

kontekstual merupakan konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong peserta didik membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Proses pembelajaran 

kontekstual beraksentuasi pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi 

sosial. 

Dari paparan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan 

kontekstual merupakan suatu metode yang digunakan oleh guru dalam proses 
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pembelajaran untuk membelajarkan materi dengan mengaitkan situasi nyata dengan 

kehidupan siswa dalam bermasyarakat untuk memperoleh informasi dan 

memecahkan masalah. 

 

2.2.3.1 Karakteristik Kontekstual 

Pendekatan kontekstual memiliki karakteristik pendekatan kontekstual 

meliputi (1) melakukan hubungan yang bermakna, (2) melakukan kegiatan-kegiatan 

yang signifikan, (3) belajar yang diatur sendiri, (4) bekerja sama, (5) berpikir kritis 

dan kreatif, (6) mengasuh atau memelihara pribadi siswa, (7) mencapai standar 

yang tinggi, dan (8) menggunakan penilian autentik (Nurhadi 2003: 14). 

Di sisi lain Muslich (2009:42) karakteristik pembelajaran kontekstual yaitu 

(1) pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, (2) pembelajaran 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

bermakna, (3) pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pembelajaran 

bermakna kepada siswa, (4) pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, 

(5) pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, 

(6) pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan 

kerja sama, dan (7) pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. 

Pandangan lain dari Suprijono (2010:81-82) mengklasifikasikan beberapa 

karakteristik pembelajaran kontekstual, yaitu (1) pembelajaran kontekstual 

memusatkan pada bagaimana peserta didik mengerti makna dari apa yang mereka 

pelajari, (2) pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran autentik, (3) 

pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran aktif, (4) pembelajaran 
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kontekstual adalah pembelajaran yang mengembangkan level kognitif tingkat 

tinggi, (5) pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang memusatkan 

pada proses dan hasil, dan (6) pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran 

distribusi. 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan karakteristik pembelajaran 

kontekstual yaitu (1) memusatkan peserta didik untuk melakukan kegiatan yang 

signifikan, (2) penilaian autentik, (3) pembelajaran yang aktif, mandiri, kritis, dan 

kreatif, (4) memusatkan pada hasil yang maksimal,dan (5) pembelajaran yang 

mengaitkan hubungan yang bermakna. 

 

2.2.3.2 Prinsip-Prinsip Kontekstual 

Nurhadi (2003:) mengatakan prinsip-prinsip yang diterapkan guna 

melakukan pembelajaran kontekstual meliputi (1) merencakan pembelajaran sesuai 

dengan kewajaran perkembangan mental siswa, (2) membentuk kelompok belajar 

yang salaing tergantung, (3) menyediakan lingkungan yang mendukung 

pembelajaran mandiri, (4) mempertimbangkan keragaman siswa, (5) 

memperhatikan multi-intelegensi, (6) menggunakan teknik-teknik bertanya, dan (7) 

menerapkan penilaian atentik. 

Di sisi lain Suprijono (2010:80-81) prinsip-prinsip pembelajaran 

kontekstual meliputi (1) prinsip saling ketergantungan, merumuskan bahwa 

kehidupan merupakan suatu sistem, (2) prinsip diferensiasi, prinsip yang 

mendorong peserta didik untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang 

beranekaragam, dan (3) prinsip pengaturan diri, prinsip ini mendorong pentingnya 
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peserta didik mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya. 

Dari penjelasan di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa prinsip-

prinsip pembelajaran kontekstual meliputi (1) belajar mandiri untuk menemukan 

informasi-informasi yang dibutuhkan siswa, (2) membentuk yang saling 

ketergantungan, (3) memaksimalkan kemampuan siswa dengan memeprhatikan 

keadaan siswa, dan (4) menerapkan penilaian autentik. 

 

2.2.3.3 Penerapan Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa komponen yang bisa 

diterapkan di dalam kelas. Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen 

yang bisa diterapkan di dalam kelas. Tujuh komponen tersebut antara lain. 

1.) Kontruktivisme  

Menurut Nurhadi (2003:33) menyimpulkan pembelajaran kontruktivisme 

merupakan siswa belajar sedikit-demi sedikit dari konteks terbatas dengan 

mengkontruk sendiri pemahamannya yang mendalam yang diperoleh melalui 

pengalaman belajar yang bermakna. 

Di sisi lain Muslich (2009:44) menyatakan kontruktivisme pembelajaran 

yang menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan 

produktif berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan terdahulu dan dari 

pengalaman belajar yang bermakna. 

Pengertian mengenai kontruktivisme yang lain mengatakan bahwa 

mengkontruksi pengetahuan, pengetahuan dibangun melalui proses asimilasi dan 

akomodasi (pengintegrasian pengetahuan baru terhadap struktur kognitif yang 
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sudah ada dan penyesuaian struktur kognitif dengan informasi baru). Belajar 

berbasis kontruktivisme menekankan pemahaman pada pola dari pengetahuan 

(Suprijono 2010:85). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran kontruktivisme merupakan pembelajaran mandiri yang menekankan 

siswa untuk memperoleh informasi baru dengan pemahaman sendiri dalam kontek 

yang terbatas. 

2.) Inkuiri  

Nurhadi (2003:43) menyatakan bahwa pembelajaran inkuiri merupakan 

siklus yang terdiri dari mengamati, bertanya, menganalisis, dan merumuskan teori, 

baik perseorangan maupun kelompok yang diawali dengan pengamatan, lalu 

berkembang untuk memahami konsep menggunakan keterampilan berpikir kritis. 

Di sisi lain Muslich (2009:45) menyatakan bahwa  inkuiri merupakan 

kegiatan yang diawali dengan fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan 

bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh siswa. 

 

Inkuiri bisa dikatakan sebagai belajar menemukan. Belajar penemuan 

menunjuk pada proses dan hasil belajar. Prosedur inkuiri terdiri dari tahapan yaitu 

melontarkan permasalahan, mengumpulkan data dan verifikasi, mengumpulkan 

data dan eksperimentasi, merumuskan penjelasan, dan menganalisis proses inkuiri. 

Teknik inkuiri ini merangsang rasa ingin tahu peserta didik dengan mendorong 

spekulasi mengenai topik atau persoalan (Silberman 2009:104). 
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Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran inkuiri merupakan pembelajaran yang merujuk pada proses dan hasil 

belajar dengan menemukan sendiri fakta yang dihadapinya. 

3.) Bertanya  

Nurhadi (2003:45) menyatakan bahwa pembelajaran bertanya merupakan 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengetahui sesuatu dan memperoleh 

informasi yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa berpikir kritis. 

Di sisi lain Muslich (2009:44) menyatakan bahwa pembelajaran bertanya 

dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong siswa untuk mengetahui 

sesuatu, mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi, sekaligus mengetahui 

perkembangan kemampuan berpikir siswa. 

Bertanya adalah proses dinamis, aktif, dan produktif. Bertanya adalah 

fondasi dari interaksi belajar mengajar. Kegiatan bertanya penting untuk menggali 

informasi, mengonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahuinya (Suprijono 2010:87). 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran bertanya merupakan pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya dengan berpikir kritis. 

 

4.) Masyarakat Belajar 

Nurhadi (2003:47) menyatakan bahwa pembelajaran masyarakat belajar 

merupakan pembelajaran yang menekankan pada berbicara dan berbagi 

pengalaman dengan orang lain serta bekerjasama dengan orang lain untuk 
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menciptakan pembelajaran pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan 

belajar sendiri. 

Di sisi lain Muslich (2009:46) berpendapat bahwa pembelajaran 

masyarakat belajar merupakan pembelajaran yang dikemas dalam berdiskusi 

kelompok yang anggotanya heterogen dengan jumlah yang bervariasi. 

Suprijono (2010:87) berpendapat bahwa masyarakat belajar menekankan 

arti penting pembelajaran sebagai proses sosial. Dalam prktiknya masyarakat 

belajar terwujud dalam pembentukannya kelompok kecil, kelompok besar, 

mendatangkan ahli, bekerja sama dengan kelas paralel, bekerja sama dengan kela di 

atasnya, dan bekerja sama dengan masyarakat. 

Dapat disimpulkan, bahwa metode masyarakat belajar merupakan prose 

pembelajran yang mengutamakan interaksi sosial siswa untuk bekerja sama dan 

memperoleh informasi yang dibutuhkan.  

5.) Pemodelan  

Nurhadi (2003:49) mengatakan bahwa pemodelan pada dasarnya 

membahasakan bahasa yang dipikirkan, mendemonstrasikan bagaimana guru 

menginginkan para siswanya belajar, dan melakukan apa yang guru inginkan agar 

siswa-siswanya melakukan. 

Pemodelan menekankan pada pendemontrasian terhadap hal yang 

dipelajari peserta didik. Dari pembelajaran pemodelan peserta didik dapat meniru 

terhadap hal yag dimodelkan (Suprijono 2010:88). 

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pemodelan merupakan 

proses pembelajaran dengan mendemonstrasikan kepada peserta didik. 
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6.) Refleksi  

Menurut Nurhadi (2003:50) menyatakan refleksi merupakan cara-cara 

berpikir tentang apa yang telah kita pelajari, menelaah dan merespon terhadap 

kejadian, dan mencatat apa yang telah kita pelajari. 

Refleksi merupakan upaya untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, 

menganalisis kembali, mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang 

telah dipelajari (Suprijono 2010:88). 

Peneliti menyimpulkan bahwa refleksi merupakan pembelajaran yang 

merefleksikan kembali pembelajaran sebelumnya, menganalisis, mengklarifikasi, 

dan mengevaluasi pembelajaran. 

7.) Penilaian autentik 

Nurhadi (2003:51) menyatakan bahwa penilaian autentik merupakan 

menilai dengan berbagai cara dan berbagai sumber, mengukur pengetahuan dan 

keterampilan siswa, mempersyaratkan penerapan pengetahuan, tugas-tugas yang 

kontekstual dan relevan, dan proses dan produk kedua-duanya dapat diukur. 

Penilaian autentik merupakan upaya pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan peserta didik. Data dikumpulkan dari 

kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat melakukan pembelajaran 

(Suprijono 2010:88). 

Dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik yaitu penilaian dengan 

menggunakan berbagai data dan sumber untuk mengetahui perkembangan peserta 

didik. 
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2.2.4 Media Pembelajaran ICT 

Media pembelajaran ICT (Information and Communiacation Technology) 

sudah banyak diterapkan ketika pembelajaran di kelas. ICT sering didefinisikan 

dengan e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang 

menggunakann rangkaian elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk 

menyamapaikan isi pembelajaran, interaksi atau bimbingan (Jaya C Koran dalam 

Darmajaya 2009).  

Berbeda dengan Darmajaya, Fitrihana (dalam Purwaningrum 2009:6) ICT 

adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk 

mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan, dan 

menyampaikan informasi data menjadi sebuah informasi. 

Di sisi lain Dong (dalam Kamarga 2002) mendefinisikan e-learning 

sebagai kegiatan belajar melalui perangkat elektronik komputer yang memperoleh 

bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. 

Tak senada dengan Dong, Luther (2009) berpendapat ada tiga makna yang 

harus dipahami sebelum memaknai ICT, yaitu Information (informasi) adalah  hasil 

dari data yang diolah dan menerangkan sesuatu serta berguna bagi yang 

mengetahuinya. Yang kedua communications (komunikasi) merupakan pengiriman 

dan penerimaan pesan atau berita antara 2 pihak atau lebih sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Yang terakhir technology (teknologi) yaitu kemampuan 

teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta yang berdasarkan proses 

teknis. Dengan demikian ICT merupakan teknologi yang dapat diandalkan untuk 

memberikan layanan yang efektif dan efisien. 
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Setelah mengetahui berbagai pengertian mengenai ICT yang didapatkan 

dari berbagai sumber, peneliti dapat menyimpulkan makna dari media pembelajaran  

ICT tersebut. ICT  merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran menggunakan media elektronik yang memudahkan guru 

menyampaikan materi dengan memberikan layanan yang efektif dan efisien. 

 

2.2.4.1 Manfaat Media Pembelajaran ICT 

Kemp & Dayton (dalam Arsyad 2002:21-22) mengklasifikasikan manfaat 

pembelajaran dari berbagai bahasan banyak ahli yaitu (1) penyampaian pelajaran 

menjadi lebih baku, (2) pembelajaran bisa lebih menarik, (3) pembelajaran menjadi 

lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis, 

(4) lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat, (5) kualitas hasil 

belajar dapat ditingkatkan, (6) pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana 

diinginkan atau diperlukan, (7) sikap positif siswa terhadap apa yang mereka 

pelajari terhadap proses belajar dapat ditingkatkan,  dan (8) peran guru berubah ke 

arah yang lebih positif 

 

Kemudian Arsyad (2002:26) menyimpulkan manfaat media pembelajaran 

ICT yaitu (1) media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar, 

(2) media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan movitasi belajar, (3) media pembelajaran dapat 

mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, dan (4) media pembelajaran dapat 
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memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di 

lingkungan mereka. 

Pandangan lain dari Luther (2009) manfaat ICT sebagai rangkaian 

teknologi yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, (2) mengatur 

dan mengelola informasi dengan lebih mudah, (3) memonitor keuangan dengan 

akurat, (4) memperluas jangkauan berbisnis atau berorganisasi, (5) berkomunikasi 

dengan cara online, dan (6) menghemat biaya operasi perusahaan. 

Dari uraian tersebut, peneliti menyimpulkan manfaat media pembelajaran 

ICT meliputi (1) memudahkan guru menyampaikan materi di kelas, (2) 

memaksimalkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari, (3) dapat 

menghemat waktu pembelajaran, (4) membuat pembelajaran lebih menarik, dan (5) 

memaksimalkan kualitas mengajar guru. 

 

2.2.4.2 Karakteristik Media Pembelajaran ICT 

Media pembelajaran pendidikan berbasis ICT memiliki karakteristik yang 

spesifik, yaitu (1) media pendidikan identik dengan pengertian keperagaan, (2) 

tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang bisa dilihat dan didengar, (3) 

media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan dalam pengajaran antara 

guru dan siswa, (4) media pembelajaran adalah semacam alat bantu belajar 

mengajar, (5) media pembelajaran merupakan perantara yang digunakan dalam 

rangka pendidikan, dan (6) media pembelajaran sebagai laat dan teknik yang 

berkaitan metode mengajar (Wagiran 2009:2). 

Di sisi lain Darmajaya (2009) merumuskan karakteristik e-learning 
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meliputi (1) memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga guru dan siswa  

dapat berkomunikasi dengan relatif mudah tanpa dibatasi hal-hal protokoler, (2) 

memanfaatkan keunggulan komputer digital media dan computer networks, (3) 

menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, dan (4) memanfaatkan jadwal 

pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiapa saat di komputer. 

Penjelasan ahli di atas dapat disimpulkan oleh peneliti, yaitu karakteriktik 

media pembelajaran ICT meliputi (1) menggunakan media elektronik, (2) perantara 

guru dan siswa, (3) bersifat mandiri, dan (4) media pembelajaran menghubungkan 

materi dengan proses pembelajaran. 

 

2.2.4.3 Langkah-Langkah  Media Pembelajaran ICT 

Dalam membelajarkan ICT beberapa ahli memiliki langkah-langkah tepat. 

Wahono (2008) mengungkapkan tujuh langkah mudah membelajarkan media 

pembelajaran ICT yaitu (1) menentukan jenis multimedia pembelajaran. (2) 

menentukan tema materi ajar, (3) menyusun alur cerita (storyboard), (4) memulai 

membuat, (5) menggunakan teknik ATM (amati, tiru dan modifikasi), (6) 

menetapkan target, dan (7) mengingat terus tiga resep dari succes story (belajar 

mandiri dari buku-buku yang ada, tidak mudah putus asa, dan tekun). 

Di sisi lain Anderson (dalam Wagiran 2009:10) mengungkapkan lima 

langkah pembelajaran media ICT antara lain (1) menentukan apakah tujuan proyek 

bersifat informasi atau pembelajaran, (2) menentukan metode transmisi, (3) 

menentukan ciri-ciri khas pelajaran, (4) memilih media menurut ciri-ciri khususnya, 
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dan (5) analisis ciri-ciri khas media. 

Dari beberapa uraian mengenai langkah-langkah media pembelajaran ICT 

di atas, peneliti menyimpulkan langkah-langkah media pembelajaran ICT meliputi 

menentukan materi, menentukan jenis media yagng akan digunakan, menyiapkan 

metode dan alur cerita (storyboard), dan menargetkan waktu pembelajaran. 

 

2.2.4.4 Jenis-Jenis Media Pembelajaran ICT 

Ada berbagai jenis media pembelajaran berbasis ICT, berikut ini pembagian 

jenis-jenis ICT dari berbagai sumber. 

1.) Komputer 

Media komputer dapat menyambungkan pengguna dengan sumber informasi 

yang dibutuhkan. Media komputer berlangsung secara indivual oleh peserta didik 

dan guru. Penggunaan media komputer memiliki kelebihan dan kekurangan 

tersendiri. Mandiri (2009) mengklasifikasikan kelebihan dan kekurangan media 

komputer sebagai berikut. 

Kelebihan komputer yaitu siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan 

kecepatannya, dapat mengontrol aktivitas belajar, menciptakan iklim belajar yang 

efektif, kemampuan mengintegrasikan komponen desai yang baik, dan waktu dan 

biaya relatif kecil. Sedangkan kekurangan media komputer ini meliputi tingginya 

biaya pengadaan perangkat komputer, compability dan incompability antara 

hardware dan software, dan memerlukan waktu yang banyak dan keahlian khusus. 
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2.) Internet 

Media internet merupakan media ICT yang paling modern, media internet 

banyak memberikan manfaat bagi penggunanya. Pemanfaatan media internet dalam 

sistem pendidikan jarak jauh dikenal dengan istilah Computer Conferencing System 

(CCF) (Purwaningrum 2009:14). Media ini sangat bermanfaat dalam pendidikan 

jarak jauh yang sangat efektif. Jenis-jenis media internet meliputi e-mail, google, 

yahoo, dan lain-lain. 

3.) Slide and sound 

Slide and sound merupakan jenis sistem multimedia yang paling mudah 

diproduksi. Sistem media ini serba guna, mudah digunakan, dan cukup efektif 

untuk pembelajaran kelompok maupun perorangan dalam proses belajar mandiri 

(Arsyad 2002:154). Prinsip kerjanya berupa pemroyeksian slide yang telah 

diurutkan sedemikian rupa sehingga dapat menggambarkan urutan kejadian, yang 

pemunculannya dilakukan satu per satu disertai narasi hasil pemutaran pita rekaman 

(Soepomo 1987:51). 

4.) Pembelajaran Elektronik (E-Learning) 

Pembelajaran elektronik atau yang sering dikenal dengan e-learning 

merupakan cara baru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran elektronik 

merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (Purwaningrum 2009:16). Dalam pembelajaran elektronik siswa lebih 

menguasai pembelajaran, bahkan guru terkadang tidak berperan. Dalam 

pembelajaran ini siswa dapat saling berbagi informasi.  
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Di sisi lain Luther (2009) membagi jenis ICT menjadi beberapa aplikasi-

aplikasi yang sering digunakan dalam pembelajaran, seperti: 

Tabel 1. Aplikasi Pembelajaran ICT 

Aplikasi Contoh 

Pengolah kata Microsoft Word: Write letters, contoh:  laporan 

Spreadsheets Microsoft Excel; Analisa informasi keuangan; perhitungan; 

menciptakan model-model peramalan, dll. 

Perangkat 

lunak basis 

data 

Oracle, Microsoft SQL Server, Access; Mengelola data 

dalam berbagai bentuk, dari dasar daftar (misalnya 

pelanggan melalui kontak ke kompleks  

Presentation 

software 

Misalnya Microsoft PowerPoint; membuat presentasi, baik 

secara langsung dengan menggunakan layar komputer atau 

proyektor data. 

Desktop 

publishing  

Misalnya Adobe Indesign, Quark Express, Microsoft 

Penerbit; memproduksi newsletter, majalah dan dokumen 

lainnya yang rumit.  

Graphics 

software  

Adobe Photoshop dan Illustrator, Macromedia Freehand 

dan Fireworks untuk membuat dan mengedit gambar seperti 

logo, gambar atau foto untuk DTP, situs web atau publikasi 

Accounting 

package 

Sage, Oracle; Kelola sebuah organisasi termasuk rekening 

pendapatan / penjualan, pembelian, rekening bank dll 

Berbagai sistem yang tersedia mulai dari dasar paket cocok 

untuk usaha kecil sampai canggih yang ditujukan untuk 

perusahaan-perusahaan multinasional. 

Computer 

Aided Design 

Computer Aided Design (CAD) adalah penggunaan 

komputer untuk membantu proses desain. ada program 

khusus untuk berbagai jenis desain: arsitektur, teknik, 

elektronik. 



56 

 

 
 

Customer 

Relations 

Management 

(CRM) 

Software yang memungkinkan perusahaan untuk lebih 

memahami pelanggan mereka dengan mengumpulkan data 

dan analisis mereka 

 

Dari paparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis-jenis media ICT yaitu 

media yang digunakan dari computer berupa internet, slide and sound, e-learning, 

pengolahan data, dan berbagai software computer yang dapat digunakan sebagai 

aplikasi untuk mengajar. 

 

2.2.5 Penerapan Metode Kontekstual dengan Media pembelajaran berbasis 

ICT dalam Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi 

Kegiatan menulis karangan argumentasi selalu dirasa sulit bagi siswa. Siswa 

sampai saat ini memiliki kekurangan dalam menulis karangan argumentasi. Oleh 

karena itu, siswa dituntut mampu menulis argumentasi dengan memenuhi indikator-

indikator yaitu (1) siswa mampu menulis karangan argumentasi berdasarkan media 

ICT yang diberikan, (2) siswa mampu menemukan data-data dan fakta yang 

diperlukan untuk menulis dari media tersebut, dan (3) siswa mampu 

mengorganisasikan data dan fakta menjadi sebuah karangan argumentasi. 

Dengan demikian siswa dapat memaksimalkan pemakaian media untuk bisa 

menulis karangan argumantasi. Ada beberapa aspek yang akan dijadikan patokan 

dalam menilai tulisan siswa nantinya. Aspek yang dinilai dalam menulis karangan 

argumentasi adalah ketepatan fakta, pendapat, dan bukti yang ada dalam karangan 

tersebut, penguasaan bahasa, penggunaan ejaan dan tanda baca dalam penulisan, 
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kerapian tulisan, dan keruntuttan kalimat.  

Penggunaan metode kontekstual dalam pembelajaran bertujuan untuk 

mengenalkan siswa pada lingkunganya. Siswa juga dilatih untuk lebih peka dalam 

mencari informasi dari lingkungan sekitarnya. Dengan menggunakan metode ini 

siswa dilatih untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan sesama dan 

membiasakan siswa untuk menulis, karena menulis membutuhkan latihan terus-

menerus. 

Media untuk pembelajaran telah disiapkan oleh peneliti sebelum 

pembelajaran di kelas. Peneliti sebagai guru nantinya menyiapkan power point 

sebagai pemaparan materi, kemudian internet sebagai sumber informasi untuk 

tulisan argumentasi siswa. Media ICT akan digunakan selama pembelajaran 

berlangsung, baik berupa power point maupun internet sebagai bahan atau sumber 

untuk menulis. 

Pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan menggunakan metode 

kontekstual dalam media pembelajaran berbasis ICT dilaksanakan dalam dua 

pertemuan. Setiap pertemuan terbagi dalam tiga tahap kegiatan, yaitu kegiatan 

awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

Pada kegiatan awal dalam pertemuan pertama, guru mengondisikan siswa 

dan melakukan apersepsi. Mengkondisikan siswa di kelas sangat diperlukan untuk 

mengetahui kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran, kemudian pemberian 

apersepsi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa mengenai 

karangan argumentasi. Guru kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Setelah itu, guru 
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mempersiapkan alat dan media yang akan ditayangkan di depan kelas. Untuk  

menayangkan materi argumentasi guru menggunakan media ICT dalam bentuk 

power point. Media ini digunakan karena sangat mudah dipahami oleh siswa, siswa 

juga bisa sembari mencatat materi jika memerlukannya. 

Kemudian diawal kegiatan inti guru memberikan contoh tulisan 

argumentasi yang akan dipelajari. Pemberian contoh sangat diperlukan agar siswa 

mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang dimaksud dari tulisan argumentasi, 

sehingga siswa memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka dan bertanya kepada guru 

mengenai contoh tersebut. Kegiatan bertanya juga sangat membantu guru untuk 

mengetahui siswa yang memiliki kelemahan dalam menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru. Setelah itu, guru akan menjelaskan tugas siswa selama 

pembelajaran berlangsung nanti, siswa akan berkelompok dan mencari informasi 

yang dibutuhkan dari internet. 

Kegiatan inti yang selanjutnya yaitu guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa. Pembagian 

kelompok ini melatih siswa untuk bekerja sama dengan orang lain dan melatih 

sikap siswa dalam bermasyarakat nantinya. Dalam berkelompok siswa akan 

membagi tugas untuk mencatat informasi dari internet. Sebelumnya guru 

menjelaskan cara mencari informasi yang dibutuhkan siswa dari internet. Informasi 

ini nantinya akan digunakan untuk menulis karangan argumentasi siswa secara 

berkelompok. Informasi yang didapat akan dibedakan antara fakta, pendapat, dan 

bukti sebagai bagian dari isi tulisan karangan argumentasi. Guru tidak membatasi 
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panjang tulisan yang dibuat oleh siswa. Siswa akan diberi batas waktu dalam 

menulis karangan argumentasi. Hal inilah yang akan membedakan siswa dalam 

menulis.  

Pada kegiatan pembelajaran inti selanjutnya yaitu siswa mendiskusikan 

dan menganalisis informasi yang diperoleh menjadi bahan untuk menulis karangan 

argumentasi. Guru membimbing siswa selama mengerjakan tugas dengan 

berkeliling. Selama guru berkeliling kelas, guru akan meninjau hasil kerja siswa 

sementara. Hal ini dilakukan juga untuk mengetahui siswa yang belum memahami 

materi yang diberikan. Kemudian guru meminta siswa untuk menukarkan hasil 

pekerjaan mereka secara berkelompok. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan siswa menemukan kekurangan hasil pekerjaan teman. Setelah itu guru 

akan membahas kekurangan pada tulisan-tulisan siswa agar siswa mengetahui 

tulisan argumentasi yang benar. Pembahasan hasil kerja siswa diperlukan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa mengenai karangan argumentasi. Dalam kegiatan 

ini siswa juga bisa memperkaya kosa kata mereka dalam menulis. Kegiatan ini 

membuat siswa tidak mengulagi kesalahan yang sama dalam menulis karangan 

argumentasi. 

Pada kegiatan akhir pembelajaran guru melakukan refleksi dan penguatan 

pembelajaran kepada siswa. Penguatan sangat perlu diberikan kepada siswa, karena 

hal ini dapat memotivasi siswa untuk terus menulis meskipun bukan karangan 

argumentasi namun akan sangat membantu siswa dalam memperkaya wawasan 

mereka. Refleksi digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pada tindakan yang 

akan dilakukan pada siklus II. Dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada siswa 
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secara individual untuk menulis karangan argumentasi dan dikumpulkan dalam 

bentuk ketikan laporan. 

Pada pertemuan yang kedua di kegiatan awal guru kembali memberikan 

apersepsi kepada siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan pertama. Apersepsi 

selalu diberikan setiap awal pembelajaran sebagai pengkondisian awal siswa di 

dalam kelas. Guru juga membahas kekurangan mengarang siswa dalam pertemuan 

sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kekurangan siswa pada 

pembelajaran sebelumnya. Guru mengkondisikan siswa agar siap memulai 

pembelajaran di pertemuan yang kedua. Diharapkan di pertemuan yang kedua ini 

siswa lebih antusias dan kreatif dalam menulis karangan argumentasi. 

Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru kembali 

menayangkan materi dan contoh karangan argumentasi untuk menguatkan memori 

siswa. Hal ini dilakukan juga untuk memantapkan pemahaman siswa mengenai 

materi tersebut. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk berpendapat mengenai 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian siswa saling melemparkan ke 

siswa lainnya untuk berkomentar juga. Setelah itu siswa diperbolehkan untuk 

bertanya hal yang belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan inti selanjutnya yaitu siswa mengeluarkan tugas mencari informasi 

dari internet yang akan digunakan untuk menulis karangan argumentasi dan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kesulitan yang dihadapi 

ketika mengerjakan tugas tersebut di rumah. Kemudian siswa mengolah bahan 

tersebut menjadi karangan argumentasi dari bahan yang telah disiapkan. Hasil itu 

kemudian ditukar dengan siswa lainnya untuk dikoreksi sesuai dengan criteria yang 
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telah ditentukan oleh guru. Siswa dapat berdiskusi untuk meneliti tulisan tersebut. 

Guru berkeliling untuk memastikan hasil kerja siswa tersebut, kemudian guru akan 

memanggil siswa untuk membacakan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. 

Kegiatan selanjutnya guru bersama siswa membahas hasil pekerjaan siswa. 

Siswa dapat membenahi hasil pekerjaannya. Selanjutnya siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaan ke meja guru.setelah mengevaluasi kegiatan pembelajaran, siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya dengan guru mengenai kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan penguatan kepada siswa, agar siswa 

lebih matang dalam memahami tulisan argumentasi. Guru juga memberikan refleksi 

pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya guru memberikan masukan-

masukan agar siswa tidak berhenti menulis. Karena menulis karangan argumentasi 

membutuhkan latihan bertahap, agar siswa bisa meningkatkan kemampuan menulis 

argumentasi. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kegiatan yang masih enggan dilakukan oleh siswa saat ini adalah menulis. 

Bagi siswa kegiatan ini tidak memiliki manfaat yang berarti. Terlebih lagi banyak 

bermunculan teknologi baru yang semakin memanjakan siswa untuk tidak menulis. 

Menulis merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berlanjut atau terus-

menerus. Dengan menulis kita dapat mengubah bunyi yang kita tangkap dengan 

telinga menjadi lambang-lambang yang kita tulis. Menulis bisa juga sebagai 

kegiatan untuk mengasah otak kita untuk mengingat kembali informasi yang telah 
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diterima sebelumnya. Keterampilan menulis memiliki banyak manfaat dalam 

kehidupan. Dengan keterampilan menulis dapat menuangkan isi hati dan pikiran 

kita, menulis dapat mengasah otak penulisnya, menulis juga dapat mempertajam 

kemampuan berpikir, dan menulis juga menyehatkan. 

Keterampilan menulis merupakan salah keterampilan yang diajarkan 

dalam Kurikulun Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SMA. Keterampilan 

tersebut tercantum dalam kompetensi dasar pada kelas X semester 2, yakni menulis 

gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraph argumentasi. 

Dari kompetensi dasar tersebut, keterampilan menulis paragraf argumentasi pada 

siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis paragraf argumentasi 

guru harus menggunakan metode dan media yang tepat dan menarik bagi siswa. 

Pemilihan metode dan media ini juga harus disesuaikan untuk ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang diharapkan oleh guru dan siswa. Oleh karena itu, diperlukan 

kondisi pembelajaran yang bisa membuat siswa tertarik dan nyaman dalam belajar. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pembelajaran 

kontekstual. Metode ini menuntut siswa untuk sadar lingkungan dan aktif dalam 

mencari informasi yang mereka butuhkan. Siswa akan mencari sendiri informasi 

yang mereka butuhkan untuk menulis, kemudian mengaitkan informasi tersebut 

dengan keadaan nyata sekitar mereka yang nantinya akan menjadi tulisan mereka. 

Panjang tulisan siswa tidak dibatasi oleh guru, melainkan waktu yang menjadi 



63 

 

 
 

penentu banyaknya kata yang siswa tulis. Dengan metode ini siswa juga belajar 

untuk bekerja sama dengan orang lain yait teman kelompok mereka. 

Selain metode yang menarik, media yang tepat juga sangat mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran ini. Media ICT merupakan media dengan tekhnologi 

terbaru yang sudah digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran di kelas. 

Media ini digunakan untuk memaparkan materi dan sebagai media untuk mencari 

informasi bagi siswa sebagai sumber menulis. Media ini dapat membantu siswa 

untuk lebih mudah menyadari keadaan lingkungan sekitar mereka dan 

memudahkan mereka mencari informasi untuk sumber tulisan mereka. 

Penggunaan metode dan media ini diharapkan mampu memberikan inovasi 

lain dalam pembelajaran di kelas. Peneliti juga mengharapkan kemampuan menulis 

siswa dapat meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, 

pembelajaran menggunakan metode kontekstual dalam media pembelajaran 

berbasis ICT dapat berjalan lancar. Selain itu, guru juga harus bisa menciptakan 

suasana yang menarik bagi siswa. Suasana di dalam kelas sangat berpengaruh 

tehadap keberhasilan suatu pembelajaran.  
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Kerangka berpikir tersebut dapat divisualisasikan dengan bagan dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir 

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

 Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis tindakan penelitian ini adalah 

setelah diberikan pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada 

siswa kelas X 3 SMA Negeri 2 Temanggung, maka kemampuan siswa dalam 

menulis karangan argumentasi mengalami peningkatan dan perilaku siswa dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi mengalami perubahan ke arah yang 

lebih baik. 

Keterampilan menulis 
karangan argumentasi 

rendah 

Pembelajaran 
menggunakan metode 

kontekstual 

Keterampilan menulis 
karangan argumentasi 

meningkat 

Pembelajran keterampilan menulis 
karangan argumentasi dengan 

menerapkan pembelajaran 
berbasis ICT 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas 

(action research) yang sering disebut PTK. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan siswa dalam pembelajaran di kelas, terutama 

deskripsi peningkatan siswa dalam menulis karangan argumentasi dengan 

menggunakan metode kontekstual dalam pembelajaran berbasis ICT. Penelitian 

tindakan kelas bersifat reflektif, artinya dalam proses penelitian, yang dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan seseorang dari tindakan-tindakan mereka dalam 

melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap tindakan-tindakan 

dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan dua siklus, yaitu siklus 1 dan 

siklus 2. Tiap siklus terdiri atas empat tahap, yaitu (1) perencanaan, (2) tindakan, 

(3) obsevasi, dan (4) refleksi.  

Berikut ini adalah gambar siklus yang ditempuh peneliti 

Siklus I    Siklus II 

   

     

 

 

Bagan 2.1 Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
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Keterangan: 

P  : Perencanaan   R : Refleksi 

T  : Tindakan   RP : Revisi Perencanaan 

O : Observasi 

Dalam penelitian tindakan kelas, siklus I bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan siswa bercerita dengan alat peraga. Siklus I digunakan sebagai refleksi 

untuk melaksanakan siklus II. Hasil proses tindakan pada siklus II bertujuan untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan bercerita siswa dengan alat peraga setelah 

dilakukan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada refleksi 

siklus I.  

 

3.1.1 Proses Tindakan Siklus I 

Proses tindakan pada siklus I terdiri atas empat tahapan, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat tahapan tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Sebelum memulai kegiatan penelitian, perlu dilakukan perencanaan. 

Perencanaan dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang 

timbul pada awal pertemuan dan untuk mempersiapkan tahap tindakan. Dengan 

adanya perencanaan, tindakan pembelajaran yang dilakukan akan lebih terarah dan 

sistematis. 
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Pada tahap ini hal yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan surat izin 

penelitian. Surat ini dibutuhkan sebagai perizinan untuk melakukan penelitian, 

sehingga penelitian dapat melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia. Kemudian peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia kelas X 3 SMA Negeri 2 Temanggung untuk 

membahas mengenai hal yang diperlukan selama penelitian berlangsung serta 

dalam penyusunan rencana pembelajaran. 

Setelah itu peneliti membuat rencana pembelajaran yang akan dijadikan 

pedoman ketika mengajar di kelas nantinya. Setelah rencana tersebut dibuat, 

peneliti mengkonsultasikannya dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia kelas X 3 SMA Negeri 2 Temanggung. Hal ini bertujuan untuk 

memantapkan rencana pembelajaran yang dibuat peneliti, agar tercapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan dengan maksimal. 

Setelah rencana pembelajaran disetujui oleh guru bahasa dan sastra 

Indonesia kelas X 3 SMA Negeri 2 Temanggung, peneliti menyiapkan instrumen 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu berupa 

instrumen tes dan nontes. Setelah menyiapkan instrumen tes dan nontes, peneliti 

berkoordinasi dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas X 3 

SMA Negeri 2 Temanggung mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. 

Peneliti juga bekerja sama dalam menentukan dan memilih waktu dalam hal ini hari 

dan jam yang akan digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar perencanaan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran lebih baik. 
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Setelah menemukan waktu yang sesuai untuk melaksanakan penelitian, 

peneliti menyiapkan media yang akan digunakan selama kegiatan pembelajaran. 

Media ICT yang digunakan yaitu power point dan internet, media power point telah 

disiapkan di luar jam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Media power point 

digunakan untuk memaparkan materi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa, 

sedangkan internet klip berita diberikan sebagai sumber acuan siswa menulis 

karangan argumentasi. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tahap selanjutnya yaitu tahap tindakan, pada tahap ini hal yang dilakukan 

yaitu melakukan proses pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan 

menggunakan metode kontekstual dan menerapkan media pembelajaran berbasis 

ICT  

sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan ini 

dilakukan dalam dua pertemuan dan masing-masing pertemuan terdiri atas tiga 

tahap kegiatan, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. 

1. Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama ini siswa dilatih untuk menulis karangan 

argumentasi secara berkelompok, sehingga siswa lebih mudah menggali ide dan 

mengolah kata yang dijadikan tulisan dalam karangan argumentasi. Dalam 

pertemuan yang kedua siswa menulis karangan argumentasi secara individual, 

sehingga siswa dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali ide dan mengolah kata 

yang akan dijadikan tulisan argumentasi nantinya. 
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Pada kegiatan awal dalam pertemuan pertama, guru mengondisikan siswa 

dan melakukan apersepsi. Mengkondisikan siswa di kelas sangat diperlukan untuk 

mengetahui kesiapan siswa untuk memulai pembelajaran, kemudian pemberian 

apersepsi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa mengenai 

karangan argumentasi. Guru kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

manfaat yang diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran ini. Setelah itu, guru 

mempersiapkan alat dan media di depan kelas. Untuk  menayangkan materi 

argumentasi guru menggunakan media ICT dalam bentuk power point. Media ini 

digunakan karena sangat mudah dipahami oleh siswa, siswa juga bisa sembari 

mencatat materi jika memerlukannya. 

Kemudian diawal kegiatan inti guru memberikan contoh tulisan 

argumentasi yang akan dipelajari. Pemberian contoh sangat diperlukan agar siswa 

mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang dimaksud dari tulisan argumentasi, 

sehingga siswa memahami pembelajaran tersebut. Selanjutnya siswa diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka dan bertanya kepada guru 

mengenai contoh tersebut. Kegiatan bertanya juga sangat membantu guru untuk 

mengetahui siswa yang memiliki kelemahan dalam menyimak materi yang 

disampaikan oleh guru. Setelah itu, guru akan menjelaskan tugas siswa selama 

pembelajaran berlangsung nanti, siswa akan berkelompok dan mencari informasi 

yang dibutuhkan dari internet. 

Kegiatan inti yang selanjutnya yaitu guru membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 3-5 siswa. Pembagian 

kelompok ini melatih siswa untuk bekerja sama dengan orang lain dan melatih 
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sikap siswa dalam bermasyarakat nantinya. Dalam berkelompok siswa akan 

membagi tugas untuk mencatat informasi dari internet. Sebelumnya guru 

menjelaskan cara mencari informasi yang dibutuhkan siswa dari internet. Informasi 

ini nantinya akan digunakan untuk menulis karangan argumentasi siswa secara 

berkelompok. Informasi yang didapat akan dibedakan antara fakta, pendapat, dan 

bukti sebagai bagian dari isi tulisan karangan argumentasi. Guru tidak membatasi 

panjang tulisan yang dibuat oleh siswa. Siswa akan diberi batas waktu dalam 

menulis karangan argumentasi. Hal inilah yang akan membedakan siswa dalam 

menulis.  

Pada kegiatan pembelajaran inti selanjutnya yaitu siswa mendiskusikan 

dan menganalisis informasi yang diperoleh menjadi bahan untuk menulis karangan 

argumentasi. Guru membimbing siswa selama mengerjakan tugas dengan 

berkeliling. Selama guru berkeliling kelas, guru akan meninjau hasil kerja siswa 

sementara. Hal ini dilakukan juga untuk mengetahui siswa yang belum memahami 

materi yang diberikan. Kemudian guru meminta siswa untuk menukarkan hasil 

pekerjaan mereka secara berkelompok. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan 

kesempatan siswa menemukan kekurangan hasil pekerjaan teman. Setelah itu guru 

akan membahas kekurangan pada tulisan-tulisan siswa agar siswa mengetahui 

tulisan argumentasi yang benar. Pembahasan hasil kerja siswa diperlukan untuk 

meningkatkan pengetahuan siswa mengenai karangan argumentasi. Dalam kegiatan 

ini siswa juga bisa memperkaya kosa kata mereka dalam menulis. Kegiatan ini 

membuat siswa tidak mengulagi kesalahan yang sama dalam menulis karangan 

argumentasi. 
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Pada kegiatan akhir pembelajaran guru melakukan refleksi dan penguatan 

pembelajaran kepada siswa. Penguatan sangat perlu diberikan kepada siswa, karena 

hal ini dapat memotivasi siswa untuk terus menulis meskipun bukan karangan 

argumentasi namun akan sangat membantu siswa dalam memperkaya wawasan 

mereka. Refleksi digunakan sebagai acuan untuk perbaikan pada tindakan yang 

akan dilakukan pada siklus II. Dilanjutkan dengan pemberian tugas kepada siswa 

secara individual untuk menulis karangan argumentasi dan dikumpulkan dalam 

bentuk ketikan laporan. 

2. Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan yang kedua di kegiatan awal guru kembali memberikan 

apersepsi kepada siswa mengenai pembelajaran pada pertemuan pertama. Apersepsi 

selalu diberikan setiap awal pembelajaran sebagai pengkondisian awal siswa di 

dalam kelas. Guru juga membahas kekurangan mengarang siswa dalam pertemuan 

sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kembali kekurangan siswa pada 

pembelajaran sebelumnya. Guru mengkondisikan siswa agar siap memulai 

pembelajaran di pertemuan yang kedua. Diharapkan di pertemuan yang kedua ini 

siswa lebih antusias dan kreatif dalam menulis karangan argumentasi. 

Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru kembali 

menayangkan materi dan contoh karangan argumentasi untuk menguatkan memori 

siswa. Hal ini dilakukan juga untuk memantapkan pemahaman siswa mengenai 

materi tersebut. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk berpendapat mengenai 

materi yang telah diajarkan oleh guru. Kemudian siswa saling melemparkan ke 
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siswa lainnya untuk berkomentar juga. Setelah itu siswa diperbolehkan untuk 

bertanya hal yang belum dimengerti oleh siswa. 

Kegiatan inti selanjutnya yaitu siswa mengeluarkan tugas mencari informasi 

dari internet yang akan digunakan untuk menulis karangan argumentasi dan 

memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kesulitan yang dihadapi 

ketika mengerjakan tugas tersebut di rumah. Kemudian siswa mengolah bahan 

tersebut menjadi karangan argumentasi dari bahan yang telah disiapkan. Hasil itu 

kemudian ditukar dengan siswa lainnya untuk dikoreksi sesuai dengan criteria yang 

telah ditentukan oleh guru. Siswa dapat berdiskusi untuk meneliti tulisan tersebut. 

Guru berkeliling untuk memastikan hasil kerja siswa tersebut, kemudian guru akan 

memanggil siswa untuk membacakan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. 

Kegiatan selanjutnya guru bersama siswa membahas hasil pekerjaan siswa. 

Siswa dapat membenahi hasil pekerjaannya. Selanjutnya siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaan ke meja guru.setelah mengevaluasi kegiatan pembelajaran, siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya dengan guru mengenai kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan penguatan kepada siswa, agar siswa 

lebih matang dalam memahami tulisan argumentasi. Guru juga memberikan refleksi 

pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya guru memberikan masukan-

masukan agar siswa tidak berhenti menulis. Karena menulis karangan argumentasi 

membutuhkan latihan bertahap, agar siswa bisa meningkatkan kemampuan menulis 

argumentasi. 
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3.1.1.3 Pengamatan atau Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan metode kontekstual dan menerapkan media pembelajaran 

berbasis ICT berlangsung. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung peneliti 

mengamati sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi. Peneliti sebagai guru mengamati sikap siswa dengan menggunakan 

pedoman observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Aspek yang 

menjadi patokan penilaian yaitu kemampuan siswa dalam menulis karangan 

argumentai dan penggunaan media ICT di dalam kelas. Pengamatan juga didukung 

dengan dokumentasi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan 

dalam penelitian pada siklus I. 

Hal yang dilakukan setelah melakukan pengamatan yaitu membagikan lembar 

catatan harian kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan, kesan, 

dan pesan siswa terhadap pembelajaran yang diberikan meliputi materi, proses, 

metode, dan media pembelajaran yang digunakan peneliti dalam kegiatan 

pembelajaran. Lembar catatan harian siswa ini akan digunakan peneliti untuk 

memperbaiki kegiatan pembelajaran  pada siklus berikutnya. Tidak hanya guru 

yang mengisi lembar catatan harian, peneliti sebagai guru juga mengisi lembar 

catatan harian guru yang meliputi respon siswa selama proses pembelajaran, 

hambata yang dialami peneliti selama proses pembelajaran, pesan, kesan yang 

dialami peneliti selama proses pembelajaran, dan harapan peneliti pada proses 

pembelajaran selanjutnya. 
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Hal yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya yaitu pedoman sosiometri. 

Pedoman ini digunakan untuk mengetahui apakah individu disukai dan saling 

menyukai. Instrumen yang diajukan bertujuan untuk mengetahui dengan siapa 

subjek tertentu ingin bekerja sama atau berhubungan dalam kegiatan bersama. Guru 

akan memberikan pengarahan kepada siswa dalamproses pengisian lembar 

sosiometri. Hal ini juga dapat digunakan sebagai data pendukung hasil 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Data ini dapat mempermudah 

guru mengetahui keaktifan siswa dan kinerja siswa dalam suatu kelompok. 

Guru melakukan kegiatan observasi selanjutnya, yaitu kegiatan wawancara. 

Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk tanggapan siswa mengenai proses 

pembelajaran. Siswa yang diwawancarai juga telah dipilih terutama siswa yang 

memiliki nilai tertinggi, sedang dan terendah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

sisi negatif dan positif dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan 

wawancara dilakukan di luar jam pelajaran, agar tidak mengganggu selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Hasil dari data-data observasi di atas kemudian dianalisis dan dideskripsikan 

untuk memperoleh hasil pengamatan yang maksimal. Hal ini juga data digunakan 

untuk meningkatkan hasil di pembelajaran di siklus II. 

 

3.1.1.4 Refleksi 

Kegiatan yang selanjutnya yaitu refleksi. Refleksi dilakukan di akhir 

pembelajaran proses tindakan siklus I. Pada tahap refleksi ini peneliti akan 

mengulas mengenai sikap siswa selama proses pembelajaran, keterampilan menulis 
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karangan argumentasi siswa, dan tindakan-tindakan yang dilakukan guru selama 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum tahap ini guru melakukan analisis 

melalui catatan harian, observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mengetahui 

besar kemampuan siswa dalam keteramilan menulis karangan argumentasi, sikap 

siswa selama mengikuti pembelajaran, serta hambatan yang ditemui oleh guru 

selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil analisi guru tersebut, maka guru 

melakukan refleksi meliputi kemampuan menulis karangan argumentasi siswa pada 

siklus I, sikap dalam menanggapi pembelajaran yang diberikan oleh guru, dan 

tindakan yang dilakukan oleh guru selama mengajar di kelas. Hasil yang diperoleh 

dari hasil tersebut, baik tes maupun nontes (catatan harian siswa, catatan lapangan 

guru, catatan harian guru, wawancara, dan observasi) yang terjadi pada siklus I ini 

kemudian digunakan oleh guru sebagai pedoman untuk memperbaiki tindakan yang 

akan dilakukan pada siklus II nantinya.  

 

3.1.2 Proses Tindakan Siklus II 

Pada siklus II ini peneliti melakukan perbaikan dengan merujuk refleksi yang 

dilakukan pada siklus I. Peneliti memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai yang telah 

dilakukan pada siklus I, dengan demikian peneliti dapat membuang hal-hal negative 

dan yang tidak diperlukan di siklus II. Proses yang dilakukan dalam siklus II tidak 

jauh berbeda dengan siklus I yang meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. 
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3.1.2.1 Perencanaan 

Sama dengan yang dilakukan pada perencanaan di siklus I, hanya saja pada 

siklus II ini peneliti telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran. 

Setelah itu peneliti menyusun rencana pembelajaran dengan tindakan yang telah 

diperbaiki dan disempurnakan dari siklus I. Peneliti juga menyiapkan instrument 

meliputi observasi yang didukung dengan dokumentasi, pedoman catatan harian 

siswa dan guru, pedoman wawancara, dan pedoman sosiometri serta pedoman tes 

tertulis (tes menulis karangan argumentasi). Setelah melakukan semua itu, peneliti 

menghubungi guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas X3 SMA 

Negeri 2 Temanggung untuk berkoordinasi mengenai rencana pembelajaran dan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II. 

 

3.1.2.2 Tindakan 

Tahap tindakan di siklus II ini telah mengalami perbaikan dan 

penyempurnaan dari perencaan. Tindakan yang dilakukan di siklus II hanya 

tindakan yang penting untuk meningkatkan kemampuan menulis karangan 

argumentasi siswa dengan metode kontekstual dan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT. Sama seperti siklus I, di siklus II ini dilakukan dengan dua pertemuan 

juga. Setiap pertemuan juga meliputi tiga tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, 

dan kegiatan akhir. Pada pertemuan yang pertama siswa akan belajar menulis 

secara berkelompok, sedangkan pada pertemuan yang kedua siswa akan menulis 

secara individu. 
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1. Pertemuan Pertama 

Pada kegiatan awal di pertemuan pertama siklus II ini guru memberikan 

apersepsi dan menjelaskan kesalahan dan kekurangan siswa dalam menulis 

karangan argumentasi pada siklus I. Kemudian guru menggunakan kembali metode 

dan media yang telah digunakan sebelumnya. 

Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan ini guru 

memberikan contoh paragraph argumentasi yang berbeda untuk dianalisis bersama 

dengan siswa. Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru 

mengenai materi yang telah disampaikan. Kemudian siswa diberi tema yang 

berbeda dari guru sebagai acuan untuk mencari informasi di internet dari laptop 

yang telah disiapkan oleh siswa. Sebelumnya siswa membentuk kelompok yang 

terdiri atas 3-5 siswa dengan siswa yang sama dengan kelompok di siklus I.  

Kegiatan inti selanjutnya yaitu siswa bersama kelompoknya akan mencari 

informasi berupa fakta dan pendapat sebagai bahan untuk menulis karangan 

argumentasi dari internet. Sebelumnya guru telah mengingatkan kembali cara 

unetuk  mencari informasi yang dibutuhkan siswa dari internet. Setelah itu siswa 

menelaah dan menganalisis hasil informasi tersebut menjadi karangan argumentasi 

yang benar. Guru berkeliling kelas untuk memastikan pekerjaan siswa dan 

memberikan stimulus kepada siswa untuk lebih bersemangat. Kemudian siswa 

mengoreksi hasil pekerjaan mereka sendiri secara berkelompok menurut kriteria 

yang diberikan oleh guru.  

Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan akhir. Pada kegiatan ini guru 

memberikan penguatan dan refleksi kepada siswa. Penguatan diberikan kepada 
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siswa untuk menguatkan dan memotivasi siswa agar lebih senang menulis. 

Selanjutnya memberikan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan. 

Kemudian guru memberikan tugas kepada siswa yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

2. Pertemuan Kedua  

Pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada siklus II ini 

dilanjutkan pada tahap kedua. Kegiatan awal guru memberikan apersepsi kepada 

siswa. Guru menanyakan tugas siswa dan menanyakan kesulitan siswa selama 

mengerjakan tugas tersebut. Guru kembali menanyakan materi di depan kelas. 

Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan ini siswa 

mengeluarkan hasil pekerjaan mereka, kemudian siswa menonton hasil unduhan 

internet tersebut. Setelah itu siswa mencari informasi yang dibutuhkan untuk 

menulis karangan argumentasi, kemudian mengolahnya untuk menjadi tulisan 

argumentasi yang benar. Setelah itu, hasil itu kemudian ditukar dengan siswa 

lainnya untuk dikoreksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh guru. 

Siswa dapat berdiskusi untuk meneliti tulisan tersebut. Guru berkeliling untuk 

memastikan hasil kerja siswa tersebut. 

Kegiatan selanjutnya guru bersama siswa membahas hasil pekerjaan siswa. 

Siswa dapat membenahi hasil pekerjaannya. Selanjutnya siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaan ke meja guru.setelah mengevaluasi kegiatan pembelajaran, siswa 

diberi kesempatan untuk bertanya dengan guru mengenai kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan. 
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Pada kegiatan akhir guru memberikan penguatan kepada siswa, agar siswa 

lebih matang dalam memahami tulisan argumentasi. Guru juga memberikan refleksi 

pembelajaran pada pertemuan kedua. Selanjutnya guru memberikan masukan-

masukan agar siswa tidak berhenti menulis. Karena menulis karangan argumentasi 

membutuhkan latihan bertahap, agar siswa bisa meningkatkan kemampuan menulis 

argumentasi. 

 
3.1.2.3 Observasi 

Masih sama seperti siklus I, di siklus II ini proses observasi juga dilakukan 

untuk melihat peningkatan kemampuan menulis karangan argumentasi dengan 

menggunakan metode kontekstual dan pembelajaran berbasis ICT. Pada siklus II ini 

proses observasi juga dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Kegiatan 

observasi yang dilakukan yaitu pengamatan, catatan harian, wawancara, dan 

angket. Selama pembelajaran berlangsung, guru memperhatikan perilaku siswa 

dalam mempelajari keterampilan menulis dengan menggunakan metode kontekstual 

dan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Kegiatan selanjutnya guru membagikan lembar catatan harian siswa, 

selanjutnya siswa mengisi catatan tersebut mengenai proses pembelajaran, materi, 

metode, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas. Selain itu guru 

juga mengisi catatan harian guru yang berisi hambatan yang ditemui, respon siswa 

terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru, suasana kelas, serta kesan dan 

pesan siswa terhadap pembelajaran ini. 
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Proses selanjutnya siswa mengisi catatan sosiometri dengan pengarahan dari 

guru. Pedoman ini digunakan untuk mengetahui apakah individu disukai dan saling 

menyukai. Instrumen yang diajukan bertujuan untuk mengetahui dengan siapa 

subjek tertentu ingin bekerja sama atau berhubungan dalam kegiatan bersama. Guru 

akan memberikan pengarahan kepada siswa dalam proses pengisian lembar 

sosiometri. Hal ini juga dapat digunakan sebagai data pendukung hasil 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Data ini dapat mempermudah 

guru mengetahui keaktifan siswa dan kinerja siswa dalam suatu kelompok. Dengan 

begitu guru mengetahui perubahan perilaku dan sikap siswa selama mengikuti 

pembelajaran tersebut. 

Di sisi lain untuk mengetahui pendapat siswa mengenai pembelajaran ini, 

guru menyiapkan wawancara dengan siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

keadaan siswa baik dari sisi negatif maupun positif, sehingga guru dapat 

menyempurnakan proses pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi 

dengan menggunakan metode kontekstual dan menerapkan pembelajaran berbasis 

ICT. 

 

3.1.2.4 Refleksi 

Tahap selanjutnya pada siklus II ini yaitu refleksi kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan refleksi dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan yang terjadi pada proses pembelajaran menulis karangan argumentasi. 

Setelah mengetahui peningkatan yang terjadi, guru dapat mengukur keefektifan 
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metode kontekstual dan media pembelajaran ICT yang digunakan dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi. 

Dengan melakukan refleksi guru dapat mengetahui bahwa perubahan 

tindakan yang terjadi pada perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Setelah itu guru 

akan menganalisis proses pembelajaran, baik dari bentuk tes maupun nontes. 

Bentuk tes berasal dari hasil menulis karangan argumentasi siswa, sedangkan 

bentuk nontes berasal dari proses wawancara, catatan harian siswa dan guru, 

catatan sosiometri, dan dokumentasi selama proses pembelajaran. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah keterampilan menulis karangan 

argumentasi dengan menggunakan metode kontekstual dan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT pada kelas X. Sumber data penelitian ini adalah siswa 

kelas X-3 SMA Negeri 2 Temanggung, Temanggung Tahun Ajaran 2010/ 2011 

Secara keseluruhan siswa kelas X SMA Negeri 2 Temanggung berjumlah 98  

siswa. Penelitian hanya dilakukan di kelas X-3 yang berjumlah 30 siswa, yang 

terdiri atas  13 siswa putra dan  17 siswa putri.  

Pertimbangan dipilihnya kelas X-3 sebagai  fokus subjek penelitian 

didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut (1) hasil observasi bersama 

guru ketika hendak menentukan kelas, dari hasil pengamatan ketika ikut mengajar 

bersama guru, ditemukan bahwa kelas X-3 adalah kelas yang keterampilan menulis 

karangan argumentasi siswanya rendah, (2) hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia  yang menguatkan hasil pengamatan peneliti. 
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Berdasarkan tingkat keterampilan siswa menulis karangan argumentasi 

masih rendah, maka perlu dicarikan metode dan media pembelajaran yang sesuai. 

Kesulitan yang dihadapi siswa pada umumnya adalah siswa masih kurang tertarik 

membaca, siswa masih kurang memiliki ide untuk mengarang, siswa masih 

mempunyai keterbatasan kosakata, siswa masih kesulitan menggunakan tata bahasa 

baku, siswa masih sulit membedakan antara jenis paragraf argumentasi dan 

eksposisi serta persuasi, siswa masih terpengaruh dengan bahasa pidato dan bahasa 

penyiar televisi, dan siswa masih sangat terpengaruh oleh bahasa gaul yang 

digunakan ketika berkomunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, pemilihan metode dan 

media adalah salah satu yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel, yakni 

variabel pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan menggunakan metode 

kontekstual dan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, variabel keterampilan 

menulis karangan argumentasi, dan variabel perilaku siswa dalam bercerita. 

 

 

3.3.1 Variabel Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi dengan 

Menggunakan Metode Kontekstual dan Menerapkan Pembelajaran Berbasis 

ICT 

Variabel bebas dalam pembelajaran ini yang dimaksud yaitu metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Yang dimaksud 
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dengan menggunakan variable ini yaitu pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan memanfaatkan media ICT dalam memberikan materi dan 

sebagai sumber informasi siswa serta mengajarkan siswa bekerja sama dan berlatih 

menemukan informasi dari suatu sumber.  

Melalui variabel ini guru dapat melihat keaktivan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran ini. Hal itu dapat dilihat dari antusias siswa mengikuti proses 

pembelajaran. Siswa aktif bekerja sama dengan kelompoknya untuk menulis 

karangan argumentasi, mereka akan saling bertukar pikiran dan pendapat untuk 

menemukan hal yang tepat untuk ditulis dalam karangan mereka. Hal ini juga akan 

menandakan keberhasilan media ICT sebagai media untuk menyalurka materi dan 

sumber informasi mereka. Hal ini juga membuat mereka tidak jenuh berada di 

dalam kelas dan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran ini. 

 

3.3.2 Variabel Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi 

Keterampilan menulis karangan argumentasi yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah proses menulis karagan argumentasi. Kegiatan ini dimulai dengan siswa 

memperhatikan materi yang diberikan guru melalui media power point, kemudian 

mencari informasi dari internet, selanjutnya siswa menulis karangan argumentasi 

dari informasi yang mereka temukan. Aspek-aspek yang menjadi patokan siswa 

menulis karangan argumentasi yaitu banyaknya fakta, pendapat, dan bukti yang ada 

dalam karangan; ketepatan fakta, pendapat, dan bukti yang ada dalam karangan 

tersebut; penguasaan bahasa; penggunaan ejaan dan tanda baca dalam penulisan; 

kerapian tulisan; dan keruntuttan kalimat. 
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3.3 Indikator Kinerja 

Peneliti mengharapkan indikator kinerja dari penelitian melalui metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dalam dua 

bentuk, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Kedua indikator ini dapat 

membantu peneliti menganalisis hasil penelitian tersebut. Proses pembelajaran 

merupakan hal yang paling berkaitan dengan indikator kinerja. 

Indikator kuantitaif berupa hasil akhir dari keterampilan menulis karangan 

argumentasi siswa melalui metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT selama pembelajaran. Hasil tersebut diperolah dari 

akumulasi keseluruhan tulisan karangan argumentasi siswa. Dari hasil tersebut 

ditemukan keberhasilan klasikal sebesar 75% dari seluruh siswa dalam kelas yang 

diteliti. 

Di sisi lain penentu indikator kualitatif yaitu perubahan perilaku siswa selama 

proses pembelajaran, siswa menuju ke arah positif atau negatif. Perilaku siswa yang 

diamati yaitu sikap siswa di dalam kelas seperti keaktifan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, kekritisan siswa di dalam kelas, rasa ingin tahu siswa mengikuti 

pembelajaran, dan kemampuan berbagi siswa. Semua perilaku tersebut akan terlihat 

melalui proses observasi, wawancara, sosiometri, dokumentasi, dan catatan harian 

siswa. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian menulis karangan argumentasi melalui metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini menggunakan dua jenis 

instrumen penelitian, yaitu instrumen tes dan instrumen nontes. Instrument tes 

bertujuan untuk mengukur keterampilan menulis karangan argumentasi dengan 

menggunakan metode kontekstual dan pembelajaran berbasis ICT. Untuk instrumen 

nontes digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku dan sikap siswa selama 

mengikuti proses pembelajaran menulis karangan argumentasi melalui metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

 

3.4.1 Instrumen Tes 

Instrumen tes digunakan sebagai alat untuk mengukur data dari keterampilan 

menulis karangan argumentasi melalui metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. Tes yang digunakan berupa tes tertulis yaitu hasil 

tulisan karangan argumentasi siswa dari hasil pembelajaran melalui metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Hasil tes kemudian 

dijadikan alat ukur untuk mengetahui peningkatan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran ini. Tes ini dilakukan sesuai dengan tingkat kemampuan dan 

perkembangan siswa kelas X-3 SMA Negeri 2 Temanggung. 

Hasil tes didapatkan dari tugas siswa menulis karangan argumentasi baik 

secara berkelompok maupun individu. Untuk hasil menullis secara berkelompok 

didapat dari siswa menulis karangan argumentasi berdasarkan internet. Siswa 

menulis secara berkelompok setelah mendapatkan informasi dari internet. Hasil 
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menulis secara individu juga didapatkan dari internet. Siswa mencari fakta, 

pendapat, dan bukti sebagai bahan untuk menulis karangan argumentasi. 

Penilaian ini dilakukan oleh guru dengan berpedoman pada indikator yang 

ingin dicapai. Indikator pada penelitian ini yaitu (1) siswa mampu menulis 

karangan argumentasi berdasarkan media ICT yang diberikan, (2) siswa mampu 

menemukan data-data dan fakta yang diperlukan untuk menulis dari media tersebut, 

dan (3) siswa mampu mengorganisasikan data dan fakta menjadi sebuah paragraf. 

Ketiga indikator  tersebut akan mencapai hasil yang maksimal dengan 

menggunakan metode dan media yang tepat sesuai dengan pembelajaran tersebut. 

Penilaian untuk ketiga indikator tersebut dalam kompetensi dasar menulis 

gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk karangan argumentasi 

terkait langsung dengan keterampilan menulis karangan argumentasi melalui 

metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Penilaian ini 

dilakukan pada saat pembelajaran. Penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 

berikut ini. 
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Tabel 2. Pedoman Kriteria dan Skor dalam Penilaian Keterampilan Menulis 

Karangan Argumentasi melalui Metode Kontekstual dengan 

Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

No Aspek Kriteria Skor 

1. Ketepatan 

penggunaan data 

informasi 

Penggunaan data tidak tepat 0-2 kalimat. 5 

Penggunaan data tidak tepat 3-4  kalimat. 4 

Penggunaan data tidak  tepat 5-6 kalimat. 3 

Penggunaan data tidak  tepat 7-8 kalimat. 2 

Penggunaan data tidak  tepat lebih dari 9 

kalimat. 

1 

2. Pola 

pengembangan 

paragraf 

Pengembangan paragraf  9  kalimat 5 

Pengembangan paragraf  8 kalimat 4 

Pengembangan paragraf  7kalimat 3 

Pengembangan paragraf  6 kalimat 2 

Pengembangan paragraf  5 kalimat atau kurang 1 

3. Kesesuaian tema 

dan isi 

9 kalimat atau lebih sesuai dengan tema 5 

7-8 kalimat sesuai dengan tema 4 

5-6 kalimat sesuai dengan tema 3 

3-4 kalimat sesuai dengan tema 2 

0-2 kalimat sesuai dengan tema 1 

4. Kelengkapan isi 

penjelasan 

Kelengkapan isi penjelasan sangat baik 5 

Kelengkapan isi penjelasan sudah baik 4 

Kelengkapan isi penjelasan cukup 3 

Kelengkapan isi penjelasan kurang 2 

Kelengkapan isi penjelasan sangat kurang 1 

5. Kedalaman isi 

penjelasan 

Kedalaman isi 10 kalimat  atau lebih 5 

Kedalaman isi  9 kalimat  4 

Kedalaman isi 8 kalimat  3 

Kedalaman isi 7  kalimat  2 

Kedalaman isi 6  kalimat atau kurang 1 

6. Tujuan 

meyakinkan 

pembaca 

Pembaca sangat terpengaruh dengan bacaan 3 

Pembaca lumayan terpengaruh dengan bacaan 2 

Pembaca sedikit terpengaruh dengan bacaan 1 

7. Penggunaan diksi Kesalahan diksi 0-5 3 

Kesalahan diksi 6-10 2 

Kesalahan diksi lebih dari 10 1 
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8. Keefektifan 

kalimat 

Kalimat yang digunakan sudah efektif 3 

Kalimat yang digunakan cukup efektif 2 

Kalimat yang digunakan kurang efektif 1 

9. Penggunaan 

ejaan dan tanda 

baca 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 0-5 3 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 6-10 2 

Kesalahan ejaan dan tanda baca lebih dari 10 1 

10. Kerapian tulisan Tulisan siswa sudah rapi 3 

Tulisan siswa cukup rapi 2 

Tulisan siswa kurang rapi 1 

 

Berdasarkan tabel I di atas dapat diketahui bahwa tes penilaian keterampilan 

menulis karangan argumentasi melalui metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT ada 10 aspek penilaian. Lima aspek dengan skor 

maksimal 5 poin, yaitu ketepatan isi, pola pengembangan paragraf, kelengkapan isi, 

kesesuaian isi dengan tema, dan kedalaman isi. Dan lima aspek dengan skor 

maksimal 3 poin, yaitu kepaduan isi, penggunaan diksi, penggunaan ejaan dan 

tanda baca, keefektifan kalimat, dan kerapian tulisan. Dengan demikian total skor 

yaitu 40 poin. 

 Nilai akhir = 

Jumlah skor yang diperoleh  

 X 100 

Jumlah skor maksimal  

 

Rentang nilai dan kategori yang diperoleh pada penilaian dalam 

pembelajaran keterampilan bercerita dengan alat peraga dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini. 
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Tabel 3 Pedoman Rentang Nilai dan Kategori dalam Penilaian Keterampilan 

Menulis Karangan Argumentasi melalui Metode Kontekstual dengan 

Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

No. Rentang Nilai Kategori 

1. 85-100 Sangat baik 

2. 75-84 Baik 

3. 65-74 Cukup 

4. 55-64 Kurang  

5. ≤ 55 Gagal  

 

Berdasarkan tabel di atas data diketahui ada lima jenis rentang penilaian 

keterampilan siswa. Rentang nilai dari 85 sampai 100 menandakan siswa berhasil. 

Rentang nilai 75 sampai 84 ini menandakan siswa sudah baik. Untuk rentang nilai 

65 sampai 74 menandakan siswa cukup dalam pembelajaran. Rentang nilai 55 

sampai 64 menandakan siswa kurang berhasil dalam pembelajaran, sedangkan  

rentang nilai dibawah nilai 55 menandakan siswa gagal dalam pembelajaran ini.  

Bentuk penilaian siswa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 

NP= 

∑ N 

X 100%  

n x s 

Keterangan : 

NP  = Skor presentase kemampuan siswa 

∑ N = jumlah skor satu kelas 

n = skor maksimal tes 

s = jumlah responden dalam satu kelas 
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Presentase  rentang skor dan kategori yang diperoleh pada tiap aspek 

penilaian keterampilan menulis karangan argumentasi melalui metode kontekstual 

dengan menerapkan embelajaran berbasis ICT dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 4. Pedoman Rentang Skor dan Kategori Tiap Aspek dalam Penilaian 

Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi melalui Metode 

Kontekstual dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

No. Rentang Nilai Kategori 

1. 85-100 Sangat baik 

2. 75-84 Baik 

3. 65-74 Cukup 

4. 55-64 Kurang  

5. ≤ 55 Gagal  

 

Berdasarkan tabel di atas data diketahui ada lima jenis rentang penilaian 

keterampilan siswa. Rentang nilai dari 85 sampai 100 menandakan siswa berhasil. 

Rentang nilai 75 sampai 84 ini menandakan siswa sudah baik. Untuk rentang nilai 

65 sampai 74 menandakan siswa cukup dalam kompetensi dasar ini. Rentang nilai 

55 sampai 64 menandakan siswa kurang berhasil dalam kompetensi dasar ini, 

sedangkan  rentang nilai dibawah nilai 55 menandakan siswa gagal dalam 

kompetensi dasar ini. 

 

3.4.2 Instrumen Nontes 

Penggunaan instrumen nontes pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi 

melalui metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 
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Instrumen nontes yang digunakan oleh peneliti meliputi perilaku siswa di dalam 

kelas seperti keaktifan siswa, kekritisan siswa, rasa ingin tahu siswa, dan 

kemampuan berbagi siswa. Semua perilaku tersebut akan terlihat melalui proses 

observasi, catatan harian, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi. 

 

3.4.2.1 Pedoman Observasi 

Bentuk instrumen nontes yang pertama yaitu pedoman observasi. Pada 

pedoman observasi ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan 

perilaku siswa dan respon siswa selama mengikuti proses pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Aspek yang menjadi patokan dalam pedoman observasi yaitu 

keaktifan siswa, kekritisan siswa, rasa ingin tahu siswa, dan kemampuan berbagi 

siswa dalam pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi melalui 

metode kontekstual dengan pembelajaran berbasis ICT. 

 

3.4.2.2 Pedoman Catatan Harian 

Pedoman catatan harian merupakan pedoman untuk mengetahui perspektif 

dari penulisnya. Dalam hal ini ada dua jenis catatan harian, yaitu catatan harian 

siswa dan catatan harian guru. Catatan harian merupakan pemantauan yang efektif 

mengenai perubahan dalam metode yang digunakan. Catatan harian juga memuat 

pesan dan kesan penulisnya selama pembelajaran berlangsung. 

Catatan harian siswa diberikan oleh guru di akhir pembelajaran. Ada 

beberapa aspek yang menjadi pedoman catatan harian siswa, yaitu (1) tanggapan 

siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi, (2) hal yang belum 
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dimengerti oleh siswa mengenai pembelajaran, (3) pendapat siswa mengenai 

pengajaran yang diberikan oleh guru, (4) bagian pembelajaran yang disukai oleh 

siswa, dan (5) kesan dan pesan siswa mengenai pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Sama seperti catatan harian siswa, catatan harian guru juga berisi tentang 

kegiatan-kegiatan yang terjadi di dalam kelas seperti (1) keaktifan siswa, (2) 

kegiatan-kegiatan siswa selama proses pembelajaran, (3) tanggapan-tanggapan / 

kekritisan siswa, (4) kesulitan yang dihadapi oleh guru, dan (5) harapan guru 

mengenai pembelajaran. 

 

3.4.2.3 Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dilakukan untuk mengetahui respon siswa setelah 

mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi melalui metode kontekstual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Wawancara diberikan kepada 

siswa dengan aspek yang ditayakan yaitu (1) minat siswa selama mengikuti 

pembelajaran, (2) pendapat siswa mengenai pemanfaatan teknologi internet dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi, (3) materi yang belum dipahami oleh 

siswa dalam pembelajaran, (4) pengalaman yang diperoleh siswa dalam 

berkelompok, dan (5) harapan siswa mengenai pembelajaran ini. 

 

3.4.2.4 Pedoman Sosiometri 

Penggunaan pedoman sosiometri bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

berbagi siswa dalam kelompoknya dan keaktifan siswa. Pedoman ini diberikan oleh 

guru juga dengan arahan guru cara mengisinya. Pedoman sosiometri ini sangat 
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membantu guru mengetahui kemampuan berbagi dalam berkelompok. Aspek-aspek 

yang menjadi pedoman pertanyaan sosiometri yaitu (1) siswa yang aktif dalam 

berkelompok, (2) siswa yang suka mengganggu dalam berkelompok, (3) siswa yang 

pasif dalam berkelompok, dan (4) siswa yang sering berpendapat atau kritis dalam 

kelompoknya. Dengan demikian pedoman sosiometri dapat membantu guru 

memperoleh nilai keaktivan siswa dalam berkelompok. Siswa berkelompok 

bertujuan untuk mengajarkan cara bekerja sama, bertoleransi, bersikap jujur, 

berpendapat, dan bermusyawarah. 

 

3.4.2.5 Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan hal yang sangat penting, karena dokumentasi bukan 

hanya bukti dari suatu penelitian tetapi juga sebagai alat guru untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa setiap tahapan pembelajaran. Hal-hal yang perlu 

didokumentasikan seperti (1) keaktifan siswa, (2) kekritisan siswa, (3) rasa ingin 

tahu siswa, dan (4) kemampuan berbagi siswa. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Data 

Sama seperti instrumen di atas, teknik pengambilan data juga terdiri atas dua 

tahap, yaitu teknik pengambilan data tes dan teknik pengambilan data nontes. 

Teknik tes bertujuan untuk mengetahui kemampuan keterampilan menulis karangan 

argumentasi siswa melalui metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT, sedangkan teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan 

yang terjadi pada siswa selama mengikuti pembelajaran ini. 
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3.5.1 Teknik Tes 

Teknik pengambilan data berupa data tertulis yaitu dengan menggunakan 

teknik tes. Teknik ini digunakan oleh peneliti sebanyak dua kali pada siklus I dan 

siklus II. Teknik tes bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis karangan 

argumentasi siswa pada pembelajaran ini. Ada dua macam hasil yang akan 

dihasilkan oleh siswa, yaitu ketika siswa berkelompok dan ketika siswa 

mengerjakan secara individu. Kedua hasil tersebut kemudian akan dijumlah 

sehingga mendapat nilai yang akurat dari hasil kemampuan menulis karangan 

argumentasi siswa. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam pengambilan data tes ini 

yaitu (1) siswa mengerjakan karangan argumentasi secara berkelompok, (2) siswa 

menukarkan hasil dengan kelompok lainnya, kemudian (3) siswa menilai hasil 

pekerjaan teman. Hal serupa juga dilakukan dengan hasil pekerjaan siswa secara 

individu. Peneliti akan mengukur kemampuan siswa dalam menulis karangan 

argumentasi dari siklus I dan siklus II. Sehingga siswa dapat dikatakan berhasil 

mengikuti pembelajaran ini apabila niali siswa mencai nilai 75. 

 

3.5.2 Teknik Nontes 

Ada beberapa aspek dalam teknik pengambilan data berupa nontes, yaitu 

berupa observasi, catatan harian, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi. 
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3.5.2.1 Observasi 

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengambilan data yang 

dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Pengamtan yang 

dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran mengenai perilaku siswa dalam 

mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tahapan yang dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan pengamatan ini yaitu (1) menyiapkan lembar observasi 

yang akan diisi oleh peneliti, (2) mengamati perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran, (3) mengisi lembar observasi selama pembelajaran, dan (4) 

menganalisis hasil observasi yang telah dilakukan ke dalam bentuk kalimat. 

3.5.2.2 Catatan Harian 

Catatan harian diberikanoleh guru kepada siswa di akhir pembelajaran. Guru 

memberikan lembaran yang diiisi oleh siswa mengenai pendapat siswa mengikuti 

pembelajaran, kesulitan siswa mengikuti pembelajaran, tanggapan siswa mengenai 

media dan metode pembelajaran, kesan siswa terhadap pembelajaran yang 

diberikan oleh guru, dan harapan siswa mengenai pembelajaran yang diberikan oleh 

guru. Untuk catatan harian guru juga dilakukan di akhir pembelajaran. Hal yang 

akan dicatat oleh guru yaitu kesulitan guru melakukan pembelajaran, hambatan 

yang ditemui oleh guru selama pembelajaran, respon siswa dalam pembelajaran, 

suasana yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran, dan keefektifan media 

dan metode yang digunakan oleh guru. 
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3.5.2.3 Wawancara 

Kegiatan wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengambil 

data nontes berupa respon siswa. Sebelum melakukan wawancara guru menyiapkan 

terlebih dahulu pertanyaan yang akan ditanyakan. Teknik wawancara merupakan 

alat ukur untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Guru akan melakukan wawancara setelah proses pembelajaran. 

Dalam proses wawancara ini juga dilakukan untuk mengetahui manfaat 

penggunaan teknologi internet dalam proses pembelajaran tersebut. 

 

3.5.2.4 Sosiometri 

Pada teknik sosiometri ini guru telah menyiapkan pertanyaan untuk dijawab 

oleh siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan keaktivan siswa 

dalam berkelompok. Hal yang dilakukan untuk memperoleh data sosiometri, yaitu 

(1) mempersiapkan lembar sosiometri, (2) siswa menjawab hal yang memenuhi 

kategori sesuai dengan yang dijelaskan atau diarahkan guru, (3) membuat 

sosiogram untuk mempermudah analisis berdasarkan kecenderungan pilihan siswa, 

dan (4) menganalisis sosiogram dalam bentuk kalimat. 

 

3.5.2.5 Dokumentasi 

Untuk teknik pengambilan data yang paling akurat yaitu dokumentasi. 

Dokumentasi yang digunakan berua foto siswa. Foto merupakan bukti penelitian 

yang paling akurat, baik siswa yang aktif mauun siswa yang pasif. Dengan begitu 

guru lebih mengenal siswa lebih baik. Dokumentasi foto data menggambarkan 
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aktivitas siswa secara keseluruhan dimulai dari siklus I sampai siklus II.  Selain 

sebagai bukti keaktifan siswa, dokumentasi foto juga digunakan untuk mengetahui 

proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Selama proses pengambilan 

gambar akan dilakukan oleh rekan peneliti, gambar diambil di setiap perubahan 

yang terjadi pada siswa. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dan 

kuantitatif. Untuk data yang berasal dari data tes akan dianalisis secara kuantitatif, 

sedangkan data yang bersumber dari data nontes akan dianalisis secara kualitatif. 

 

3.6.1 Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Hasil tes menulis karangan argumentasi melalui metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik kuantitatif, baik pada siklus I maupun siklus II. Nilai hasil dari 

tiap-tiap aspek kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

NP= 

∑ N 

X 100%  

n x s 

 

Keterangan: 

NP  = Skor presentase kemampuan siswa 

∑ N = jumlah skor satu kelas 
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n = skor maksimal tes 

s = jumlah responden dalam satu kelas 

Hasil perhitungan antara siklus I dan siklus II akan menjadi perbandingan 

untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dari keterapilan menulis karangan 

argumentasi melalui metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

ICT. 

 

3.6.2 Teknik Analisis Data Kualitatif 

Hal yang dilakukan pada teknik analisis data kualitatif yaitu berupa data-data 

nontes. Hal tersebut meliputi observasi, catatan harian siswa dan guru, wawancara, 

sosiometri, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis untu mengetahui perubahan 

perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran ini. Dengan data tersebut, guru juga 

dapat mengetahui kesulitan dan harapan siswa mengenai pembelajaran ini. 

Data observasi digunakan untuk mengetahui perilaku siswa, keaktifan siswa, 

dan keragaman sikap siswa selama mengikuti proses pembelajaran ini. Dengan 

menggunakan dokumentasi guru mampu mengetahui perilaku siswa lebih detail, 

sehingga tidak terjadi kesalahan penilaian. 

Data berupa catatan harian, baik siswa maupun guru sangat membantu 

peneliti untuk mengetahui kesulitan siswa, harapan, kesan, dan pesan siswa 

mengenai pembelajaran ini. Data ini juga membantu guru mengetahui kekurangan 

guru sehingga dapat memperbaikinya. 

Untuk data berupa wawancara digunakan oleh guru untuk mengetahui hal 

yang kurang dipahami oleh siswa mengenai pembelajaran ini, harapan siswa untuk 
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meningkatkan pembelajaran ini, dan kesan siswa mengenai pembelajaran ini. Data 

ini juga digunakan untuk mengetahui keantusisan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran ini. Setelah itu data yang telah diperoleh diubah ke dalam bentuk 

tulisan. 

Data lain yang digunakan berupa data sosiometri. Data ini digunakan untuk 

mengetahui hal yang disukai dan tidak disukai siswa dalam pembelajaran ini. Data 

ini juga untuk mengetahui keaktifan dalam berkelompok dan bekerja sama dengan 

kelompoknya. 

Data berupa dokumentasi merupakan data yang digunakan sebagai bukti 

penelitian. Data ini juga digunakan untuk menggambar kegiatan dan perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi. Data dokumentasi 

digunakan untuk memperkuat data yang lainnya, termasuk data kuantitatif. Data 

berupa dokumentasi foto ini dilakukan setiap siklus. 

Data-data nontes tersebut digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku 

siswa di dalam kelas dan untuk mengetahui keefektifan metode kontekstual dengan 

menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Hasil data ini akan membantu guru dalam 

memberikan penilaian, sehingga data dilihat peningkatan yang terjadi dari 

pembelajaran keterampilan menulis karangan argumentasi melalui meted 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan membahas mengenai hasil pengolahan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Proses penelitian mencakup siklus I dan siklus II akan dibahas pada bab ini. Hasil 

berupa tes dan nontes dari siklus I dan siklus II akan disajikan lebih detail. Hasil 

nontes yang diambil berupa keaktifan siswa, rasa ingin tahu siswa, kemampuan 

berbagi siswa, dan kekritisan siswa. Data nontes tersebut diambil melalui 

wawancara, catatan harian, sosiometri, catatan observasi, dan dokumentasi foto. 

Penelitian ini dibagi menjadi dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap 

siklus terdiri atas dua pertemuan dan di setiap pertemuan pembelajaran berlangsung 

selama 45 menit. Setiap pembelajaran melalui empat tahap, yaitu perencanaan, 

tindakan, observasi, dan refleksi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

melakukan observasi kondisi awal siswa kelas X3 dalam hal menulis karangan 

argumentasi di SMA Negeri 2 Temanggung. Peneliti melakukan wawancara dengan 

guru bahasa dan sastra Indonesia di tempat tersebut. Hal tersebut akan dijelaskan 

berikut ini. 
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4.1.1 Kondisi Awal 

Tahap ini merupakan gambaran awal dari siswa sebelum tindakan dilakukan 

oleh peneliti. Kondisi awal siswa diperoleh dari hasil rata-rata nilai siswa menulis 

argumentasi dan perilaku siswa selama mengikuti pembelajaran. Untuk 

memperoleh hasil tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan guru bahasa dan 

sastra Indonesia di SMA Negeri 2 Temanggung untuk siswa kelas X3. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan guru mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia kelas X3 bahwa rata-rata nilai siswa dalam menulis 

karangan argumentasi adalah 68.1. Hal itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas 

tersebut termasuk dalam kategori cukup dan belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang ditentukan oleh guru, yaitu 70. Perilaku siswa sangat kurang 

kondusif ketika mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi. Siswa 

sibuk sendiri seperti menggoda teman yang lain pada saat menulis karangan 

agumentasi dan sibuk dengan laptop mereka yang tidak berkaitan dengan 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga masih bingung dengan materi menulis 

karangan argumentasi, sehingga siswa kesulitan menulis karangan argumentasi. 

Tabel 5. Hasil Tes Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi Pada 

Kondisi Awal 

No. Kategori Skor F Bobot (%) Rata-rata Ketun-

tasan 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 

0 

6 

24 

0 

0 

454 

1589 

0 

0 

22,22 

77,78 

0 

2043/30 

= 68,1 

Kategori 

cukup 

6/30 x 

100% = 

20% 

Jumlah 30 2043 100 

 

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa sebelum mendapatkan tindakan, sebanyak 

6 siswa atau 22,22% memiliki kemampuan menulis karangan argumentasi dalam 
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kategori baik. Sebanyak 24 siswa atau 77,78% telah memiliki kemampuan menulis 

karangan argumentasi dengan kategori cukup, sedangkan tidak ada siswa yang 

memiliki kemampuan menulis karangan argumentasi dalam kategori kurang. Rata-

rata nilai siswa dalam menulis karangan argumentasi adalah 68,1. Hal itu 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas tersebut termasuk dalam kategori cukup 

dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh guru, yaitu 

75. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan siklus I sebagai perbaikan tes menulis 

karangan argumentasi. 

 

4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

Pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan menggunakan metode 

kontekstual dan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini pada hasil 

penelitian siklus I ini akan membahas mengenai proses pembelajaran, hasil tes, dan 

hasil nontes. Proses pembelajaran menulis karangan argumentasi merupakan 

penjelasan mengenai proses berlangsungnya pembelajaran menulis karangan 

argumentasi metode kontekstual dengan menerapkan pembeljaran berbasis ICT di 

dalam kelas. Mengenai hasil tes merupakan penjelasan hasil siswa mengerjakan 

tugas yang diberikan oleh guru sebagai penilaian. Untuk hasil nontes akan 

dijabarkan dalam instrument berupa wawancara, catatan harian, sosiometri, 

observasi, dan dokumentasi foto selama pembelajaran berlangsung. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi Menggunakan 

Metode Kontekstual Dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

Pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dimulai dari 

kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegitan pendahuluan, guru 

melakukan apersepsi. Guru mengkondisikan siswa agar siswa siap memulai 

pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

hari ini. Guru melakukan Tanya jawab dengan siswa untuk mengetahui pemahaman 

siswa mengenai materi yang akan diajarkan. 

Pada kegiatan  inti pembelajaran di pertemuan pertama siswa akan dibagi 

menjadi beberapa kelompok. Siswa akan bekerja secara berkolmpok untuk 

mengetahui cara mencari informasi dengan benar sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Siswa akan bekerja secara berkelompok pula untuk membuat tulisan argumentasi 

sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru. Di pertemuan yang kedua siswa akan 

berkerja secara individu untuk membuat karangan argumentasi, sedangkan untuk 

mencari informasi dilakukan sebagai tugas rumah. Sehingga di dalam kelas selama 

pembelajaran siswa hanya merangkai informasi tersebut untuk menjadi karangan 

argumentasi yang baik. Pada pertemuan pertama, hasil kerja kelompok siswa 

dikembalikan sebagai bahan untuk belajar, sedangkan di pertemuan kedua hasil 

kerja siswa secara individu dikumpulkan sebagai data nilai pertama siswa. 
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Gambar 1. Proses Pembelajaran Siklus 1 

Pada kegiatan inti ini siswa lama-kelamaan dapat mengikuti pembelajaran 

dengan baik. Siswa mulai bisa beradaptasi dengan guru dan mulai mengikuti 

pembelajaran dengan tertib. Siswa sudah bisa mengerjakan tugas yang diberikan 

dengan baik, meskipun masih ada siswa yang membuat keributan dengan bicara 

dengan teman sebangku atau teman sekelompok dan ada juga siswa yang 

menggunakan laptop untuk bermain. Guru berkeliling kelas untuk mengawasi 

siswa, baik dari siswa yang belum mengerti atau yang ingin bertanya dan siswa 

yang suka mengganggu. 

Pada tahap terakhir, guru memberikan refleksi kepada siswa dan memberikan 

tugas rumah kepada siswa. Pada kegitan reflesi di pertemuan kedua ditambahkan 
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dengan kegiatan evaluasi pembelajaran dari pertemuan yang pertama. Dengan 

kegiatan ini siswa bisa meningkatkan kinerja mereka dan lebih bersemangat untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Dengan demikian siswa dapat meningkatkan 

hasil kerja mereka di siklus II jika siklus I masih ditemukan beberapa kekurangan 

dari siswa.  

Berdasarkan hasil nontes yang berupa catatan harian siswa, catatan harian 

guru, observasi, sosiometri, dan dokumentasi foto masih banyak ditemukan 

kekurangan dalam pembelajaran ini. Pada siklus I ini guru masih banyak 

menemukan kurang antusiasnya siswa mengikuti pembelajaran, masih ada siswa 

yang membuat kelas ramai, dan masih ada siswa yang kurang memperhatikan 

penjelasan guru. Sehingga dapat dikatakan pembelajaran pada siklus I ini masih 

banyak kekurangan. 

Berdasarkan catatan harian guru selama pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT sangat menarik bagi guru. Respon siswa sangat baik, 

meskipun guru merupakan orang baru di dalam kelas. Siswa bersikap baik dalam 

menerima penjelasan guru dan tidak terlalu membuat kegaduhan di dalam kelas. 

Siswa juga sangat baik dalam bertanya, siswa berani untuk mengungkapkan 

pendapat yang mereka miliki. Meskipun masih ada siswa yang suka mengobrol di 

dalam kelas dan masih ada siswa yang suka melihat atau melamun ke luar kelas 

dengan melihat jendela. Dengan demikian, pembelajaran menulis karangan 

argumentasi berjalan dengan baik, meskipun masih ditemukan perilaku negatif dari 

siswa selama pembelajaran berlangsung. 



107 

 

 

Berdasarkan catatan harian siswa diperoleh data bahwa siswa senang 

mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Siswa berantusias mengikuti 

pembelajaran ini, hal ditunjukkan dengan semangat siswa untuk bertanya dan 

berpendapat mengenai materi yang telah dijelaskan oleh guru. Melalui kegiatan 

pembelajaran ini guru dapat mengetahui kesan dan pesan siswa mengenai 

pembelajaran ini. Dengan catatan ini guru juga dapat mengenatui bagian yang 

belum dimengerti siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahawa kegiatan pembelajaran menulis 

karangan argumetasi dengan menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT berjalan dengan lancar. Meskipun masih 

ditemukan beberaak kekurangan dari siswa, baik berupa sikap siswa yang kurang 

kondusif, sehingga pembelajaran ini belum dikatakan berhasil dan memerlukan 

tindakan lebih lanjut. 

 

4.1.2.2 Hasil Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi 

Menggunakan Metode Kontekstual dengan Menerapkan Media 

pembelajaran berbasis ICT Siklus I 

 

Hasil yang akan dibahas yaitu mengenai hasil tes siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Tes dilakukan pada pertemuan 

kedua dari siklus I dan dilaksanakan di akhir siklus I, diperoleh hasil seperti 

tercantum di bawah ini. 
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Tabel 6. Hasil Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi Menggunakan Metode Kontekstual Dengan 

Menerapkan Media pembelajaran berbasis ICT pada Siklus 

I 

No. Kategori Nilai F Jumlah 

nilai 

Persentase 

(%) 

Rata-rata Ketunta-

san 

1. Sangat 

Baik 

85-100 

 

0 0 0 2125  = 

30 

70,8 

Kategori 

cukup 

7/30 x 

100% = 

23,33% 2. Baik 75-84 7 550 25,88% 

3. Cukup 61-74 23 1575 74,1% 

4. Kurang 0-60 0 0 0 

Jumlah 30 2125 100% 

Dari tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi siswa pada siklus I dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 7,08. 

Rata-rata skor tersebut dapat dikatakan belum memuaskan karena belum mencapai 

target yang telah ditentukan dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 75. Pada 

siklus I, hanya ada 7 siswa atau 25,88 % yang berhasil mendapatkan nilai baik atau 

nilai 75-84. Sebanyak 23 siswa atau 74,1% yang mendapat nilai antara 60-74 dalam 

kategori cukup. Siswa yang dinyatakan tuntas atau mencapai kriteria ketuntasan 

minimal sebanyak 7 siswa atau 25,88%. 

Nilai rata-rata kelas menulis karangan argumentasi pada siklus I sebesar 7,08. 

Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi pada siklus I dalam kategori 

cukup. Dari 30 siswa kelas X-3 SMA Negeri 2 Temanggung tidak ada siswa yang 

mendapat nilai dalam kategori kurang, namun masih banyak siswa yang hanya 

mencapai nilai dalam ketegori cukup. Hal tersebut dimungkinkan karena metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT masih baru bagi 

siswa, sehingga siswa harus menyesuaikan diri dengan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT yang diterapkan oleh peneliti 

sebagai proses awal bagi siswa untuk melakukan perbaikan pada pembelajaran 



109 

 

 

selanjutnya. Hasil tes menulis karangan argumentasi untuk tiap-tiap aspek pada 

siklus I akan dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Ketepatan 

Penggunaan Data Informasi  

Penilaian aspek ketepatan penggunaan data informasi merupakan aspek yang 

menilai bagaimana siswa mengambil data sebagai bahan tulisan dan ketepatannya 

dalam karangan argumentasi yang dibuat oleh siswa. Hasil penelitian tes menulis 

karangan argumentasi metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis ICT aspek ketepatan penggunaan data informasi dapat dilihat pada tabel 7 

berikut. 

Tabel 7. Hasil Tes Aspek Ketepatan Penggunaan Data Informasi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

11 

8 

7 

4 

55 

32 

21 

8 

47,4% 

27,6% 

18,1% 

6,9% 

116/(30x5

) x 100%= 

77,33% 

Kategori 

baik 

19/30 x 100% = 

63,33% 

    Jumlah 30 116 100% 

 

Data pada tabel 7 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek ketepatan penggunaan data informasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek ketepatan penggunaan data informasi untuk kategori 

sangat baik dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 47,4%, kategori baik dicapai oleh 8 

siswa atau sebesar 27,6%, kategori cukup dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 18,1%, 

dan siswa yang berada dalam kategori kurang sejumlah 4 siswa atau sebesar 6,9%. 

Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 
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yang diperoleh siswa adalah 77,33 atau masuk dalam kategori baik. Ketuntasan 

siswa pada ketepatan penggunaan data informasi dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 

63,33%. 

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek  Pola 

Pengembangan Paragaraf Argumentasi  

Penilaian aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi difokuskan pada 

keterampilan siswa dalam dalam mengembangkan kalimat secara rinci, runtut, dan 

orisinil. Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek pola 

pengembangan paragaraf argumentasi dapat dilihat pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Hasil Tes Aspek Pola Pengembangan Paragaraf Argumentasi  

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

5 

10 

13 

2 

25 

40 

39 

4 

23,14% 

37,03% 

36,1% 

3,7% 

108/(30x5) 

x100%= 

72% 

Kategori 

cukup 

15/30 x 100%= 

50% 

    Jumlah 30 108 100% 

Data pada tabel 8 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek pola pengembanganparagaraf argumentasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi untuk 

kategori sangat baik dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 23,13%, kategori baik 

dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 37,03%, kategori cukup dicapai oleh 13 siswa 

atau sebesar 36,1%, dan kategori kurang dicapai oleh 2 siswa atau 3,7%. Dari data 

yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah 72 atau masuk dalam kategori cukup. Ketuntasan siswa pada 
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aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 

50%. 

 

4.1.2.2.3 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kesesuaian Isi dan 

Tema Karangan Argumentasi  

Penilaian aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi difokuskan 

pada keterampilan siswa dalam menulis karangan argumentasi kesesuaian kalimat 

yang ditulis siswa dengan judul atau tema. Hasil tes keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi dapat dilihat pada 

tabel 9 berikut. 

Tabel 9. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dan Tema Karangan 

Argumentasi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

1 

10 

16 

3 

1 

50 

64 

9 

1 

40,32% 

51,61% 

7,2 % 

0,8 % 

124/(30x5) 

x100 =  

82,67 

Kategori baik  

26/30 x 100% 

= 86,67% 

    Jumlah 30 124 100% 

Data pada tabel 9 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi untuk 

kategori sangat baik dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 40,32%, kategori baik 

dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 51,61%, kategori cukup dicapai oleh 9 siswa 

atau sebesar 7,2%, dan siswa yang masuk dalam kategori kurang dicapai oleh 1 

siswa atau sebesar 0,8%. Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 82,67 atau masuk dalam kategori 
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baik. Ketuntasan siswa pada aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi 

dicapai oleh 26 siswa atau sebesar 86,67%. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kelengkapan Isi 

Karangan 

Penilaian aspek kelengkapan isi karangan argumentasi difokuskan pada 

keterampilan siswa melengkapi isi karangan dengan pendapat, fakta, dan penguat. 

Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek kelengkapan isi 

karangan argumentasi dapat dilihat pada tabel 10 berikut. 

Tabel 10. Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi Karangan Argumentasi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

0 

25 

5 

0 

0 

100 

15 

0 

0 

86,9% 

13,1% 

0 

115/(30x5) 

x100 =  

76,67 

Kategori baik 

25/30 x 100% 

= 83,33% 

    Jumlah 30 115 100% 

Data pada tabel 10 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kelengkapan isi karangan argumentasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek kelengkapan isi karangan argumentasi untuk kategori 

sangat baik tidak ada siswa yang mencapainya, kategori baik dicapai oleh 25 siswa 

atau sebesar 86,9%, kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 13,1%, dan 

kategori kurang tidak ada siswa yang mencapainya. Dari data yang telah diperoleh 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 76,67 

atau masuk dalam kategori baik. Ketuntasan siswa pada aspek kelengkapan isi 

karangan argumentasi masalah dicapai oleh 25 siswa atau sebesar 83,33%. 
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4.1.2.2.5 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kedalaman Isi 

Penjelasan 

Penilaian aspek kedalaman isi penjelasan difokuskan pada kejelasan 

antarkalimat jelas dan kedetailan kalimat  penjelasan karangan argumentasi. Hasil 

tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan 

dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 11. Hasil Tes Aspek Kedalaman Isi Penjelasan 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

4 

3 

2 

1 

8 

7 

13 

2 

32 

21 

26 

2 

39,5% 

25,9% 

32,1% 

2,5% 

81/150x100 

= 54  

Kategori 

cukup  

8/30 x 100% = 

26,67% 

    Jumlah 30 81 100% 

Data pada tabel 11 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan. Hasil tes menulis karangan 

argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan untuk kategori baik dicapai oleh 8 

siswa atau sebesar 39,5%, kategori cukup dicapai oleh 7 siswa atau sebesar 25,9%, 

kategori kurang dicapai oleh 13 siswa atau sebesar 32,1%, dan kategori sangat 

kurang dicapai oleh 2 siswa atau 2,5%. Dari data yang telah diperoleh tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 54 atau masuk 

dalam kategori cukup. Ketuntasan siswa pada aspek kedalaman isi penjelasan 

dicapai oleh 8 siswa atau sebesar 26,67%. 

 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Tujuan 

Meyakinkan Orang 

Penilaian aspek tujuan meyakinkan orang difokuskan pada kemampuan siswa 

dalam menuliskan informasi ke dalam karangan argumentasi agar meyakinkan 
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pembaca mengenai itulisan tersebut. Hasil tes keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek tujuan meyakinkan orang dapat dilihat pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12. Hasil Tes Aspek Tujuan Meyakinkan Orang 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

21 

6 

3 

63 

12 

3 

80,76% 

15,4% 

3,8% 

78/90x100 

= 86,67  

Kategori 

sangat baik  

21/30 x 100 % 

= 70% 

    Jumlah 30 78 100% 

Data pada tabel 12 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek tujuan meyakinkan orang. Hasil tes menulis karangan 

argumentasi aspek tujuan meyakinkan orang untuk kategori baik dicapai oleh 21 

siswa atau sebesar 80,76%, kategori cukup dicapai oleh 6 siswa atau sebesar 15,4%, 

dan kategori kurang dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 3,8%. Dari data yang telah 

diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa 

adalah 86,67 atau masuk dalam kategori sangat baik. Ketuntasan siswa pada aspek 

tujuan meyakinkan orang dicapai oleh 21 siswa atau sebesar 70%. 

 

4.1.2.2.7 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Penggunaan Diksi 

Penilaian aspek penggunaan diksi difokuskan pada ketepatan siswa dalam 

memilih kata. Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek 

penggunaan diksi dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 
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Tabel 13. Hasil Tes Aspek Penggunaan Diksi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

10 

11 

9 

30 

22 

9 

49,2% 

36,1% 

14,75% 

61/90x100 

= 67,78  

Kategori 

cukup 

10/30 x 100% 

= 33.33% 

    Jumlah 30 61 100% 

Data pada tabel 13 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek penggunaan diksi. Hasil tes menulis karangan argumentasi aspek 

pemilihan kata untuk kategori baik dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 49,2%, 

kategori cukup dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 36,2%, dan kategori kurang 

dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 14,75%. Dari data yang telah diperoleh tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 67,78 atau 

masuk dalam kategori cukup. Ketuntasan siswa pada aspek penggunaan diksi 

dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 33,33%. 

 

4.1.2.2.8 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Keefektifan 

Kalimat 

 

Penilaian aspek keefektifan kalimat difokuskan pada aspek keefektifan 

kalimat yang digunakan pada karangan argumentasi tersebut. Hasil tes keterampilan 

menulis karangan argumentasi aspek keefektifan kalimat dapat dilihat pada tabel 14 

berikut. 
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Tabel 14. Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

4 

11 

15 

12 

22 

15 

25,53% 

46,8% 

31,9% 

47/90x100 

= 52,22  

Kategori 

kurang 

4/30 x 100% = 

13,33% 

    Jumlah 30 47 100% 

 

Data pada tabel 14 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek keefektifan kalimat. Hasil tes menulis karangan argumentasi 

aspek keefektifan kalimat untuk sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 

25,53%, kategori cukup dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 46,8%, dan kategori 

kurang dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 31,9%. Dari data yang telah diperoleh 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 52,22 

atau masuk dalam kategori cukup. Ketuntasan siswa pada aspek keefektifan kalimat 

dicapai oleh  4 siswa atau sebesar 13,33%. 

 

4.1.2.2.9 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 

 

Penilaian aspek penggunaan ejaan dan tanda baca difokuskan keterampilan 

siswa dalam menggunakan ejaan  dan tanda baca yang benar. Hasil tes 

keterampilan menulis karangan argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda 

baca dapat dilihat pada tabel 15 berikut. 
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Tabel 15. Hasil Tes Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

3 

9 

18 

9 

18 

18 

20% 

40% 

40% 

45/90x100 

= 50  

Kategori 

kurang 

3/30 x 100% = 

10% 

    Jumlah 32 45 100% 

 

Data pada tabel 15 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda baca. Hasil tes menulis karangan 

argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda baca untuk kategori baik dicapai 

oleh 3 siswa atau sebesar 20%, kategori cukup dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 

40%, dan kategori kurang dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 40%. Dari data yang 

telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh 

siswa adalah 50 atau masuk dalam kategori kurang. Ketuntasan siswa pada aspek 

penggunaan ejaan dan tanda baca dicapai oleh 3 siswa atau sebesar 10%. 

 

4.1.2.2.10 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan keterampilan siswa dalam 

menulis sebuah karangan dari kerapian dan kebersihan siswa dalam menulis. Hasil 

tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek kerapian tulisan dapat dilihat 

pada tabel 16 berikut. 
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Tabel 16. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

15 

15 

0 

45 

30 

0 

60% 

40% 

0 

75/90x100 

= 83,33  

Kategori baik 

15/30 x 100% 

= 50% 

    Jumlah 30 75 100% 

 

Data pada tabel 15 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kerapian tulisan. Hasil tes menulis karangan argumentasi aspek 

kerapian tulisan untuk sangat baik dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 60%, kategori 

cukup dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 40%, dan kategori kurang tidak ada siswa 

yang mencapainya. Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 83,33 atau masuk dalam kategori 

baik. Ketuntasan siswa pada aspek kerapian tulisan dicapai oleh 15 siswa atau 

sebesar 50%. 

 

4.1.2.3 Hasil Perilaku Siswa Siklus I 

Hasil perilaku siswa pada siklus I menjelaskan empat karakter siswa, yaitu 

keaktifan siswa, rasa ingin tahu siswa, kekritisan siswa, dan kemampuan untuk 

berbagi siswa. Keempat karakter tersebut diperoleh dari data hasil pengamatan dari 

observasi, catatan harian, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto sebagai 

bukti bahwa penelitian ini benar-benar terjadi. Hasil perilaku siswa pada siklus I 

dapat diuraikan sebagai berikut. 
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4.1.2.3.1 Keaktivan Siswa 

Setelah melihat hasil observasi siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT  dapat diketahui siswa yang aktif dan pasif. Hasil 

observasi diperoleh dari pengambilan data observasi berdasarkan pedoman 

observasi yang telah ditentukan. Dengan hasil observasi ini dapat diketahui 

perubahan perilaku siswa dari negatif menuju ke positif.  

Berdasarkan hasil observasi ditemukan 5 orang yang aktif untuk bertanya dan 

berpendapat mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan. Ada 4 orang siswa 

yang selalu membuat kegaduhan di dalam kelas. Dan masih banyak siswa yang 

malu dan takut untuk berpendapat di kelas apda siklus I ini. Sehingga siswa masih 

membutuhkan banyak stimulasi untuklebih berani. 

Dilihat dari sisi semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi ini sangat kurang. Siswa terlihat bersemangat ketika 

memasuki pembejalaran dengan bentuk kelompok. Siswa menjadi lebih aktif dalam 

berpendapat dan bertanya, baik kepada guru maupun kepada teman 

sekelompoknya. Siswa lebih leluasa dan lebih nyaman untuk berbicara ketika 

berada dalam kelompok. Ketika guru berkeliling masih ada juga siswa yang 

memanfaatkan kegiatan berkelompok untuk bermain sendiri.  

Berdasarkan catatan harian siswa, hasil pembelajaran menulis karangan 

argumentasi yang dilakukan oleh guru cukup menyenangkan. Meski banyak siswa 

yang kurang tertarik dengan menulis, tetapi mereka menyukai pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Siswa memahami bagian yang belum mereka mengerti dan 
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mereka juga bisa mengungkapkannya dalam catatan harian tersebut. Melihat hasil 

catatan harian siswa, dapat dilihat mereka sangat menyukai kegiatan berkelompok. 

Dengan kegiatan ini mereka dapat bertukar pendapat dan saling mengisi 

kekurangan masing-masing dalam belajar menulis. Meski masih ada siswa yang 

kurang lancer dalam memanfaat teknologi internet tersebut. Siswa juga masih 

membutuhkan beradaptasi dengan pembelajaran ini. Catatan ini sangat bermanfaat 

bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di siklus II sehingga dapat 

memperoleh hasil yang lebih baik. 

Suasana kelas ketika melaksanakan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan menggunakan metode kontekstual dan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT ini kurang kondusif. Masih ditemukan siswa yang 

melihat ke luar jendela dan tidak memperhatikan penjelasan guru. Siswa juga masih 

ada yang bicara sendiri degan teman sebangku. Ketika berkelompok siswa juga 

kurang serius dalam mengerjakan dan lebih banyak bercanda dengan teman 

kelompok. Sikap negative siswa ini masih banyak yang harus dibenahi agar 

pembelajaran lebih kondusif dan lancar. 

Tanggapan dan perilaku positif siswa selama mengikuti pembelajaran cukup 

baik, siswa tertarik dan senang dengan pembelajaran yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi. Dengan demikian, suasana yang 

tercipta saat pembelajaran berlangsung cukup menyenangkan dan menimbulkan 

semangat belajar bagi para siswa. 
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Gambar 2 . Guru melakukan tanya jawab dengan siswa 

Pada gambar 2 tersebut digambarkan aktivitas Tanya jawab antara siswa dan 

guru. Guru bertanya jawab mengenai ciri-ciri dan langkah-langkah menulis 

karangan argumentasi. Guru memberikan penguatan tentang materi argumentasi. 

Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa siswa menjawab pertanyaan guru dan 

menanyakan kesulitan yang mereka alami. Sebagian siswa bersikap baik, yaitu 

mendengarkan penjelasan dari guru dan berani mengutarakan pendapatnya. Akan 

tetapi, masih terdapat siswa yang sibuk bicara sendiri. Begitu pula pada saat guru 

menjelaskan materi, masih terdapat siswa yang mengganggu temannya. 

Berdasarkan hasil sosiometri, guru dapat mengetahui siswa yang ikut 

berpartisipasi dalam kerja sama berkelompok, seperti (1) siswa yang aktif dalam 

kelompok, (2) siswa yang pasif dalam kelompok, dan (3) siswa yang membuat 
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kegaduhan dalam kelompok. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk sosiogram 

berikut ini.  

1. Kelompok 1 Siswa Aktif  2. Kelompok 1 Siswa Pasif 

 

 

 

 

 

Keterangan:      Keterangan: 

R-11: 4      R-11: 0 

R-06: 3      R-06: 2 

R-03: 0      R-03: 2 

R-02: 3      R-02: 2 

R-18: 0      R-18: 4 

 

3.Kelompok 1 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

 

 

 

R-11 R-06 

R-03 

R-02 R-18 

R-11 R-06 

R-03 

R-02 R-18 

R-11 R-06 

R-03 

R-02 R-18 
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Keterangan: 

R-11: 0 

R-02: 3 

R-03: 3 

R-06: 4 

R-18: 0 

Bagan Sosiogram 1. Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 1 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 1. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-11, R-06, dan R-02. Ketiga siswa ini berperan aktif 

dalam kerja berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok 

adalah R-18 dan R-06. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak 

bermain dan bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-03 dan R-18 perlu mendapat 

perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat mereka ke 

arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang aktif, pasif, 

dan gaduh dapat dilihat dari tabel 18 berikut ini. 

Tabel 17 . Pedoman Penilaian Kerja Sama Siswa dalam Kelompok 

No. Nilai Kategori 

1. 6-10 Sangat baik 

2. 0-5 Baik 

3. (-5)-0 Kurang  

4. (-10)-(-6) Sangat kurang 

 

 

Tabel 18. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 1 pada Siklus I 
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Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumla

h skor 

Rata-rata 

Individu

al 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-11 4 0 0 10 10 10 30 10 (SB) 

-15 

5 

= -3 

Kurang   

R-06 3 2 4 7.5 -5 -10 -7,5 -2,5 (K) 

R-03 0 2 3 -10 -5 -7,5 -22.5 -7,5 (SK) 

R-02 3 2 3 7,5 -5 -7,5 -5 -1,6 (K) 

R-18 0 4 0 -10 -10 10 -10 -3,3 (K) 

Jumlah 10 10 10 5 -15 -5 -15  

 

Pada tabel 18 menunjukkan bahwa R-11 mendapatkan jumlah skor 30 dengan 

rata-rata individual 10 yang masuk dalam kategori sangat baik. R-06 yang 

mendapatkan jumlah skor -7,5 dengan rata-rata -2,5. Kemudian R-03 mendapatkan 

jumlah skor -22,5 dengan rata-rata individual -7,5 yang masuk kategori sangat 

kurang. Setelah itu R-02 mendapatkan jumlah skor -5 dengan rata-rata individual -

1,6 yang termasuk dalam kategori kurang dan R-18 mendapatkan jumlah skor -10 

dan rata-rata individual -3,3 yang termasuk dalam kategori kurang.dari hasil 

tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok -3 yang termasuk dalam kategori 

kurang.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada empat siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Keempat siswa 

tersebut adalah R-06, R-03, R-02, dan R-18 dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ini 

hanya R-11 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan rata-rata individual 10, hal 

ini membuktikan bahwa siswa ini sangat berperan banyak dalam hasil 

kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih agar meningkatkan kinerja 

siswa dalam kelompok. 
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1. Kelompok 2 Siswa Aktif   2. Kelompok 2 Siswa Pasif 

 

 

 

 

Keterangan:     Keterangan: 

 R-23: 4     R-23: 0 

 R-16: 1     R-16: 3 

 R-10: 4     R-10: 0 

 R-15: 1     R-15: 4 

 R-17: 0     R-17: 3 

3. Kelompok 2 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

    R-23: 0 

R-16: 4 

R-10: 2 

R-15: 1 

R-17: 3 

Bagan Sosiogram 2 . Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 2 

R-23 R-16 

R-17 

R-15 R-10 

R-23 R-16 

R-17 

R-15 R-10 

R-23 

R-16 

R-17 

R-15 R-10 
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Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 1. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-23 dan R-10. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-16 dan 

R-17. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan 

bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-16 dan R-17 perlu mendapat 

perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat mereka ke 

arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang aktif, pasif, 

dan gaduh dapat dilihat dari tabel 19 berikut ini. 

Tabel 19. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 2 pada Siklus I 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumla

h skor 

Rata-rata 

Individu

al 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-23 4 0 0 10 10 10 30 10 (SB) 

-5 

5 

= -1 

Kurang   

R-16 1 3 4 2,5 -7,5 -15 -15 -5 (K) 

R-10 4 0 2 10 10 -5 15 5 (K) 

R-15 1 4 1 2,5 -10 -2,5 -10 -3,3 (K) 

R-17 0 3 3 -10 -7,5 -7,5 -25 -8,3 (SK) 

Jumlah 10 10 10 15 -5 -15 -5  

 

Pada tabel 19 menunjukkan bahwa R-23 mendapatkan jumlah skor 30 dengan 

rata-rata individual 10 yang masuk dalam kategori sangat baik. R-16 yang 

mendapatkan jumlah skor -15 dengan rata-rata -5 yang termasuk dalam kategori 

kurang. Kemudian R-10 mendapatkan jumlah skor 15 dengan rata-rata individual 5 

yang masuk kategori baik. Setelah itu R-15 mendapatkan jumlah skor -10 dengan 

rata-rata individual -3,3 yang termasuk dalam kategori kurang dan R-17 

mendapatkan jumlah skor -25 dan rata-rata individual -8,3 yang termasuk dalam 
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kategori sangat kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok -1 

yang termasuk dalam kategori kurang.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-16, R-15, dan R-17 dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ini ada 

dua siswa yang aktif R-23 dan R-10 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata individual 10 dan 5, hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat berperan 

banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih agar 

meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 

1. Kelompok 3 Siswa Aktif  2. Kelompok 3 Siswa Pasif 

 

 

 

 

 

Keterangan:     Keterangan: 

R-04: 4     R-04: 0 

R-27: 1     R-27: 3 

R-21: 4     R-21: 0 

R-05: 1     R-05: 4 

R-01: 0     R-01: 3 

 

 

R-04 

R-27 

R-21 

R-05 R-01 

R-04 

R-27 

R-21 

R-05 R-01 
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3. Kelompok 3 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-04: 2 

R-27: 2 

R-21: 3 

R-05: 2 

R-01: 1 

Bagan Sosiogram 3. Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 3 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 3. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-04 dan R-21. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-27, R-

05 dan R-01. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan 

bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-27, R-05 dan R-01 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 20  berikut ini. 

 

R-04 

R-27 

R-21 

R-05 R-01 
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Tabel 20. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 3 pada Siklus I 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumla

h skor 

Rata-rata 

Individu

al 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-04 4 0 2 10 10 -5 15 5(B) 
-35 

5 

= -7 

Sangat 

Kurang   

R-27 1 3 2 2,5 -7,5 -5 -10 -3,3(K) 

R-21 4 0 3 10 -10 -7,5 -7,5 -2,5(K) 

R-05 1 4 2 2,5 -10 -5 -12,5 -4,2(K) 

R-01 0 3 1 -10 -7,5 -2,5 -20 -6,6(SK) 

Jumlah 10 10 10 15 -25 -25 -35  

 

Pada tabel 20 menunjukkan bahwa R-04 mendapatkan jumlah skor 15 dengan 

rata-rata individual 5 yang masuk dalam kategori baik. R-27 yang mendapatkan 

jumlah skor -10 dengan rata-rata -3,3 yang termasuk dalam kategori kurang. 

Kemudian R-21 mendapatkan jumlah skor -7,5 dengan rata-rata individual -2,5 

yang masuk kategori kurang. Setelah itu R-05 mendapatkan jumlah skor -12,5 

dengan rata-rata individual -4,2 yang termasuk dalam kategori kurang dan R-01 

mendapatkan jumlah skor -20 dan rata-rata individual -6,6 yang termasuk dalam 

kategori sangat kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok -7 

yang termasuk dalam kategori sangat kurang.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada empat siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Keempat siswa 

tersebut adalah R-27, R-21, R-05, dan R-01 dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ini 

ada dua siswa yang aktif R-27 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan rata-rata 

individual 5, hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat berperan banyak dalam 

hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih agar meningkatkan 

kinerja siswa dalam kelompok. 
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1. Kelompok 4 Siswa Aktif  2. Kelompok 4 Siswa Pasif 

 

 

 

 

Keterangan:   Keterangan: 

R-24: 2   R-24: 1 

R-07: 0   R-07: 4 

R-26: 4   R-26: 0 

R-29: 4   R-29: 1 

R-25: 0   R-25: 4 

3. Kelompok 4 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-24: 4  

R-07:1 

R-26: 1  

R-29: 2 

R-25: 2 

Bagan Sosiogram 4.  Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 4 

R-24 

R-07 

R-26 

R-29 R-25 

R-24 
R-07 

R-26 

R-29 R-25 

R-24 
R-07 

R-26 

R-29 R-25 
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Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 4. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-26 dan R-29. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-25, R-

07 dan R-24. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan 

bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-25, R-07 dan R-24 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 21 berikut ini. 

Tabel 21. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 4 pada Siklus I 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-24 2 1 4 5 -2,5 -10 -7,5 -2,5(K) 

-25 

5 

= -5 

Kurang   

R-07 0 4 0 -10 -10 10 -10 -3,3(K) 

R-26 4 0 3 10 10 -7,5 12,5 4,2(B) 

R-29 4 1 2 10 -2,5 -5 2,5 0,8(B) 

R-25 0 4 1 -10 -10 -2,5 -22,5 -7,5(SK) 

Jumlah 10 10 10 5 -15 -15 -25  

 

Pada tabel 21 menunjukkan bahwa R-24 mendapatkan jumlah skor -7,5 

dengan rata-rata individual -2,5 yang masuk dalam kategori kurang. R-07 yang 

mendapatkan jumlah skor -10 dengan rata-rata -3,3 yang termasuk dalam kategori 

kurang. Kemudian R-26 mendapatkan jumlah skor 12,5 dengan rata-rata individual 

4,2 yang masuk kategori baik. Setelah itu R-29 mendapatkan jumlah skor 2,5 

dengan rata-rata individual 0,8 yang termasuk dalam kategori baik dan  R-25 

mendapatkan jumlah skor -22,5 dan rata-rata individual -7,5 yang termasuk dalam 
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kategori sangat kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok -5 

yang termasuk dalam kategori kurang.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-24, R-07, dan R-25 dari kelompok 4. Dari kelompok 4 ini ada 

dua siswa yang aktif R-26 dan R-29 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata individual 4,2 dan 0,8 , hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat 

berperan banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih 

agar meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 

1. Kelompok 5 Siswa Aktif  2. Kelompok 5 Siswa Pasif 

 

 

 

 

 

 Keterangan:   Keterangan: 

 R-30: 2    R-30: 0 

 R-09: 4    R-09: 0 

 R-20: 1    R-20:4 

 R-28: 0    R-28: 4 

 R-08: 3    R-08: 2 

 

 

R-30 
R-09 

R-20 

R-28 R-08 

R-30 
R-09 

R-20 

R-28 R-08 
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3. Kelompok 5 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-30: 3 

R-09: 1 

R-20: 3 

R-28: 1 

R-08: 2 

Bagan  Sosiogram 5.  Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 5 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 5. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-30 dan R-09. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-20, R-

28 dan R-08. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan 

bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-20, R-28 dan R-08 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 22 berikut ini. 

R-30 
R-09 

R-20 

R-28 R-08 
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Tabel 22. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 5 pada Siklus I 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-30 2 0 3 5 10 -7,5 7,5 2,5(B) 

-15 

5 

= -3 

Kurang   

R-09 4 0 1 10 10 -2,5 17,5 5,8(B) 

R-20 1 4 3 2,5 -10 -7,5 -15 -5(K) 

R-28 0 4 1 -10 -10 -2,5 -22,5 -7,5(SK) 

R-08 3 2 2 7,5 -5 -5 -2,5 -0,8(K) 

Jumlah 10 10 10 15 -5 -25 -15  

 

Pada tabel 22 menunjukkan bahwa R-30 mendapatkan jumlah skor 7,5 

dengan rata-rata individual 2,5 yang masuk dalam kategori baik. R-09 yang 

mendapatkan jumlah skor 17,5 dengan rata-rata 5,8 yang termasuk dalam kategori 

baik. Kemudian R-20 mendapatkan jumlah skor -15 dengan rata-rata individual -5 

yang masuk kategori kurang. Setelah itu R-28 mendapatkan jumlah skor -22,5 

dengan rata-rata individual -7,5 yang termasuk dalam kategori sangat kurang dan  

R-08 mendapatkan jumlah skor -2,5 dan rata-rata individual -0,8 yang termasuk 

dalam kategori kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok -3 

yang termasuk dalam kategori kurang.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-20, R-28, dan R-08 dari kelompok 5. Dari kelompok 5 ini ada 

dua siswa yang aktif R-30 dan R-09 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata individual 2,5 dan 5,8 , hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat 

berperan banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih 

agar meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 
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1. Kelompok 6 Siswa Aktif  2. Kelompok 6 Siswa Pasif 

Keterangan:    Keterangan: 

R-22: 0    R-22: 4 

R-14: 2    R-14: 2 

R-13: 3    R-13: 0 

R-19: 1    R-19: 4 

R-12: 4    R-12: 4 

3. Kelompok 6 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-22: 2 

R-14: 4 

R-13: 1 

R-19: 3 

R-12: 0 

Bagan Sosiogram 6.  Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 6 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 6. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-12. Siswa ini berperan aktif dalam kerja berkelompok. 

Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-22, R-14, R-13 dan R-

R-22 
R-14 

R-13 

R-19 R-12 

R-22 
R-14 

R-13 

R-19 R-12 

R-22 
R-14 

R-13 

R-19 R-12 
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19. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan bercanda 

dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-22, R-14, R-13 dan R-19 

perlu mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan 

pendapat mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi 

siswa yang aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 23 berikut ini. 

Tabel 23. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 6 pada Siklus I 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-22 0 4 2 -10 -10 -5 -25 -8,3(SK) 

-25 

5 

= -5 

Kurang   

R-14 2 2 4 5 -5 -10 -10 -3,3(K) 

R-13 3 0 1 7,5 -10 -2,5 -5 -1,6(K) 

R-19 1 4 3 2,5 -10 -7,5 -15 -5(K) 

R-12 4 0 0 10 10 10 30 10(SB) 

Jumlah 10 10 10 15 -25 -15 -25  

 

Pada tabel 23 menunjukkan bahwa R-22 mendapatkan jumlah skor -25 

dengan rata-rata individual -8,3 yang masuk dalam kategori sangat kurang. R-14 

yang mendapatkan jumlah skor -10 dengan rata-rata -3,3 yang termasuk dalam 

kategori kurang. Kemudian R-13 mendapatkan jumlah skor -5 dengan rata-rata 

individual -1,6 yang masuk kategori kurang. Setelah itu R-19 mendapatkan jumlah 

skor -15 dengan rata-rata individual -5 yang termasuk dalam kategori kurang dan  

R-12 mendapatkan jumlah skor 30 dan rata-rata individual 10 yang termasuk dalam 

kategori sangat baik. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok -5 yang 

termasuk dalam kategori kurang.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada empat siswa dalam kelompok 

tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Keempat siswa tersebut 
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adalah R-22, R-14, R-13, dan R-19 dari kelompok 6. Dari kelompok 6 ini ada satu 

siswa yang aktif R-12 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan rata-rata 

individual 10, hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat berperan banyak dalam 

hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih agar meningkatkan 

kinerja siswa dalam kelompok. 

 

4.1.2.3.2 Kekritisan Siswa 

Berdasarkan catatan harian dan hasil data observasi yang dilakukan selama 

proses pembelajaran menulis karangan argumentasi, ditemukan beberapa siswa 

yang masih kurang kontribusinya dalam pembelajaran ini. Berdasarkan data 

observasi ada 6 siswa yang kurang serius dalam mengikuti proses pembelajaran ini 

dan 24 siswa dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Kurangnya 

keseriusan siswa dalam pembelajaran ini disebabkan oleh kurangnya konsentrasi 

siswa dalam mendengarkan penjelasan guru. Namun banyak juga siswa yang serius 

mengikuti pembelajaran ini karena ingin tahu lebih banyak dan ingin belajar 

menulis dengan baik. 
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Gambar 3. Aktivitas Guru Menjelaskan Materi 

Pada gambar 3 tersebut dapat dilihat ketika guru memberikan penjelasan 

materi siswa memperhatikan dengan seksama selama pembelajaran menulis 

karangan argumentasi berlangsung. Dengan dokumentasi foto tersebut dapat dilihat 

bahwa siswa memiliki kekritisan dalam mengikuti proses pembelajaran menulis 

karangan argumentasi ini. Siswa serius mendengarkan penjelasan guru, karena 

nantinya mereka akan mencari informasi dari internet untuk menjadi sumber untuk 

menulis karangan argumentasi. Namun masih ada siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan guru seperti bermain sendiri atau bicara dengan 

temannya.  
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Gambar 4. Aktivitas Siswa Mengoreksi Pekerjaan Teman 

Pada gambar 5 tersebut terlihat kegiatan siswa sedang mengoreksi pekerjaan 

milik teman. Siswa mengoreksi sesuai dengan  petunjuk yang telah diberikan oleh 

guru. Siswa sangat antusias melakukan kegaitan ini. Hal ini dilakukan bertujuan 

agar siswa menyadari kesalahan yang mereka lakukan dengan mengoreksi 

pekerjaan teman, sehingga siswa bisa memperbaiki dan menulis karangan 

argumentasi dengan lebih baik. Kegiatan ini juga mengasah kekritisan siswa agar 

lebih peka dengan hal kecil. Dengan demiikian siswa dapat mengubah sikap negatif 

menjadi ke positif. Dari gambar di atas juga menggambarkan kegiatan siswa 

mencari unsur argumentasi yang ada pada karangan milik teman.  

 

4.1.2.3.3 Rasa Ingin Tahu  

Berdasarkan hasil data observasi dan catatan harian siswa dapat dilihat siswa 

memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Meskipun ketika diberi kesempatan 

bertanya hanya sedikit siswa yang berani bertanya, yaitu hanya 6 siswa. Namun 

dilihat dari catatan harian siswa, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika 
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guru berkeliling, siswa juga lebih berani untuk bertanya ketika guru menghampiri 

tempat duduk mereka. Namun masih ada juga siswa yang masih belum paham 

namun tidak bertanya kepada guru. Hal ini terlihat dari kegiatan berdiskusi siswa 

yang hanya diam saja dan tidak menyumbangkan pikirannya dalam kelompok. 

Walaupun pada awalnya siswa masih malu atau takut untuk bertanya, namun 

lama-kelamaan mereka berani untuk bertanya kepada guru mengenai materi yang 

belum mereka pahami. Siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi memang hanya 

beberapa, tapi dari keseluruhan siswa memiliki rasa keingintahuan yang berbeda. 

Guru sangat senang dengan sikap siswa yang berubah ke arah positif meski belum 

sepenuhnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 . Aktivitas Siswa Bertanya Kepada Guru 
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Pada gambar tersebut siswa mengungkapkan rasa ingin tahu mereka terhadap 

materi yang belum dipahami. Siswa menanyakan materi yang belum mereka 

pahami dari yang telah dijelaskan oleh guru. Ketika siswa bertanya siswa akan 

menganggkat tangan mereka terlebih dahulu, kemudian guru akan menjawab 

pertanyaan mereka. Meski masih sedikit siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi, namun masih ada juga siswa yang kritis dengan selalu bertanya hal yang 

menurutnya kurang dimengerti. 

 

4.1.2.3.4 Kemampuan Berbagi Siswa 

Berdasarkan catatan harian siswa pada pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT, banyak siswa yang menyukai kegiatan bekerja kelompok. Siswa lebih 

senang bekerja berkelompok karena mereka dapat bertukar pendapat dan ide 

dengan teman yang lainnya. Bekerja secara berkelompok mengasah siswa untuk 

berbagi pikiran dan tenaga untuk menghasilkan karya yang lebih maksimal. Dengan 

bekerja secara berkelompok siswa juga lebih aktif untuk menyalurkan ide mereka. 

Meski masih banyak siswa yang tetap pasif dalam berkelompok, namun mereka 

sangat senang dan lebih leluasa berpendapat dalam berkelompok. Berdasarkan 

catatan harian siswa tersebut juga terlihat ada aspek tertentu yang belum siswa 

kuasai. Kebanyakan siswa masih bingung untuk membedakan antara fakta dan 

penguat, seperti yang dikatakan R16 “ beda antara fakta dan pendapat” dan juga 

yang dikatakan oleh R08 “ kalimat pendapat dan fakta, karena saya sering kesulitan 

bila disuruh menentukan mana yang kalimat fakta dan pendapat”. Siswa merasa 
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bingung membedakan antara fakta dan pendapat pada karangan argumentasi dan 

masih ada pula siswa yang belum bisa membedakan antara pendapat dan fakta, 

sehingga masih banyak kekurangan pada siklus I ini. 

Siswa membentuk kelompok untuk mencari informasi yang dibutuhkan 

melalui media internet. Setelah menyiapkan sarana yang dibutuhkan, siswa bekerja 

secara berkelompok untuk mencari informasi tersebut. Setelah itu siswa merangkai 

informasi tersebut menjadi tulisan argumentasi yang baik dengan melihat cirri-ciri 

dari karangan argumentasi tersebut. Siswa bekerja secara berkelompok dalam 

merangkai, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang mereka dapatkan 

menjadi karangan argumentasi yang benar dan baik. Kemudian siswa 

menukarkannya dengan kelompok lain untuk dikoreksi, dalam hal ini siswa juga 

bekerja secara berkelompok untuk mengoreksi tulisan milik kelompok lain.  
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Gambar 6. Aktivitas Siswa Berbagi dalam Kelompok 

Pada gambar di atas menggambarkan kegiatan berkelomok siswa. Guru 

membentuk kelompok untuk siswa agar lebih memudahkan siswa mempelajari 

kegiatan yang mereka lakukan. Siswa membentuk kelompok untuk mencari 

informasi dan merangkainya menjadi tulisan argumentasi. Siswa mencari informasi 

melalui internet, setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan siswa 

merangkaikannya menjadi karangan argumentasi yang benar. Dalam gambar 

tersebut terlihat aktivitas siswa ketika berdiskusi dengan teman sekelompoknya 

untuk membuat karangan argumentasi. 

Berdasarkan catatan harian siswa terdapat beberapa pernyataan yang 

menunjukkan kemampuan berbagi siswa, yaitu (1) tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, (2) materi yang belum dimengerti 

siswa, (3) pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

(4) hal yang disenangi siswa dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

dan (5) kesan dan pesan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT. 

Tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis 
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ICT ini menarik karena siswa menjadi mengerti perbedaan fakta dan penguat, ada 

pula yang mengatakan mengasikkan karena bisa bekerja sama dengan teman, siswa 

dapat bekerja berkelompok dengan teman yang lainnya, dan karena guru 

melengkapi materi yang sebelumnya. Siswa lain juga mengatakan bahwa 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT berkesan karena dapat lebih 

dimengerti, dapat mengubah dari suatu karya menjadi karangan argumentasi, dapat 

memancing siswa menjadi lebih aktif, dan dapat membuat siswa mengemukakan 

alasan dalam bentuk karangan. Akan tetapi ada juga siswa yang mengatakan 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini belum menarik perhatian 

siswa, karena guru terlalu cepat dalam mengajar dan mengulang pembelajaran yang 

lalu. 

Menurut pendapat siswa mengenai materi yang belum mereka kuasai yaitu 

bagian penguat atau bukti-bukti dalam karangan argumentasi tersebut. Kebanyakan 

siswa masih bingung untuk membedakan antara fakata dalam karangan dan penguat 

dalam karangan tersebut. Dengan demikian guru harus lebih menekankan bagian 

ini, agar siswa data mengerti di bagian siklus II nantinya. 

Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis 

ICT yang diberikan oleh guru kebanyakan menyenangkan dan menarik, karena 

guru aktif mengajak siswa berinteraksi, seperti R-  mengatakan pembelajaran 

menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual dengan 
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menerapkan media pembelajaran berbasis ICT menarik karena guru membentuk 

kelompok dalam belajar, lain hal yag dikatakan oleh R-  bahwa pembelajaran ini 

menarik karena sangat efektif, disisi lain siswa R- juga mengatakan pembelajaran 

ini bagus karena mudah dipahami oleh siswa. Ada pula siswa R-  mengatakan 

bahwa pembelajaran ini cukup memberikan pengajaran dan ilmu dan membuat 

siswa menajadi lebih aktif. 

Berdasarkan dari hal yang disenangi oleh siswa yaitu R-  mengatakan 

menyukai kegiatan berpendapat di dalam kelas. Ada pula siswa yang mengatakan 

menyukai kegiatan mencari informasi dari internet ketika berkelompok. Ada juga 

siswa R-  yang menyukai kegiatan bertukar pikiran dan ilmu ketika berkelompok 

pada pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini. Namun ada juga siswa 

R- yang menyukai kegiatan berbincang-bincang dengan teman dalam pembelajaran 

menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini. 

Menurut siswa kesan dan pesan mereka pada pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT ini sangat bervariasi. Pesan mereka agar guru jangan 

terlalu cepat dalam menjelaskan materi, agar guru memberikan waktu lebih untuk 

mengerjakan tugas, dan ada pula yang menginginkan contoh yang lebih untuk 

karangan argumentasi. Kesan mereka terhadap pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT ini sangat menyenangkan kerena media yang sangat 
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menarik, siswa dapat belajar dengan berkelompok, dan siswa dapat menambah 

wawasan baru dari pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan 

metode kontektual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini. 

Hasil catatan harian siswa menunjukkan bahwa sebagian siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan argumentasi terutama dalam 

membedakan fakta dan penguat dalam karangan argumentasi, sehingga perlu 

adanya arahan dari peneliti agar siswa lebih menguasai hal tersebut dan dapat 

menulis karangan argumentasi yang lebih sempurna. 

Berdasarkan hasil wawancara siswa ada beberapa aspek yang termasuk 

dalam pendidikan karakter, yaitu (1) minat siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran 

menggunakan teknologi internet di dalam pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT, (3) kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT, (4) saran siswa terhadap pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

dan (5) pengalaman yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. 

Berdasarkan pertanyaan pertama mengenai minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan argumentasi  menggunakan metode kontekstual 
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dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini kebanyakan menyatakan 

berminat, seperti yang dikatakan R- 20 mengatakan cukup berminat dengan 

pembelajaran ini karena dalam pembelajaran ini dapat mmengetahui dan 

mempelajari tentang karangan argumentasi yang digunakan untuk mengetahui, 

membedakan pendapat, fakta, dan penguat dalam suatu karangan. Senada dengan 

R-20, R-06 juga tertarik dengan pembelajaran ini karena dengan mempelajari 

karangan argumentasi siswa dilatih untuk berpikir rasional dan mengeluarkan 

pendapat dengan bebas dan eksresif menurut pandangan siswa. Namun ada juga 

siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran ini, seperti R- 07 yang tidak 

tertarik menuli karangan argumentasi karena lebih suka menulis cerpeen, ada juga 

R-26 yang tidak menyukai pembelajaran ini karena tidak suka menulis, dan R-28 

yang tidak tertarik dengan pembelajaran menulis karangan argumentasi karena 

sedang tidak memiliki inspirasi untuk menulis. Hal ini membuat guru sebagai 

peneliti untuk lebih menarik minat siswa untuk menulis di siklus II nanti. Agar 

nantinya siswa dapat menyuaki menulis dan membiasakan menulis dalam 

kehidupan sehati-hari. 

Pertanyaan yang kedua mengenai pendapat siswa mengenai pembelajaran 

yang menggunakan teknologi internet, kebanyakan siswa menyukai pembelajaran 

ini, seperti R-21 yang merasa pembelajaran ini menarik dengan menggunakan 

internet sebagai sumber informasi, R-01 yang menyyukai pembelajaran 

menggunakan internet ini karena diberi contoh terlebih dahulu cara 

menggunakannya, dan R-16 yang merasa sebelumnya kurang menguasai internet 

menjadi lebih menguasai dan memahami internet setelah mengikuti pembelajaran 
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ini. Namun ada juga yang merasa pembelajaran menggunakan teknologi internet ini 

kurang menarik, seperti R-18 yang menyatakan kurang bisa memahami karena 

belum mahir menggunakan internet, ada pula R-24 yang kurang memahami 

pembelajaran ini karena susah berinternet dan juga merasa ribet karena harus 

mencari sumber dari internet. Berdasarkan hasil tersebut peneliti harus lebih 

mengefektifkan media yang ada sebagai sarana belajar siswa dan siswa dapat lebih 

menyukai metode ini, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran ini dengan 

senang. 

Menurut pendapat siswa mengenai materi yang belum mereka kuasai yaitu 

bagian penguat atau bukti-bukti dalam karangan argumentasi tersebut. Kebanyakan 

siswa masih bingung untuk membedakan antara fakata dalam karangan dan penguat 

dalam karangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh R-24 yang kurang memahami 

tentang kalimat penguat dalam karangan argumentasi, ada juga R-16 yang 

mengatakan kurang memahami membedakan antara fakta dan penguat, dan R-12 

yang merasa bingung antara fakta dan penguat dalam karangan argumentasi. 

Dengan demikian guru harus lebih menekankan bagian ini, agar siswa data 

mengerti di bagian siklus II nantinya. 

Berdasarkan pertanyaan keempat yaitu mengenai saran siswa mengenai 

pembelajaran menulis karangan argumentasi ini yaitu R-12 yang meminta untuk 

menjelaskan secara lebih rinci mengenai ciri-ciri karangan argumentasi, R-23 yang 

meminta memberikan contoh terlebih dahulu setelah itu menjelaskan materi 

karangan argumentasi, dan R-18 yang ingi lebih menekankan pada system kerja 

berkelompok karena dinilai lebih efektif sehingga siswa dapat bertukar pikiran 
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dengan teman sekelompok. Ada juga R-13 yang menginginkan agar contoh 

karangan argumentasi yang diberikan lebih dari satu contoh. Ada pula R-14 yang 

menyarankan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Dari hasil tersebut 

peneliti lebih mengetahui hal yang kurang dalma pembelajaran dan saran siswa 

yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Pertanyaan yang terakhir mengenai pengalaman siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. R-14 mengatakan bahwa 

pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT ini yaitu dapat saling bertukar pikiran / argument dan 

dapat belajar menghargai pendapat  orang lain. Ada pula R-24 yang merasa setelah 

mengikuti pembelajaran ini siswa dapat menambah wawasan berinternet dan lebih 

mengenal teman-teman, disisi lain R-12 mengatakan pengalaman yang diperoleh 

yaitu dapat salin bertukar pikiran dan pendapat dengan teman-teman, dapat 

mengahargai pendapat orang lain, dan secara tidak langsung dapat bersilaturahmi 

dengan teman-teman. Ada pula R-19 yang memperoleh pengalaman dari 

pembelajaran ini yaitu dapat menentukan fakta, pendapat, dan penguat dalam 

karangan argumentasi dengan tepat. Dari hasil tersebut peneliti mengetahui 

pengalaman yang diperoleh siswa dan dapat meningkatkan pembelajaran di siklus 

II nantinya. 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa tertarik dengan pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Menurut mereka pembelajaran ini menarik minat mereka dalam menulis karangan 

argumentasi. Namun, ada pula siswa yang kurang tertarik, mereka berpendapat 

bahwa pembelajaran yang baru saja dilakukan biasa saja dan mengulang materi 

yang lalu.  Tanggapan siswa tentang pembelajaran yang baru saja dilakukan baik, 

mereka setuju dengan pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT karena 

mereka mendapatkan variasi pembelajaran, pembelajaran yang biasanya hanya 

melalui lisan atau ceramah diganti dengan menggunakan system inkuiri dan 

memanfaatkan internet untuk mencari informasi. Akan tetapi, ada siswa yang 

berpendapat bahwa pembelajaran ini sulit dipahami. Kemampuan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran ini secara keseluruhan  meningkat. Kesulitan yang dialami 

siswa adalah dalam penggunaan ejaan dan tanda baca, mengungkapkan pendapat, 

dan menggunakan internet karena kurang jelas. Secara keseluruhan, kesan siswa 

terhadap pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT adalah senang. 

Mereka bersemangat mengikuti pembelajaran yang baru saja dilakukan. Adapun 

saran yang diberikan siswa untuk pembelajaran yang baru saja dilakukan, yaitu 

terus meningkatkan menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT dan mengurangi kecepatan menjelaskan materi. 

Kesulitan yang dialami siswa pada siklus I membuat siswa kesulitan membedakan 
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fakta dan penguat dalam karangan argumentasi. Mereka belum menguasai fakta dan 

penguat, sehingga hasil pekerjaan  siswa menulis karangan argumentasi masih 

belum maksimal dan belum mencapai target yang ditentukan. 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Setelah melihat hasil tes dan nontes dari siklus I dari penelitian menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT dapat dikatakan belum mencapai hasil yang 

maksimal. Hasil tes menulis karangan argumentasi siswa pada kondisi awal rata-

rata nilai siswa adalah 68,1 dan setelah dilakukan tindakan penelitian menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT rata-rata kelas meningkat menjadi 70,8. Hasil ini 

menunjukkan kenaikan rata-rata kelas sebesar 2,7 dari nilai pada kondisi awal. Pada 

kondisi awal hanya 6 siswa yang dapat mencapi kategori nilai baik, sedangkan pada 

siklus I ini siswa yang mencapai kategori baik meningkat menjadi 7 orang. 

Mesikpun belum menunjukkan hasil yang signifikan, namun sudah ada peningkatan 

pada siklus I ini. 

Data nontes siklus I berupa keaktivan, kekritisan,  rasa ingin tahu, dan 

kemampuan berbagi. Keempat pendidikan karakter tersebut didapat dari hasil 

observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, sosiometri, dan 

dokumentasi foto. 

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar siswa masih belum aktif. Mereka 

kurang bisa berkonsentrasi dalam pelajaran yang diberikan oleh guru. Ada yang 
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suka melamun dengan melihat ke luar jendela, ada yang sibuk dengan kaca, dan 

juga ada yang suka mengobrol. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran 

belum mencapai hasil yang diharapkan. Hasil sosiometri menunjukkan bahwa 

dalam mengikuti pembelajaran masih banyak siswa yang pasif dan berbuat ulah 

dalam satu kelompoknya. Siswa tersebut harus diberi perhatian dan penjelasan agar 

mereka menjadi aktif dan serius dalam mengikuti pembelajaran. Guru juga harus 

memberikan arahan atau motivasi kepada mereka. Berdasarkan hasil dokumentasi 

foto menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang berperilaku negatif. Hal ini 

dapat dilihat pada foto ketika pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis ICT berlangsung. Siswa masih sibuk berbicara dengan teman pada saat 

guru memberikan penjelasan. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan 

pada siswa agar siswa bisa bersikap positif. 

Pendidikan karakter yang kedua, yaitu kekritisan siswa. Berdasarkan hasil 

observasi, sebagian siswa sudah memperhatikan penjelasan guru tentang materi 

argumentasi. Siswa juga berani untuk mengemukakan pendapat mereka ketika guru 

menanyai mereka, siswa juga tak malu untuk menanyakan materi yang belum 

dipahami. Kekritisan siswa terlihat ketika siswa sedang berdiskusi dengan 

kelompok untuk menyusun informasi yang diperoleh menjadi tulisan argumentasi. 

Pendidikan karakter yang ketiga, yaitu rasa ingin tahu siswa. Pendidikan 

karakter siswa kali ini ditunjukkan ketika siswa memiliki rasa ingin tahu untuk 

memecahkan maslah yang mereka hadapi, seperti siswa menanyakan materi yang 

belum jelas, selalu mencari informasi yang tepat untuk digunakan sebagai bahan 
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tulisa dalam karangan argumentasi mereka, dan siswa mencari tahu aspek yang 

diperhatikan dalam menulis karangan argumentasi. Pada siklus I, sebagian siswa 

sudah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Akan tetapi, masih terdapat beberapa 

siswa yang yang masih malu dan tidak berani unjuk di depan teman-teman mereka. 

Pendidikan karakter yang keempat, yaitu kemampuan berbagi siswa. Pada 

siklus I, kemampuan berbagi siswa terlihat ketika melakukan kegiatan diskusi baik 

dengan teman sebangku maupun berkelompok. Siswa akan belajar untuk membagi 

kemampuan yang mereka dan saling melengkapi ilmu yang mereka peroleh. 

Dengan demikian kemampuan berbagi ini sangat bermanfaan bagi siswa. Ketika 

berkelompok siswa akan berbagi baik ketika berpendapat, mencari sumber tulisan 

di internet, maupun ketika menyusun karangan argumentasi. Sedangkan ketika 

sedang bersama teman sebangku, siswa akan berbagi kemampuan untuk 

menganalisis karangan argumentasi milik teman mereka. 

Pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menrapkan media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan hasil 

dokumentasi foto pada saat diskusi, siswa masih belum bisa berbagi dengan baik.  

Kebanyakan siswa memanfaatkan saat berdiskusi dengan mengobrol di luar 

pelajaran dengan teman sekelompok. Berdasarkan hasil catatan harian siswa dan 

wawancara, beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam membedakan 

penguata fakta atau buki dalam karangan argumentasi. Hal ini disebabkan oleh 

siswa masih bingung dan kurang latihan dalam menulis karangan argumentasi. 

Selain itu, sebagian siswa juga mengalami kesulitan dalam menggunakan ejaan dan 

tanda baca yang baik dan benar. Hal ini disebabkan oleh guru tidak pernah memberi 
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materi tentang menyunting, sehingga pengetahuan siswa tentang penggunaan ejaan 

dan tanda baca sangat sedikit. Kesulitan siswa dalam pengembangan kalimat, siswa 

masih sangat kurang dalam mengembangkan kalimat karangan argumentasi. Guru 

harus lebih mengasah kemampuan menulis siswa dan guru juga harus memberikan 

materi penggunaan ejaan dan tanda  baca yang benar. 

Hasil refleksi baik hasil tes dan nontes pada siklus I belum mencapai hasil 

yang maksimal. Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki hasil pada 

siklus II, sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Target yang akan dicapai 

adalah siswa dapat menulis karangan argumentasi dengan baik dan benar, yaitu 

dapat memenuhi kriteria ketuntasan minimal sebesar 75 atau mencapai ketuntatasan 

klasikal, yaitu siswa yang mendapat nilai 75 berjumlah 65% dari jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Selain itu, target yang 

akan dicapai peneliti, yaitu mengubah perilaku siswa dari negatif ke arah yang 

positif dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi. Perubahan perilaku 

tersebut dapat dilihat dengan siswa yang masih pasif dalam mengungkapkan 

pendapatnya dan bertanya kepada guru dapat menjadi siswa yang lebih aktif., siswa 

yang belum bisa bersikap kritis menjadi siswa yang kritis, dan lebih bisa berbagi. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II merupakan kelanjutan dari siklus I, siklus ini juga merupakan 

perbaikan dari siklus I. Pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada 
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siklus II dilakukan setelah melalui proses siklus I. pada siklus I, masih banyak yang 

harus diperbaiki, seperti hasil tes siswa yang masih kurang dengan hanya memiliki 

rata-rata kelas sebesar 70,8 yang termasuk dalam kategori cukup dan itu masih jauh 

dari target peneliti yaitu 75 yang termasuk dalam kategori baik. Selain itu, pada 

siklus I sikap siswa juga mesih menunjukkan sikap ke arah negatif bukan ke arah 

positif. Dengan demikian peneliti perlu melakukan siklus II untuk meningkatkan 

kemampuan siswa baik tes maupun nontes. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Karangan Argumentasi Menggunakan 

Metode Kontekstual Dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

Proses pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada siklus II 

melalui beberapa tahapan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap 

pendahuluan, peneliti melakukan apersepsi, siswa dikondisikan untuk siap 

mengikuti pembelajaran. Guru memberikan penjelasan kepada siswa tujuan dan 

manfaat menulis karangan argumentasi. Pada saat guru menjelaskan tujuan dan 

manfaat pembelajaran pagi hari itu, siswa sudah siap mengikuti pembelajaran. Hal 

itu terlihat pada saat guru memberikan apersepsi siswa sudah duduk rapi dan 

mendengarkan penjelasan dari guru. Siswa pun terlihat semangat mengikuti 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Tahap selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu proses pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. Pada kegiatan inti, kegiatan yang dilakukan adalah guru 
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membahas kekurangan hasil pekerjaan siswa pada siklus I, kemudian guru kembali 

menjelaskan kembali materi mengenai menulis karangan argumentasi 

dalamtayangan power point, guru memberika dua contoh yang berbeda mengenai 

karangan argumentasi, siswa memberikan pendapta mereka mengenai contoh 

karangan argumentasi yang diberika oleh guru. Setelah itu, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai materi yang belum jelas, 

kemudian siswa membentuk kelompok sesuai dengan kelompok pada siklus I. 

Kemudian, pada pertemuan kedua siswa akan bekerja secara individual. Siswa akan 

menganalisis dan merangkaikan informasi yang mereka temukan dari internet 

menjadi karangan argumnetasi yang baik dan benar. Pada pertemuan pertama, hasil 

pekerjaan siswa hanya sebagai latihan saja, sedangkan pada pertemuan kedua hasil 

pekerjaan siswa akan dinilai berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditentukan 

oleh peneliti. Hasil pekerjaan siswa pada siklus II dikumpulkan sebagai hasil tes 

menulis karangan argumentasi pada siklus II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar7 . Aktivitas Siswa Mengikuti Pembelajaran 
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Pada saat kegiatan inti, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

Siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Pada saat siswa diberi tugas 

untuk mencari informasi dan merangkainya menjadi karangan argumentasi, siswa 

dapat mengerjakannya dengan baik. Siswa juga sudah aktif berdiskusi dengan 

teman sekelompoknya dan menanyakan hal yang belum mereka pahami kepada 

guru. Pada saat kegiatan menulis pun mereka menulis dengan tenang. 

Tahap terakhir, yaitu penutup. Guru bersama siswa mengambil simpulan 

dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Hal ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap pembelajaran yang 

baru saja dilakukan. Setelah itu, siswa mengisi instrument yang diberikan oleh 

guru. 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, 

wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto, proses pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. Tanggapan siswa tentang pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT, kebanyakan telah mengatakan menyenangkan. Siswa 

semangat dan antusias mengikuti pembelajaran yang baru saja dilakukan. Siswa 

juga sudah lebih aktif bertanya dan berani mengungkapkan pendapatnya 

dibandingkan pada  siklus I. Siswa lebih bisa berbagi dengan teman sekelompoknya 

pada saat kegiatan diskusi. Mereka juga menjadi lebih kritis dalam menulis 

karangan argumentasi dan berpendapat. Berdasarkan hasil wawancara, siswa 
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mendukung pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT karena internet 

sangat menyenangkan digunakan untuk belajar menulis karangan argumentasi. 

Perilaku-perilaku siswa yang negatif pada siklus I pun semakin berkurang pada 

siklus II. 

 

4.1.3.2 Hasil Tes Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi 

Menggunakan Metode Kontekstual dengan Menerapkan Media 

pembelajaran berbasis ICT Siklus II 

 

Hasil yang akan dibahas yaitu mengenai hasil tes siswa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Tes dilakukan pada pertemuan 

kedua dari siklus I dan dilaksanakan di akhir siklus I, diperoleh hasil seperti 

tercantum di bawah ini. 

Tabel 24. Hasil Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi Menggunakan Metode Kontekstual Dengan 

Menerapkan Media pembelajaran berbasis ICT pada Siklus 

I 

No. Kategori Nilai F Jumlah 

nilai 

Persentase 

(%) 

Rata-rata Ketunta-

san 

1. Sangat 

Baik 

85-100 

 

15 111,75 45,89% 2435 = 

30 

81,67 

Kategori 

baik 

20/30 x 

100% = 

66,67% 2. Baik 75-84 5 59,25 24,33% 

3. Cukup 61-74 10 72,5 29,77% 

4. Kurang 0-60 0 0 0 

Jumlah 30 243,5 100% 

 

Dari tabel 24 dapat diketahui bahwa hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi siswa pada siklus II dalam kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata 

81,67. Rata-rata skor tersebut dapat dikatakan sudah memuaskan karena sudah 
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mencapai target yang telah ditentukan dengan kriteria ketuntasan minimal sebesar 

75. Pada siklus II, ada 15 siswa atau 45,89% yang berhasil mendapatkan nilai 

sangat baik atau nilai 85-100. Sebanyak 5 siswa atau 24,33% yang mendapat nilai 

antara 75-84 dalam kategori baik. Sebanyak 10 siswa atau 29,77% yang mendapat 

nilai antara 61-74 dalam kategori cukup. Siswa yang dinyatakan tuntas atau 

mencapai kriteria ketuntasan minimal sebanyak 20 siswa atau 66,67%. 

Nilai rata-rata kelas menulis karangan argumentasi pada siklus II sebesar 

81,67. Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi pada siklus II dalam 

kategori baik. Dari 30 siswa kelas X-3 SMA Negeri 2 Temanggung tidak ada siswa 

yang mendapat nilai dalam kategori kurang, bahkan siswa kebanyakan mencapai 

nilai dalam ketegori baik. Hal tersebut dimungkinkan karena metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT bagi siswa sudahn terbiasa, 

sehingga siswa sudah menyesuaikan diri dengan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT yang diterapkan oleh peneliti. Pada 

siklus II ini merupakan perbaikan dari pembelajaran sebelumnya yaitu siklus I. 

Hasil tes menulis karangan argumentasi untuk tiap-tiap aspek pada siklus II akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.3.2.1 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Ketepatan 

Penggunaan Data Informasi  

Penilaian aspek ketepatan penggunaan data informasi merupakan aspek yang 

menilai bagaimana siswa mengambil data sebagai bahan tulisan dan ketepatannya 

dalam karangan argumentasi yang dibuat oleh siswa. Hasil penelitian tes menulis 

karangan argumentasi metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran 
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berbasis ICT aspek ketepatan penggunaan data informasi dapat dilihat pada tabel 25 

berikut. 

Tabel 25. Hasil Tes Aspek Ketepatan Penggunaan Data Informasi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

19 

11 

0 

0 

95 

44 

0 

0 

68,34% 

31,65% 

0 

0 

139/(30x5) x 

100%= 

92,67% 

Kategori 

sangat baik 

19/30 x 

100% = 

63,33% 

    Jumlah 30 139 100% 

Data pada tabel 25 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek ketepatan penggunaan data informasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek ketepatan penggunaan data informasi untuk kategori 

sangat baik dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 68,34%, kategori baik dicapai oleh 

11 siswa atau sebesar 31,65%, tidak ada siswa yang memiliki skor pada kategori 

cukup dan kategori kurang. Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 92,67 atau masuk 

dalam kategori sangat baik. Ketuntasan siswa pada ketepatan penggunaan data 

informasi dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 63,33%. 

 

4.1.3.2.2 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek  Pola 

Pengembangan Paragaraf Argumentasi  

Penilaian aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi difokuskan pada 

keterampilan siswa dalam dalam mengembangkan kalimat secara rinci, runtut, dan 

orisinil. Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek pola 

pengembangan paragaraf argumentasi dapat dilihat pada tabel 26 berikut. 
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Tabel 26. Hasil Tes Aspek Pola Pengembangan Paragaraf Argumentasi  

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

4 

15 

6 

5 

20 

60 

18 

10 

18,52% 

55,56% 

16,67% 

9,3% 

108/(30x5) 

x100%= 

72% 

Kategori 

cukup 

19/30 x 100%= 

63,33% 

    Jumlah 30 108 100% 

Data pada tabel 26 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi untuk 

kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 18,52%, kategori baik 

dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 55,56%, kategori cukup dicapai oleh 6 siswa 

atau sebesar 16,67%, dan kategori kurang dicapai oleh 5 siswa atau 9,3%. Dari data 

yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah 72 atau masuk dalam kategori cukup. Ketuntasan siswa pada 

aspek pola pengembangan paragaraf argumentasi dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 

63,33%. 

 

4.1.3.2.3 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kesesuaian Isi dan 

Tema Karangan Argumentasi  

Penilaian aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi difokuskan 

pada keterampilan siswa dalam menulis karangan argumentasi kesesuaian kalimat 

yang ditulis siswa dengan judul atau tema. Hasil tes keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi dapat dilihat pada 

tabel 27 berikut. 
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Tabel 27. Hasil Tes Aspek Kesesuaian Isi dan Tema Karangan 

Argumentasi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

4 

21 

5 

0 

20 

84 

15 

0 

16,8% 

70,58% 

12,6% 

0 

119/(30x5) 

x100 =  

79,33 

Kategori baik  

25/30 x 100% 

= 83,33% 

    Jumlah 30 119 100% 

Data pada tabel 27 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi untuk 

kategori sangat baik dicapai oleh 4 siswa atau sebesar 16,8%, kategori baik dicapai 

oleh 21 siswa atau sebesar 70,58%, dan kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau 

sebesar 12,6%. Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 79,33 atau masuk dalam kategori baik. 

Ketuntasan siswa pada aspek kesesuaian isi dan tema karangan argumentasi dicapai 

oleh 25 siswa atau sebesar 83,33%. 

 

4.1,3.2.4 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kelengkapan Isi 

Karangan 

Penilaian aspek kelengkapan isi karangan argumentasi difokuskan pada 

keterampilan siswa melengkapi isi karangan dengan pendapat, fakta, dan penguat. 

Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek kelengkapan isi 

karangan argumentasi dapat dilihat pada tabel 28 berikut. 
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Tabel 28. Hasil Tes Aspek Kelengkapan Isi Karangan Argumentasi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

0 

21 

9 

0 

0 

84 

27 

0 

0 

75,67% 

24,32% 

0 

111/(30x5) 

x100 =  

74 

Kategori 

cukup 

21/30 x 100% 

= 70% 

    Jumlah 30 111 100% 

Data pada tabel 28 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kelengkapan isi karangan argumentasi. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi aspek kelengkapan isi karangan argumentasi untuk kategori 

sangat baik tidak ada siswa yang mencapainya, kategori baik dicapai oleh 21 siswa 

atau sebesar 75,67% dan kategori cukup dicapai oleh 9 siswa atau sebesar 24,32%. 

Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa adalah 74 atau masuk dalam kategori cukup. Ketuntasan 

siswa pada aspek kelengkapan isi karangan argumentasi masalah dicapai oleh 21 

siswa atau sebesar 70%. 

 

4.1.3.2.5 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kedalaman Isi 

Penjelasan 

Penilaian aspek kedalaman isi penjelasan difokuskan pada kejelasan 

antarkalimat jelas dan kedetailan kalimat  penjelasan karangan argumentasi. Hasil 

tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan 

dapat dilihat pada tabel 29 berikut. 
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Tabel 29. Hasil Tes Aspek Kedalaman Isi Penjelasan 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

15 

11 

10 

8 

45 

22 

11,76% 

9,41% 

52,9% 

25,88% 

85/150x100 

= 56,67  

Kategori 

kurang 

18/30 x 100% 

= 6,0% 

    Jumlah 30 85 100% 

Data pada tabel 29 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan. Hasil tes menulis karangan 

argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan untuk kategori sangat baik dicapai oleh 

2 siswa atau sebesar 11,76%, kategori baik diraih oleh 2 siswa atau sebesar 9,41%, 

kategori cukup dicapai oleh 15 siswa atau sebesar 52,9%, dan kategori kurang 

dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 25,88%. Dari data yang telah diperoleh tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 56,67 atau 

masuk dalam kategori kurang. Ketuntasan siswa pada aspek kedalaman isi 

penjelasan dicapai oleh 18 siswa atau sebesar 6,0%. 

 

4.1.3.2.6 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Tujuan 

Meyakinkan Orang 

Penilaian aspek tujuan meyakinkan orang difokuskan pada kemampuan siswa 

dalam menuliskan informasi ke dalam karangan argumentasi agar meyakinkan 

pembaca mengenai itulisan tersebut. Hasil tes keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek tujuan meyakinkan orang dapat dilihat pada tabel 30 berikut. 
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Tabel 30. Hasil Tes Aspek Tujuan Meyakinkan Orang 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

20 

10 

0 

60 

20 

0 

75% 

25% 

0 

80/90x100 

= 88,89  

Kategori 

sangat baik  

20/30 x 100 % 

= 66,67% 

    Jumlah 30 80 100% 

 

Data pada tabel 30 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek tujuan meyakinkan orang. Hasil tes menulis karangan 

argumentasi aspek tujuan meyakinkan orang untuk kategori baik dicapai oleh 20 

siswa atau sebesar 75%, kategori cukup dicapai oleh 10 siswa atau sebesar 25%, 

dan tidak siswa mencapai kategori kurang. Dari data yang telah diperoleh tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 88,89 atau 

masuk dalam kategori sangat baik. Ketuntasan siswa pada aspek tujuan meyakinkan 

orang dicapai oleh 20 siswa atau sebesar 66,67%. 

 

4.1.3.2.7 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Penggunaan Diksi 

Penilaian aspek penggunaan diksi difokuskan pada ketepatan siswa dalam 

memilih kata. Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek 

penggunaan diksi dapat dilihat pada tabel 31 berikut. 

Tabel 31. Hasil Tes Aspek Penggunaan Diksi 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

30 

0 

0 

90 

0 

0 

100% 

0 

0 

90/90x100 

= 100  

Kategori 

sangat baik 

30/30 x 100% 

= 100% 

    Jumlah 30 90 100% 
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Data pada tabel 31 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek penggunaan diksi. Hasil tes menulis karangan argumentasi aspek 

pemilihan kata untuk kategori baik dicapai oleh semua siswa atau sebesar 100%. 

Dari data yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata 

yang diperoleh siswa adalah 100 atau masuk dalam kategori sangat baik. 

Ketuntasan siswa pada aspek penggunaan diksi dicapai oleh 30 siswa atau sebesar 

100%. 

 

4.1.3.2.8 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Keefektifan 

Kalimat 

Penilaian aspek keefektifan kalimat difokuskan pada aspek keefektifan 

kalimat yang digunakan pada karangan argumentasi tersebut. Hasil tes keterampilan 

menulis karangan argumentasi aspek keefektifan kalimat dapat dilihat pada tabel 32 

berikut. 

Tabel 32. Hasil Tes Aspek Keefektifan Kalimat 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

25 

5 

0 

75 

10 

0 

88,24% 

11,76% 

0 

85/90x100 

= 94,44  

Kategori 

sangat baik 

25/30 x 100% 

= 83,33% 

    Jumlah 30 85 100% 

 

Data pada tabel 32 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek keefektifan kalimat. Hasil tes menulis karangan argumentasi 

aspek keefektifan kalimat untuk sangat baik dicapai oleh 25 siswa atau sebesar 

88,24%, kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau sebesar 11,76%, dan tidak ada 
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siswa yang memiliki skor pada kategori kurang. Dari data yang telah diperoleh 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 94,44 

atau masuk dalam kategori sangat baik. Ketuntasan siswa pada aspek keefektifan 

kalimat dicapai oleh  25 siswa atau sebesar 83,33%. 

 

4.1.3.2.9 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Penggunaan Ejaan 

dan Tanda Baca 
 

Penilaian aspek penggunaan ejaan dan tanda baca difokuskan keterampilan 

siswa dalam menggunakan ejaan  dan tanda baca yang benar. Hasil tes 

keterampilan menulis karangan argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda 

baca dapat dilihat pada tabel 33 berikut. 

Tabel 33. Hasil Tes Aspek Penggunaan Ejaan dan Tanda Baca 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

25 

5 

0 

75 

10 

0 

88,24% 

11,76% 

0 

85/90x100 

= 94,44  

Kategori 

sangat baik 

25/30 x 100% 

= 83,33% 

    Jumlah 32 85 100% 

 

Data pada tabel 33 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda baca. Hasil tes menulis karangan 

argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda baca untuk kategori baik dicapai 

oleh 25 siswa atau sebesar 88,24%, kategori cukup dicapai oleh 5 siswa atau 

sebesar 11,76%, dan tidak ada siswa yang termasuk pada kategori kurang. Dari data 

yang telah diperoleh tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang 

diperoleh siswa adalah 94,44 atau masuk dalam kategori sangat baik. Ketuntasan 
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siswa pada aspek penggunaan ejaan dan tanda baca dicapai oleh 25 siswa atau 

sebesar 83,33%. 

 

4.1.3.2.10 Hasil Tes Menulis Karangan Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan 

Penilaian aspek kerapian tulisan difokuskan keterampilan siswa dalam 

menulis sebuah karangan dari kerapian dan kebersihan siswa dalam menulis. Hasil 

tes keterampilan menulis karangan argumentasi aspek kerapian tulisan dapat dilihat 

pada tabel 34 berikut. 

Tabel 34. Hasil Tes Aspek Kerapian Tulisan 

No. Skor F Jumlah 

Nilai 

Persentase 

(%) 

Keterangan 

Rata-rata Ketuntasan  

1. 

2. 

3. 

3 

2 

1 

19 

11 

0 

57 

22 

0 

72,15% 

27,85% 

0 

79/90x100 

= 87,78  

Kategori 

sangat baik 

19/30 x 100% 

= 63,33% 

    Jumlah 30 79 100% 

 

Data pada tabel 34 di atas menunjukkan hasil keterampilan menulis karangan 

argumentasi aspek kerapian tulisan. Hasil tes menulis karangan argumentasi aspek 

kerapian tulisan untuk sangat baik dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 72,15%, 

kategori cukup dicapai oleh 11 siswa atau sebesar 27,85%, dan tidak ada siswa 

yang termasuk dalam kategori kurang. Dari data yang telah diperoleh tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa skor rata-rata yang diperoleh siswa adalah 87,78 atau 

masuk dalam kategori sangat baik. Ketuntasan siswa pada aspek kerapian tulisan 

dicapai oleh 19 siswa atau sebesar 63,33%. 
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4.1.3.3 Hasil Perilaku Siklus II 

Hasil perilaku siswa pada siklus II menjelaskan empat karakter siswa, yaitu 

keaktivan, kekritisan, rasa ingin tahu, dan kemampuan berbagi siswa. Keempat 

karakter tersebut diperoleh dari data hasil observasi, catatan harian, wawancara, 

sosiometri, dan dokumentasi foto. Hasil perilaku siswa pada siklus II diuraikan 

sebagai berikut. 

 

4.1.3.3.1 Keaktivan Siswa 

Sama seperti pada siklus I,pada siklus II ini peneliti juga menggunakan 

instrument observasi untuk mengetahui peningkatan keaktivan siswa di dalam 

kelas, baik dalam bertanya maupun berpendapat. Dari hasil observasi siswa selama 

mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dapat diketahui 

siswa yang aktif dan pasif. Hasil observasi diperoleh dari pengambilan data 

observasi berdasarkan pedoman observasi yang telah ditentukan. Dengan hasil 

observasi ini dapat diketahui perubahan perilaku negatif siswa di siklus I menuju ke 

perilaku yang positif.  

Berdasarkan hasil observasi ditemukan 20 orang yang aktif untuk bertanya 

dan berpendapat mengenai pembelajaran yang sedang diajarkan. Meskipun siswa 

yang membuat kegaduhan dalam kelas sudah berkurang, akan tetapi siswa yang lain 

masih kurang fokus dalam menyimak pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

Siswa masih malu dan takut untuk berpendapat di kelas pada siklus II ini, sehingga 
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siswa masih membutuhkan stimulasi untuk lebih berani. Siswa yang aktif juga 

membantu siswa lain untuk turut berperan dalam pembelajaran. 

Dilihat dari sisi semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi ini sudah meningkat lebih baik. Siswa sudah terlihat 

bersemangat ketika memasuki pembejalaran dengan bentuk kelompok. Siswa juga 

lebih aktif dalam berpendapat dan bertanya, baik kepada guru maupun kepada 

teman sekelompoknya. Siswa lebih leluasa dan lebih nyaman untuk berbicara 

ketika berada dalam kelompok. Ketika guru berkeliling setiap siswa dapat berperan 

dalam tugas kelompok yang diberikan. Siswa memiliki ketertarikan mengikuti 

pembelajaran ini, meskipun masih ada siswa yang bermain-main dengan teman 

lainnya.  

Berdasarkan catatan harian siswa, hasil pembelajaran menulis karangan 

argumentasi yang dilakukan oleh guru semakin menyenangkan. Jika pada siklus I 

siswa mengatakan kurang menyukai kegiatan menulis pada siklus II ini siswa mulai 

menyukai menulis dan siswa merasa menulis merupakan kegiatan yang 

menyenangkan. Siswa sudah memahami bagian yang belum mereka mengerti pada 

siklus I dan mereka juga bisa mengungkapkannya dalam catatan harian tersebut. 

Melihat hasil catatan harian siswa, dapat dilihat mereka sangat menyukai kegiatan 

berkelompok, siswa menyukai kegiatan ketika mereka mencari informasi dan 

berpendapat dari berita tersebut, dan siswa juga menyukai kegiatan ketika guru 

memberik stimulus kepada siswa untuk lebih bersemangat. Dengan kegiatan 

berkelompok mereka dapat bertukar pendapat dan saling mengisi kekurangan 

masing-masing dalam belajar menulis. Pada siklus II ini siswa sudah lancar dalam 
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memanfaat teknologi internet tersebut. Siswa juga lebih mahir mencari informasi 

dari internet dengan berbagai jenis sumber. Catatan ini sangat bermanfaat bagi guru 

untuk mengetahui peningkatan dan perubahan perilaku yang terjadi pada siklus II 

ini dan perbedaannya dengan siklus I. 

Suasana kelas ketika melaksanakan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan menggunakan metode kontekstual dan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT pada siklus II ini sudah cukup kondusif. Siswa yang 

kurang bisa konsenttrasi dan memperhatikan penjelasan guru kini sudah bisa 

mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa yang suka bicara sendiri degan teman 

sebangku juga sudah berkurang. Ketika berkelompok siswa sudah bisa 

membedakan saat bermain dan saat untuk berdiskusi, sehingga pada kegiatan 

kelompok siswa mengerjakan dan dapat memaksimalkan hasil pekerjaan mereka. 

Sikap negatif siswa pada siklus II ini sudah berkurang dan pembelajaran dapat 

berjalan lebih kondusif dan lancar. 

Tanggapan dan perilaku positif siswa selama mengikuti pembelajaran sudah 

baik, siswa semakin tertarik dan senang dengan pembelajaran yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi. Dengan demikian, suasana 

yang tercipta saat pembelajaran berlangsung menyenangkan dan menimbulkan 

semangat belajar bagi para siswa. Siswa juga dapat mengembangakan pendapat 

mereka dengan lebih baik. 

Berdasarkan hasil catatan harian guru, terjadi peningkatan perilaku siswa  ke 

arah yang lebih posistif pada siklus II. Siswa menjadi lebih aktif dibandingkan pada 

siklus I. Sebagian besar siswa berani mengungkapkan pendapatnya dan lebih berani 
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untuk bertanya. Ketika guru mengajukan pertanyaan siswa sudah berani 

mengacungkan jari mereka untuk menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini terjadi 

karena siswa sudah terbiasa dengan guru. Mereka tidak lagi merasa malu atau 

canggung untuk bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Suasana kelas pun 

menjadi lebih kondusif pada saat guru memberi penjelasan, mendengarkan 

pendapat teman, dan pada saat mereka mengerjakan tugas dari guru. Suasana kelas 

menjadi lebih menyenangkan pada saat siswa melakukan diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Aktivitas Siswa Tanya Jawab dan Bertanya 

Pada gambar 8 di atas menunjukkan siswa sangat bersemangat untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, siswa menjadi bersemangat ketika 

harus melemparkan kepada siswa lainnya. Pada gambar di atas juga menunjukkan 

siswa berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. 
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Siswa juga lebih berantusias untuk menjadi yang pertama. Dilihat dari gambar di 

atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang 

lebih positif pada siklus II ini dibandingkan siklus I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Aktivitas Siswa Berpendapat  

Pada gambar 9 di atas menunjukkan siswa sudah berani dan bersemangat 

untuk berpendapat mengenai contoh dan materi yang diberikan oleh guru pada saat 

pembelajaran berlangsung. Siswa berani maju ke depan kelas untuk menunjukkan 

bagian-bagian pada contoh karangan argumentasi yang ditayangkan guru di depan 

kelas dan siswa juga berani berpendapat mengenai contoh karangan argumentasi 

tersebut menurut pandangan mereka. Suasana kelas menjadi riuh dan 

menyenangkan, karena siswa sendiri berlomba untuk meju ke depan kelas dan 

membuat kelucuan sendiri. Dari gambar tersebut terlihat bahwa terjadi perubahan 

perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. 
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Berdasarkan hasil sosiometri, guru dapat mengetahui personal yang ikut 

berpartisipasi dalam kerja sama berkelompok, seperti (1) siswa yang aktif dalam 

kelompok, (2) siswa yang pasif dalam kelompok, dan (3) siswa yang membuat 

kegaduhan dalam kelompok. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk sosiogram 

berikut ini.  

2. Kelompok 1 Siswa Aktif  2. Kelompok 1 Siswa Pasif 

 

 

 

 

Keterangan:     Keterangan: 

R-11: 4      R-11: 0 

R-06: 2      R-06: 2 

R-03: 1      R-03: 3 

R-02: 1      R-02: 3 

R-18: 2      R-18: 2 

3.Kelompok 1 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

 

 

R-11 R-06 

R-03 

R-02 R-18 

R-11 R-06 

R-03 

R-02 R-18 

R-11 R-06 

R-03 

R-02 R-18 
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Keterangan: 

R-11: 0 

R-02: 0 

R-03: 4 

R-06: 3 

R-18: 3 

Bagan Sosiogram 7. Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 1 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 1. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-11. Siswa ini berperan aktif dalam kerja berkelompok. 

Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-18 , R-03, dan R-02. 

Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang kurang berkonsentrasi ketika diskusi 

dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-03 , R-18, dan R-02 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebih kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 35 berikut ini. 

Tabel 35 . Pedoman Penilaian Kerja Sama Siswa dalam Kelompok 

No. Nilai Kategori 

1. 6-10 Sangat baik 

2. 0-5 Baik 

3. (-5)-0 Kurang  

4. (-10)-(-6) Sangat kurang 
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Tabel 36. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 1 pada Siklus II 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek Jumlah 

skor 

Rata-

rata 

Individ

ual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-11 4 0 0 10 10 10 30 10 (SB) 

5 

5 

= 1 

Baik   

R-06 2 2 0 5 -5 10 10 3,3 (B) 

R-03 1 3 4 2,5 -7,5 -10 -15 -5 (K) 

R-02 1 3 3 2,5 -7,5 -7,5 -12,5 -4,3 (K) 

R-18 2 2 3 5 -5 -7,5 -7,5 -2,5 (K) 

Jumlah 10 10 10 25 -15 -5 5  

 

Pada tabel 36 menunjukkan bahwa R-11 mendapatkan jumlah skor 30 dengan 

rata-rata individual 10 yang masuk dalam kategori sangat baik. R-06 yang 

mendapatkan jumlah skor 10 dengan rata-rata 3,3 yang termasuk dalam kater\gori 

baik. Kemudian R-03 mendapatkan jumlah skor -15 dengan rata-rata individual -5 

yang masuk kategori kurang. Setelah itu R-02 mendapatkan jumlah skor -12,5 

dengan rata-rata individual -4,3 yang termasuk dalam kategori kurang dan R-18 

mendapatkan jumlah skor -7,5 dan rata-rata individual -2,5 yang termasuk dalam 

kategori kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok 1 yang 

termasuk dalam kategori baik.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-18, R-03, dan R-02 dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ini hanya 

R-11 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan rata-rata individual 10, hal ini 

membuktikan bahwa siswa ini sangat berperan banyak dalam hasil kelompoknya. 

Guru harus memberikan motivasi lebih agar meningkatkan kinerja siswa dalam 

kelompok. 
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2. Kelompok 2 Siswa Aktif   2. Kelompok 2 Siswa Pasif 

 

 

 

 

Keterangan:     Keterangan: 

 R-23: 4     R-23: 0 

 R-16: 2     R-16: 0 

 R-10: 2     R-10: 4 

 R-15: 1     R-15: 2 

 R-17: 1     R-17: 4 

3. Kelompok 2 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

    R-23: 0 

R-16: 0 

R-10: 2 

R-15: 4 

R-17: 4 

Bagan Sosiogram 8 . Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 2 

R-23 R-16 

R-17 

R-15 R-10 

R-23 R-16 

R-17 

R-15 R-10 

R-23 

R-16 

R-17 

R-15 R-10 
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Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 2. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-23. Siswa ini berperan aktif dalam kerja berkelompok. 

Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-15, R-16, dan R-17. 

Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang kurang partisipasi dan konsentrasi dalam 

berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-15, R-16, dan R-17 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 37 berikut ini. 

Tabel 37. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 2 pada Siklus II 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-

rata 

kelom- 

Pok 
A P G A P G 

R-23 4 0 0 10 10 10 30 10 (SB) 

15 

5 

= 3 

Baik   

R-16 2 0 0 5 10 10 25 8,3 (SB) 

R-10 2 4 2 5 -10 -5 -10 -3,3 (K) 

R-15 1 2 4 2,5 -5 -10 -12,5 -4,2 (K) 

R-17 1 4 4 2,5 -10 -10 -17,5 -5,8 (SK) 

Jumlah 10 10 10 25 -5 -5 15  

 

Pada tabel 37 menunjukkan bahwa R-23 mendapatkan jumlah skor 30 dengan 

rata-rata individual 10 yang masuk dalam kategori sangat baik. R-16 yang 

mendapatkan jumlah skor 25 dengan rata-rata 8,3 yang termasuk dalam kategori 

sangat baik. Kemudian R-10 mendapatkan jumlah skor -10 dengan rata-rata 

individual -3,3 yang masuk kategori kurang. Setelah itu R-15 mendapatkan jumlah 

skor -12,5 dengan rata-rata individual -4,2 yang termasuk dalam kategori kurang 
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dan R-17 mendapatkan jumlah skor -17,5 dan rata-rata individual -5,8 yang 

termasuk dalam kategori sangat kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata 

kelompok 3 yang termasuk dalam kategori baik.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-10, R-15, dan R-17 dari kelompok 2. Dari kelompok 2 ini ada 

dua siswa yang aktif R-23 dan R-10 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata individual 10 dan 8,3, hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat 

berperan banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih 

agar meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 

 

2. Kelompok 3 Siswa Aktif  2. Kelompok 3 Siswa Pasif 

 

 

 

 

Keterangan:     Keterangan: 

R-04: 3     R-04: 0 

R-27: 2     R-27: 2 

R-21: 3     R-21: 0 

R-05: 1     R-05: 4 

R-01: 1     R-01: 4 

 

R-04 

R-27 

R-21 

R-05 R-01 

R-04 

R-27 

R-21 

R-05 R-01 
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3. Kelompok 3 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-04: 2 

R-27: 0 

R-21: 0 

R-05: 4 

R-01: 4 

Bagan Sosiogram 9. Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 3 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 3. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-04, R-27, dan R-21. Ketiga siswa ini berperan aktif 

dalam kerja berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok 

adalah R-05 dan R-01. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak 

bermain dan bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-05 dan R-01 perlu mendapat 

perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat mereka ke 

arah yang lebih baik.  

 

 

R-04 

R-27 

R-21 

R-05 R-01 
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Tabel 38. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 3 pada Siklus II 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-04 3 0 2 7,5 10 -5 12,5 4,2(B) 

15 

5 

= 3 

Baik  

R-27 2 2 0 5 -5 10 10 3,3(B) 

R-21 3 0 0 7,5 10 10 27,5 9,2(SB) 

R-05 1 4 4 2,5 -10 -10 -17,5 -5,8(K) 

R-01 1 4 4 2,5 -10 -10 -17,5 -5,8(K) 

Jumlah 10 10 10 25 -5 -5 15  

 

Pada tabel 38 menunjukkan bahwa R-04 mendapatkan jumlah skor 12,5 

dengan rata-rata individual 4,2 yang masuk dalam kategori baik. R-27 yang 

mendapatkan jumlah skor 10 dengan rata-rata 3,3 yang termasuk dalam kategori 

baik. Kemudian R-21 mendapatkan jumlah skor 27,5 dengan rata-rata individual 

9,2 yang masuk kategori sangat baik. Setelah itu R-05 mendapatkan jumlah skor -

17,5 dengan rata-rata individual -5,8 yang termasuk dalam kategori kurang dan  R-

01 mendapatkan jumlah skor -17,5 dan rata-rata individual -5,8 yang termasuk 

dalam kategori kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok 3 

yang termasuk dalam kategori baik.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada dua siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Kedua siswa 

tersebut adalah R-05 dan R-01 dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ini ada tiga siswa 

yang aktif R-04, R-27, dan R-21 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan rata-

rata individual 4,2, 3,3, dan 9,2. Hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat 

berperan banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih 

agar meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 
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2. Kelompok 4 Siswa Aktif  2. Kelompok 4 Siswa Pasif 

 

 

 

 

Keterangan:   Keterangan: 

R-24: 2   R-24: 1 

R-07: 0   R-07: 4 

R-26: 4   R-26: 0 

R-29: 4   R-29: 1 

R-25: 0   R-25: 4 

3. Kelompok 4 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-24: 4  

R-07:1 

R-26: 1  

R-29: 2 

R-25: 2 

R-24 

R-07 

R-26 

R-29 R-25 

R-24 
R-07 

R-26 

R-29 R-25 

R-24 
R-07 

R-26 

R-29 R-25 
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Bagan Sosiogram 10.  Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 4 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 4. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-26 dan R-29. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-25, R-

07 dan R-24. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan 

bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-25, R-07 dan R-24 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 39 berikut ini. 

Tabel 39. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 4 pada Siklus II 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-24 2 2 2 5 -5 -5 -5 -1,7(K) 

5 

5 

= 1 

Baik   

R-07 1 3 4 2,5 -7,5 -10 -15 -5(K) 

R-26 3 0 0 7,5 10 10 27,5 9,2(SB) 

R-29 3 2 0 7,5 -5 10 12,5 4,2(B) 

R-25 1 3 4 2,5 -7,5 -10 -15 -5(SK) 

Jumlah 10 10 10 25 -15 -5 5  

 

Pada tabel 39 menunjukkan bahwa R-24 mendapatkan jumlah skor -5 dengan 

rata-rata individual -1,7 yang masuk dalam kategori kurang. R-07 yang 

mendapatkan jumlah skor -15 dengan rata-rata -5 yang termasuk dalam kategori 

kurang. Kemudian R-26 mendapatkan jumlah skor 27,5 dengan rata-rata individual 

9,2 yang masuk kategori sangat baik. Setelah itu R-29 mendapatkan jumlah skor 

12,5 dengan rata-rata individual 4,2 yang termasuk dalam kategori baik dan  R-25 
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mendapatkan jumlah skor -15 dan rata-rata individual -5 yang termasuk dalam 

kategori kurang. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok 1 yang 

termasuk dalam kategori baik.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-24, R-07, dan R-25 dari kelompok 4. Dari kelompok 4 ini ada 

dua siswa yang aktif R-26 dan R-29 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata individual 4,2 dan 9,2. Hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat 

berperan banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan motivasi lebih 

agar meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 

2. Kelompok 5 Siswa Aktif  2. Kelompok 5 Siswa Pasif 

 

 

 

 

 Keterangan:   Keterangan: 

 R-30: 2    R-30: 4 

 R-09: 3    R-09: 0 

 R-20: 1    R-20: 2 

 R-28: 1    R-28: 4 

 R-08: 3    R-08: 0 

 

 

R-30 
R-09 

R-20 

R-28 R-08 

R-30 R-09 

R-20 

R-28 R-08 
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3. Kelompok 5 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-30: 4 

R-09: 0 

R-20: 4 

R-28: 2 

R-08: 0 

Bagan  Sosiogram 11.  Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 5 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 5. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-08 dan R-09. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-20, R-

28 dan R-30. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih kurang berpartisipasi 

dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-20, R-28 dan R-30 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 40 berikut ini. 

R-30 
R-09 

R-20 

R-28 R-08 
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Tabel 40. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 5 pada Siklus II 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-30 2 4 4 5 -10 -10 -15 -5(K) 

10 

5 

= 2 

Baik   

R-09 3 0 0 7,5 10 10 27,5 9,2(SB) 

R-20 1 2 4 2,5 -5 -10 -12,5 -4,2(K) 

R-28 1 4 2 -2,5 -10 -5 -17,5 -5,8(K) 

R-08 3 0 0 7,5 10 10 27,5 9,2(SB) 

Jumlah 10 10 10 20 -5 -5 10  

 

Pada tabel 40 menunjukkan bahwa R-30 mendapatkan jumlah skor -15 

dengan rata-rata individual -5 yang masuk dalam kategori kurang. R-09 yang 

mendapatkan jumlah skor 27,5 dengan rata-rata 9,2 yang termasuk dalam kategori 

sangat baik. Kemudian R-20 mendapatkan jumlah skor -12,5 dengan rata-rata 

individual -4,2 yang masuk kategori kurang. Setelah itu R-28 mendapatkan jumlah 

skor -17,5 dengan rata-rata individual -5,8 yang termasuk dalam kategori kurang 

dan  R-08 mendapatkan jumlah skor 27,5 dan rata-rata individual 9,2 yang 

termasuk dalam kategori sangat baik. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata 

kelompok 2 yang termasuk dalam kategori baik. 

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Ketiga siswa 

tersebut adalah R-20, R-28, dan R-30 dari kelompok 5. Dari kelompok 5 ini ada 

dua siswa yang aktif R-08 dan R-09 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata masing-masing individual 9,2. Hal ini membuktikan bahwa siswa ini 

sangat berperan banyak dalam hasil kelompoknya. Guru harus memberikan 

motivasi lebih agar meningkatkan kinerja siswa dalam kelompok. 
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2. Kelompok 6 Siswa Aktif  2. Kelompok 6 Siswa Pasif 

 

 

 

 

 

 Keterangan:    Keterangan: 

R-22: 1    R-22: 2 

R-14: 2    R-14: 3 

R-13: 3    R-13: 0 

R-19: 1    R-19: 3 

R-12: 3    R-12: 2 

3. Kelompok 6 Siswa Gaduh 

 

 

 

 

Keterangan: 

R-22: 4 

R-14: 2 

R-13: 0 

R-19: 4 

R-12: 0 

R-22 
R-14 

R-13 

R-19 R-12 

R-22 
R-14 

R-13 

R-19 R-12 

R-22 
R-14 

R-13 

R-19 R-12 
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Bagan Sosiogram 12.  Menulis Karangan Argumentasi Kelompok 6 

Berdasarkan data sosiogram di atas dapat dilihat sikap setiap siswa dalam 

kerja kelompoknya pada kelompok 6. Sosiogram di atas menunjukkan bahwa siswa 

yang paling aktif adalah R-13 dan R-12. Kedua siswa ini berperan aktif dalam kerja 

berkelompok. Siswa yang pasif dan gaduh dalam kerja kelompok adalah R-22, R-

14, dan R-19. Hal ini terlihat dengan sikap mereka yang lebih banyak bermain dan 

bercanda dalam berkelompok.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa R-22, R-14, dan R-19 perlu 

mendapat perhatian khusus agar mereka lebh kondusif dan menyalurkan pendapat 

mereka ke arah yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi siswa yang 

aktif, pasif, dan gaduh dapat dilihat dari tabel 41 berikut ini. 

Tabel 41. Skor Keaktifan Siswa Kelompok 6 pada Siklus II 

Respon

-den 

Skor tiap aspek 
Bobot skor 

tiap aspek 
Jumlah 

skor 

Rata-rata 

Individual 

Rata-rata 

kelom- 

Pok A P G A P G 

R-22 1 2 4 2,5 -5 -10 -12,5 -4,2(K) 

5 

5 

= 1 

Baik   

R-14 2 3 2 5 -7,5 -5 -7,5 -2,5(K) 

R-13 3 0 0 7,5 10 10 27,5 9,2(SB) 

R-19 1 3 4 2,5 -7,5 -10 -15 -5(K) 

R-12 3 2 0 7,5 -5 10 12,5 4,2(B) 

Jumlah 10 10 10 25 -15 -5 5  

 

Pada tabel 41 menunjukkan bahwa R-22 mendapatkan jumlah skor -12,5 

dengan rata-rata individual -4,2 yang masuk dalam kategori kurang. R-14 yang 

mendapatkan jumlah skor -7,5 dengan rata-rata -2,5 yang termasuk dalam kategori 

kurang. Kemudian R-13 mendapatkan jumlah skor 27,5 dengan rata-rata individual 

9,2 yang masuk kategori sangat baik. Setelah itu R-19 mendapatkan jumlah skor -

15 dengan rata-rata individual -5 yang termasuk dalam kategori kurang dan  R-12 
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mendapatkan jumlah skor 12,5 dan rata-rata individual 4,2 yang termasuk dalam 

kategori baik. Dari hasil tersebut diperoleh hasil rata-rata kelompok 1 yang 

termasuk dalam kategori baik.  

Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa masih ada tiga siswa dalam 

kelompok tersebut yang membutuhkan perhatian khusus dari guru. Keempat siswa 

tersebut adalah R-22, R-14, dan R-19 dari kelompok 6. Dari kelompok 6 ini ada 

satu siswa yang aktif R-13 dan R-12 yang memperoleh skor terbaik yaitu dengan 

rata-rata individual 9,2 dan 4,2. Hal ini membuktikan bahwa siswa ini sangat 

berperan banyak dalam hasil kelompoknya.  

 

4.1.3.3.2 Kekritisan Siswa 

Berdasarkan hasil instruman observasi kelas pada siklus II, dapat dikatakan 

semua siswa dapat menyimak pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Meskipun ada siswa yang sesekali tidak memperhatikan seperti berkaca, sibuk 

sendiri, dan sesekali berbicara dengan teman sebangku, namun hal itu dianggap 

wajar oleh guru selama tidak mengganggu proses pembelajaran. Dibandingkan 

dengan siklus I, pada siklus II siswa lebih kritis dalam memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Siswa juga menjadi lebih kritis dengan melatih kemampuan 

mereka untuk menemukan kesalahan dari hasil pekerjaan kelompok lain.  
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Gambar 10. Aktivitas Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru 

 

Pada gambar 10 di atas data dilihat jika kekritisan siswa untuk memahami 

materi menulis karangan argumentasi meningkat. Siswa lbih konsentrasi untuk 

memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru dan ada juga siswa yang 

mencatat materi untuk lebih gampang untuk mengingatnya kembali. Dibandingkan 

dengan kegiatan yang terjadi di siklus I, pada siklus II ini siswa lebih menunjukkan 

kekritisan dalam memahami materi dan memecahkan masalah.  
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Gambar 11. Aktivitas Siswa Mengoreksi dan Menganalisis Informasi 

Pada gambar 11 tersebut terlihat kegiatan siswa sedang mengoreksi pekerjaan 

milik teman. Siswa mengoreksi sesuai dengan  petunjuk yang telah diberikan oleh 

guru. Siswa sangat antusias melakukan kegaitan ini. Hal ini dilakukan bertujuan 

agar siswa menyadari kesalahan yang mereka lakukan dengan mengoreksi 

pekerjaan teman, sehingga siswa bisa memperbaiki dan menulis karangan 

argumentasi dengan lebih baik. Kegiatan ini juga mengasah kekritisan siswa agar 

lebih peka dengan hal kecil. Dengan demiikian siswa dapat mengubah sikap negatif 

menjadi ke positif. Dari gambar di atas juga menggambarkan siswa sudah semakin 

baik dan lebih bersemangat dibanding pada siklus I. 
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4.1.3.3.3 Rasa Ingin Tahu Siswa 

Sama seperti pada siklus I, pada siklus II ini karakter rasa ingin tahu siswa 

dilihat berdasarkan hasil data observasi dan catatan harian siswa. Rasa ingin tahu 

siswa semakin baik dan siswa juga lebih berani mengungkapkan keingintahuan 

mereka. Ketika diberi kesempatan bertanya siswa lebih berani bertanya. Siswa yang 

berani bertanya lebih banyak, siswa sudah tidak malu dan takut untuk bertanya 

kepada guru. Dilihat dari catatan harian siswa, siswa memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi. Siswa dengan rasa ingin tahu yang tinggi memang hanya beberapa, tapi dari 

keseluruhan siswa memiliki rasa keingintahuan yang berbeda. Guru sangat senang 

dengan sikap siswa yang berubah ke arah positif dan lebih baik dibanding pada 

siklus I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Aktivitas Siswa Bertanya 

Pada gambar 12 di atas menggambarkan keadaan ketika siswa 

mengungkapkan rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang belum dipahami. 
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Siswa menanyakan materi yang belum mereka pahami dari yang telah dijelaskan 

oleh guru. Ketika siswa bertanya siswa akan menganggkat tangan mereka terlebih 

dahulu, kemudian guru akan menjawab pertanyaan mereka. Siswa yang memiliki 

rasa ingin tahu tinggi semakin meningkat, sehingga siswa menjadi lebih kritis 

dengan selalu bertanya hal yang menurutnya kurang dimengerti. Hal ini sangatbaik, 

karena sikap siswa berubah ke arah yang lebih positif disbanding siklus I. 

 

4.1.3.3.4 Kemampuan Berbagi Siswa 

Seperti pada siklus I, pada siklus II ini penilaian kemampuan berbagi siswa 

berdasarkan catatan harian siswa dan sosiometri pada pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT, banyak siswa yang menyukai kegiatan bekerja 

kelompok. Siswa lebih senang bekerja berkelompok karena mereka dapat bertukar 

pendapat dan ide dengan teman yang lainnya. Bekerja secara berkelompok 

mengasah kemampuan siswa untuk berbagi pikiran dan tenaga untuk menghasilkan 

karya yang lebih maksimal. Dengan bekerja secara berkelompok siswa juga lebih 

aktif untuk menyalurkan ide mereka. Pada siklus I masih banyak siswa yang pasif 

dalam kelompoknya, pada siklus II ini siswa sudah lebih aktif dalam kelompoknya. 

Keaktivan siswa dalam kelompok juga lebih merata, tidak didominasi oleh 

beberapa orang saja. Berdasarkan catatan harian siswa tersebut siswa sudah 

menguasai materi yang dijelaskan oleh guru. Jika pada siklus I kebanyakan siswa 

masih bingung untuk membedakan antara fakta dan penguat, maka pada siklus II 
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ini siswa sudah jelas untuk membedakan antara fakta dan penguat, sehingga siswa 

lebih bersemangat mengikuti pembelajaran ini. 

Siswa membentuk kelompok untuk mencari informasi yang dibutuhkan 

melalui media internet. Setelah menyiapkan sarana yang dibutuhkan, siswa bekerja 

secara berkelompok untuk mencari informasi tersebut. Setelah itu siswa merangkai 

informasi tersebut menjadi tulisan argumentasi yang baik dengan melihat ciri-ciri 

dari karangan argumentasi tersebut. Siswa bekerja secara berkelompok dalam 

merangkai, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang mereka dapatkan 

menjadi karangan argumentasi yang benar dan baik. Kemudian siswa 

menukarkannya dengan kelompok lain untuk dikoreksi, dalam hal ini siswa juga 

bekerja secara berkelompok untuk mengoreksi tulisan milik kelompok lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Aktivitas Siswa Berbagi Di dalam Kelas 
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Berdasarkan catatan harian siswa terdapat beberapa pernyataan yang 

menunjukkan kemampuan berbagi siswa, yaitu (1) tanggapan siswa mengenai 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, (2) materi yang belum dimengerti 

siswa, (3) pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

(4) hal yang disenangi siswa dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

dan (5) kesan dan pesan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontektual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT. 

Tanggapan siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis 

ICT ini menarik karena siswa menjadi mengerti perbedaan fakta dan penguat, ada 

pula yang mengatakan mengasikkan karena bisa bekerja sama dengan teman, siswa 

dapat bekerja berkelompok dengan teman yang lainnya, dan karena guru 

melengkapi materi yang sebelumnya. Siswa lain juga mengatakan bahwa 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT berkesan karena dapat lebih 

dimengerti, dapat mengubah dari suatu karya menjadi karangan argumentasi, dapat 

memancing siswa menjadi lebih aktif, dan dapat membuat siswa mengemukakan 

alasan dalam bentuk karangan. Akan tetapi ada juga siswa yang mengatakan 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 
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dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini belum menarik perhatian 

siswa, karena guru terlalu cepat dalam mengajar dan mengulang pembelajaran yang 

lalu. 

Menurut pendapat siswa mengenai materi yang belum mereka kuasai yaitu 

bagian penguat atau bukti-bukti dalam karangan argumentasi tersebut. Kebanyakan 

siswa masih bingung untuk membedakan antara fakata dalam karangan dan penguat 

dalam karangan tersebut. Dengan demikian guru harus lebih menekankan bagian 

ini, agar siswa data mengerti di bagian siklus II nantinya. 

Pendapat siswa mengenai pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis 

ICT yang diberikan oleh guru kebanyakan menyenangkan dan menarik, karena 

guru aktif mengajak siswa berinteraksi, seperti R-  mengatakan pembelajaran 

menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT menarik karena guru membentuk 

kelompok dalam belajar, lain hal yag dikatakan oleh R-  bahwa pembelajaran ini 

menarik karena sangat efektif, disisi lain siswa R- juga mengatakan pembelajaran 

ini bagus karena mudah dipahami oleh siswa. Ada pula siswa R-  mengatakan 

bahwa pembelajaran ini cukup memberikan pengajaran dan ilmu dan membuat 

siswa menajadi lebih aktif. 

Berdasarkan dari hal yang disenangi oleh siswa yaitu R-  mengatakan 

menyukai kegiatan berpendapat di dalam kelas. Ada pula siswa yang mengatakan 

menyukai kegiatan mencari informasi dari internet ketika berkelompok. Ada juga 

siswa R-  yang menyukai kegiatan bertukar pikiran dan ilmu ketika berkelompok 
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pada pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini. Namun ada juga siswa 

R- yang menyukai kegiatan berbincang-bincang dengan teman dalam pembelajaran 

menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini. 

Sedangkan menurut siswa kesan dan pesan mereka pada pembelajaran 

menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini sangat bervariasi. Pesan mereka 

agar guru jangan terlalu cepat dalam menjelaskan materi, agar guru memberikan 

waktu lebih untuk mengerjakan tugas, dan ada pula yang menginginkan contoh 

yang lebih untuk karangan argumentasi. Sedangkan kesan mereka terhadap 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontektual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini sangat menyenangkan 

kerena media yang sangat menarik, siswa dapat belajar dengan berkelompok, dan 

siswa dapat menambah wawasan baru dari pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontektual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT ini. 

Hasil catatan harian siswa menunjukkan bahwa sebagian siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menulis karangan argumentasi terutama dalam 

membedakan fakta dan penguat dalam karangan argumentasi, sehingga perlu 

adanya arahan dari peneliti agar siswa lebih menguasai hal tersebut dan dapat 

menulis karangan argumentasi yang lebih sempurna. 
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Berdasarkan hasil wawancara siswa ada beberapa aspek yang termasuk 

dalam pendidikan karakter, yaitu (1) minat siswa terhadap pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT, (2) pendapat siswa mengenai pembelajaran 

menggunakan teknologi internet di dalam pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT, (3) kesulitan siswa selama mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran 

berbasis ICT, (4) saran siswa terhadap pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT, 

dan (5) pengalaman yang diperoleh siswa selama mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. 

Berdasarkan pertanyaan pertama mengenai minat siswa terhadap 

pembelajaran menulis karangan argumentasi  menggunakan metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini kebanyakan menyatakan 

berminat, seperti yang dikatakan R- 20 mengatakan cukup berminat dengan 

pembelajaran ini karena dalam pembelajaran ini dapat mmengetahui dan 

mempelajari tentang karangan argumentasi yang digunakan untuk mengetahui, 

membedakan pendapat, fakta, dan penguat dalam suatu karangan. Senada dengan 

R-20, R-06 juga tertarik dengan pembelajaran ini karena dengan mempelajari 

karangan argumentasi siswa dilatih untuk berpikir rasional dan mengeluarkan 

pendapat dengan bebas dan eksresif menurut pandangan siswa. Namun ada juga 
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siswa yang kurang tertarik dengan pembelajaran ini, seperti R- 07 yang tidak 

tertarik menuli karangan argumentasi karena lebih suka menulis cerpeen, ada juga 

R-26 yang tidak menyukai pembelajaran ini karena tidak suka menulis, dan R-28 

yang tidak tertarik dengan pembelajaran menulis karangan argumentasi karena 

sedang tidak memiliki inspirasi untuk menulis. Hal ini membuat guru sebagai 

peneliti untuk lebih menarik minat siswa untuk menulis di siklus II nanti. Agar 

nantinya siswa dapat menyuaki menulis dan membiasakan menulis dalam 

kehidupan sehati-hari. 

Pertanyaan yang kedua mengenai pendapat siswa mengenai pembelajaran 

yang menggunakan teknologi internet, kebanyakan siswa menyukai pembelajaran 

ini, seperti R-21 yang merasa pembelajaran ini menarik dengan menggunakan 

internet sebagai sumber informasi, R-01 yang menyyukai pembelajaran 

menggunakan internet ini karena diberi contoh terlebih dahulu cara 

menggunakannya, dan R-16 yang merasa sebelumnya kurang menguasai internet 

menjadi lebih menguasai dan memahami internet setelah mengikuti pembelajaran 

ini. Namun ada juga yang merasa pembelajaran menggunakan teknologi internet ini 

kurang menarik, seperti R-18 yang menyatakan kurang bisa memahami karena 

belum mahir menggunakan internet, ada pula R-24 yang kurang memahami 

pembelajaran ini karena susah berinternet dan juga merasa ribet karena harus 

mencari sumber dari internet. Berdasarkan hasil tersebut peneliti harus lebih 

mengefektifkan media yang ada sebagai sarana belajar siswa dan siswa dapat lebih 

menyukai metode ini, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran ini dengan 

senang. 
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Menurut pendapat siswa mengenai materi yang belum mereka kuasai yaitu 

bagian penguat atau bukti-bukti dalam karangan argumentasi tersebut. Kebanyakan 

siswa masih bingung untuk membedakan antara fakata dalam karangan dan penguat 

dalam karangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh R-24 yang kurang memahami 

tentang kalimat penguat dalam karangan argumentasi, ada juga R-16 yang 

mengatakan kurang memahami membedakan antara fakta dan penguat, dan R-12 

yang merasa bingung antara fakta dan penguat dalam karangan argumentasi. 

Dengan demikian guru harus lebih menekankan bagian ini, agar siswa data 

mengerti di bagian siklus II nantinya. 

Berdasarkan pertanyaan keempat yaitu mengenai saran siswa mengenai 

pembelajaran menulis karangan argumentasi ini yaitu R-12 yang meminta untuk 

menjelaskan secara lebih rinci mengenai ciri-ciri karangan argumentasi, R-23 yang 

meminta memberikan contoh terlebih dahulu setelah itu menjelaskan materi 

karangan argumentasi, dan R-18 yang ingi lebih menekankan pada system kerja 

berkelompok karena dinilai lebih efektif sehingga siswa dapat bertukar pikiran 

dengan teman sekelompok. Ada juga R-13 yang menginginkan agar contoh 

karangan argumentasi yang diberikan lebih dari satu contoh. Ada pula R-14 yang 

menyarankan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Dari hasil tersebut 

peneliti lebih mengetahui hal yang kurang dalma pembelajaran dan saran siswa 

yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Pertanyaan yang terakhir mengenai pengalaman siswa selama mengikuti 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual 
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dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. R-14 mengatakan bahwa 

pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT ini yaitu dapat saling bertukar pikiran / argument dan 

dapat belajar menghargai pendapat  orang lain. Ada pula R-24 yang merasa setelah 

mengikuti pembelajaran ini siswa dapat menambah wawasan berinternet dan lebih 

mengenal teman-teman, disisi lain R-12 mengatakan pengalaman yang diperoleh 

yaitu dapat salin bertukar pikiran dan pendapat dengan teman-teman, dapat 

mengahargai pendapat orang lain, dan secara tidak langsung dapat bersilaturahmi 

dengan teman-teman. Ada pula R-19 yang memperoleh pengalaman dari 

pembelajaran ini yaitu dapat menentukan fakta, pendapat, dan penguat dalam 

karangan argumentasi dengan tepat. Dari hasil tersebut peneliti mengetahui 

pengalaman yang diperoleh siswa dan dapat meningkatkan pembelajaran di siklus 

II nantinya. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian 

besar siswa tertarik dengan pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Menurut mereka pembelajaran ini menarik minat mereka dalam menulis karangan 

argumentasi. Namun, ada pula siswa yang kurang tertarik, mereka berpendapat 

bahwa pembelajaran yang baru saja dilakukan biasa saja dan mengulang materi 

yang lalu.  Tanggapan siswa tentang pembelajaran yang baru saja dilakukan baik, 

mereka setuju dengan pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT karena 
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mereka mendapatkan variasi pembelajaran, pembelajaran yang biasanya hanya 

melalui lisan atau ceramah diganti dengan menggunakan system inkuiri dan 

memanfaatkan internet untuk mencari informasi. Akan tetapi, ada siswa yang 

berpendapat bahwa pembelajaran ini sulit dipahami. Kemampuan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran ini secara keseluruhan  meningkat. Kesulitan yang dialami 

siswa adalah dalam penggunaan ejaan dan tanda baca, mengungkapkan pendapat, 

dan menggunakan internet karena kurang jelas. Secara keseluruhan, kesan siswa 

terhadap pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT adalah senang. 

Mereka bersemangat mengikuti pembelajaran yang baru saja dilakukan. Adapun 

saran yang diberikan siswa untuk pembelajaran yang baru saja dilakukan, yaitu 

terus meningkatkan menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT dan mengurangi kecepatan menjelaskan materi. 

Kesulitan yang dialami siswa pada siklus I membuat siswa kesulitan membedakan 

fakta dan penguat dalam karangan argumentasi. Mereka belum menguasai fakta dan 

penguat, sehingga hasil pekerjaan  siswa menulis karangan argumentasi masih 

belum maksimal dan belum mencapai target yang ditentukan. 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi pada siklus II ini bertujuan untuk merefleksi hasil evaluasi belajar 

siswa dalam menulis karangan argumentasi. Selain itu, kegiatan refleksi pada siklus 

II juga untuk mengetahui keefektivan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT dalam pembelajaran menulis karangan 
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argumentasi, serta untuk mengetahui perubahan perilaku siswa selama proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan hasil tes dan nontes pada siklus II, pembelajaran menulis 

karangan argumentasi dapat diikuti oleh siswa dengan baik. Hal ini dikarenakan 

tindakan pembelajaran dengan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

argumentasi sudah tercapai sesuai dengan tujuan. Salah satu indikatornya adalah 

hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi pada siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I. Nilai rata-rata pada siklus II ini mencapai 81,67. Nilai 

rata-rata tersebut termasuk dalam kategori baik. Pada siklus I, nilai rata-rata hasil 

tes keterampilan menulis karangan argumentasi siswa sebesar 70,8 dan berada 

dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan 

peneliti mengalami peningkatan sebesar 10,87 atau sebesar15,35%.   

Hasil tes pada siklus II masih terdapat sepuluh siswa yang berada dalam 

kategori cukup dan belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Namun, peneliti 

tidak melakukan tindak lanjut pada siswa tersebut karena keterbatasan waktu. 

Penelitian yang dilakukan peneliti mengalami peningkatan karena sebagian besar 

siswa sudah memperoleh nilai di atas kriteria ketuntasan minimal.  

 Data nontes pada siklus II berupa perilaku siswa, yaitu keaktivan, 

kekritisan, kemampuan berbagi, dan rasa ingin tahu. Keempat pendidikan karakter 

tersebut didapat dari hasil observasi, catatan harian guru, catatan harian siswa, 

wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto.  
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Pendidikan karakter yang pertama, yaitu keaktivan. Berdasarkan hasil 

observasi, catatan harian, sosiometri, dan dokumentasi foto, dapat dijelaskan bahwa 

siswa lebih aktif dalam mengungkapkan pendapatnya dan lebih berani bertanya 

apabila mengalami kesulitan. Siswa juga terlihat lebih semangat dan antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Pada siklus II, masih ada siswa yang belum aktif. Akan 

tetapi, jumlah siswa yang belum aktif mengalami penurunan dibandingkan pada 

siklus I. 

Pendidikan karakter yang kedua, yaitu kekritisan siswa. berdasarkan hasil 

observasi, siswa sudah bisa menggunakan media internet dengan baik. Mereka 

mencari informasi yang dibutuhkan dengan teliti dan mencatat informasi yang ada. 

Pada saat kegiatan mengoreksi, siswa juga mengireksi hasil pekerjaan teman 

dengan teliti baik dari segi isi maupun bahasa. Pada siklus II, masih ada siswa yang 

masih suka bermain sendiri dengan temannya. Akan tetapi, jumlah siswa tersebut 

lebih sedikit dibandingkan siklus sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan perilaku siswa pada siklus II, yaitu siswa menjadi lebih kritis. 

Pendidikan karakter yang ketiga, yaitu rasa ingin tahu. Pendidikan karakter 

rasa ingin tahu pada siswa kelas X3 mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan 

siswa lebih berani dalam bertanya, keingintahuan mereka pada pembelajaran ini 

meningkat. Siswa juga lebih baik dalam bertanya, hal ini disebabkan karena siswa 

sudah lebih tertarik dengan pembelajaran ini. Rasa ingin tahu siswa ini sangat baik 

untuk menambah pengetahuan siswa untuk lebih menguasai pembelajaran ini. 

Pendidikan karakter yang keempat, yaitu kemampuan berbagi. Pada siklus 

II, cara siswa berbagi menjadi lebih baik. Ketika siswa berkelompok, siswa berbagi 
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pemikiran mereka dengan baik dan ketika siswa mengoreksi pekerjaan teman, 

siswa juga berbagi dengan baik dengan siswa lain untuk menentukan yang salah 

dan yang benar. Kemampuan berbagi siswa ini sangat berguna untuk mengasah 

kemampuan siswa agar lebih peka terhadap teman mereka dan bekerja sama dengan 

mereka. 

Berdasarkan hasil catatan harian siswa dan wawancara, sebagian besar 

siswa sudah tidak mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. Adapun kesulitan yang dialami siswa, yaitu kuragnya 

waktu yang diberikan oleh guru untuk menulis karangan argumentasi. Pada saat 

siswa diwawancara oleh peneliti, siswa juga terlihat lebih santai dan tidak canggung 

lagi. Begitu pula pada saat siswa melakukan diskusi kelompok, mereka terlihat 

lebih bisa berbagi. Mereka bertukar informasi yang telah mereka temukan dari 

internet untuk mencapai sebuah kesimpulan. Adanya diskusi membuat siswa 

berbagi satu sama lain, sehingga siswa yang semula tidak tahu menjadi tahu. 

Berdasarkan hasil catatan harian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang mengalami kesulitan pada siklus II mengalami penurunan dibandingkan pada 

siklus I. Selain itu, siswa juga lebih bisa berbagi dengan teman sekelompoknya.. 

Berdasarkan refleksi hasil tes dan nontes pada siklus II, telah mencapai hasil 

yang maksimal. Hasil tes mereka telah mencapai KKM yang telah ditentukan oleh 

peneliti, yaitu 75. Nilai rata-rata siswa pada siklus II mengalami peningkatan 

sebesar 10,87 atau sebesar 15,35%. Selain itu, perilaku siswa juga mengalami 

peningkatan, yaitu siswa lebih aktif, kritis, jujur, disiplin, dan bisa berbagi.  



206 

 

 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian menulis karangan argumentasi dengan metode 

kontekstual dengan menerapkan pembelajran berbasis ICT didasarkan pada hasil 

tes dan nontes pada siklus I dan siklus II. Pemerolehan hasil tes yang dicapai siswa 

dalam menulis karangan argumentasi diperoleh berdasarkan sepuluh aspek, yaitu: 

(1) ketepatan penggunaan data informasi; (2) pola pengembangan kalimat; (3) 

kesesuian tema dan isi; (4) kelengkapan isi penjelasan; (5) kedalaman isi 

penjelasan; (6) tujuan meyakinkan pembaca; (7) penggunaan diksi; (8) keefektivan 

kalimat; (9) ejaan dan tanda baca; (10) kerapian tulisan. Adapun pembahasan 

perilaku siswa, yaitu keaktivan, kekritisan, rasa ingin tahu, dan kemampuan berbagi  

berdasarkan pada hasil observasi, catatan harian, wawancara, sosiometri, dan 

dokumentasi foto. 

 

4.2.1 Peningkatan Proses Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi 

Penelitian terhadap keterampilan menulis karangan argumentasi dengan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT ini 

dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus juga melalui 

beberapa tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Penelitian terhadap 

keterampilan menulis karangan argumentasi didasarkan pada hasil wawancara  

dengan guru bahasa Indonesia kelas X3 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

siswa dalam menulis karangan argumentasi masih belum maksimal.selain itu, 

perilaku siswa juga masih menunjukkan perilaku yang negatif. Oleh karena itu, 
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peneliti melakukan penelitian menulis karangan argumentasi dengan menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT.  

Proses pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada siklus I 

dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Setiap pertemuan diawali dengan kegiatan 

apersepsi. Tahap apersepsi diisi oleh peneliti dengan mengkondisikan siswa untuk 

mengikuti pembelajaran. Guru juga memberikan gambaran tentang materi yang 

akan dipelajari. Selain itu, guru juga memberikan tujuan dan manfaat pembelajaran 

pada hari itu.  

Pertemuan pertama pada siklus I, pembelajaran yang dilakukan, yaitu siswa 

diberi contoh karangan argumentasi, siswa dan guru bertanya jawab materi 

karangan argumentasi dan contoh karangan argumentasi yang telah ditayangkan. 

Siswa mencari informasi yang dibutuhkan untuk bahan tulisan argumentasi, siswa 

berdiskusi dan menganalisis informasi tersebut, kemudian menuliskannya ke dalam 

karangan argumentasi. Setelah siswa menulis karangan argumentasi, siswa 

menukarkannya dengan kelompok lain. Setelah itu guru meyimpulkan 

pembelajaran hari itu, merefleksi dan memberi tugas pada siswa untuk mencari 

informasi dari internet untuk menulis karangan argumentasi pada pertemuan 

selanjutnya.  

Pertemuan kedua pada siklus I digunakan untuk mengambil nilai siswa 

secara individual. Siswa akan menulis karangan argumentasi secara individual dari 

bahan yang sudah mereka cari di internet sebagai tugas rumah sebelumnya. Siswa 
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akan bekerja sendiri untuk menganalisis dan mengembangkan tulisan tersebut 

menjadi tulisan argumentasi yang baik.  

Proses pembelajaran pada siklus II tidak jauh berbeda pada proses 

pembelajaran pada siklus I. Hal ini disebabkan oleh proses pembelajaran pada 

siklus II dilakukan perbaikan dari siklus I. Proses pembelajaran menulis karangan 

argumentasi pada siklus II pertemuan pertama diisi dengan tanya jawab tentang 

kesulitan siswa dalam menulis karangan argumentasi, guru dan siswa bertanya 

jawab tentang pembelajaran pada siklus I. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki 

pekerjaan siswa agar lebih baik nantinya, sehingga dapat meningkatkan hasil tes 

siswa. Setelah itu siswa kembali berkelompok untuk menulis karangan 

argumentasi, akan tetapi kali ini guru memberikan tema untuk menyeragamkan 

pekerjaan siswa dan memermudah siswa. Setelah selesai mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, kemudian masing-masing kelompok menukar hasil pekerjaan 

mereka dengan kelompok lainnya, siswa mengembalikan hasil pekerjaan yang telah 

dikoreksi kepada pemiliknya dan masing-masing siswa memperbaiki hasil 

pekerjaan mereka.  

Pertemuan kedua pada siklus II pun tidak jauh berbeda dari siklus I. Proses 

pembelajaran diisi dengan siswa bekerja secara individual. Jika pada siklus I tugas 

individual siswa diberikan tanpa tema, pada siklus II ini siswa diberikan tema. 

Tema diberikan untuk memberikan kemudahan kepada siswa mencari informasi di 

internet setelah itu siswa. Setelah itu siswa menganalisis hasil informasi yang 

mereka perolah dan mengembangkannya menjadi sebuah tulisan argumentasi. 

Ketika siswa bekerja secara individual, guru akan terus memantau cara siwa 
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bekerja. Siswa juga tidak segan untuk bertanya kepada guru ketika mereka 

menemukan hal yang tidak mereka mengerti. Setelah itu, siswa mengumpulkan 

hasil pekerjaan mereka sebagai hasil tes siklus II yang akan menjadi acuan 

peningkatan kemampuan menulis siswa pada pembelajaran ini. 

Proses pembelajaran ditutup dengan kegiatan penutup. Pada setiap 

pertemuan, baik siklus I maupun siklus II, guru mengisi kegiatan penutup dengan 

menyimpulkan pembelajaran yang baru saja dilakukan. Guru bersama siswa 

merefleksi pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk tetap semangat belajar dan menutupnya dengan ucapan salam. 

Akhir pembelajaran dilanjutkan dengan siswa mengisi catatan harian dan 

sosiometri yang telah dibagikan oleh guru. Selain itu, guru juga melakukan 

wawancara. 

 

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi dengan 

Metode Kontekstual dengan Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi dievaluasi kemudian 

direkap untuk mendapatkan hasil keseluruhan dari tes menulis karangan 

argumentasi. Hasil tes menulis karangan argumetasi tersebut dapat dilihat pada 

tabel 42 berikut ini. 
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Tabel 42. Peningkatan Keterampilan Menulis Argumentasi Siklus I dan Siklus 

II 

Aspek Rata-rata Peningkatan 

SI SII SI-SII Peningkatan 

1 77,33 92,67 15,34 19,84% 

2 72 72 0 0 

3 82,67 79,33 3,34 4,21% 

4 76,67 74 2,67 3,6% 

5 54 56,67 2,67 4,94% 

6 86,67 88,89 2,22 2,56% 

7 67,78 100 32,22 47,53% 

8 52,22 94,44 42,22 80,8% 

9 50 94,44 44,44 88,8% 

10 83,33 87,78 4,45 5,34% 

Nilai rata-rata 70,8 81,67   

 

Keterangan  

1. Ketepatan penggunaan data informasi 

2. Pola pengembangan kalimat 

3. Kesesuian tema dan isi 

4. Kelengkapan isi penjelasan 

5. Kedalaman isi penjelasan 

6. Tujuan meyakinkan pembaca 

7. Penggunaan diksi 

8. Keefektivan kalimat 

9. Ejaan dan tanda baca 

10. Kerapian tulisan 

Berdasarkan tabel 42 di atas, menunjukkan bahwa hasil tes keterampilan 

menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 
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sebesar 10,87 atau 15,35%, yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 70,8 

menjadi 81,67 pada siklus II. 

Aspek ketepatan penggunaan data informasi mengalami peningkatan, siklus I 

nilai rata-rata kelas 77,33 meningkat menjadi 92,67 pada siklus II. Peningkatan 

siklus I ke siklus II sebesar 19,84%. Peningkatan ini disebabkan oleh pada siklus II 

masing-masing siswa memahami data yang penting untuk digunakan.  

Aspek Pola pengembangan kalimat ke dalam karangan argumentasi tidak 

mengalami peningkatan pada siklus II. Semula rata-rata kelas untuk aspek 

pengembangan ide pokok ke dalam karangan argumentasi sebesar 72 tetap 72. Hal 

ini dikarenakan kemampuan mengembangkan kalimat pada siswa masih sama.  

Aspek Kesesuian tema dan isi  mengalami peningkatan sebesar 4,21%. Nilai 

rata-rata kelas semula 82,67 menjadi 79,33 pada siklus II. Pada siklus I, sebagian 

siswa lupa memberikan judul pada  hasil pekerjaan mereka. Oleh sebab itu, pada 

siklus II guru mengingatkan siswa akan kriteria penilaian menulis karangan 

argumentasi yang salah satunya adalah kesesuaian tema dan isi.  

Aspek kelengkapan isi penjelasan karangan argumentasi mengalami 

peningkatan sebesar 3,6%. Nilai rata-rata kelas aspek kelengkaapn isi pada siklus I 

sebesar 76,67 menjadi 74 pada siklus II. Peningkatan aspek kelengkapan isi 

disebabkan oleh siswa masih belum jelas untuk menjelaskan isi dari karangan, 

sehingga siswa belum lengkap dalam menjabarkan isi dari karangan tersebut. 

Aspek kedalaman isi penjelasan  mengalami peningkatan sebesar 4,94%. 

Nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 54 menjadi 56,67 pada siklus II. Hasil tes 

menulis karangan argumentasi aspek kedalaman isi penjelasan siswa belum mampu 
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menulis secara mendalam. Peningkatan ini terjadi karena siswa sudah lebih baik 

dalam mendalam dalam menjelaskan isi karangan, sehingga siswa yang awalnya 

tidak paham tentang menjadi lebih baik. 

Aspek tujuan meyakinkan orang mengalami peningkatan sebesar 2,56% 

menjadi 88,89 dari nilai rata-rata siklus I yang hanya sebesar 86,67. Siswa lebih 

memahami cara meyakinkan orang yang membaca tulisan mereka ke dalam tulisan. 

Siswa menjadi lebih menguasai dan mahir dalam membuat kalimat, sehingga 

terjadi peningkatan pada aspek ini. 

Aspek keefektifan kalimat mengalami peningkatan sebesar 47,53%. Nilai 

rata-rata kelas yang awalanya hanya 87,78 meningkat menjadi 100 pada siklus II. 

Peningkatan aspek keefektifan disebabkan oleh siswa menjadi lebih teliti dalam 

menulis dan mengerjakan tugas mereka. Siswa juga menjadi lebih mahir dalam 

menyesuaikan kalimat menjadi lebih efektif dalam penggunaannya. 

Aspek pilihan diksi mengalami peningkatan sebesar 80,8% menjadi 94,44 

dari nilai rata-rata kelas pada siklus I yang hanya 52,22. Peningkatan hasil tes 

menulis karangan argumentasi aspek pilihan diksi, siswa sudah mampu 

menggunakan kata yang sesuai dengan situasi. Siswa sudah menggunakan kata 

yang baku dalam penulisan karangan argumentasi. Peningkatan aspek pilihan diksi 

pada kalimat disebabkan siswa selalu diingatkan untuk memperhatikan kata yang 

akan mereka gunakan dalam menulis. 

Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca mengalami peningkatan sebesar 

88,8% menjadi 94,44 dari nilai rata-rata kelas pada siklus I yang hanya 50. 

Peningkatan hasil tes menulis karangan argumentasi aspek penggunaan ejaan dan 
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tanda baca, siswa sudah menguasai ejaan dan tanda baca yang tapat pada tulisan 

mereka. Siswa sudah menggunakan ejaan yang baku dalam penulisan karangan 

argumentasi.  

Aspek kerapian tulisan mengalami peningkatan sebesar 5,43% menjadi 87,78 

dari nilai rata-rata kelas pada siklus I yang hanya 83,33. Peningkatan hasil tes 

menulis karangan argumentasi aspek kerapian tulisan, peningkatan ini disebabkan 

siswa lebih hati-hati dalam menulis dan lebih menekankan pada keindahan dan 

kebersihan hasil pekerjaan mereka. Guru sudah memberikan aba-aba yang harus 

idperhatikan oleh siswa ketika menulis. 

Peningkatan keterampilan menulis karangan argumentasi merupakan suatu 

keberhasilan yang memuaskan. Setelah dilakukan tindakan dengan menggunakan 

metode pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual 

dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT hasil keterampilan menulis 

karangan argumentasi adalah 70,8 dan berada dalam kategori cukup. Hal ini 

disebabkan oleh siswa belum terbiasa dengan metode pembelajaran dan siswa 

belum begitu jelas dengan menulis karangan argumentasi. Namun, setelah 

dilakukan perbaikan pada siklus II, nilai rata-siswa meningkat sebesar 10,87 atau 

15,35% menjadi 81,67. Pada siklus II, sebagian besar sudah mampu menulis 

karangan argumentasi dengan baik dan mencapai KKM, tetapi masih ada sepuluh 

siswa yang berada di bawah KKM. 

Berdasarkan hasil perbandingan tes di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan keterampilan 
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siswa dalam menulis karangan argumentasi. Hasil tes siklus II menunjukkan 

sebagian besar siswa sudah berada di atas KKM, tetapi masih terdapat sepuluh 

siswa yang belum mencapai KKM. Peneliti tidak melakukan remidi terhadap siswa 

yang berada di bawah KKM karena keterbatasan waktu. 

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Mengikuti Pembelajaran Menulis 

Karangan Argumentasi Menggunakan Metode Kontekstual dengan 

Menerapkan Pembelajaran Berbasis ICT 

Peningkatan keterampilan menulis karangan argumentasi dengan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT diikuti pula 

perubahan perilaku siswa dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, masih ada 

beberapa siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran menulis 

karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT, siswa sering bercerita dan bercanda dengan teman 

mereka pada saat proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, wawancara, sosiometri, dan 

dokumentasi foto pada siklus I, dapat disimpulkan bahwa masih ada siswa yang 

belum aktif dalam mengemukakan pendapatnya dan belum kritis. Pada saat siswa 

menulis karangan argumentasi masih terdapat siswa yang kurang bisa berbagi 

dengan teman sekelompoknya. Selain itu, juga masih ada siswa yang belum disiplin 

dan belum bisa berdiskusi dengan baik. Berdasarkan hasil observasi siklus I, masih 

terdapat perilaku siswa yang negatif, yaitu siswa berbicara sendiri dan bercanda. 

Akan tetapi, pada siklus II perilaku siswa mengalami peningkatan. Perubahan 

perilaku siswa akan dijabarkan sebagai berikut. 

4.2.3.1 Keaktivan  
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Pada siklus I, masih terdapat siswa yang belum bersikap aktif. Mereka masih 

malu-malu dalam mengungkapkan pendapat mereka dan bertanya apabila 

mengalami kesulitan. Keaktivan siswa pada siklus II mengalami peningkatan. 

Berdasarkan hasil observasi, catatan harian, sosiometri, dan dokumentasi foto, 

siswa lebih semangat mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi 

dengan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Siswa 

juga menjadi lebih aktif pada siklus II. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah siswa 

yang aktif pada siklus II jauh lebih banyak dibandingkan pada siklus I. Siswa lebih 

bisa mengungkapkan pendapat mereka kepada guru maupun kepada teman mereka. 

Begitu pula ketika mereka mengalami kesulitan, mereka berani bertanya kepada 

guru tentang kesulitan yang mereka alami. Peningkatan keaktivan siswa dapat 

dilihat pada perbandingan dokumentasi foto siklus I dan siklus II berikut. 

  

 

 

 

 

(a) \(b) 

Gambar 17. Perbandingan Kegiatan Guru Melakukan Tanya Jawab 

pada Siklus I dan II 

Gambar 17. menunjukkan kegiatan guru melakukan tanya jawab pada saat 

pembelajaran menulis karangan argumentasi. Pada gambar 17a merupakan kegiatan 

guru melakukan tanya jawab pada siklus I. Pada kegiatan ini, masih terdapat 

beberapa siswa yang kurang memperhatikan, berjalan di dalam kelas, berbicara 
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dengan teman sebangku pada saat salah satu teman mereka menjawab pertanyaan 

dari guru. Gambar 26b merupakan kegiatan guru melakukan tanya jawab pada 

siklus II. Sebagian besar siswa sudah aktif mengemukakan pendapat mereka, 

menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru, dan bertanya apabila mengalami 

kesulitan. Mereka mengacungkan jari mereka ketika menjawab pertanyaan dari 

guru atau bertanya kepada guru. Pada saat siswa menjawab pertanyaan dari guru, 

siswa yang lain juga mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. 

 

 

 

 

(a) (b)  

Gambar 18. Perbandingan Aktivitas Siswa Menulis Karangan 

Argumentasi pada Siklus I dan II 

Gambar 18. menunjukkan aktivitas siswa membacakan hasil pekerjaan 

mereka. Pada gambar 18a menunjukkan aktivitas siswa membacakan hasil 

pekerjaan mereka pada siklus I. Dari gambar tersebut dapat terlihat ada siswa yang 

aktif menulis karangan argumentasi. Akan tetapi, siswa tersebut terlihat masih suka 

bertanya dengan teman sebangku atau lainnya. Selain itu, siswa yang lain pun 

kurang teliti dalam mengerjakan tugas mereka. Mereka lebih suka berbicara dengan 

teman sebangkunya. Gambar 18b menunjukkan aktivitas siswa menulis karangan 

argumentasi mereka pada siklus II. Pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa 

terdapat siswa sudah menguasai pekerjaan mereka dan percaya pada kemampuan 

mereka sendiri. 
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4.2.3.2 Kekritisan  

Kekritisan siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan. Pada siklus I, 

siswa sudah cukup kritis dalam menganalisis informasi yang diperoleh dan ketika 

mengoreksi pekerjaan teman. Akan tetapi, masih terdapat siswa yang tidak 

memperhatikan dan berbicara dengan teman mereka ketika guru menjelaskan 

materi. Berdasarkan hasil observasi pada siklus II, siswa sudah mendengarkan 

penjelasan dari guru dengan sungguh-sungguh. Mereka bersikap tenang pada saat 

guru memberikan penjelasan, siswa menganalisis dengan teliti informasi yang 

mereka peroleh dan  mengoreksi karangan argumentasi teman dengan teliti. 

Peningkatan kekritisan siswa dapat terlihat pada dokumentasi foto berikut. 

 

 

 

 

(a)  (b) 

Gambar 19. Perbandingan Aktivitas Siswa Mengoreksi Pekerjaan 

Teman pada siklus I dan II 

Gambar 19. menunjukkan aktivitas guru menunjukkan aktivitas siswa ketika 

mengoreksi pekerjaan teman mereka. Pada gambar 19a menunjukkan kegiatan guru 

menunjukkan aktivitas pada siklus I. Pada saat siswa mengoreksi pekerjaan teman 

mereka, siswa kurang teratur dan teliti dalam mengoreksi. Pada gambar tersebut 

menunjukkan siswa kurang kritis dalam mengamati pekerjaan teman. Pada gambar 
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19b menunjukkan aktivitas pada siklus II. Gambar 19b menunjukkan bahwa siswa 

sudah mengoreksi pekerjaan teman dengan teliti dan teratur.  

 

4.2.3.3 Rasa Ingin Tahu Siswa 

Pada siklus I, masih terdapat beberapa siswa yang belum tertarik dengan 

pembelajaran ini, karena keingintahuan mereka yang masih kurang. Mereka masih 

kurang focus dalam mengikuti pembelajaran, sehingga pertanyaan siswa kurang 

baik. Keingintahuan siswa pada siklus II mengalami peningkatan. Siswa yang 

kurang memiliki keingintahtuan pada siklus I, pada siklus II ini siswa lebih ingin 

tahu untuk menambah pengetahuan mereka. Hal ini ditandai semaikn banyak siswa 

yang menanyakan hal yang kurang dimengerti dan pertanyaan siswa semakin baik 

dan berisi.  

 

 

 

 

(a)  (b) 

Gambar 21. Perbandingan Aktivitas Siswa Bertanya pada Siklus I dan 

Siklus II 

Gambar 21. menunjukkan aktivitas siswa bertanya kepada guru. Pada 

gambar 21a menunjukkan aktivitas siswa bertanya kepada guru pada siklus I. 

Gambar tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat siswa yang tidak 

memperhatikan ketika teman mereka bertanya. Hal ini diesbabkan oleh rasa ingin 

tahu siswa yang sangat kurang. Mereka tidak tertarik untuk mengetahui lebih dlaam 
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mengenai pembelajaran ini dan memilih berbicara sendiri dengan teman mereka. 

Pada gambar 21 b menunjukkan aktivitas siswa bertanya kepada guru pada siklus 

II. Gambar tersebut menunjukkan bahwa sikap siswa ketika ada teman yang 

bertanya sudah baik. Mereka memperhatikan teman yang bertanya, karena mereka 

juga ingin tahu tentang materi yang belum dipahami oleh teman mereka.  

 

4.2.3.4 Kemampuan Berbagi  

Salah satu bentuk pendidikan karakter dalam pembelajaran menulis 

karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT, yaitu berbagi. Pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis ICT terdapat aktivitas diskusi. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih siswa 

bertukar informasi yang telah mereka temukan dengan teman sekelompoknya, 

sehingga kesulitan yang dialami siswa dalam memahami karangan argumentasi 

dapat teratasi.  Berdasarkan hasil catatan harian, wawancara, dan dokumentasi foto 

pada siklus I, terdapat beberapa siswa yang belum bisa berbagi dengan baik. Siswa 

masih merasa kesulitan dalam melakukan diskusi. Hal ini terjadi karena siswa 

belum terbiasa dalam pembelajaran berkelompok. Setelah dilakukan perbaikan 

pada siklus II, siswa lebih bisa berbagi dengan teman sekelompoknya. Siswa yang 

awalnya suka bercanda dengan temannya pada saat kegiatan diskusi, pada siklus II 

mulai semangat mengikuti diskusi dan bisa berbagi dengan baik. Berdasarkan hasil 

wawancara dan catatan harian siswa, mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran 

berkelompok. 
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(a) (b) 

Gambar 23. Perbandingan Aktivitas Siswa Melakukan Diskusi pada 

Siklus I dan II 

Gambar 23 menunjukkan aktivitas siswa melakukan diskusi. Pada gambar 

23a menunjukkan masih terdapat siswa yang tidak bisa berbagi denga baik. Siswa 

tersebut justru bercanda, bahkan ada yang tidak ikut berpartisipasi pada saat 

kegiatan diskusi. Pada gambar 23b menunjukkan aktivitas siswa melakukan diskusi 

pada siklus II. Gambar tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah bisa berbagi 

dengan baik. Mereka bertukar informasi yang telah mereka temukan dengan teman 

sekelompoknya.  

Serangkaian analisis data dan gambaran situasi pembelajaran menulis 

karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa 

ke arah yang lebih positif. Siswa semakin semangat mengikuti pembelajaran. 

Pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan keterampilan 

menulis karangan argumentasi dan perubahan perilaku siswa. Metode pembelajaran 

yang menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaarn membuat siswa lebih aktif 
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dalam mengikuti pembelajaarn. Adanya diskusi dalam pembelajaran ini menjadikan 

siswa lebih bisa berbagi dengan teman sekelompoknya, sehingga siswa bisa 

bertukar pikiran dan mengorganisasikan setiap pemikirannya. Selain itu, media 

internet juga membantu siswa dalam menentukan tema dalam menulis karangan 

argumentasi dan menjadikan siswa menjadi lebih kritis dalam menganalisis 

informasi untuk dijadikan karangan argumentasi.  

 

4.2.4 Perbandingan Hasil Penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis 

Karangan Argumentasi dengan Metode kontekstual dengan 

Menerapkan Media pembelajaran berbasis ICT dengan Hasil 

Penelitian Kajian Pustaka 

 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi dengan Metode Kontekstual dengan 

Menerapkan Media pembelajaran berbasis ICT mengalami peningkatan. Nilai rata-

rata kelas sebelum diberi tindakan hanya 68,1 dan berada dalam kategori cukup. 

Perilaku siswa juga masih menunjukkan perilaku-perilaku negatif. Namun, setelah 

dilaksanakan pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada siklus I dan 

II mengalami peningkatan. Hasil tes keterampilan menulis karangan argumentasi 

dengan metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT 

pada siklus I sebesar 70,8 dan berada dalam kategri cukup. Hasil tes pada siklus I 

belum mencapai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. Hasil tes menulis 

karangan argumentasi pada siklus II mengalami peningkatan  sebesar  13,47 atau 
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19,66%, yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 70,8 menjadi 81,97 

pada siklus II. Peningkatan hasil tes tersebut sangat memuaskan. 

Peningkatan hasil tes menulis karangan argumentasi dengan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT diikuti dengan 

perubahan perilaku siswa. Pada siklus I, masih ada beberapa siswa yang 

menunjukkan perilaku negatif, yaitu siswa kurang bersemangat mengikuti 

pembelajaran, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dan sibuk berbicara 

dan bahkan ada yang melamun pada saat pembelajaran berlangsung. Namun, pada 

siklus II perilaku siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa 

lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, mereka terlihat antusias dan 

memperhatikan penjelasan guru, sehingga suasana kelas pun menjadi lebih 

kondusif. Selain itu, siswa juga lebih aktif dalam mengemukakan pendapatnya, 

lebih kritis, lebih ingin tahu, dan lebih bisa berbagi.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkedudukan sebagai pelengkap 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut, misalnya 

penelitian yang dilakukan oleh Saddiyah (2008), Hapsari (2008), Mardiyani (2009), 

Miftahurrohim (2009), dan Hindawati (2010). Perbedaan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

akan dijabarkan sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saddiyah (2008) dengan judul penelitian 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi dengan Penerapan 

Model Pembelajaran dan Sistem Penilaian Portofolio pada Siswa Kelas X SMA N 1 

Pemalang Tahun Ajaran 2007/2008 mengkaji bagaimana meningkatkan 
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keterampilan menulis karangan argumentasi dengan model pembelajaran dan 

sistem portofolio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti 

pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan model pembelajaran dan 

sistem penilaian portofolio nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 19,17%. Skor 

rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 58,29 dan pada siklus I mengalami 

peningkatan sebesar 10,53 % dengan nilai rata-rata 68,82. Pada siklus II skor rata-

rata kelas meningkat lagi menjadi 77,46 atau sebesar 8,64 %. Berdasarkan hasil 

data nontes, terjadi perubahan tingkah laku. Siswa yang sebelumnya merasa kurang 

siap dan pasif dalam pembelajaran, setelah diberi pembelajaran menulis karangan 

argumentasi  yang menggunakan model pembelajaran dan sistem penilaian 

portofolio siswa  menjadi lebih siap dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran 

serta meningkatkan skill pada diri siswa. 

Penelitian yang dilakukan Hapsari (2008) dengan judul penelitian 

Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi dengan Media Gambar 

Karikatur Politik pada  Siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Veteran Semarang 

Tahun Ajaran 2007/2008 mengkaji bagaimana mengoptimalisasikan media gambar 

karikatur politik dalam pembelajaran menulis karangan argumentasi. Hasil tes 

menunjukkan rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 6,97 dan mengalami 

peningkatan sebesar 3% menjadi 9,17.  Pada siklus II, skor rata-rata kelas 

meningkat menjadi 10,35. Bila dibandingkan antara hasil tes prasiklus, siklus I, dan 

siklus II selalu terjadi kenaikan pada setiap pembelajarannya. Pembelajaran dengan 

media gambar karikatur politik ini juga berdampak positif pada siswa. Siswa yang 
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sebelumnya merasa  kurang siap dan aktif dalam pembelajaran menjadi siap dan 

lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiyani (2009) dengan judul 

Pengembangan Perangkat Pengajaran Menulis Karangan Argumentasi dengan 

Menggunakan Teknik Pembuatan Surat Pembaca Kelas X SMA 2 Semarang, 

menjelaskan bahwa setelah menggunakan perangkat pengajaran menulis karangan 

argumentasi dengan menggunakan teknik pembuatan surat pembaca mampu 

membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis karangan 

argumentasi. Hal itu dibuktikan melalui uji coba terbatas pada 15 siswa kelas X 

SMA 2 Semarang. Berdasarkan hasil uji coba, nilai rata-rata siswa mencapai 84,4 

atau berada pada kategori baik. Nilai tertinggi adalah 90 dan terendah 75. Dalam 

hal ini KKM kelas sebesar 74 telah terpenuhi. Selain itu, perilaku siswa pun 

mengalami perubahan, yaitu perilaku siswa yang negatif berubah ke arah yang lebih 

positif.  Siswa lebih semangatdan antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahurrohim (2009) dengan judul 

Penggunaan Strategi Think-Talk-Write (TTW) untuk Meningkatkan Keterampilan 

Menulis Karangan Argumentasi pada Siswa Kelas X-9 SMA Nasional Pati, 

menjelaskan bahwa setelah menggunakan pembelajaran melalui strategi think-talk-

write berhasil meningkatkan keterampilan menulis karangan argumentasi. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil tes prasiklus, siklus I, dan siklus II.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi dengan strategi TTW, keterampilan siswa mengalami peningkatan 

sebesar 23,94%. Skor rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 58,67 dan 
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mengalami peningkatan sebesar 16,96% menjadi 75,63 pada siklus I. Pada siklus II, 

skor rata-rata kelas meningkat sebesar 6,98% menjadi 82,61. Selain itu, 

pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan strategi think-talk-write dapat 

mengubah perilaku siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang siap dan kurang 

aktif dalam pembelajaran, menjadi siap dan lebih aktif mengikuti pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hindawati (2010) dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi melalui Media Teks Berita dengan 

Model Pembelajaran Problem Solving Instruction (PBI) pada Siswa Kelas X.4 

SMA Negeri 3 Brebes, menjelaskan bahwa setelah menggunakan pembelajaran 

melalui media teks beita dengan model pembelajaran PBI berhasil meningkatkan 

keterampilan menulis karangan argumentasi. Hasil tes menunjukkan nilai rata-rata 

kelas dalam menulis karangan argumentasi siklus I sebesar 68,18. Pada siklus II 

mengalami peningkatan sebesar 16,54% menjadi 79,46. Peningkatan keterampilan 

menulis karangan argumentasi diikuti dengan perubahan perilaku siswa dari 

perilaku yang negatif ke arah perilaku positif. Pada saat siklus II siswa sudah serius 

dalam mengikuti pembelajaran, keaktivan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

juga sudah meningkat. 

 Beradasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

keterampilan menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT diposisikan sebagai pelengkap dari 

penelitian-peneltian sebelumnya. Peningkatan keterampilan menulis karangan 

argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran 

berbasis ICT belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 
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sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 

peneliti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kontekstual untuk meningkatkan 

keterampilan menulis karangan argumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan 

media internet untuk memudahkan siswa mencari informasi dalam menulis 

karangan argumentasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul Peningkatan Keterampilan 

Menulis Karangan Argumentasi dengan Metode Kontekstual dengan Menerapkan 

Media pembelajaran berbasis ICT pada siswa Kelas X3 SMA N 2 Temanggung 

mengkaji keterampilan menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual 

dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. Nilai rata-rata kelas pada siklus I 

sebesar 70,8 dengan kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I belum memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu 75, sehingga 

dilakukan perbaikan pada siklus II. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat 

sebesar 19,66% menjadi  81,97 dalam kategori baik. Selama proses pembelajaran 

menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan menerapkan 

media pembelajaran berbasis ICT juga terlihat adanya perubahan perilaku siswa 

dari arah yang negatif menuju ke arah yang lebih positif. Siswa secara bertahap 

mulai bisa menyesuaikan pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT yang 

dilakukan oleh peneliti. Perubahan perilaku siswa dapat dilihat dari keaktivan, 

kekritisan, rasa ingin tahu siswa, dan kemampuan berbagi. Setelah dilakukan 

pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan metode kontekstual dengan 
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menerapkan pembelajaran berbasis ICT, siswa  menjadi lebih aktif, kritis, rasa ingin 

tahu siswa, dan lebih bisa berbagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian keterampilan menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan media 

pembelajaran berbasis ICT adalah sebagai berikut. 

1) Proses pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada 

siklus I dan siklus II berlangsung dalam alur atau tahapan yang sama. Akan 

tetapi, peneliti melakukan perbaikan proses pembelajaran pada siklus II 

berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I, siswa diberi pemahaman tentang 

pengertian, cirri-ciri, langkah-langkah, dan contoh karangan argumentasi, 

sedangkan pada siklus II, guru memberi pendalaman materi terutama bagi 

siswa yang masih belum memahaminya dan menambah contoh argumentasi 

untuk lebih menguatkan pemahaman siswa. Pada siklus I, guru memilih 

tema karangan dan berita yang dipilih berdasarkan masukan siswa, 

sedangkan pada siklus II guru memilihkan  tema berita yang lebih mudah 

dipahami siswa dan tetap mengukur kemampuan siswa. Perbaikan yang 

telah dilaksanakan pada siklus II menyebabkan proses pembelajaran menulis 

karangan argumentasi lebih lancar dan  mengalami peningkatan dibanding 

siklus I. Hal tersebut ditandai dengan perubahan perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran siklus II. 
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2) Keterampilan menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT pada 

siswa kelas X3 SMA N 2 Temanggung mengalami peningkatan. Nilai rata-

rata yang dicapai oleh siswa sebelum diberi tindakan adalah sebesar 68,1 

dan berada dalam kategori kurang. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa 

mengalami peningkatan sebesar 2,7 atau sebesar 3,96% menjadi sebesar 

70,8 dan berada dalam kategori cukup. Nilai rata-rata pada siklus I belum 

mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh peneliti sehingga 

dilakukan siklus II. Setelah dilaksanakan tindakan siklus II, nilai rata-rata 

siswa mengalami peningkatan sebesar 10,87 atau sebesar 15,35% menjadi 

sebesar 81,67 dan berada dalam kategori baik. Peningkatan nilai rata-rata 

tersebut membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. 

3) Perilaku siswa kelas X3 SMA N 2 Temanggung setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT 

mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan perilaku siswa mencakup 

empat karakter penting, yaitu keaktifan, kekritisan, rasa ingin tahu, serta 

kemampuan berbagi siswa. Perubahan perilaku siswa dibuktikan dengan 

data nontes yang berupa catatan observasi, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Berdasarkan 

analisis data hasil nontes pada siklus I, masih terdapat siswa yang 
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berperilaku negatif selama melaksanakan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT. Sebagian besar siswa masih belum aktif selama 

melaksanakan pembelajaran, belum kritis pada saat pembelajaran dan 

berpendapat, belum memiliki keingintahuan yang lebih pada saat 

pembelajaran, belum memilikinrasa untuk berbagi dengan teman baik dalam 

berkelomok maupun dengan siswa lain. Namun, pada siklus II siswa telah 

mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa lebih aktif selama 

pembelajaran, lebih berfokus terhadap penjelasan guru, lebih kritis dalam 

berpendapat, lebih memiliki keingintahuan yang tinggi tentang berbagai 

informasi yang dibutuhkan, serta lebih mampu berbagi dengan temannya. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka saran yang diberikan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. 

1) Guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia hendaknya menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT 

pada pembelajaran menulis karangan argumentasi. Metode pembelajaran 

menulis karangan argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan 

menerapkan media pembelajaran berbasis ICT terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis karangan argumentasi. Selain itu, model 

pembelajaran tersebut dapat merangsang minat dan semangat siswa, 
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menumbuhkan karakter siswa yang aktif, kritis, memiliki keingintahuan, 

serta memiliki kemampuan berbagi secara baik. 

2) Metode pembelajaran menulis karangan argumentasi menggunakan metode 

kontekstual dengan menerapkan media pembelajaran berbasis ICT dapat 

digunakan sebagai metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena 

memiliki keunggulan merangsang daya pikir, kemampuan berargumen, dan 

kekritisan siswa dalam menulis karangan argumentasi, dan metode 

kontekstual yang memudahkan siswa untuk menulis karangan argumentasi. 

Meskipun demikian, penerapan metode tersebut sebaiknya disesuaikan 

dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan sekolah, serta kondisi lingkungan 

masyarakat sekitar sehingga hasil yang diperoleh bermanfaat secara 

maksimal. 

3) Para peneliti yang menekuni bidang penelitian bahasa dan sastra Indonesia 

kiranya dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai keterampilan 

menulis karangan argumentasi. Para peneliti dapat menerapkan berbagai 

strategi, model, metode, teknik, dan media berdasarkan pendekatan tertentu 

yang tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, khususnya 

menulis karangan argumentasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat 

membantu guru untuk memecahkan masalah yang sering muncul dalam 

proses pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas sehingga 

berdampak positif bagi perkembangan pendidikan yang lebih berkualitas. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Tema   : Menulis 

Jenjang   : SMA 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi waktu  : 4 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf 

argumantasi. 

C. Indikator  

1. Siswa mampu menulis karangan argumentasi berdasarkan media ICT yang 

diberikan,  

2. Siswa mampu menemukan data-data dan fakta yang diperlukan untuk 

menulis dari media tersebut, dan 

3. Siswa mampu mengorganisasikan data dan fakta menjadi sebuah paragraf. 

D. Materi Pokok 

Paragraf argumentasi dengan ciri-ciri dan langkah-langkah menulis karangan 

argumentasi. 

E. Skenario Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No Kegiatan Metode Waktu Pend. Karakter 

1. 

Awal: 

 Guru mengkondisikan siswa untuk 

siap mengikuti pembelajaran 

 Guru meyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

 

Ceramah 

 

 

 

Question 

 

15‟ 
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 Guru melakukan Tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

pemahaman awal siswa. 

(bertanya) 

 

2. 

Inti: 

a. Eksplorasi 

 Guru menyampaikankan materi 

yang akan dipelajari dan contoh 

dalam tayangan power point 

 Siswa menelaah contoh yang 

ditayangkan oleh guru. 

 Siswa berpendapat mengenai isi 

contoh karangan yang diberikan 

oleh guru 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya kepada guru mengenai 

materi yang telah disampaikan. 

 Siswa membentuk kelompok 

terdiri atas 3-5 orang. 

 Siswa mencari informasi melalui 

internet melalui laptop yang 

telah disiapkan. 

 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan cara mencari 

informasi yang dibutuhkan 

melalui internet. 

 Masing-masing kelompok 

mencari dan mengumpulkan data 

yang diperlukan dan 

merumuskannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 

(bertanya) 

 

 

 

 

 

 

Inquiry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemodelan  

 

 

 

 

Inquiry  

 

 

65‟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

siswa 

 

 

Rasa ingin 

tahu 
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 Siswa berdiskusi membentuk 

kerangka karangan argumentasi 

secara kelompok. 

 Siswa mengelompokkan dan 

menganalisis hasil informasi 

menjadi karangan argumentasi. 

 Guru berkeliling untuk 

memastikan hasil diskusi siswa. 

 Siswa menukarkan hasil tulisan 

kepada kelompok lain. 

 Siswa mengoreksi hasil 

karangan kelompok lain. 

 

c. Konfirmasi 

 Siswa bersama guru membahas 

hasil kerja siswa. 

 Siswa mencari dan  membenahi 

kesalahan pekerjaan siswa. 

 Siswa diberikan kesempatan 

bertanya untuk  pembelajaran 

 

 

 

Masyarakat 

belajar 

 

 

 

Inquiry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi  

 

 

inquiry 

Kemampuan 

berbagi siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

siswa 

3. 

Penutup: 

 Guru menyimpulkan 

keseluruhan pembelajaran. 

 Guru memberi penguat kepada 

siswa 

 Guru memberikan tugas individu 

kepada siswa untuk mencari 

bahan di internet secara 

individual. 

 

 

Penguatan 

10‟  
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Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Metode Waktu Pend.karakter 

1. 

Awal: 

 Guru mengkondisikan siswa untuk 

siap mengikuti pembelajaran 

 Guru mengulas pembelajaran 

sebelumnya 

 Guru memnjelaskan tujuan 

pembelajaran hari ini. 

 Guru melakukan Tanya jawab 

dengan siswa mengenai materi 

yang akan dijelaskan. 

 

Ceramah 

 

 

 

15‟ 

 

2. 

Inti: 

a. Eksplorasi 

 Guru kembali menayangkan dan 

menjelaskan materi yang akan 

dipelajari dalam tayangan power 

point. 

 Guru memberikan pertanyaan 

mengenai materi yang sudah 

dijelaskan. 

 Siswa kemudian berpendapat 

mengenai isi materi yang sudah 

dijelaskan. 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya kepada guru mengenai 

materi yang telah disampaikan. 

b. Elaborasi 

 Siswa mengeluarkan tugas yang 

diberikan oleh guru pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question  

 

 

 

 

65‟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu siswa 
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pertemuan sebelumnya. 

 Siswa kemudian membuat 

karangan argumentasi dengan 

menyeleksi bahan yang 

disiapkan sebelumnya. 

 Siswa menukarkan hasil 

pekerjaan dengan teman 

sebangku. 

 Siswa mencari unsur-unsur 

karangan argumentasi pada tugas 

teman siswa sesuai dengan 

kriteria yang diberikan oleh 

guru. 

 Siswa berdiskusi dengan teman 

sebangku untuk menemukan 

ciri-ciri karangan argumentasi. 

 Guru berkeliling untuk 

memastikan hasil karangan dan 

kesulitan siswa. 

 Guru memanggil siswa secara 

acak untuk membacakan hasil 

karangannya. 

c. Konfirmasi 

 Siswa bersama-sama membenahi 

kesalahan tugas mereka. 

 Guru mengevaluasi hasil kerja 

siswa selama pembelajaran. 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya materi yang belum 

dipahami 

 

 

 

 

 

 

 

Inquiry 

 

 

 

 

 

 

 

Inquiry  

 

 

 

 

Masyarakat 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

berbagi siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

siswa 
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3. 

Penutup: 

 Guru menyimpulkan 

keseluruhan pembelajaran. 

 Guru memberi penguatan kepada 

siswa 

 

 

Ceramah  

10‟  

 

F. Media  

 LCD & Laptop 

 Sound 

 

G. Sumber / Bahan 

 Buku paket dan buku pelengkap Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X 

SMA. 

 Internet  

H. Penilaian 

1. Jenis tagihan  : 1) Penugasan 

  2) Produk 

2. Bentuk instrumen : 1) Teknik penilaian  

  2) Kriteria penilaian 

  3) Pedoman penilaian 

3. Bentuk soal  : Uraian 

4. Contoh soal  : 

1) Tulislah karangan argumentasi dengan mencari bahan dari sumber 

internet sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru! 

2) Carilah informasi sebanyak-banyaknya dari internet sebagai bahan data, 

fakta, dan bukti untuk menulis karangan argumentasi! 

3) Olah bahan yang telah didapat menjadi karangan argumentasi dengan 

memperhatikan kriteria penilaian berikut. 

a. Ketepatan penggunaan data informasi. 

b. Pola pengembangan paragraf. 

c. Kesesuaian isi dan tema. 
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d. Kelengkapan isi 

e. Kedalaman isi penjelasan 

f. Kepaduan kalimat 

g. Ketepatan diksi 

h. Keefektifan kalimat 

i. Penggunaan ejaan dan tanda baca 

j. Kerapian tulisan 

4) Tentukan judul yang sesuai dengan isi tulisan argumentatif yang telah 

kamu hasilkan! 

Teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk uraian. 

Teknik penilaian ini disesuaikan dengan indikator dan instrumen soal yang 

digunakan. Teknik penilaian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Teknik Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk Instrumen Soal 

1. Menulis karangan 

argumentasi dengan 

mencari bahan dari media 

ICT  ,  

2. Menemukan data-data dan 

fakta yang diperlukan 

untuk menulis dari media 

tersebut, dan 

3. Mengorganisasikan data 

dan fakta menjadi sebuah 

karangan argumentasi. 

Tes 

tertulis 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Uraian  

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian   

1. Tulislah karangan 

argumentasi dengan 

mencari bahan dari sumber 

internet sesuai dengan tema 

yang diberikan oleh guru! 

2.  Carilah informasi 

sebanyak-banyaknya dari 

internet sebagai bahan data, 

fakta, dan bukti untuk 

menulis karangan 

argumentasi! 

3. Olah bahan yang telah 

didapat menjadi karangan 

argumentasi. 
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Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Kriteria Skor 

1. Ketepatan 

penggunaan data 

informasi 

Penggunaan data tidak tepat 0-2 kalimat. 5 

Penggunaan data tidak tepat 3-4  kalimat. 4 

Penggunaan data tidak  tepat 5-6 kalimat. 3 

Penggunaan data tidak  tepat 7-8 kalimat. 2 

Penggunaan data tidak  tepat lebih dari 9 

kalimat. 

1 

2. Pola 

pengembangan 

paragraf 

Pengembangan paragraf  9  kalimat 5 

Pengembangan paragraf  8 kalimat 4 

Pengembangan paragraf  7kalimat 3 

Pengembangan paragraf  6 kalimat 2 

Pengembangan paragraf  5 kalimat atau kurang 1 

3. Kesesuaian tema 

dan isi 

9 kalimat atau lebih sesuai dengan tema 5 

7-8 kalimat sesuai dengan tema 4 

5-6 kalimat sesuai dengan tema 3 

3-4 kalimat sesuai dengan tema 2 

0-2 kalimat sesuai dengan tema 1 

4. Kelengkapan isi 

penjelasan 

Kelengkapan isi penjelasan sangat baik 5 

Kelengkapan isi penjelasan sudah baik 4 

Kelengkapan isi penjelasan cukup 3 

Kelengkapan isi penjelasan kurang 2 

Kelengkapan isi penjelasan sangat kurang 1 

5. Kedalaman isi 

penjelasan 

Kedalaman isi 10 kalimat  atau lebih 5 

Kedalaman isi  9 kalimat  4 

Kedalaman isi 8 kalimat  3 

Kedalaman isi 7  kalimat  2 

Kedalaman isi 6  kalimat atau kurang 1 

6. Tujuan 

meyakinkan 

pembaca 

Pembaca sangat terpengaruh dengan bacaan 3 

Pembaca lumayan terpengaruh dengan bacaan 2 

Pembaca sedikit terpengaruh dengan bacaan 1 

7. Penggunaan diksi Kesalahan diksi 0-5 3 

Kesalahan diksi 6-10 2 

Kesalahan diksi lebih dari 10 1 

8. Keefektifan 

kalimat 

Kalimat yang digunakan sudah efektif 3 

Kalimat yang digunakan cukup efektif 2 
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Kalimat yang digunakan kurang efektif 1 

9. Penggunaan 

ejaan dan tanda 

baca 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 0-5 3 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 6-10 2 

Kesalahan ejaan dan tanda baca lebih dari 10 1 

10. Kerapian tulisan Tulisan siswa sudah rapi 3 

Tulisan siswa cukup rapi 2 

Tulisan siswa kurang rapi 1 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d.40 adalah sebagai berikut. 

 

         Nilai akhir : Jumlah skor yang diperoleh x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

 

Tabel 4. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Argumentasi 

No Kategori Rentang Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

75-84 

61-74 

0-60 

 

       Temanggung,  Juli 2011 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia,   Guru Praktikan, 

 

Drs. Eddy Triono     Risha Devina Rahzanie 

NIP. 195805171985031012    NIM 2101407130 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 2 Temanggung 

 

Drs. Suryanto, M.Pd  

NIP. 196210161993021001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Mata Pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Tema   : Menulis 

Jenjang   : SMA 

Kelas/Semester : X / II 

Alokasi waktu  : 4 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. 

B. Kompetensi Dasar 

Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf 

argumantasi. 

C. Indikator  

4. Siswa mampu menulis karangan argumentasi berdasarkan media ICT yang 

diberikan,  

5. Siswa mampu menemukan data-data dan fakta yang diperlukan untuk 

menulis dari media tersebut, dan 

6. Siswa mampu mengorganisasikan data dan fakta menjadi sebuah paragraf. 

D. Materi Pokok 

Paragraf argumentasi dengan ciri-ciri dan langkah-langkah menulis karangan 

argumentasi. 

E. Skenario Pembelajaran 

Pertemuan pertama 

No Kegiatan Metode Waktu Pend. Karakter 

1. 

Awal: 

 Guru mengkondisikan siswa untuk 

siap mengikuti pembelajaran 

 Guru meyampaikan tujuan dan 

manfaat pembelajaran 

 

Ceramah 

 

 

 

Question 

 

15‟ 
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 Guru melakukan Tanya jawab 

dengan siswa mengenai 

pemahaman awal siswa. 

(bertanya) 

 

2. 

Inti: 

a. Eksplorasi 

 Guru membahas kekurangan 

hasil pekerjaan siswa pada 

siklus I. 

 Guru menyampaikankan materi 

yang akan dipelajari dan contoh 

dalam tayangan power point 

 Guru memberikan dua jenis 

contoh karangan argumentasi 

kepada siswa. 

 Guru menanyakan mengenai 

contoh yang ditayangkan 

kepada siswa. 

 Siswa saling melempar 

pertanyaan ke siswa yang 

lainnya. 

 Siswa membentuk kelompok 

terdiri atas 3-5 orang. 

 Guru memberikan tema 

kepada siswa. 

 Siswa mencari informasi melalui 

internet melalui laptop yang 

telah disiapkan. 

b. Elaborasi 

 Guru menjelaskan cara mencari 

informasi yang dibutuhkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 

(bertanya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquiry 

 

 

Pemodelan  

 

65‟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

siswa 

 

 

 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu 
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melalui internet. 

 Masing-masing kelompok 

mencari dan mengumpulkan data 

yang diperlukan dan 

merumuskannya. 

 Siswa berdiskusi membentuk 

kerangka karangan argumentasi 

secara kelompok. 

 Siswa mengelompokkan dan 

menganalisis hasil informasi 

menjadi karangan argumentasi. 

 Guru berkeliling untuk 

memastikan hasil diskusi siswa. 

 Tiap kelompok mengoreksi 

pekerjaan masing-masing sesuai 

dengan kriteria yang diberikan 

guru. 

c. Konfirmasi 

 Siswa bersama guru membahas 

hasil kerja siswa. 

 Siswa mencari dan  

membenahi kesalahan 

pekerjaan siswa kemudian 

dikembalikan ke 

kelompoknya. 

 Siswa diberikan kesempatan 

bertanya untuk  pembelajaran 

 

Inquiry  

 

 

 

 

Masyarakat 

belajar 

 

Inquiry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refleksi  

 

 

inquiry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

berbagi siswa 

 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

siswa 

3. 

Penutup: 

 Guru memberi penguat dan 

menyimpulkan kegiatan siswa. 

 

Penguatan 

 

10‟ 
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 Guru memberikan tugas 

individu kepada siswa untuk 

mencari bahan di internet 

dengan tema yang sudah 

diberikan oleh guru secara 

individual. 

Pertemuan Kedua 

No Kegiatan Metode Waktu Pend.karakter 

1. 

Awal: 

 Guru mengkondisikan siswa untuk 

siap mengikuti pembelajaran 

 Guru mengulas pembelajaran 

sebelumnya 

 Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran hari ini. 

 Guru melakukan Tanya jawab 

dengan siswa mengenai materi 

yang akan dijelaskan. 

 

Ceramah 

 

 

 

15‟ 

 

2. 

Inti: 

a. Eksplorasi 

 Guru kembali menayangkan dan 

menjelaskan materi yang akan 

dipelajari dalam tayangan power 

point. 

 Guru meminta siswa 

memberikan pertanyaan untuk 

siswa lain. 

 Siswa menjawab isi materi 

dengan saling melemparkan 

dengan siswa lainnya.  

 Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya kepada guru mengenai 

materi yang telah disampaikan. 

b. Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

Question  

 

 

 

 

 

 

 

 

65‟  

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

siswa 

 

 

 

Rasa ingin 

tahu siswa 
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 Siswa mengeluarkan tugas yang 

diberikan oleh guru pada 

pertemuan sebelumnya. 

 Siswa kemudian membuat 

karangan argumentasi dengan 

menyeleksi bahan yang 

disiapkan sebelumnya. 

 Siswa mencari unsur-unsur 

karangan argumentasi pada tugas 

teman siswa sesuai dengan 

kriteria yang diberikan oleh 

guru. 

 Siswa membantu teman 

sebangku untuk membenahi 

karangan argumentasi. 

c. Konfirmasi 

 Guru mengevaluasi hasil kerja 

siswa selama pembelajaran. 

 Siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya materi yang belum 

dipahami. 

 Siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaan mereka. 

 

 

 

 

Inquiry 

 

 

 

 

Inquiry  

 

 

 

Masyarakat 

belajar 

 

 

 

 

Refleksi  

 

 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

siswa 

 

 

 

Kemampuan 

berbagi siswa 

 

 

 

 

 

Kekritisan 

siswa 

3. 

Penutup: 

 Guru menyimpulkan 

keseluruhan pembelajaran. 

 Guru memberi penguatan kepada 

siswa 

 

 

Ceramah  

10‟  

 

F. Media  

 LCD & Laptop 

 Sound 

 

G. Sumber / Bahan 

 Buku paket dan buku pelengkap Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X 

SMA. 
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 Internet  

H. Penilaian 

5. Jenis tagihan  : 1) Penugasan 

  2) Produk 

6. Bentuk instrumen : 1) Teknik penilaian  

  2) Kriteria penilaian 

  3) Pedoman penilaian 

7. Bentuk soal  : Uraian 

8. Contoh soal  : 

5) Tulislah karangan argumentasi dengan mencari bahan dari sumber 

internet sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru! 

6) Carilah informasi sebanyak-banyaknya dari internet sebagai bahan data, 

fakta, dan bukti untuk menulis karangan argumentasi! 

7) Olah bahan yang telah didapat menjadi karangan argumentasi dengan 

memperhatikan kriteria penilaian berikut. 

k. Ketepatan penggunaan data informasi. 

l. Pola pengembangan paragraf. 

m. Kesesuaian isi dan tema. 

n. Kelengkapan isi 

o. Kedalaman isi penjelasan 

p. Kepaduan kalimat 

q. Ketepatan diksi 

r. Keefektifan kalimat 

s. Penggunaan ejaan dan tanda baca 

t. Kerapian tulisan 

8) Tentukan judul yang sesuai dengan isi tulisan argumentatif yang telah 

kamu hasilkan! 

Teknik penilaian yang digunakan adalah tes tertulis dengan bentuk uraian. 

Teknik penilaian ini disesuaikan dengan indikator dan instrumen soal yang 

digunakan. Teknik penilaian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Teknik Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Indikator 
Penilaian 

Teknik Bentuk Instrumen Soal 

4. Menulis karangan 

argumentasi dengan 

mencari bahan dari media 

ICT  ,  

5. Menemukan data-data dan 

fakta yang diperlukan 

untuk menulis dari media 

tersebut, dan 

6. Mengorganisasikan data 

dan fakta menjadi sebuah 

karangan argumentasi. 

Tes 

tertulis 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Uraian  

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian   

4. Tulislah karangan 

argumentasi dengan 

mencari bahan dari sumber 

internet sesuai dengan tema 

yang diberikan oleh guru! 

5.  Carilah informasi 

sebanyak-banyaknya dari 

internet sebagai bahan data, 

fakta, dan bukti untuk 

menulis karangan 

argumentasi! 

6. Olah bahan yang telah 

didapat menjadi karangan 

argumentasi. 

 

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Kriteria Skor 

1. Ketepatan 

penggunaan data 

informasi 

Penggunaan data tidak tepat 0-2 kalimat. 5 

Penggunaan data tidak tepat 3-4  kalimat. 4 

Penggunaan data tidak  tepat 5-6 kalimat. 3 

Penggunaan data tidak  tepat 7-8 kalimat. 2 

Penggunaan data tidak  tepat lebih dari 9 

kalimat. 

1 

2. Pola 

pengembangan 

paragraf 

Pengembangan paragraf  9  kalimat 5 

Pengembangan paragraf  8 kalimat 4 

Pengembangan paragraf  7kalimat 3 

Pengembangan paragraf  6 kalimat 2 

Pengembangan paragraf  5 kalimat atau kurang 1 

3. Kesesuaian tema 9 kalimat atau lebih sesuai dengan tema 5 
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dan isi 7-8 kalimat sesuai dengan tema 4 

5-6 kalimat sesuai dengan tema 3 

3-4 kalimat sesuai dengan tema 2 

0-2 kalimat sesuai dengan tema 1 

4. Kelengkapan isi 

penjelasan 

Kelengkapan isi penjelasan sangat baik 5 

Kelengkapan isi penjelasan sudah baik 4 

Kelengkapan isi penjelasan cukup 3 

Kelengkapan isi penjelasan kurang 2 

Kelengkapan isi penjelasan sangat kurang 1 

5. Kedalaman isi 

penjelasan 

Kedalaman isi 10 kalimat  atau lebih 5 

Kedalaman isi  9 kalimat  4 

Kedalaman isi 8 kalimat  3 

Kedalaman isi 7  kalimat  2 

Kedalaman isi 6  kalimat atau kurang 1 

6. Tujuan 

meyakinkan 

pembaca 

Pembaca sangat terpengaruh dengan bacaan 3 

Pembaca lumayan terpengaruh dengan bacaan 2 

Pembaca sedikit terpengaruh dengan bacaan 1 

7. Penggunaan diksi Kesalahan diksi 0-5 3 

Kesalahan diksi 6-10 2 

Kesalahan diksi lebih dari 10 1 

8. Keefektifan 

kalimat 

Kalimat yang digunakan sudah efektif 3 

Kalimat yang digunakan cukup efektif 2 

Kalimat yang digunakan kurang efektif 1 

9. Penggunaan 

ejaan dan tanda 

baca 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 0-5 3 

Kesalahan ejaan dan tanda baca 6-10 2 

Kesalahan ejaan dan tanda baca lebih dari 10 1 

10. Kerapian tulisan Tulisan siswa sudah rapi 3 

Tulisan siswa cukup rapi 2 

Tulisan siswa kurang rapi 1 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d.40 adalah sebagai berikut. 

 

         Nilai akhir : Jumlah skor yang diperoleh x 100 

                  Jumlah skor maksimal 
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Tabel 4. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Argumentasi 

No Kategori Rentang Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

75-84 

61-74 

0-60 

     

 

Temanggung,  Agustus 2011 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia,   Guru Praktikan, 

 

 

 

Drs. Eddy Triono     Risha Devina Rahzanie 

NIP. 195805171985031012     NIM 2101407130 

 

 

Mengetahui, 

Kepala SMA N 2 Temanggung 

 

 

 

Drs. Suryanto, M.Pd  

NIP. 196210161993021001 
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Contoh Karangan Argumentasi 

Siklus I 

 Sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa 

kecilnya. Pernyataan demikian pernah dikemukakan oleh seorang 

pakar psikologi pendidikan Sukarton (1992) behwa anak-anak kecil 

di bawah umur 15 tahun sudah banyak yang dilibatkan untuk 

mencari nafkah oleh orang tuanya. Hal ini dapat dilihat masih 

banyaknya  anak kecil yang mengamen atau mengemis di 

perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA, kemudain 

hasilnya diserahkan kepada orang tuanya untuk menopang 

kehidupan keluarga. Lebih-lebih sejak negeri ini terjadi krisis 

moneter, kecenderungan orang tua memperkerjakan anak sebagai 

penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana.  
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Contoh Karangan Argumentasi 

Siklus II 

 

Setelah manusia mulai menyadari dampak penggunaan bahan bakar fosil yang 

dapat membahayakan, manusia mulai berpikir untuk mencari bahan bakar 

alternatif. Tetapi, apakah bahan bakar alternatif lain yang diusulkan ini dapat 

efektif? Kita ambil contoh, bioetanol yang berasal dari jagung. Jika kita 

menggunakan etanol dari jagung ini, maka diperlukan berapa juta hektar lahan 

jagung untuk memenuhi kebutuhan manusia? Itu akan mengakibatkan dampak lain 

yaitu berkurangnya lahan tempat tinggal dan lahan hutan. Orang akan membuka 

hutan dan menjadikannya lahan jagung. Tentunya itu merusak lingkungan bukan? 

 

Kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai 

penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar. 

Ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya 

pengetahuan para petani dalam menggarap lahan tanahnya. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika panen di desa ini selalu gagal. 

 

Menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan 

SMP tidak latah masuk SMA. Kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi 

sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP 

yang sembarangan melanjutkan sekolah. Misalnya, lulusan SMP yang tidak 

mempunyai potensi bakat-minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tetapi 

memaksakan diri masuk SMA, dia tidak akan lulus UAN karena sulit mengikuti 

pelajaran di SMA. Tanpa lulus UAN mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Pada 

akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran di SMA tidak 

memberi bekal untuk bekerja. 
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REKAPITULASI NILAI SIKLUS I 

No Nama Siswa 
Aspek Total 

skor 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R-1 5 3 4 4 2 3 3 3 3 3 33 8,25 

2 R-2 5 5 5 4 4 1 2 2 1 3 32 8,0 

3 R-3 5 5 4 3 3 1 2 1 1 3 28 7,0 

4 R-4 5 3 4 4 2 2 3 2 1 3 29 7,25 

5 R-5 5 2 3 4 2 3 3 2 2 3 29 7,25 

6 R-6 5 2 3 3 1 1 3 2 3 3 26 6,5 

7 R-7 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 26 6,5 

8 R-8 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 30 7,5 

9 R-9 5 4 4 4 3 2 3 1 2 2 30 7,5 

10 R-10 5 4 1 4 3 2 3 3 3 3 29 7,25 

11 R-11 4 3 4 4 2 3 2 1 1 3 27 6,75 

12 R-12 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 26 6,5 

13 R-13 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

14 R-14 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 26 6,5 

15 R-15 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

16 R-16 2 3 4 4 2 3 2 2 2 2 26 6,5 

17 R-17 5 3 4 4 3 3 3 3 2 3 32 8,0 

18 R-18 4 3 4 4 2 3 2 1 1 3 27 6,75 

19 R-19 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

20 R-20 5 5 5 3 3 2 3 2 1 2 31 7,75 

21 R-21 4 3 4 4 2 3 2 1 1 3 27 6,75 

22 R-22 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

23 R-23 4 3 4 4 2 3 2 1 1 3 27 6,75 

24 R-24 4 5 5 4 3 2 3 2 2 2 32 8,0 

25 R-25 4 3 4 4 2 3 2 1 1 3 27 6,75 

26 R-26 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

27 R-27 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

28 R-28 4 3 4 4 2 3 2 1 1 3 27 6,75 

29 R-29 3 4 5 4 4 3 1 1 1 2 28 7,0 

30 R-30 4 4 4 3 3 3 1 2 1 2 27 6,75 
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REKAPITULASI NILAI SIKLUS II 

No Nama Siswa 
Aspek Total 

skor 
Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R-1 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 35 8,75 

2 R-2 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

3 R-3 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

4 R-4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

5 R-5 5 2 3 4 2 3 3 2 2 3 29 7,25 

6 R-6 5 3 4 3 2 3 3 3 3 3 33 8,25 

7 R-7 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

8 R-8 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

9 R-9 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 34 8,5 

10 R-10 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 37 9,25 

11 R-11 5 2 3 4 2 3 3 2 2 3 29 7,25 

12 R-12 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 29 7,25 

13 R-13 5 2 3 4 2 3 3 2 2 3 29 7,25 

14 R-14 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 32 8,0 

15 R-15 5 2 3 4 2 3 3 2 2 3 29 7,25 

16 R-16 4 3 4 3 2 2 3 3 3 2 29 7,25 

17 R-17 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 39 9,75 

18 R-18 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 29 7,25 

19 R-19 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 31 7,75 

20 R-20 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 38 9,5 

21 R-21 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 31 7,75 

22 R-22 4 4 4 3 3 2 3 3 3 2 31 7,75 

23 R-23 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 32 8,0 

24 R-24 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

25 R-25 5 4 4 4 3 2 3 3 3 2 33 8,25 

26 R-26 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 35 8,75 

27 R-27 5 2 3 4 2 3 3 2 2 3 29 7,25 

28 R-28 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 29 7,25 

29 R-29 4 3 4 4 2 2 3 3 3 2 29 7,25 

30 R-30 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 33 8,25 
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PEDOMAN OBSERVASI SISWA 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas : X 3 

No. Kelompok 
Aspek Observasi Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 3         Sisi positif: 

1. Keseriusan siswa dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran. 

2. Siswa yang berani 

bertanya. 

3. Siswa yang berani 

berpendapat dalam kelas 

4. Partisipasi aktif siswa 

dalam diskusi. 

 

Sisi negatif: 

5. Ketidakseriusan siswa 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

6. Siswa yang tidak berani 

bertanya. 

7. Siswa yang kurang berani 

berpendapat dalam kelas 

8. Kurangnya partisipasi 

aktif siswa dalam diskusi. 

2. 1         

3. 1         

4. 3         

5. 3         

6. 1         

7. 4         

8. 5         

9. 5         

10. 2         

11. 1         

12. 6         

13. 6         

14. 6         

15. 2         

16. 2         

17. 2         

18. 1         

19. 6         

20. 5         

21. 3         

22. 6         

23. 2         

24. 4         

25. 4         

26. 4         

27. 3         

28. 5         

29. 4         

30. 5         

Jumlah 

presentase 
        

(v) =  melakukan 

(-) = tidak melakukan 
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PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA 

Nama : 

No Absen : 

1. Apakah tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran menulis karangan 

argumnetasi? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. Materi apakah yang belum dipahami oleh siswa? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. Apa pendapat siswa mengenai pengajaran yang diberikan oleh guru? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Hal apakah yang disenangi siswa dari pembelajaran menulis karangan 

argumentasi? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Berikan saran dan kesan siswa mengenai pembelajaran menulis karangan 

argumentasi! 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa mengikuti pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana situasi kelas selama proses pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaiman kekritisan siswa pada saat berlatih bersama kelompok? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana kemampuan berbagi siswa selama mengikuti pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Bagaimana rasa ingin tahu siswa pada saat pembelajaran berlangsung? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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CONTOH CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS I 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa mengikuti pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana situasi kelas selama proses pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaiman kekritisan siswa pada saat berlatih bersama kelompok? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana kemampuan berbagi siswa selama mengikuti pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Bagaimana rasa ingin tahu siswa pada saat pembelajaran berlangsung? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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CONTOH CATATAN HARIAN GURU 

SIKLUS II 

 

1. Bagaimana kesiapan siswa mengikuti pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. Bagaimana respond dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. Bagaimana situasi kelas selama proses pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

4. Bagaiman kekritisan siswa pada saat berlatih bersama kelompok? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

5. Bagaimana kemampuan berbagi siswa selama mengikuti pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

6. Bagaimana rasa ingin tahu siswa pada saat pembelajaran berlangsung? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama : 

No Absen : 

Pertanyaan  

1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi? Berikan alasannya! 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………… 

2. Bagaimana menurut Anda pembelajaran menulis karangan argumentasi 

dengan memanfaatkan teknologi internet? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………. 

3. Materi apakah yang masih belum dipahami oleh Anda? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………… 

4. Bagaimanakah sebaiknya pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menurut Anda?  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………… 

5. Pengalaman apa yang Anda dapat dari kegiatan berkelompok dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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PEDOMAN SOSIOMETRI 

 

1. Siapakah siswa yang aktif bertanya dan berpendapat dalam kelompok 

Anda? 

………………………………………………………………………………

….....……………………………………………………………………… 

2. Siapakah siswa yang pasif dan suka mengganggu dalam kelompok Anda? 

………………………………………………………………………………

….....……………………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah tanggapan Anda belajar dengan membentuk kelompok 

belajar? 

………………………………………………………………………………

….................................................................................................................... 
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PEDOMAN DOKUMENTASI FOTO 

 

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa bersama peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. 

Aktivitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Aktivitas siswa pada awal pembelajaran dan pada saat menerima penjelasan 

guru. 

2. Aktivitas siswa pada saat berdiskusi dan belajar membacakan teks berita 

bersama dengan anggota kelompoknya. 

3. Aktivitas siswa yang menunjukkan pendidikan karakter mereka (keaktifan, 

kekritisan, kemampuan berbagi, rasa ingin tahu). 

4. Aktivitas siswa pada saat mengisi instrument yang diberikanoleh guru. 
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HASIL OBSERVASI SIKLUS I 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas : X 3 

No. Kelompok 
Aspek Observasi Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 3  - - - -    Sisi positif: 

9. Keseriusan siswa dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran. 

10. Siswa yang berani 

bertanya. 

11. Siswa yang berani 

berpendapat dalam kelas 

12. Partisipasi aktif siswa 

dalam diskusi. 

 

Sisi negatif: 

13. Ketidakseriusan siswa 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

14. Siswa yang tidak 

berani bertanya. 

15. Siswa yang kurang berani 

berpendapat dalam kelas 

16. Kurangnya partisipasi 

aktif siswa dalam diskusi. 

2. 1  - -  -    

3. 1 - - - -     

4. 3  - - - -    

5. 3     - - - - 

6. 1    -  - -  

7. 4    - - - -  

8. 5     - - - - 

9. 5     - - - - 

10. 2     - - - - 

11. 1     - - - - 

12. 6     - - - - 

13. 6     - - - - 

14. 6  - -  -   - 

15. 2  - - - -    

16. 2  - - -    - 

17. 2  - - - -    

18. 1 - - - -     

19. 6  - - - -    

20. 5  - -  -   - 

21. 3  - -  -   - 

22. 6  - - - -    

23. 2     - - - - 

24. 4  - -  -   - 

25. 4  - - - -    

26. 4     - - - - 

27. 3     - - - - 

28. 5  - - - -    

29. 4     - - - - 

30. 5  - -  -   - 

Jumlah 

presentase 
        

(v) =  melakukan 

(-) = tidak melakukan 
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HASIL OBSERVASI SIKLUS II 
Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas : X 3 

No. Kelompok 
Aspek Observasi Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. 3  - - - -    Sisi positif: 

1. Keseriusan siswa dalam 

mengikuti proses 

pembelajaran. 

2. Siswa yang berani 

bertanya. 

3. Siswa yang berani 

berpendapat dalam kelas 

4. Partisipasi aktif siswa 

dalam diskusi. 

 

Sisi negatif: 

5. Ketidakseriusan siswa 

dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

6. Siswa yang tidak berani 

bertanya. 

7. Siswa yang kurang berani 

berpendapat dalam kelas 

8. Kurangnya partisipasi 

aktif siswa dalam diskusi. 

2. 1  - -  -    

3. 1  - - -     

4. 3     - - - - 

5. 3     - - - - 

6. 1      - - - 

7. 4     - - - - 

8. 5     - - - - 

9. 5     - - - - 

10. 2     - - - - 

11. 1     - - - - 

12. 6     - - - - 

13. 6     - - - - 

14. 6   -  - -   

15. 2  - - - -    

16. 2  - -     - 

17. 2  - - - -    

18. 1  - -     - 

19. 6  - -  -   - 

20. 5  - -  -   - 

21. 3   -  - -  - 

22. 6  - -  -   - 

23. 2     - - - - 

24. 4   - - - -   

25. 4  - -  -   - 

26. 4     - - - - 

27. 3     - - - - 

28. 5  - -  -   - 

29. 4     - - - - 

30. 5   -  - -  - 

Jumlah 

presentase 
        

(v) =  melakukan 

(-) = tidak melakukan 
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Hasil Catatan Harian Siswa 

Siklus I 

 

6. Uraikan tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran menulis karangan 

argumnetasi! 

Hasil: Berdasarkan hasil catatan harian siswa yang telah diberikan oleh 

guru, kebnayakan siswa menggangap pembelajaran yang diberikan 

oleh guru ini cukup menarik dan menyenangkan. Akan tetapi masih 

banyak siswa yang merasa belum tertarik dengan pembelajaran ini 

karena guru terlalu cepat dalam menjelaskan . 

7. Sebutkan materi yang belum dipahami oleh siswa! 

Hasil : Kebanyakan siswa mengatakan materi yang belum mereka kuasai 

yaitu pada tahap membedakan antara fakta dan penguat yang 

dibutuhkan untuk menulis karangan argumentasi. Akan tetapi siswa 

sudah bisa menulis karangan argumentasi dengan baik. 

8. Uraikan pendapat siswa mengenai pengajaran yang diberikan oleh guru! 

Hasil : Kebanyakan siswa berpendapat bahwa pengajaran yang diberikan 

oleh guru cukup baik dan siswa sudha bisa memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Namun, masih ada siswa yang merasa guru 

terlalu cepat dalam menjelaskan materi yang disampaikan kepada 

siswa. 

9. Sebutkan hal yang disenangi siswa dari pembelajaran menulis karangan 

argumentasi! 

Hasil : Dari hasil catatan harian siswa yang diberikan oleh guru, siswa 

kebanyakan menjawab hal disukai oleh siswa yaitu ketika kegiatan 

berkelompok, ada pula siswa yang mengatakan menyukai kegiatan 

berpendapat di dalam kelas, dan lain-lain. 

 

 

10. Berikan saran dan kesan siswa mengenai pembelajaran menulis karangan 

argumentasi! 
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Hasil : Berdasarkan hasil catatan harian siswa, siswa menyarak agar guru 

menambah contoh karangan argumentasi agar lebih dimengerti dan 

menyarankan agar guru tidak terlalu cepat dalam menjelaskan. 

Kesan siswa mengenai pembelajaran ini, mereka merasa senang 

mendapat wawasan baru dengan jenis pembelajaran yang baru 

diberikan oleh guru. 
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Hasil Catatan Harian Siswa 

Siklus II 

 

1. Uraikan tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran menulis karangan 

argumnetasi! 

Hasil: Berdasarkan hasil catatan harian yang telah diisi oleh siswa setelah 

melakukan pembelajaran yang diberikan oleh guru menunjukkan 

hasil yang memuaskan. Kebanyakan siswa merasa tertarik dengan 

pembelajaran menulis karangan argumentasi dengan menggunakan 

metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis ICT. 

Siswa kini lebih senang dengan kegiatan menulis disbanding pada 

siklus I 

2. Materi yang belum dipahami oleh siswa! 

Hasil : Dari hasil yang diperoleh melalui lembar catatan harian siswa, 

sebagian besar siswa sudah memahami materi yang disampaikan 

oleh guru, namun masih ada siswa yang belum memahami materi 

dari bagian menulis karangan argumentasi ini yaitu ada materi 

penguat. Akan tetapi pada saat siswa melakukan kegiatan meulis, 

siswa mampu mengatasi dengan baik. 

3. Uraikan pendapat siswa mengenai pengajaran yang diberikan oleh guru! 

Hasil: Kebanyakan pendapat siswa mengenai pengajaran yang diberikan 

oleh guru menyenangkan dan mengasikkan. Siswa senang dengan 

metode pengajaran yang tidak seperti yang digunakan oleh guru. 

Siswa juga senang dengan cara mengajar guru yang terkadang serius 

terkadang juga santai dan disertai lelucon. Akan tetapi masih ada 

siswa yang berpendapat guru masih terlalu cepat dalam 

menyampaikan materi yang akan diberikan. 

 

 

4. Sebutkan hal yang disenangi siswa dari pembelajaran menulis karangan 

argumentasi! 
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Hasil : Hasil hasil lembar catatan harian siswa, jawaban siswa mengenai hal 

mereka senangi dari pembelajaran ini sangat beragam. Ada siswa 

yang menyukai kegiatan berkelompok, ada pula yang menyukai 

ketika bermain internet, ada yang menyukai kegiatan beradu 

pendapat di dalam kelas, dan lain-lain. Dibandingkan dengan siklus I 

siswa sudah lebih menyukai pembelajaran ini. 

5. Berikan saran dan kesan siswa mengenai pembelajaran menulis karangan 

argumentasi! 

Hasil : saran yang diberikan oleh siswa untuk pembelajaran ini beragam dari 

berbagai siswa. Ada siswa yang menyarankan agar lebih 

memperbanyak permainan dalam pembelajaran, ada pula siswa yang 

menyarankan agar pembelajaran tidak terlalu cepat, dan lain-lain. 

Untuk kesan siswa mengenai pembelajaran ini kebanyakan siswa 

sangat menyukai pembelajaran ini dan merasa tertarik dengan 

pembelajaran ini. 
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HASIL CATATAN HARIAN GURU  

SIKLUS I 

 

5. Jelaskan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT! 

Pada awal pembelajaran ini berlangsung, siswa masih merasa canggung 

untuk mengikutinya bahkan ada yang tidak memperhatikan pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Dengan metode yang baru siswa merasa aneh dengan 

pembelajaran ini dan lagi sembari bermain internet untuk mencari informasi. 

Namun, pada pertemuan kedua siswa sudah lebih menghormati guru dan lebih 

siap untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Siswa lebih 

memahami maksud pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dalam mengerjakan 

tugas siswa juga lebih sigap, karena sudah berlatih pada pertemuan pertama. 

 

6. Jelaskan respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT! 

Respon siswa dalam mengikuti pembelajaran ini awalnya kurang. Siswa 

kurang antusias dan tertarik untuk mengikuti prose pembelajaran ini. Karena 

kebanyakan siswa kurang menyukai kegiatan menulis. Dengan demikian, guru 

membutuhkan strategi yang menarik agar siswa menjadi tertarik dengan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Untuk keaktifan siswa dalam 

pembelajaran ini sudah baik. Siswa mau bertanya dan berpendapat dalam proses 

pembelajaran, serta siswa juga senang dalam kegiatan berkelompok. Siswa 

sangat senang dengan kegiatan berkelompok, karena siswa bersama dengan 

teman-temannya dapat berbagi pikiran, pendapat, dan ide. 

 

7. Uraikan situasi kelas selama proses pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

ICT! 
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Situasi kelas selama pembelajaran berlangsung cukup kondusif. Siswa ada 

yang mau bertanya dan berpendapat di dalam kelas. Meski masih ada siswa yang 

kurang berkonsentrasi dalam mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh 

guru. Ada siswa yang suka melihat ke luar kelas, ada juga siswa yang suka 

bercanda dengan teman sebangku, dan ada pula siswa yang bermain internet 

untuk kepentingan di luar pembelajaran. Meski demikian, banyak siswa yang 

lebih berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

 

8. Uraikan kekritisan siswa pada saat berlatih bersama kelompok menulis karangan 

argumentasi! 

Pada saat siswa berkelompok, siswa sangat senang dan berantusias. Siswa 

lebih aktif dalam berkelomok, siswa juga menjadi lebih kritis dalam 

berpendapat, karena mereka merasa bebas untuk mengeluarkan pendapat dan ide 

mereka di depan teman-teman mereka sendiri, sehingga siswa menjadi lebih 

kritis dalam berpendapat. Dalam berkelompok siswa akan dituntut untuk bekerja 

sama dengan siswa lain untuk menulis karangan argumentasi dari berita yang 

mereka temukan di internet.  

 

9. Uraikan kemampuan berbagi siswa selama mengikuti mengikuti pembelajaran 

menulis karangan argumentasi! 

Selama penbelajaran berlangsung, siswa akan diminta untuk saling berbagi, 

baik ketika berkelompok maupun tidak. Siswa akan diminta berbagi pemikiran 

mereka dalam diskusi kelompok dan berbagi pendapat mereka dalam 

mengoreksi pekerjaan mereka. Siswa sangat senang dengan kegiatan ini, siswa 

juga lebih kritis dalam mengoreksi pekerjaan teman dan tidak segan meskipun 

salah. Mereka juga sangat kompak ketika harus bersama-sama untuk 

mengerjakan tugas menulis karangan argumentasi. 

 

10. Jelaskan rasa ingin tahu siswa pada saat pembelajaran menulis karangan 

argumentasi berlangsung! 
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Selama pembelajaran berlangsung guru melihat rasa ingin tahu siswa cukup 

baik. Siswa cukup baik merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru, siswa 

memiliki keberanian untuk bertanya mengenai materi yang diberikan oleh guru. 

Siswa memiliki rasa ingin tahu untuk mengetahu materi yang ingin mereka 

ketahui untuk menambah wawasan mereka. 
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HASIL CATATAN HARIAN GURU  

SIKLUS II 

 

1. Jelaskan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT! 

Pada siklus II ini kesiapan siswa lebih baik mengikuti pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Siswa sudah terbiasa dengan gaya pengajaran yang 

diberikan oleh guru, sehingga siswa menjadi lebih antusias untuk mengikuti 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Disbanding dengan siklus I, pada siklus 

II ini siswa lebih siap dalam mengikuti pembelajaran menulis karangan 

argumentasi yang diberikan oleh guru. 

 

2. Jelaskan respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis karangan 

argumentasi menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan 

pembelajaran berbasis ICT! 

Respon siswa dalam mengikuti pembelajaran pada siklus II ini lebih baik 

disbanding siklus I. Siswa lebih antusias dan tertarik untuk mengikuti proses 

pembelajaran ini. Kebanyakan siswa sudah mulai menyukai kegiatan menulis. 

Siswa lebih menguasai materi yang diberikan oleh guru, siswa juga lebih baik 

dalam merespon tugas yang diberikan oleh guru. 

Untuk keaktifan siswa dalam pembelajaran ini lebih baik disbanding siklus 

I. Siswa mau bertanya dan berpendapat dalam proses pembelajaran, serta siswa 

juga senang dalam kegiatan berkelompok. Siswa sangat senang dengan kegiatan 

berkelompok, karena siswa bersama dengan teman-temannya dapat berbagi 

pikiran, pendapat, dan ide. Jika pada siklus I masih ditemukan siswa yang gaduh 

dan kurang berkonsentrasi, ada siklus II ini siswa siswa lebih bisa mengikuti 

pembelajaran dengan baik. 
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3. Uraikan situasi kelas selama proses pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menggunakan metode kontekstual dengan menerapkan pembelajaran berbasis 

ICT! 

Situasi kelas selama pembelajaran pada siklus II ini berlangsung lebih 

kondusif. Siswa aktif bertanya dan berpendapat di dalam kelas. Mereka juga 

sangat antusias ketika beradu pendapatt dengan siswa lainnya di dalam kelas. 

Siswa lebih baik dalam membedakan waktu untuk belajar dan bermain. Ketika 

berinternet, siswa juga tidak menggunakannya untuk kepentingan lain. Siswa 

juga lebih berantusias menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

 

4. Uraikan kekritisan siswa pada saat berlatih bersama kelompok menulis karangan 

argumentasi! 

Kekritisan siswa pada siklus II ini lebih baik dibanding siklus I. siswa lebih 

kritis dalam menanggapi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ketika siswa 

berkelompok, siswa juga lebih kritis dalam menuangkan ide mereka ke dalam 

tulisan argumentasi mereka. Siswa menjadi lebih kritis dalam mengeluarkan ide 

kreatif mereka ketika berkelompok. Siswa merasa lebih leluasa ketika mereka 

bersama dengan teman-teman mereka sendiri.  

 

5. Uraikan kemampuan berbagi siswa selama mengikuti mengikuti pembelajaran 

menulis karangan argumentasi! 

Pada siklus II ini siswa lebih baik dalam kemampuan berbagi mereka. 

Kemampuan berbagi siswa dalam berkelompok menajadi lebih baik. Siswa lebih 

baik dalam membagi kemampuan mereka ketika berkelompok. Siswa lebih baik 

dalam membagi pemikiran dan ide mereka untuk dijadikan tulisan argumentasi. 

Ketika siswa mengoreksi pekerjaan teman, siswa juga sudah terbiasa membagi 

pengetahuan mereka untuk bersama-sama menentukan yang salah dan yang 

benar menurut mereka. 
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6. Jelaskan rasa ingin tahu siswa pada saat pembelajaran menulis karangan 

argumentasi berlangsung! 

Selama pembelajaran berlangsung pada siklus II ini, rasa ingin tahu siswa 

lebih besar. Siswa semakin penasaran untuk menulis dan mengenai materi-

materi yang diberikan oleh guru. Siswa lebih berani untuk bertanya dan 

berpendapat ketika di dalam kelas. Antusias siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menjadi lebih baik. Keingintahuan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran menjadi lebih baik. Siswa juga lebih senang dalam mengikuti 

pembelajaran. 
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CONTOH LEMBAR SOSIOMETRI 

SIKLUS i 

 

4. Siapakah siswa yang aktif bertanya dan berpendapat dalam kelompok 

Anda? 

………………………………………………………………………………

….....……………………………………………………………………… 

5. Siapakah siswa yang pasif dan suka mengganggu dalam kelompok Anda? 

………………………………………………………………………………

….....……………………………………………………………………… 

6. Bagaimanakah tanggapan Anda belajar dengan membentuk kelompok 

belajar? 

………………………………………………………………………………

….................................................................................................................... 
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CONTOH LEMBAR SOSIOMETRI 

SIKLUS ii 

 

1. Siapakah siswa yang aktif bertanya dan berpendapat dalam kelompok 

Anda? 

………………………………………………………………………………

….....……………………………………………………………………… 

2. Siapakah siswa yang pasif dan suka mengganggu dalam kelompok Anda? 

………………………………………………………………………………

….....……………………………………………………………………… 

3. Bagaimanakah tanggapan Anda belajar dengan membentuk kelompok 

belajar? 

………………………………………………………………………………

….................................................................................................................... 
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HASIL WAWANCARA 

SIKLUS I 

 

6. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi? Berikan alasannya! 

Hasil : Pada siklus I ini jawaban siswa masih banyak yang berbeda. Ada 

siswa yang mengatakan tidak berminat dengan pembelajaran menulis 

karena mereka tidak tertarik dengan kegiatan menulis yang 

membosankan. Akan tetapi, ada pula siswa yang mengatakan tertarik 

dan berminat dengan pembelajaran menulis ini, karena pembelajaran 

ini mudah dipahami dan dilakukan. 

 

7. Bagaimana menurut Anda pembelajaran menulis karangan argumentasi 

dengan memanfaatkan teknologi internet? 

Hasil : Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh guru kepada 

seluruh siswa, kebanyakan siswa mengatakan bahwa pembelajaran 

ini menyenangkan dan menarik. Meski ada siswa yang belum 

berminat dengan kegiatan menulis, namun mereka mengatakan 

pembelajaran ini menyenangkan dan menarik bagi mereka. 

 

8. Materi apakah yang masih belum dipahami oleh Anda? 

Hasil : Dari hasil lembar wawancara yang diberikan oleh guru, ditemukan 

bahwa siswa msih mengalami kesulitan dalam membedakan antara 

fakta dan penguat dalam tulisan argumentasi. Siswa sulit 

membedakan membuat kalimat penguat karangan tersebut dan fakta 

untuk karangan tersebut. Meskipun demikian, siswa sudah baik 

dalam mengarang karangan argumentasi. 

 

9. Bagaimanakah sebaiknya pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menurut Anda?  
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Hasil : Kebanyakan siswa mengatakan menyukai pembelajaran dengan 

berkelompok, sehingga siswa menginginkan pembelajaran dengan 

berkelompok lebih dimaksmalkan. Siswa juga mengatakan 

pembelajaran yang dilakukan sudah baik, sehingga tidak 

memerlukan tindakan khusus lainnya. 

 

10. Pengalaman apa yang Anda dapat dari kegiatan berkelompok dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi? 

Hasil : Banyak pengalaman yang diperoleh siswa selama mengikuti 

pembelajaran ini, banyak siswa yang mengatakan pengalaman yang 

mereka sukai ketika berkelompok, ada pula siswa yang menyukai 

kegiatan berpendapat, dan ada pula siswa yang mengatakan 

pengalaman yang berkesan ketika mereka mengerti arti 

kebersamaan ketika berkerja sama dalam kelompok. 
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HASIL WAWANCARA 

SIKLUS II 

 

1. Apakah selama ini Anda berminat dengan pembelajaran menulis karangan 

argumentasi? Berikan alasannya! 

Hasil : Pada siklus II ini kebanyakan siswa sudah tertarik dan berminat 

mengikuti pembelajaran menulis karangan argumentasi ini. Siswa 

lebih menyukai menulis dengan diselingi kegiatan bermain.akan 

tetapi, masih ada siswa yang belum tertarik dengan kegiatan menulis 

karangan argumentasi ini. Siswa masih tidak menyukai kegiatan 

menulis. Akan tetapi disbanding pada siklus I, pada siklus II ini 

siswa yang berminat dengan pembelajaran ini lebih banyak. 

 

2. Bagaimana menurut Anda pembelajaran menulis karangan argumentasi 

dengan memanfaatkan teknologi internet? 

Hasil : Pada siklus II ini siswa sangat menyukai kegiatan berinternet. Siswa 

merasa kegiatan ini berkesan dan lebih menyenangkan. Siswa juga 

merasa kegiatan ini menarik mereka untuk menyukai kegiatan 

menulis. Dibanding pada siklus I, kegiatan ini pada siklus II lebih 

mendapatkan respon yang baik dan lebih mengena untuk siswa. 

Siswa lebih mudah menggunakan internet sebagai alat untuk 

mencari informasi yang mereka butuhkan. 

 

3. Materi apakah yang masih belum dipahami oleh Anda? 

Hasil : Sebagian besar siswa merasa sudah memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Walaupun belum menguasainya, namun siswa 

sudah bisa menerapkannya dalam tulisan argumentasi. Pada lembara 

wawancara siswa kebanyakan menjawab mereka tidak memiliki 

materi yang belum mereka pahami pada pembelajaran menulis 

karangan argumentasi ini. 
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4. Bagaimanakah sebaiknya pembelajaran menulis karangan argumentasi 

menurut Anda?  

Hasil : Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa, kebanyakan siswa 

mengatakan pembelajaran yang diberikan oleh guru sudah baik. 

Siswa sudah menyukai pembelajaran yang diberikan oleh guru. 

Meski masih ada siswa yang meminta aagar guru tidak terlalu ceat 

dalam menjelaskan materi, tetapi ada juga siswa yang menyukai 

pembelajaran ini. 

 

5. Pengalaman apa yang Anda dapat dari kegiatan berkelompok dalam 

pembelajaran menulis karangan argumentasi? 

Hasil : Pengalaman yang diterima oleh siswa dari pembelajaran menulis 

karangan argumentasi yang diterima oleh siswa ini sangat banyak. 

Ada siswa yang mengatakan pengalaman yang diperolehnya ketika 

berkelompok dan ada pula yang mengatakan pengalaman yang 

mereka peroleh ketika saling mengemukakan pendapat mereka di 

dalam kelas dan saling melemparkannya kepada siswa lainnya. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS X 3 

SMA N 2 TEMANGGUNG 

No Nama Siswa 

1 Aditya Fadli Ardani 

2 Afan Chafidz 

3 Agi Diyastuti 

4 Andi Dewantoro 

5 Arga Wibisono 

6 Arien Maylina Wisudaningrum 

7 Cristy Sekar Herda Ningtyas 

8 Desi Riski Aristia 

9 Desy Ady Kristian 

10 Dinda Widya Murti 

11 Erin Astuti 

12 Everedy Lemans 

13 Hanif Anandita Widogusti 

14 Ilham Andhika Pratama 

15 Insan Pratiwi 

16 Iqbal Balbo 

17 Irma Swastika Yuanti 

18 Kristian Priyo Agung Wibowo 

19 Octa Sakti Dwi Prasetya 

20 Rachel Tia Rolasia 

21 Reyno Mahardika Sulayman 

22 Rikki Wicaksono 

23 Rionaldo Elen Pamungkas 

24 Rizky Kharuniajati 

25 Utia Dina Nasiroh 

26 Very Primadani 

27 Wahyu Elko Septiyono 

28 Widya Nurafni 

29 Yogi Aulia 

30 Yuliani Ayu Christina Putri  
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DAFTAR NAMA KELOMPOK KELAS X3 

SMA N 2 TEMANGGUNG 

Kelompok 1: 

1. Afan chafidz 

2. Agi Diyastuti 

3. Arien Maylina W 

4. Erin Astuti 

5. Kristian P 

Kelompok 2: 

1. Dinda W 

2. Insan Pratiwi 

3. Irma Swastika Y 

4. Iqbal Balbo 

5. Rionaldo Elen P 

Kelompok 3: 

1. Arga W 

2. Reyno Mahardika S 

3. Wahyu Elko S 

4. Andi Dewantoro 

5. Aditya Fadli A 

Kelompok 4: 

1. Risky Kharuniajati 

2. Cristy Sekar HN 

3. Very Primadani 

4. Yogi Aulia 

5. Utia Dina N 

Kelompok 5: 

1. Desi Riski A 

2. Widya N 

3. Rachel Tia R 

4. Desy Adi K 

5. Yuliani Christina P 

Kelompok 6: 

1. Everedy Lemans 

2. Octa Sakti 

3. Hanif Anindita 

4. Ilham Andhika 

5. Rikki W 

 
 


