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SARI 
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Kata kunci: keterampilan menulis, paragraf persuasi, model pembelajaran berbasis 

masalah dengan media kliping berita media cetak 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, keterampilan menulis 

paragraf persuasi siswa kelas XA SMA Negeri 1 Gemuh masih rendah . Hal ini 

terbukti dari nilai rata-rata yang diperoleh siswa dalam menulis paragraf persuasi 

prasiklus kebanyakan masih di bawah 68, hanya 11 siswa yang mendapat nilai di 

atas batas standar ketuntasan minimal. Padahal standar ketuntasan minimal untuk 

kompetensi dasar tersebut adalah 68. Dengan demikian kelas XA masih belum 

mencapai nilai batas minimum yang ditentukan. Keadaan yang demikian 

membuat peneliti tertarik untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan 

tersebut. Upaya yang dilakukan peneliti adalah untuk meningkatkan keterampilan 

menulis paragraf persuasi melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan 

media kliping berita media cetak.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  1) bagaimanakah 

peningkatan keterampilan menulis paragraf persuasi; 2) bagaimanakah perubahan 

perilaku belajar siswa kelas XA SMA Negeri I Gemuh; dan 3) bagaimanakah 

minat siswa kelas XA SMA Negeri I Gemuh setelah menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan media kliping berita media cetak. 

 Penelitian yang dilaksanakan merupakan penelitian tindakan kelas yang 

menggunakan dua siklus. Objek penelitian adalah siswa kelas XA SMA Negeri 1 

Gemuh yang berjumlah 36 siswa. Variabel yang terdapat dalam penelitian adalah 

1) menulis paragraf persuasi, dan 2) model pembelajaran berbasis masalah dengan 

media kliping berita media cetak. Teknik pengumpulan data menggunakan 

instrumen tes berupa tes keterampilan menulis paragraf dan instrumen nontes 

dalam bentuk observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi foto. Kemudian 

data yang didapat dianalisis secara kualitatif untuk data nontes maupun kuantitatif 

untuk data tes. 

Hasil penelitian mengindikasikan terdapat peningkatan pada keterampilan 

menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas XA SMA Negeri I Gemuh. 

Persentase ketuntasan siswa dalam menulis paragraf persuasi pada prasiklus hanya 

mencapai 69% dan masih kurang dari standar ketuntasan yang ditetapkan, yaitu 

sebesar 85%. Persentase ketuntasan pada siklus I mencapai 78%. Hal ini juga 

masih kurang dari batas ketuntasan yang ditentukan. Pada siklus II persentase 
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ketuntasan mencapai 89% dan sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan. 

Selain itu perilaku dan minat siswa pun meningkat menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dipaparkan, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut 1) bagi guru bahasa Indonesia, sebaiknya menggunakan 

model pembelajarn berbasis masalah dengan media kliping berita dalam 

pembelajaran keterampilan menulis paragraf persuasi, 2) bagi siswa, sebaiknya 

aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan selalu berlatih menulis terutama 

menulis paragraf persuasi, dan 3) bagi peneliti, sebaiknya ada penelitian lanjutan 

dari penelitian ini dengan model yang lain untuk menambah khasanah ilmu 

bahasa. 

 

  




