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SARI 

Syarif, Abdullah Qoyyumus. 2011. Peningkatan Keterampilan Menulis 

Argumentasi melalui Media Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata 

Kunci pada Siswa Kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak. Skripsi, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Subyantoro, M.Hum. 

Pembimbing II: Debby Luriawati Naryatmojo, S.Pd., M.Pd.  

Kata kunci: keterampilan menulis argumentasi, media gambar karikatur, teknik 

pancingan kata kunci 

Keterampilan menulis argumentasi siswa kelas X.1 MA Al Hadi 

Mranggen Demak masih rendah. Hal tersebut disebabkan siswa maupun guru 

menganggap keterampilan menulis argumentasi sulit untuk dikuasai maupun 

diajarkan. Penggunaan media dan teknik pembelajaran kurang menarik dan 

membosankan. Selain itu, guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

membimbing siswa dalam menguasai keterampilan menulis argumentasi. Faktor 

lain yang memengaruhi rendahnya keterampilan siswa dalam menulis argumentasi 

adalah rendahnya minat siswa dalam pembelajaran menulis argumentasi sehingga 

siswa sulit menuangkan ide, gagasan, dan argumennya.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana proses 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak?, (2) 

bagaimana peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa kelas X.1 MA 

Al Hadi Mranggen Demak setelah melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci?, dan 

(3) bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak 

setelah melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci?. Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu 

(1) mendeskripsi proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci pada siswa kelas X.1 MA Al Hadi 

Mranggen Demak, (2) mendiskripsi peningkatan keterampilan menulis 

argumentasi siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak setelah 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci, dan (3) mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas 

X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak setelah melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Penelitian 

tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap 

siklus terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 

ini adalah keterampilan menulis argumentasi siswa MA kelas X. Sumber data 

yang digunakan adalah siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak dengan 

jumlah 32 siswa, terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel keterampilan menulis 

argumentasi dan variabel penggunaan media gambar karikatur dan teknik 

i 



108 

 

 

 

pancingan kata kunci. Pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Tes 

dilaksanakan dalam bentuk uraian berupa tes menulis argumentasi, sedangkan 

teknik nontes diterapkan melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru 

dan siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Teknik analisis data 

yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara kuantitatif dan kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui nilai rata-rata yang dicapai oleh 

siswa sebelum diberi tindakan, yaitu sebesar 54,78 dan berada dalam kategori 

kurang. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 13,25 

atau 24,19% menjadi sebesar 68,03 dan berada dalam kategori cukup. Nilai rata-

rata pada siklus I belum mencapai batas ketuntasan yang telah ditetapkan oleh 

peneliti sehingga dilakukan siklus II. Pada siklus II, nilai rata-rata keterampilan 

menulis argumentasi meningkat sebesar 13,97 atau 20,53% menjadi sebesar 82 

dan berada dalam kategori baik. Selain itu, hasil nontes menunjukkan adanya 

perubahan perilaku siswa ke arah positif. Perubahan perilaku yang terjadi adalah 

siswa lebih aktif selama pembelajaran, lebih berfokus terhadap penjelasan guru 

dan berdisiplin dalam tugas, lebih jujur pada saat menulis argumentasi, lebih 

percaya diri dan saling menghargai dalam kegiatan presentasi, serta lebih mampu 

bekerja sama dan berbagi dengan temannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis argumentasi dengan menggunakan media gambar karikatur 

dan teknik pancingan kata kunci telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan menulis argumentasi siswa kelas X.1 MA Al Hadi  

Mranggen Demak dan mengubah perilaku siswa ke arah yang lebih positif. 

Mengacu pada simpulan tersebut, peneliti menyarankan agar guru bahasa dan 

sastra Indonesia menggunakan model pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Penerapan model tersebut 

sebaiknya disesuaikan dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan sekolah, serta 

kondisi lingkungan masyarakat sekitar sehingga hasil yang diperoleh bermanfaat 

secara maksimal. Para peneliti bidang bahasa dan sastra Indonesia disarankan agar 

melakukan penelitian lanjutan  mengenai keterampilan menulis argumentasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa sangatlah 

penting untuk dikuasai, terutama di era teknologi canggih seperti sekarang ini, 

karena melalui tulisan, orang dapat mengungkapkan ide dan gagasannya tanpa 

harus bertatap muka secara langsung dengan orang lain atau pembaca. Menurut 

Wiyanto (2004:4), tulisan dapat menembus ruang dan waktu. Artinya, tulisan 

dapat dibaca oleh orang yang berada di berbagai tempat pada waktu sekarang dan 

yang akan datang sehingga ilmu pengetahuan dapat terus berkembang. Namun, 

banyak orang yang tidak menyadari pentingnya keterampilan menulis. Bahkan 

sebagian besar mereka merasa malas dan enggan menulis, karena dalam proses 

menulis dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan waktu yang luang. Oleh 

karena itu, peningkatan keterampilan menulis sangat perlu diupayakan. 

Salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan di sekolah adalah 

keterampilan menulis, termasuk keterampilan menulis argumentasi. Keterampilan 

menulis argumentasi tergolong keterampilan yang tidak mudah dikuasai. Hal 

tersebut disebabkan penulis argumentasi harus mampu memengaruhi pembaca 

agar percaya dengan apa yang diungkapkannya. Pernyataan-pernyataan yang 

diungkapkan harus disertai dengan fakta-fakta yang mendukung dan 

membuktikan gagasan-gagasan penulisnya. Dibutuhkan pengetahuan dan 

pengalaman yang luas agar penulis mampu meyakinkan pembaca terhadap isi 
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tulisannya. Selain itu, diperlukan latihan secara rutin dan bertahap agar bisa 

menulis argumentasi secara terampil. Bila hal tersebut dapat terpenuhi, 

keterampilan menulis argumentasi tidaklah sulit untuk dikuasai. 

Uraian tersebut bertolak belakang dengan kondisi pembelajaran menulis 

argumentasi yang terjadi di sekolah. Guru maupun siswa masih menganggap  

keterampilan menulis argumentasi lebih sulit diajarkan maupun dikuasai daripada 

keterampilan berbahasa yang lain atau keterampilan menulis selain argumentasi. 

Selain itu, guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk membimbing siswa 

dalam menguasai keterampilan menulis argumentasi. 

Mengingat lemahnya kondisi pembelajaran menulis di sekolah semacam 

itu, wajar apabila siswa tidak berminat dalam melaksanakan pembelajaran 

sehingga kurang terampil dalam menulis argumentasi. Rendahnya minat siswa 

juga tidak lepas dari faktor perencanaan dan pendekatan pembelajaran menulis 

argumentasi. Pemilihan media yang menarik dan efektif disertai teknik yang tepat 

dapat meningkatkan semangat dan keaktifan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelas. 

Salah satu alternatif pemilihan media dan teknik untuk meningkatkan 

keterampilan menulis argumentasi siswa adalah menerapkan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci pada pembelajaran menulis 

argumentasi. Pembelajaran tersebut menuntut siswa untuk menguasai kompetensi 

dasar yang telah disebutkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), yaitu siswa dapat menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat 

dalam bentuk paragraf argumentatif. Kompetensi dasar tersebut akan dapat 
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tercapai dengan baik apabila siswa telah memenuhi indikator-indikator 

pembelajaran yang meliputi: (1) mampu mengidentifikasi topik dengan 

menentukan kata-kata kunci, mengembangkannya menjadi kalimat-kalimat 

sederhana yang mengandung proposisi, dan menyimpulkan topik berdasarkan 

gambar karikatur, (2) mampu mengorganisasi isi tulisan argumentasi sesuai 

struktur dan pola pengembangan yang isinya bertujuan meyakinkan pembaca 

dengan menunjukkan fakta-fakta yang dapat mendukung gagasannya, (3) mampu 

menulis argumentasi dengan memperhatikan penggunaan bahasa dan EYD. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak, peneliti 

mendapat keterangan bahwa dalam menulis argumentasi, banyak siswa yang 

memperoleh nilai di bawah standar atau dapat dikatakan belum mencapai KKM 

yang telah ditetapkan oleh guru atau sekolah, yaitu 70. Berdasarkan daftar hasil 

belajar siswa, sebanyak 40% dari jumlah siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen 

Demak belum mendapatkan nilai yang dianggap tuntas. Rendahnya nilai yang 

diperoleh siswa dapat diukur dari pencapaian indikator yang belum maksimal 

yang menjadi bukti kemampuan menulis argumentasi siswa masih rendah.  

Pada indikator mampu mengidentifikasi topik dengan menentukan kata-

kata kunci, mengembangkannya menjadi kalimat-kalimat sederhana yang 

mengandung proposisi, dan menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur, 

siswa sudah dapat mengidentifikasi kata-kata kunci sesuai topik yang terkandung 

dalam gambar karikatur. Selain itu, siswa juga merasa lebih mudah karena dalam 

menentukan kata-kata kunci, siswa berkolaborasi dengan guru. Siswa juga sudah 
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dapat mengungkapkan gagasannya dan membuat kalimat sederhana, serta dapat 

menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur. Akan tetapi, masih ada 

beberapa kalimat yang belum mengandung proposisi. Jadi, pada indikator 

tersebut, siswa tidak banyak mengalami kesulitan. 

Kelemahan siswa terdapat pada indikator mampu mengorganisasi isi 

tulisan argumentasi sesuai struktur dan pola pengembangan yang isinya bertujuan 

meyakinkan pembaca dengan menunjukkan fakta-fakta yang dapat mendukung 

gagasannya. Hal ini disebabkan siswa belum memahami karakteristik argumentasi 

serta malas membaca dan menyimak, sehingga informasi yang diketahui siswa 

menjadi terbatas. Akhirnya, siswa tidak mampu meyakinkan pembaca karena 

tidak dapat mengungkapkan fakta-fakta sebagai bukti yang dapat memperkuat 

argumen yang disampaikan.  

Siswa juga masih lemah pada indikator mampu menulis argumentasi 

dengan memperhatikan penggunaan bahasa dan EYD. Siswa kesulitan dalam 

mengembangkan kerangka argumentasi yang telah dibuat menjadi sebuah 

paragraf yang kohesif dan koheren. Selain itu, tulisan argumentasi yang dihasilkan 

siswa menunjukkan rendahnya penguasaan kosakata, kekurangtepatan diksi, 

ketidakefektifan kalimat, serta ketidakbakuan ejaan. 

Kelemahan-kelemahan siswa dalam mencapai indikator pembelajaran 

menulis argumentasi tersebut harus segara diatasi agar keterampilan menulis 

argumentasi siswa dapat meningkat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah 

menerapkan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci.  
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Ada berbagai jenis media ditinjau dari segi audio, visual, maupun 

audiovisual. Media visual paling cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran 

menulis karena siswa dapat mengamati objek secara mendalam dalam kurun 

waktu yang relatif lama sehingga siswa mudah dan bebas menggali gagasan dan 

informasi dari objek tersebut untuk dikembangkan menjadi sebuah tulisan. 

Berbeda dengan media visual, media audio maupun audiovisual berkaitan dengan 

indra pendengaran (Sadiman 2008:49). Media tersebut menghantarkan informasi 

secara sekilas sehingga siswa sulit menerima informasi secara lengkap dan jelas. 

Media tersebut lebih cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran menyimak.  

Menurut hemat peneliti, media gambar karikatur merupakan salah satu 

jenis media visual yang menarik dan efektif untuk digunakan dalam pembelajaran 

menulis argumentasi. Efek visualisasi gambar karikatur yang biasanya 

mengandung humor dan sindiran dapat menarik minat siswa. Gambar karikatur 

mengandung pesan, kritik, dan informasi yang dapat merangsang siswa untuk 

mengungkapkan gagasan-gagasannya. Gambar karikatur juga berfungsi 

mengkhususkan topik dan sebagai sarana untuk menghubungkan berbagai bahan 

seperti fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, hasil-hasil observasi, berita-berita di 

media, dan dokumen-dokumen penting yang dapat digunakan untuk memperkuat 

argumen yang disampaikan sesuai dengan topik yang terkandung dalam gambar 

karikatur. Selain itu, media gambar karikatur juga tergolong murah dan mudah 

didapat, serta efisien dan mudah diterapkan dalam pembelajaran.  

Selain memiliki keunggulan, media gambar karikatur juga memiliki 

kelemahan, yaitu gambar yang disajikan terkadang sulit ditafsirkan oleh siswa. 
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Pesan yang disampaikan oleh karikaturis melalui gambar karikatur harus dapat 

ditafsirkan dan dipahami oleh siswa dengan tepat. Peneliti memberikan solusi 

dengan cara menerapkan teknik pancingan kata kunci untuk memudahkan siswa 

dalam memahami pesan atau topik yang terkandung dalam gambar karikatur. 

Teknik pembelajaran kata kunci termasuk salah satu teknik pembelajaran 

kosakata yang dikembangkan oleh Suyatno (2004). Pada saat pembelajaran 

menulis argumentasi, teknik pancingan kata kunci diterapkan dengan cara guru 

memancing siswa untuk menentukan kata-kata kunci sesuai topik yang 

terkandung dalam gambar karikatur. Pancingan kata ini memacu kreativitas dan 

mendorong siswa dalam menentukan pilihan kata yang tepat, serta memudahkan 

siswa untuk mengungkapkan argumen-argumennya. Setelah itu, siswa dapat 

mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat-kalimat berproposisi dan 

menulis argumentasi berdasarkan gagasan dan fakta-fakta.  

Peneliti beranggapan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

sangat cocok diterapkan dalam pembelajaran menulis argumentasi. Penerapan 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci dapat meningkatkan minat 

siswa dan mengatasi kesulitan yang dialami siswa dalam menuangkan ide, 

gagasan, dan argumen-argumennya melalui visualisasi gambar karikatur yang 

dipermudah dengan pancingan kata kunci. 

Berdasarkan uraian masalah serta pertimbangan-pertimbangan yang 

dikemukakan tersebut, peneliti mengadakan penelitian dengan judul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Argumentasi melalui Media Gambar Karikatur Teknik 

Pancingan Kata Kunci pada Siswa Kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, faktor utama yang menjadi 

penghambat dalam pembelajaran menulis argumentasi adalah sebagai berikut. 

Faktor pertama, siswa maupun guru menganggap keterampilan menulis 

argumentasi sulit untuk dikuasai maupun diajarkan. Hal tersebut disebabkan 

argumentasi membutuhkan kemampuan retorik untuk meyakinkan pembaca atas 

dasar bukti-bukti atau fakta-fakta yang mendukung gagasan penulisnya. 

Anggapan ini tentu saja tidak benar apabila guru mampu memotivasi siswa untuk 

selalu berlatih dan membekali diri dengan pengetahuan dan pengalaman mengenai 

informasi-informasi yang terus berkembang.  

Faktor kedua, siswa kurang berlatih menulis argumentasi. Siswa malas 

untuk menulis karena kegiatan menulis dianggap repot. Apalagi tulisan 

argumentasi membutuhkan pengetahuan yang luas, sehingga siswa harus 

mengikuti perkembangan arus informasi. Selain itu, guru tidak memiliki waktu 

yang luang untuk membimbing dan memberikan latihan kepada siswa secara 

rutin. Oleh karena itu, guru harus meluangkan waktu untuk memberikan latihan 

kepada siswa. Guru juga harus memotivasi siswa agar siswa selalu mengikuti 

perkembangan informasi melalui televisi, koran, maupun internet. 

Faktor ketiga, penggunaan media dalam pembelajaran menulis 

argumentasi kurang menarik. Media yang sering digunakan selama ini hanya 

berupa teks-teks dan tulisan dari buku pelajaran. Untuk dapat menarik perhatian 

siswa, guru harus memilih media yang menarik, efisien, dan tepat dalam 

mengajarkan kompetensi menulis argumentasi, salah satunya menggunakan media 
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gambar karikatur. Bagi siswa, media gambar karikatur sangat menarik dan unik. 

Media ini juga murah dan efisien, tidak membutuhkan biaya yang besar untuk 

mendapatkan ataupun menerapkannya. Selain itu, media gambar karikatur juga 

tepat digunakan dalam pembelajaran menulis argumentasi karena mengandung 

hal-hal atau persoalan-persoalan menarik yang tersirat secara visual sehingga 

dapat merangsang siswa untuk mengungkapkan argumen-argumennya.  

Faktor keempat, pemilihan teknik dalam pembelajaran menulis 

argumentasi yang kurang tepat. Teknik yang digunakan selama ini adalah teknik 

ceramah, tertulis, dan tanya jawab. Guru harus dapat mengubah teknik yang 

digunakan dalam mengajar untuk menarik perhatian siswa agar tidak 

membosankan. Salah satu teknik yang dapat diterapkan  dalam mengajarkan 

kompetensi menulis argumentasi adalah teknik pancingan kata kunci. Teknik 

pancingan kata kunci lebih memudahkan siswa dalam menuangkan ide, pendapat, 

dan gagasan-gagasannya karena siswa sudah dipancing terlebih dahulu dengan 

kata-kata kunci yang ditentukan bersama guru untuk dikembangkan menjadi 

tulisan argumentatif. 

Faktor kelima, rendahnya minat siswa dalam pembelajaran menulis 

argumentasi sehingga siswa sulit menuangkan ide, gagasan, dan argumennya. 

Masalah ini dapat diatasi dengan cara guru lebih intensif dalam membimbing 

siswa agar mereka berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh pada saat menulis. 

Selain itu, penggunaan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci juga 

dapat menarik minat siswa dan mempermudah siswa dalam menulis argumentasi 

sehingga mereka mau belajar menulis argumentasi dengan sungguh-sungguh. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah utama yang menjadi bahan penelitian ini adalah keterampilan 

menulis argumentasi siswa masih rendah. Hal tersebut disebabkan penggunaan 

media dan teknik pembelajaran yang kurang menarik dan membosankan. Masalah 

tersebut dapat diatasi dengan melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

Penulis berharap dengan melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, siswa menjadi lebih 

mudah dalam menulis argumentasi dan pembelajaran yang berlangsung akan lebih 

menyenangkan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

dapat tercapai secara maksimal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci pada siswa kelas X.1 MA Al Hadi 

Mranggen Demak? 

2) Bagaimana peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa kelas X.1 

MA Al Hadi Mranggen Demak setelah melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci?  
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3) Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen 

Demak setelah melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Mendeskripsi proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci pada siswa kelas X.1 MA Al 

Hadi Mranggen Demak. 

2) Mendeskripsi peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa kelas X.1 

MA Al Hadi Mranggen Demak setelah melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

3) Mendeskripsi perubahan perilaku siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen 

Demak setelah melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak manfaat bagi 

perkembangan pendidikan, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat secara 

praktis. Setelah mengkaji pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, peneliti dapat menguraikan 

manfaat sebagai berikut. 

 



11 

 

 

 

1) Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermakna bagi 

guru maupun mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam 

meningkatkan keterampilan menulis argumentasi siswa dengan melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Selain itu, penelitian ini juga menambah khazanah 

penelitian bidang pendidikan dan memberikan sumbangan ide untuk 

mengembangkan teori pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis 

argumentasi. 

2) Manfaat Praktis 

Bagi guru, penelitian ini memberi manfaat, yaitu (1) sebagai umpan balik 

untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran menulis argumentasi, (2) sebagai 

masukan dan alternatif mengenai penerapan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi di sekolah, dan (3) 

sebagai bahan untuk memotivasi siswa dalam menulis argumentasi. 

Bagi siswa, penelitian ini bermanfaat untuk (1) menarik minat siswa 

untuk melakukan kegiatan menulis argumentasi, (2) membantu pencapaian 

indikator kompetensi dasar menulis argumentasi, dan (3) melatih siswa agar 

terbiasa mengungkapkan gagasannya melalui kegiatan menulis argumentasi. 

Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk (1) meningkatkan kualitas 

dan prestasi siswa, khususnya pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, 

dan (2) sebagai pedoman mengevaluasi penguasaan keterampilan menulis siswa. 
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Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk (1) mengembangkan model 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci, dan (2) meningkatkan kemampuan dan wawasan untuk 

turut memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang menulis 

argumentasi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian tentang menulis karangan argumentasi merupakan penelitian 

yang menarik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian keterampilan 

menulis karangan argumentasi yang telah dilakukan oleh para peneliti bahasa. 

Penelitian ini bersifat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan sebagai tinjauan 

pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Harningsih 

(2007), Cheng (2008), Dewi (2008), Hapsari (2008), Liu (2009), Ni‟am (2009), 

Nursasi (2009), dan Kha‟izah (2010).  

Harningsih (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi Melalui Penerapan Teknik Menulis 

Terbimbing Bagi Siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Sragi Tahun Ajaran 

2006/2007 mengkaji tentang menulis karangan argumentasi dengan menerapkan 

teknik menulis terbimbing untuk meningkatkan keterampilan menulis argumentasi 

siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan menulis 

argumentasi siswa. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan nilai rata-rata 

siswa hasil pembelajaran pada prasiklus yang hanya mencapai sebesar 55,61, 

kemudian meningkat pada siklus I menjadi sebesar 67,56. Pada pembelajaran 

siklus II, nilai rata-rata siswa kembali meningkat menjadi sebesar 79,42. Dengan 

demikian, kemampuan menulis siswa mengalami peningkatan sebesar 1,19%.  

13 
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Persamaan penelitian Harningsih dengan penelitian ini terletak pada 

analisis peningkatan keterampilan menulis argumentasi dan desain penelitian 

tindakan kelas. Perbedaannya terletak pada teknik dan media yang digunakan. 

Penelitian Harningsih menggunakan teknik menulis terbimbing, tetapi tidak 

menggunakan media secara khusus. Sementara itu, penelitian ini menggunakan 

teknik pancingan kata kunci dan media khusus, yaitu gambar karikatur. 

Relevansi penelitian Harningsih dengan penelitian ini yaitu keterampilan 

menulis argumentasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik tertentu. 

Penelitian Harningsih menggunakan teknik menulis terbimbing, sedangkan 

penelitian ini menggunakan teknik pancingan kata kunci untuk meningkatkan 

keterampilan menulis argumentasi. 

Cheng, (2008) melakukan penelitian berjudul A Socio-cognitive Modeling 

Approach to Teaching English Argumentation. Penelitian ini mengkaji tentang 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi berbahasa Inggris mahasiswa baru 

Jurusan Bahasa Inggris di Taiwan melalui model pembelajaran dengan 

pendekatan sosio-kognitif. Pendekatan sosio-kognitif yang digunakan bertumpu 

pada dua pandangan teori, yaitu pandangan kognitif dan sosial tentang menulis. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan tersebut peningkatan nilai yang cukup 

signifikan yang diketahui dari nilai pre-test dan post-test. Selain itu, hasil 

kuesioner juga menunjukkan tanggapan yang positif dari mahasiswa baru terhadap 

keefektifan model sosio-kognitif. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa model 

pembelajaran dengan pendekatan sosio-kognitif terbukti efektif dalam 

meningkatkan keterampilan menulis argumentasi. 
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Persamaan penelitian Cheng dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi. Perbedaan penelitian Cheng 

dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang digunakan, teknik analisis 

data, upaya peningkatan menulis argumentasi, subjek penelitian, dan bahasa yang 

digunakan dalam menulis argumentasi. Penelitian Cheng menggunakan jenis 

penelitian eksperimen. Teknik analisis data melalui pre-test dan post-test. Upaya 

peningkatan menulis argumentasi dilakukan dengan model pembelajaran 

menggunakan pendekatan sosio-kognitif. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa 

baru Jurusan Bahasa Inggris. Bahasa yang digunakan dalam menulis argumentasi 

adalah bahasa Inggris. Sementara itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

tindakan kelas dengan teknik analisis data yang berupa tes dan nontes. Upaya 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi dilakukan dengan menggunakan 

media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci. Subjek penelitiannya 

adalah siswa kelas X MA, sedangkan bahasa yang digunakan dalam menulis 

argumentasi adalah bahasa Indonesia.  

Relevansi penelitian Cheng dengan penelitian ini yaitu keterampilan 

menulis argumentasi dapat ditingkatkan dengan model, pendekatan, atau strategi 

tertentu. Penelitian Cheng menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan menulis 

argumentasi berbahasa Inggris pada mahasiswa baru menggunakan model 

pembelajaran sosio-kognitif. Penerapan model pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci pada penelitian ini 

diharapkan dapat pula meningkatkan keterampilan menulis argumentasi berbahasa 

Indonesia pada siswa MA.  
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Penelitian Dewi (2008) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Argumentasi melalui Metode Konstruktivistik dengan Media VCD 

“Silet” pada Siswa Kelas VII C SMPN 1 Demak membuktikan bahwa media VCD 

“Silet” dengan menggunakan metode konstruktivistik dapat meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa kelas VII C SMPN 1 Demak. 

Hasil penelitiannya menunjukkan keterampilan menulis argumentasi siswa 

meningkat sebesar 11,33% pada siklus I dengan nilai rata-rata sebesar 62,45 dari 

nilai rata-rata prasiklus yang semula hanya sebesar 51,09. Pada siklus II, nilai 

rata-rata kelas kembali meningkat sebesar 1,74% dengan nilai rata-rata sebesar 

74,19.  

Persamaan penelitian Dewi dengan penelitian penulis terletak pada analisis 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi dan desain penelitian yang 

digunakan, yakni desain penelitian tindakan kelas. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada metodologi pembelajaran yang digunakan. Penelitian Dewi 

menggunakan media VCD “Silet” dan metode konstruktivistik, sedangkan 

penelitian penulis menggunakan media gambar karikatur dan teknik pancingan 

kata kunci.  

Relevansi penelitian Dewi dengan penelitian ini yaitu keterampilan 

menulis argumentasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode dan media 

tertentu. Penelitian Dewi menggunakan metode konstruktivistik dan media VCD 

“Silet”, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan metode secara khusus, 

melainkan menggunakan teknik pancingan kata kunci dan media gambar karikatur 

dalam meningkatkan keterampilan menulis argumentasi. 
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Hapsari (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan media yang 

serupa dengan penelitian ini, yaitu Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi dengan Media Gambar Karikatur Politik pada Siswa Kelas XI 

Jurusan Akuntansi SMK Veteran Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karangan argumentasi 

setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media gambar karikatur 

politik. Skor rata-rata kelas pada tahap prasiklus 6,97 dan meningkat 3% pada 

siklus I menjadi 9,17. Pada siklus II, skor rata-rata kelas meningkat sebesar 3,51% 

menjadi 10,35. Setelah dilakukan pembelajaran menggunakan media gambar 

karikatur politik, terjadi perubahan tingkah laku siswa. Siswa yang sebelumnya 

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

lebih aktif mengikuti pelajaran. Penelitian Hapsari dapat memperkuat penelitian 

ini karena hasil penelitiannya menunjukkan media gambar karikatur dapat 

digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan menulis argumentasi. 

Penelitian ini melengkapi penelitian Hapsari karena selain menggunakan media 

gambar karikatur, penelitian ini juga menerapkan teknik pancingan kata kunci 

yang dapat mempermudah siswa dalam pembelajaran menulis argumentasi. 

Persamaan penelitian Hapsari dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi dan penggunaan media gambar 

karikatur, sedangkan perbedaannya terletak pada teknik yang digunakan. 

Penelitian Hapsari hanya menggunakan media gambar karikatur politik dan tidak 

menggunakan teknik secara khusus, sedangkan penelitian penulis menggunakan 

media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci.  
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Penelitian Hapsari memiliki relevansi dengan penelitian ini. Relevansi 

kedua penelitian tersebut yaitu media gambar karikatur dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis argumentasi siswa. Namun, penelitian 

Hapsari tidak menggunakan teknik secara khusus, sedangkan penelitian ini 

menggunakan teknik pancingan kata kunci dalam meningkatkan keterampilan 

menulis argumentasi. 

Liu (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Intercultural Rhetorical 

Pattern Differences in English Argumentative Writing mengungkap adanya 

perbedaan pola menulis argumentasi berbahasa Inggris antara siswa SMP di 

Amerika Serikat dan Cina. Penelitian empiris ini menguji perbedaan pola retorika 

tulisan argumentatif berbahasa Inggris yang ditulis oleh siswa SMP di Cina dan 

Amerika Serikat dari perspektif retorika antarbudaya. Data dikumpulkan dari 60 

esai yang ditulis oleh siswa SMP di Cina dan 50 esai yang ditulis oleh siswa SMP 

asli Amerika Serikat dengan menggunakan topik tulisan yang sama. Hasil 

penelitian Liu menunjukkan bahwa siswa Amerika Serikat lebih suka 

menunjukkan kesimpulan dalam kalimat pertama, sedangkan siswa Cina lebih 

suka menempatkan kesimpulan pada kalimat mana saja di paragraf pertama. 

Siswa Amerika Serikat lebih senang mengungkapkan pendapat mereka secara 

independen, sedangkan budaya Cina yang sangat kolektif membuat siswa 

cenderung mencerminkan pentingnya kelompok. Pendekatan pembelajaran dan 

referensi tentang menulis menjadi faktor yang paling signifikan dalam 

memengaruhi pola tulisan argumentatif pada siswa Cina dan Amerika Serikat.  
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Persamaan penelitian Liu dengan penelitian ini terletak pada aspek 

keterampilan menulis argumentasi. Perbedaan penelitian Liu dengan penelitian ini 

terletak pada jenis penelitian yang digunakan, tujuan penelitian, instrumen dan 

teknik analisis data, subjek penelitian, dan bahasa yang digunakan dalam menulis 

argumentasi. Penelitian Liu menggunakan jenis penelitian empiris. Tujuan 

penelitiannya membandingkan perbedaan pola retorika dan penulisan argumentasi 

berbahasa Inggris pada dua subjek yang memiliki latar belakang budaya yang 

berbeda. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan teknik analisis kode 

bilingual, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Cina. Subjek penelitian Liu adalah 

siswa SMP di negara Amerika dan Cina. Sementara itu, bahasa yang digunakan 

dalam menulis argumentasi adalah bahasa Inggris. Berbeda dengan penelitian Liu, 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan, yaitu penelitian tindakan 

kelas yang menggunakan metode siklis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

proses, peningkatan, dan perubahan perilaku siswa dalam pembelajaran 

keterampilan menulis argumentasi. Instrumen yang digunakan adalah instrumen 

tes dan nontes dengan teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas X MA. Bahasa yang digunakan dalam menulis 

argumentasi adalah bahasa Indonesia. 

Relevansi penelitian Liu dengan penelitian ini yaitu keterampilan menulis 

argumentasi dapat diteliti melalui berbagai jenis penelitian. Liu menggunakan 

jenis penelitian empiris untuk mengkaji perbedaan pola penulisan argumentasi 

siswa dari latar budaya yang berbeda. Hasil penelitiannya mengungkap perbedaan 

pola penulisan argumentasi siswa antarbudaya dengan berbagai faktor yang 
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melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil penelitiannya, Liu memberikan saran 

bahwa pembelajaran menulis argumentasi harus memperhatikan faktor budaya 

dan kearifan lokal agar keterampilan menulis argumentasi siswa dapat meningkat. 

Penelitian ini juga berupaya untuk meningkatkan keterampilan menulis 

argumentasi siswa melalui jenis penelitian tindakan. Upaya tersebut dilakukan 

dengan menerapkan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci. 

Penelitian Ni‟am (2009) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi dengan Media Poster melalui Teknik Pancingan Kata Kunci Siswa Kelas 

VII A MTs Sunan Muria Keling Jepara menunjukkan keterampilan menulis puisi 

siswa meningkat sebesar 10,14% dari siklus I ke siklus II. Rata-rata skor pada 

siklus I mencapai 67,63, sedangkan skor pada siklus II mencapai 75,26. 

Persamaan penelitian Ni‟am dengan penelitian ini terletak pada teknik dan 

desain penelitian yang digunakan, yaitu teknik pancingan kata kunci dan desain 

penelitian tindakan kelas. Sementara itu, perbedaannya terletak pada aspek yang 

diteliti dan media yang digunakan. Penelitian Ni‟am mengkaji peningkatan 

keterampilan menulis puisi (sastra) dengan menggunakan media poster, 

sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji peningkatan menulis 

argumentasi (nonsastra) dengan menggunakan media gambar karikatur. 

Relevansi penelitian Ni‟am dengan penelitian ini yaitu teknik pancingan 

kata kunci dapat diterapkan untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. 

Namun, teknik pancingan kata kunci pada penelitian Ni‟am digunakan secara 

terpadu dengan media poster untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi, 
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sedangkan pada penelitian penulis, teknik pancingan kata kunci diterapkan secara 

terpadu dengan media gambar karikatur untuk meningkatkan keterampilan 

menulis argumentasi. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nursasi (2009) yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi melalui Pendekatan 

SAVI dengan Pemanfaatan Karikatur Media Massa pada Siswa Kelas X 3 SMA 

Negeri 3 Pemalang Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian Nursasi menunjukkan 

adanya peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dan adanya 

perubahan perilaku ke arah yang positif pada siswa kelas X 3 SMA Negeri 3 

Pemalang setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan SAVI dan 

penggunaan media gambar karikatur media massa. Peningkatan keterampilan 

menulis argumentasi siswa kelas X 3 SMA Negeri 3 Pemalang dari siklus I ke 

siklus II sebesar 16,17%, yaitu dari nilai rata-rata 64,55 pada siklus I meningkat 

menjadi 80,72 pada siklus II. Peningkatan tersebut juga diikuti dengan perubahan 

perilaku siswa ke arah positif. 

Persamaan penelitian Nursasi dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dan penggunaan media 

gambar karikatur, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang 

digunakan. Penelitian Nursasi menggunakan pendekatan SAVI, sedangkan 

penelitian ini tidak menggunakan pendekatan secara khusus, melainkan 

menggunakan teknik pancingan kata kunci. 

Penelitian Nursasi memiliki relevansi dengan penelitian ini. Relevansi 

kedua penelitian tersebut yaitu media gambar karikatur dapat digunakan untuk 
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meningkatkan keterampilan menulis argumentasi siswa. Pada penelitian Nursasi, 

penggunaan media gambar karikatur disertai dengan pendekatan SAVI, sedangkan 

pada penelitian ini, media gambar karikatur digunakan dengan teknik pancingan 

kata kunci. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kha‟izah (2010) tentang Pemanfaatan 

Media Kartu Gagasan dengan Teknik Mind Mapping untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa Kelas X 4 SMA Negeri 1 Mertoyudan 

Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa pemanfaatan media dan teknik yang 

baik dan tepat dalam pembelajaran menulis argumentasi dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis argumentasi sekaligus meningkatkan semangat 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut terbukti dari 

hasil analisis data penelitian yang menguraikan peningkatan nilai rata-rata dari 

siklus I ke siklus II sebesar 11,342%. Nilai rata-rata pada siklus I sebesar 68,875 

meningkat pada siklus II menjadi sebesar 76,687. Data hasil nontes melalui 

observasi, jurnal, dan wawancara juga menunjukkan siswa memberikan respon 

yang baik pada pelaksanaan pembelajaran menulis argumentasi dengan media 

kartu gagasan dan teknik mind mapping. 

Persamaan penelitian Kha‟izah dengan penelitian ini terletak pada analisis 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi, sedangkan perbedaannya terletak 

pada media dan teknik yang digunakan. Penelitian Kha‟izah menerapkan media 

kartu gagasan dan teknik mind mapping dalam pembelajaran menulis 

argumentasi, sedangkan penelitian ini menerapkan media gambar karikatur dan 

teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi. 
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Relevansi penelitian Kha‟izah dengan penelitian penulis yaitu 

keterampilan menulis argumentasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan 

media dan teknik tertentu. Penelitian Kha‟izah menggunakan media kartu gagasan 

dan teknik mind mapping, sedangkan penelitian ini menggunakan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu, diketahui berbagai model, 

pendekatan, metode, teknik, dan media dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis, khususnya keterampilan menulis argumentasi. Masing-

masing penelitian memiliki kebaharuan tersendiri, termasuk dalam penelitian ini. 

Penelitian ini memberikan alternatif lain dalam pembelajaran menulis argumentasi 

dari segi penggunaan media dan teknik pembelajaran. Alternatif dalam penelitian 

ini adalah penggunaan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci 

untuk meningkatkan keterampilan menulis argumentasi. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis dalam  penelitian ini ada beberapa hal, yaitu hakikat 

keterampilan menulis argumentasi, hakikat media gambar karikatur, hakikat 

teknik pancingan kata kunci, dan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Setiap pokok bahasan dari 

teori-teori tersebut dirinci lagi menjadi subpokok bahasan dan sub-subpokok 

bahasan. Urutan penyajian semacam ini dimaksudkan agar tulisan menjadi lebih 

sistematis sehingga pembaca lebih mudah memahami isinya. Ulasan mengenai 

teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. 
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2.2.1 Hakikat Keterampilan Menulis Argumentasi 

Pada bagian ini, pembahasan diawali dengan mengulas teori tentang 

pengertian menulis dan tujuan menulis. Pembahasan kemudian mengarah pada 

pemaparan teori tentang pengertian argumentasi, menulis argumentasi, struktur 

argumentasi, sampai pada langkah-langkah menulis argumentasi. Teori-teori 

tersebut dipaparkan sebagai berikut. 

 

2.2.1.1 Pengertian Menulis  

Menurut Tarigan (1986:3), menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak 

secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang 

produktif dan ekspresif. Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, 

melainkan harus melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. 

Sementara itu, Parera (1993:3) berpendapat bahwa menulis merupakan 

suatu proses. Proses yang dimaksudkan dalam hal ini, yakni menulis tidak bisa 

sekali jadi, akan tetapi ada tahap-tahap yang harus dilalui yaitu tahap pratulis, 

tahap penulisan, tahap penyuntingan, dan tahap penyelesaian. Dengan demikian, 

dalam proses menulis dibutuhkan waktu, tenaga, pikiran, serta ketekunan dan 

kecermatan untuk dapat menghasilkan sebuah tulisan yang baik. 

Pendapat Nurhadi (1999:343) lebih spesifik, yakni menulis didefinisikan 

sebagai suatu proses penuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan bahasa 

tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa (huruf). Pengertian tersebut 

menunjukkan keterampilan menulis seseorang diawali dengan mengenal simbol-
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simbol bahasa (huruf), belajar merangkai huruf menjadi suku kata, kata, frasa, dan 

kalimat hingga menjadi wacana yang kompleks. 

Pengertian lain dijelaskan Suparno dan Yunus (2004:1.3) yang 

mendefinisikan menulis sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan (komunikasi) 

dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi 

atau muatan yang terkandung dalam suatu tulisan. Tulisan merupakan sebuah 

simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. 

Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat empat unsur yang 

terlibat, yaitu penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, saluran atau 

media berupa tulisan, dan pembaca sebagai penerima pesan. 

Wiyanto (2004:1-3) memberikan definisi sederhana, yaitu menulis 

diartikan kegiatan mengungkapkan gagasan secara tertulis. Orang yang 

melakukan kegiatan tersebut dinamakan penulis dan hasil kegiatannya berupa 

tulisan. Selain definisi tersebut, Wiyanto juga memberikan definisi menulis yang 

berkaitan erat dengan konsep dasar linguistik, yakni mengubah lambang bunyi 

yang dapat didengar menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat. Bunyi yang diubah 

disebut bunyi bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi 

bahasa sebagai lambang atau penanda (signifiant) sedangkan konsep yang 

dilambangkan disebut petanda (signifie). Bunyi tersebut dilambangkan kembali 

dengan tanda-tanda yang dapat dilihat berupa huruf dan tanda baca. Jadi, konsep 

yang berupa benda, perbuatan, sifat, dan lain-lain dilambangkan dalam bunyi 

bahasa (bahasa lisan), kemudian bunyi-bunyi tersebut dilambangkan kembali atau 

dikodifikasi dalam bentuk huruf (bahasa tulis).    
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Berbeda dengan pendapat-pendapat tersebut, Hakim (2005:15) 

menyebutkan bahwa menulis adalah upaya mengekspresikan apa yang dilihat, 

dialami, dirasakan, dan dipikirkan ke dalam bahasa tulisan. Setiap orang pernah 

melakukan aktivitas menulis, dari bentuk yang paling ringan dan sederhana 

sampai bentuk yang luas dan mendalam. Dengan demikian, orang dapat berlatih 

menulis dari segala sesuatu yang dilihat, dialami, dirasakan, dan dipikirkan dalam 

bentuk tulisan yang sederhana, kemudian lambat laun ia akan berkembang 

menjadi penulis yang terampil. 

Sejalan dengan pendapat Tarigan, Wagiran dan Doyin (2005:2) 

mengungkapkan bahwa menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa 

yang digunakan dalam komunikasi secara tidak langsung. Keterampilan menulis 

tidak dapat diperoleh secara alamiah, tetapi harus melalui proses belajar dan 

berlatih. Hal ini disebabkan dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil dalam 

memanfaatkan grafologi, menguasai kosakata dan ejaan, menyusun kalimat yang 

efektif, serta merangkai kalimat menjadi paragraf yang utuh dan padu. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa sebagai alat komunikasi untuk 

menyampaikan gagasan secara tidak langsung melalui bahasa tulis. Komunikasi 

tulis melibatkan empat unsur, yaitu penulis, pesan (isi tulisan), media (tulisan), 

dan penerima pesan (pembaca). Menulis membutuhkan proses belajar dan berlatih 

secara bertahap untuk dapat terampil mengolah gagasan menjadi sebuah tulisan 

yang berkualitas.  
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2.2.1.2 Tujuan Menulis 

Setiap orang memiliki tujuan masing-masing dalam menulis. Demikian 

halnya dengan para ahli yang memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai 

tujuan menulis. Hugo Hartic (dalam Tarigan 1986:24-25) mengemukakan tujuan 

menulis yaitu (1) penugasan (assigment purpose), yakni menulis sesuatu atas 

dasar tugas, bukan atas kemauan sendiri, (2) tujuan altruistik (altruistic purpose), 

yakni menulis untuk menyenangkan para pembaca, ingin menolong para pembaca 

memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para 

pembaca lebih mudah dan menyenangkan, (3) tujuan persuasif (persuasive 

purpose), yakni menulis untuk meyakinkan para pembaca mengenai kebenaran 

gagasan yang diutarakan, (4) tujuan informasional (informational purpose), yakni 

menulis untuk memberi informasi atau keterangan kepada para pembaca, (5) 

tujuan pernyataan diri (self expresive purpose), yakni menulis untuk 

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

tujuan kreatif (creative purpose), yakni menulis untuk mencapai nilai-nilai artistik 

atau nilai-nilai kesenian, dan (7) tujuan pemecahan masalah (problem solving 

purpose), yakni menulis untuk mencerminkan atau menjelajahi pikiran-pikiran 

agar dapat dimengerti oleh pembaca. 

Berbeda dengan pendapat di atas, Sujanto (1988:68) menyebutkan tujuan 

menulis yaitu untuk mengekspresikan perasaan, memberi informasi, memengaruhi 

pembaca, dan memberi hiburan. Tujuan menulis untuk mengekspresikan perasaan 

dipengaruhi oleh keinginan penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya 

sebagai bahan introspeksi maupun untuk menunjukkan sikap pribadi. Tujuan 
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informatif ditunjukkan penulis dengan cara mengungkap informasi tentang subjek 

yang bersangkutan secara logis dan objektif. Apabila tulisan berisi keinginan 

penulis untuk memengaruhi pembaca agar bersikap dan bertingkah laku tertentu, 

maka tulisannya bersifat persuasif. Sedangkan tujuan untuk memberi hiburan 

ditunjukkan apabila penulis berkeinginan untuk membuat pembaca menjadi 

senang dan gembira melalui tulisannya. 

Keraf (1995:6) memiliki pendapat sendiri mengenai tujuan menulis. 

Menurutnya, tujuan umum menulis dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia, 

yaitu (1) keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan memperoleh 

informasi dari orang lain mengenai suatu hal, (2) keinginan untuk meyakinkan 

seseorang mengenai kebenaran suatu hal, dan lebih jauh memengaruhi sikap dan 

pendapat orang lain, (3) keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan 

bagaimana wujud suatu barang atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu 

benda, hal, maupun bunyi, dan (4) keinginan untuk menceritakan kepada orang 

lain tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi, baik yang dialami maupun yang 

didengar dari orang lain. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan 

menulis adalah untuk menuangkan ide atau gagasan, mengekspresikan perasaan, 

memberikan informasi, meyakinkan dan memengaruhi orang lain, 

menggambarkan suatu objek, dan menceritakan peristiwa. Selain itu, tujuan 

menulis adalah untuk menghibur, memperkenalkan diri, mengekspresikan 

perasaan dan emosi, menjernihkan, serta menjelajahi dan meneliti secara cermat 

pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan sebagai upaya pemecahan masalah.  
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2.2.1.3 Pengertian Argumentasi 

Parera (1993:5-7) menjelaskan bahwa argumentasi pada dasarnya adalah 

salah satu bentuk karangan eksposisi yang khusus. Eksposisi diartikan sebagai 

tulisan atau karangan yang bersifat menjelaskan atau memberikan informasi agar 

pembaca memahami apa yang disampaikan penulis. Eksposisi hanya bersifat 

informatif, tanpa berusaha meyakikan pembaca, sedangkan argumentasi lebih dari 

sekadar memberi informasi. Argumentasi berusaha untuk meyakikan atau 

membujuk pembaca agar percaya dan menerima apa yang disampaikan penulis. 

Oleh karena itu, argumentasi dikatakan sebagai bentuk karangan eksposisi yang 

khusus.  

Berbeda dengan pendapat Parera, Wiyanto (2004:64-69) mengemukakan 

bahwa istilah argumentasi diturunkan dari verba to argue (bahasa Inggris) yang 

artinya membuktikan atau menyampaikan alasan. Paragraf argumentasi bertujuan 

menyampaikan suatu pendapat, konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca 

dengan disertai bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit dibantah untuk 

meyakikan pembaca mengenai kebenaran hal yang disampaikan penulis. Selain 

argumentasi, Wiyanto juga menjelaskan jenis paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, 

dan persuasi. Deskripsi; paragraf yang bertujuan memberi kesan kepada pembaca 

terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin 

disampaikan penulis. Narasi; paragraf yang bertujuan mengisahkan atau 

menceritakan suatu hal atau peristiwa disertai dengan alur penceritaan dan tokoh 

yang diceritakan. Eksposisi; paragraf yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, 

menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai 
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ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Sedangkan 

persuasi; paragraf yang tidak hanya memaparkan gagasan dengan alasan, bukti, 

atau contoh, tetapi juga diikuti dengan ajakan, bujukan, rayuan, imbauan, atau 

saran kepada pembaca.  

Jika Parera mengatakan argumentasi merupakan pengembangan eksposisi, 

Wiyanto secara lebih lanjut mengemukakan persuasi sebagai pengembangan 

argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan menyampaikan suatu pendapat, 

konsepsi, atau opini tertulis kepada pembaca dengan menyertakan bukti, contoh, 

dan berbagai alasan yang sulit dibantah sehingga pembaca meyakini kebenaran isi 

tulisannya. Setelah pembaca meyakini kebenaran isi tulisannya, penulis persuasi 

kemudian berusaha mengajak, membujuk, dan merayu pembaca untuk mengikuti 

kehendaknya. Perbedaan argumentasi dan persuasi terletak pada sasaran yang 

ingin dicapai. Argumentasi menitikberatkan sasaran pada logika, sedangkan 

persuasi pada emosi atau perasaan pembaca tanpa mengesampingkan logika. 

Dengan kata lain, fokus argumentasi pada benar salah sebuah gagasan, sementara 

fokus persuasi pada pembaca supaya mau mengikuti kehendak penulis. 

Sementara itu, Suparno dan Yunus (2004:1.10-1.13) memiliki pendapat 

sendiri mengenai argumentasi. Menurutnya, argumentasi adalah ragam wacana 

yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran suatu hal 

yang disampaikan oleh penulisnya. Oleh karena tujuannya meyakikan pendapat 

atau pemikiran pembaca, maka penulis harus dapat menyajikan bukti-bukti secara 

logis, kritis, dan sistematis yang dapat memperkuat keobjektivan dan kebenaran 

hal yang disampaikannya sehingga dapat menghapus keraguan pembaca terhadap 



31 

 

 

 

pendapat penulis. Suparno dan Yunus juga menjelaskan ragam wacana lain, yaitu 

persuasi, deskripsi, eksposisi, dan narasi. Persuasi; ragam wacana yang ditujukan 

untuk memengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang 

disampaikan penulisnya. Deskripsi; ragam wacana yang melukiskan atau 

menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, 

dan perasaan penulisnya. Eksposisi; ragam wacana yang dimaksudkan untuk 

menerangkan, menyampaikan, serta menguraikan sesuatu hal yang dapat 

memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembaca. Narasi; ragam 

wacana yang menceritakan proses kejadian suatu peristiwa.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa argumentasi adalah 

ragam wacana yang berusaha meyakinkan atau membujuk pembaca mengenai 

kebenaran pendapat, konsepsi, atau opini yang disampaikan penulis dengan 

disertai bukti, contoh, dan berbagai alasan yang sulit dibantah. Selain 

argumentasi, terdapat ragam wacana persuasi, deskripsi, eksposisi, dan narasi. 

Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan isinya, 

termasuk jenis argumentasi yang tidak sama dengan persuasi. Argumentasi 

merupakan bentuk tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca mengenai 

kebenaran yang disampaikan penulisnya, sedangkan persuasi merupakan bentuk 

tulisan untuk membujuk dan merayu pembaca agar mengikuti kehendak 

penulisnya. Argumentasi menitikberatkan sasaran pada logika, sedangkan persuasi 

pada emosi atau perasaan pembaca.  
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2.2.1.4 Menulis Argumentasi 

Proses penalaran dalam menulis argumentasi dibedakan menjadi penalaran 

induksi dan penalaran deduksi (Keraf 1987:45-57). Induksi adalah suatu proses 

berpikir yang bertolak dari suatu atau sejumlah data atau pernyataan yang bersifat 

faktual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Berpikir induktif adalah suasana 

proses berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang bersifat umum. Proses 

penalaran dimulai dari penelitian dan evaluasi atas fenomena-fenomena yang ada 

sampai pada sebuah kesimpulan. Berlawanan dengan induksi, deduksi merupakan 

proses berpikir atau bernalar dari suatu proposisi yang sudah ada menuju pada 

suatu proposisi baru yang berbentuk suatu kesimpulan. Berpikir deduktif adalah 

proses bernalar dari suatu hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat 

khusus. Pada argumentasi deduktif, proposisi yang bersifat umum diturunkan 

menjadi proposisi baru yang merupakan kesimpulan. Proposisi baru yang 

dimaksud ialah suatu proposisi yang bersifat mengidentifikasi suatu peristiwa 

khusus yang bertalian dengan proposisi umum. Bila identifikasi yang dilakukan 

benar dan proposisi yang diajukan juga benar, maka dapat ditarik kesimpulan 

yang benar. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis argumentasi adalah (1) 

tujuan; pada awalnya penulis akan mengatasi persetujuan atau penyangkalan 

terhadap sebuah proposisi, ide, gagasan, dan pendapat tanpa berusaha meyakinkan 

seseorang untuk setuju. Pada tahap berikutnya, penulis mulai mengungkap 

persoalan hingga pembaca menjadi setuju dengan pendapatnya, (2) penetapan 

sikap; sebelum membuat rencana, penulis sudah menentukan sikapnya, yaitu 
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menentukan penggarapan topik, (3) buah pikiran; penulis harus dapat 

memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu, dalam tulisan 

argumentatif bukanlah kejadian atau peristiwa yang ditulis, melainkan peristiwa 

atau kejadian itu harus menjadi kerangka bagi gagasan, ide, spekulasi, teori, dan 

pendapat, (4) penggarapan; paragraf argumentasi dikembangkan dengan dua pola 

secara logis, yaitu secara induktif dan deduktif, (5) ilustrasi dan kontras; setiap 

pernyataan yang umum, premis, atau generalisasi sebaiknya disertai dengan 

ilustrasi dan contoh-contoh. Demikian pula jika ada dua hal yang 

diperbandingkan, penulis harus dapat memberikan kontras, (6) gaya; penulis harus 

menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana dan langsung mengarah pada 

sasaran topik yang diulas, dan (7) perencanaan; penulis harus membuat 

perencanaan yang lengkap sebelum mulai menulis (Parera 1993:11-13). 

Sasaran yang harus ditetapkan dalam menulis argumentasi adalah (1) 

tulisan argumentatif harus mengandung kebenaran untuk mengubah sikap dan 

keyakinan orang mengenai topik yang akan diargumentasikan, (2) penulis harus 

berusaha menghindari setiap istilah yang dapat menimbulkan prasangka tertentu, 

(3) penulis harus membatasi pengertian istilah yang digunakan untuk menghindari 

timbulnya ketidaksesuaian pendapat akibat perbedaan pengertian, (4) penulis 

harus menetapkan secara tepat letak perbedaan-perbedaan pendapat yang akan 

diargumentasikan (Keraf 2007:103-104). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa proses 

penalaran dalam menulis argumentasi terbagi menjadi dua macam, yaitu induksi 

dan deduksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis argumentasi yaitu 
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tujuan, penetapan sikap, buah pikiran, penggarapan, ilustrasi dan kotras, gaya 

penulisan, dan perencanaan. Sasaran dalam argumentasi yaitu kebenaran isi 

tulisan, istilah yang menimbulkan perbedaan pendapat, dan menentukan letak 

perbedaan pendapat. 

 

2.2.1.5 Struktur Argumentasi 

Argumentasi memiliki struktur tersendiri dalam pengembangannya. 

Menurut Parera (1993:12-13), struktur argumentasi meliputi tiga bagian, yaitu 

bagian introduksi/pengantar, bagian pengembangan, dan bagian konklusi. Bagian 

introduksi menekankan pada pembahasan dan pemeriksaan mengenai pernyataan 

yang diungkapkan penulis. Penulis harus dapat memberikan pemahaman kepada 

pembaca tentang cara dia menentukan sikap secara jelas dan tegas terhadap pokok 

persoalan yang akan dibahas. Indikasi tentang cara menentukan sikap ini menjadi 

pangkal dari keseluruhan argumen yang akan disampaikan pada bagian 

selanjutnya, yaitu bagian pengembangan. Pada bagian pengembangan, penulis 

terlebih dahulu memaparkan pendapat dan pandangan pihak lain. Kemudian 

penulis mulai mengemukakan argumen-argumen dengan memberikan sesuatu 

yang baru dan penting agar pembaca menjadi yakin akan kebenaran pendapatnya. 

Pada bagian konklusi, penulis dapat mengulang kembali argumen yang pertama. 

Jika penulis mampu membuktikan argumen yang telah disampaikannya, pembaca 

akan mengikuti pendapatnya. Sementara jika penulis merasa kurang puas dalam 

penyelesaiannya, penulis harus dapat menunjukkan sebab-sebabnya.  
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Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Keraf (2007:104-107), yakni 

struktur argumentasi terdiri atas pendahuluan, pembuktian (tubuh argumentasi), 

dan penutup (kesimpulan atau ringkasan). Pada bagian pendahuluan, penulis harus 

dapat menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca kepada 

argumen-argumen yang akan disampaikan, serta menunjukkan dasar atau alasan 

penulis mengulas sebuah topik tertentu. Bagian kedua, yakni tubuh argumen berisi 

pembuktian terhadap kebenaran persoalan yang diargumentasikan. Dalam hal ini, 

penulis harus dapat menyeleksi fakta dengan cermat, menyusun bahan secara baik 

dan teratur, berfikir secara kritis, dan menyertakan fakta, evidensi, kesaksian, 

premis, dan sebagainya dengan benar sehingga pembaca dapat menerima 

argumentasi yang disampaikannya. Bagian penutup berisi kesimpulan dan 

ringkasan. Kesimpulan dikemukakan sesuai dengan tujuan, mereview ingatan 

pembaca tentang apa yang telah disampaikan, dan menunjukkan alasan yang logis 

tentang kesimpulan yang diambil supaya pembaca dapat menerima pendapatnya.   

Alfiansyah (2009:2) juga sependapat dengan kedua ahli tersebut. 

Menurutnya, struktur penulisan argumentasi terdiri atas tiga bagian, yaitu (1) 

pendahuluan; berisi latar belakang masalah dan permasalahan, (2) isi; keseluruhan 

uraian yang berusaha menjawab permasahan yang dikemukakan dalam 

pendahuluan. Uraian isi karangan berupa pernyataan, data, fakta, contoh, atau 

ilustrasi yang diambil dari pernyataan, pendapat umum, pendapat para ahli, hasil 

penelitian, dan kesimpulan yang dapat mengukuhkan bahwa pemecahan 

permasalahan itu harus demikian, dan (3) penutup; berupa ikhtisar atau 

kesimpulan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, jelas terlihat bahwa struktur 

argumentasi terdiri atas tiga hal, yaitu pendahuluan, pengembangan/pembuktian, 

dan penutup. Pendahuluan berisi pernyataan penulis yang menjadi dasar 

pemilihan sebuah topik sehingga mampu menarik perhatian pembaca terhadap 

pokok permasalahan yang akan diulas. Bagian pengembangan berisi pembuktian 

dengan mengemukakan berbagai fakta, ilustrasi, contoh, kesaksian, pendapat ahli, 

dan hasil penelitian yang mampu meyakinkan pembaca. Sementara bagian 

penutup berisi kesimpulan atau ringkasan. 

 

2.2.1.6 Langkah-langkah Menulis Argumentasi 

Parera (1993:3-4) menjelaskan langkah-langkah dalam sebuah komposisi, 

termasuk tulisan argumentatif, yaitu (1) pemilihan topik atau pokok bahasan, (2) 

pengumpulan informasi dan bahan, (3) evaluasi informasi dan bahan, (4) 

pengelolaan pokok-pokok pikiran, dan (5) proses penulisan. Langkah awal dalam 

kegiatan menulis adalah menentukan topik atau pokok bahasan agar gagasan yang 

akan dikembangkan menjadi jelas dan terfokus. Setelah menentukan topik, 

langkah berikutnya ialah mengumpulkan informasi dan bahan yang berkaitan 

dengan topik yang telah ditetapkan. Informasi dan bahan tersebut kemudian 

dievaluasi atau dipilih, yakni hanya bahan yang sesuai topik dan mendukung 

gagasan-gagasannya saja yang dipilih. Langkah selanjutnya, penulis menyusun 

kerangka yang berguna untuk mengelola pokok-pokok pikiran dan memudahkan 

dalam pengembangan tulisan. Setelah kerangka selesai dibuat, penulis mulai 

melakukan proses penulisan.   
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Secara lebih lengkap, Suparno dan Yunus (2004:1.14-1.25) menguraikan 

langkah-langkah menulis argumentasi dalam tiga fase, yaitu fase prapenulisan 

(persiapan), penulisan (pengembangan isi tulisan), dan pascapenulisan (telaah dan 

revisi atau penyempurnaan tulisan). Ketiga fase tersebut terdiri atas aktivitas-

aktivitas yang membutuhkan proses dan waktu tersendiri. Pada fase prapenulisan, 

terdapat aktivitas memilih topik, menetapkan tujuan dan sasaran, mengumpulkan 

bahan atau informasi yang diperlukan, serta mengorganisasikan ide atau gagasan 

dalam bentuk kerangka tulisan. Pada fase penulisan, aktivitas yang dilakukan 

penulis yaitu mengembangkan ide-ide yang terdapat dalam kerangka tulisan. 

Pengembangan ide-ide tersebut harus memperhatikan struktur penulisan, 

kedalaman dan keluasan isi tulisan, jenis informasi yang disajikan, pola organisasi 

tulisan, serta gaya dan cara pembahasan. Penulis argumentasi tentu 

mengembangkan ide-ide tersebut berdasarkan struktur argumentasi, menyajikan 

fakta-fakta yang membuktikan gagasan-gagasannya, memilih pola deduktif atau 

induktif, serta menggunakan gaya dan cara pembahasan argumentatif. Fase 

selanjutnya yaitu fase pascapenulisan. Pada fase ini, aktivitas yang dilakukan 

yaitu penyuntingan dan perbaikan (revisi). Proses penyuntingan dan perbaikan 

dapat dilakukan dengan membaca keseluruhan tulisan, menandai hal-hal yang 

perlu diperbaiki atau memberikan catatan bila ada hal-hal yang harus diganti, 

ditambahkan, disempurnakan, serta melakukan perbaikan sesuai dengan temuan 

saat penyuntingan. 

Sementara itu, hampir sama dengan pendapat Parera, langkah-langkah 

dalam menulis argumentasi menurut Alfiansyah (2009:2) yaitu (1) memilih topik, 
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(2) mengumpulkan bahan, (3) menyusun kerangka tulisan, (4) mengembangkan 

pendahuluan, (5) mengembangkan isi tulisan, dan (6) membuat penutup. Topik 

yang dipilih hendaknya topik yang aktual sehingga manfaatnya lebih terasa. Di 

samping itu, bahan-bahan yang dikumpulkan juga menjadi lebih mudah. Tentunya 

bahan yang digunakan adalah bahan yang sesuai dengan topik yang akan diulas. 

Setelah bahan terkumpul, penulis terlebih dahulu membuat kerangka tulisan 

supaya mudah dalam mengembangkan gagasan. Gagasan mulai dikembangkan 

dalam paragraf pendahuluan yang berisi permasalahan dan latar belakang 

masalah. Pada bagian tersebut, penulis harus mampu menarik perhatian pembaca 

tentang topik yang dipilihnya. Kemudian, gagasan dikembangkan dalam paragraf 

inti yang berisi fakta-fakta yang mendukung gagasannya. Langkah terakhir, 

membuat bagian penutup yang berisi simpulan, ringkasan, atau saran penulis. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam menulis 

argumentasi yaitu memilih topik, menetapkan tujuan dan sasaran, mengumpulkan 

bahan dan informasi, menyusun kerangka tulisan, mengembangkan kerangka 

menjadi tulisan argumentatif yang terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup, serta 

melakukan penyuntingan dan perbaikan. Langkah-langkah tersebut harus 

dilaksanakan secara urut dan sesuai dengan kaidah tulisan argumentatif, mulai 

dari struktur, pola penyajian, dan gaya bahasa yang digunakan. 

 

2.2.2 Hakikat Media Gambar Karikatur 

Setelah mengetahui secara rinci teori-teori mengenai keterampilan menulis 

argumentasi, pada bagian ini dipaparkan teori-teori mengenai pengertian media, 
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fungsi media pembelajaran, kriteria pemilihan media pembelajaran, jenis media 

pembelajaran, dan gambar karikatur sebagai media pembelajaran. Selanjutnya 

dipaparkan teori-teori yang mendasari pemilihan teknik pancingan kata kunci.  

Penjelasan teori-teori mengenai media gambar karikatur adalah sebagai berikut. 

 

2.2.2.1 Pengertian Media  

Soeparno (1988:1-2) menjelaskan bahwa media adalah suatu alat yang 

dipakai sebagai saluran (channel) untuk menyampaikan suatu pesan (message) 

atau informasi dari suatu sumber (resource) kepada penerimanya (receiver). 

Dalam proses belajar mengajar, pesan atau informasi yang dimaksud berasal dari 

guru. Sedangkan penerima informasinya adalah siswa. Pesan atau informasi yang 

dikomunikasikan tersebut berupa sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh 

para siswa. Kemampuan tersebut dapat dikomunikasikan melalui berbagai 

saluran, yaitu saluran penglihatan (visual), saluran pendengaran (audio), saluran 

penglihatan dan pendengaran (audiovisual), saluran perasaan (sense), dan saluran 

yang berwujud penampilan (performance). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Arsyad (1995:3) yang 

menjelaskan bahwa kata „media‟ berasal dari bahasa Latin medius yang secara 

harfiah berarti „tengah‟, „perantara‟, atau „pengantar‟. Media adalah pengantar 

pesan dari pengirim kepada penerima. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, guru 

diposisikan sebagai pengirim pesan, siswa sebagai penerima pesan, dan media 

sebagai pengantar pesan. Dengan demikian, media berperan penting dalam proses 

pembelajaran, karena tanpa media, berarti pesan tersebut tidak dapat disampaikan. 
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Lain halnya dengan kedua pendapat di atas, Ibrahim dan Syaodih 

(1996:112) mengartikan media dalam konteks pembelajaran, yaitu segala sesuatu 

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong 

proses belajar mengajar. Pengertian media dalam hal ini lebih kompleks daripada 

dua pengertian sebelumnya. Media tidak hanya sebagai penyalur pesan, akan 

tetapi lebih menekankan aspek siswa, yakni merangsang minat siswa dalam proses 

belajar mengajar. 

Sementara itu, Rohani (1997:3-4) berpendapat bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat diindra dan berfungsi sebagai perantara/sarana/alat untuk 

proses komunikasi (proses belajar mengajar). Lebih lanjut, Rohani 

mengemukakan bahwa media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai 

sarana komunikasi yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak untuk 

mencapai tujuan, proses, dan hasil instruksional secara mudah, efektif, dan efisien. 

Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa media yang digunakan dapat berupa 

alat-alat berteknologi canggih seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi 

dewasa ini. Meski demikian, penggunaan media tetap harus memperhatikan 

keefektifan dan kesesuaian dengan kompetensi yang diajarkan dan tujuan 

pembelajaran.  

Sejalan dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Uno (2008:65) 

mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi dari pengajar atau instruktur kepada peserta 

belajar. Pengertian ini lebih spesifik dibanding pengertian-pengertian sebelumnya, 
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yaitu mengacu pada alat. Alat yang digunakan bisa bermacam-macam bergantung 

kepada pesan atau materi yang akan diajarkan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat diambil simpulan bahwa 

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh guru sebagai sarana untuk 

menyampaikan pesan atau materi yang akan diajarkan, serta dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa dalam proses belajar 

mengajar. Media sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar sebagai 

sarana untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan memudahkan dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

2.2.2.2 Fungsi Media Pembelajaran 

Levie dan Lentz (dalam Arsyad 1995:16-20) mengemukakan empat fungsi 

media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu (1) fungsi atensi, (2) fungsi 

afektif, (3) fungsi kognitif, dan (4) fungsi kompensatoris. Fungsi atensi media 

visual yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. 

Fungsi afektif media visual yaitu menggugah emosi dan sikap siswa. Fungsi 

kognitif media visual yaitu memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan 

mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar, sedangkan fungsi 

kompensatoris media visual yaitu membantu siswa mengorganisasikan informasi 

dalam teks dan mengingatnya kembali melalui tampilan visual gambar. Keempat 

fungsi media visual tersebut mempertegas bahwa media visual sebagai salah satu 

media yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran. 
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Berbeda dengan Levie dan Lentz yang menjelaskan secara khusus fungsi 

media visual, Uno (2008:66) mengemukakan fungsi media pembelajaran dalam 

aplikasinya secara langsung, yaitu (1) memperbesar benda yang sangat kecil atau 

tidak tampak oleh mata (kuman dan lain-lain), (2) menyajikan benda atau 

peristiwa yang terletak jauh di luar jangkauan ke hadapan peserta didik (film 

tentang salju dan lain-lain), (3) menyajikan peristiwa yang kompleks, rumit, dan 

berlangsung cepat, menjadi lebih sederhana dan sistematis (permainan-

permainan), (4) menyajikan peristiwa atau benda yang berbahaya melalui film 

atau foto sehingga dapat dipelajari oleh peserta didik (satwa liar, gunung berapi, 

dan lain-lain), (5) meningkatkan daya tarik materi pelajaran dan perhatian peserta 

didik (penggunaan gambar atau tulisan berwarna dan lain-lain), serta (6) 

meningkatkan sistematika pengajaran (menggunakan transparan, grafik, kaset 

video, dan lain-lain). Uraian tersebut menunjukkan hubungan antara fungsi dan 

jenis media. Fungsi media memengaruhi pemilihan jenis media yang digunakan. 

Selain itu, pemilihan media juga dipengaruhi oleh materi yang akan diajarkan. 

Media pembelajaran sebagai salah satu aspek metodologi pengajaran 

memiliki fungsi sebagai alat bantu mengajar. Penggunaannya tentu saja disertai 

dengan metode dan teknik dalam berinteraksi dengan siswa agar bahan pengajaran 

sampai kepada siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Selain itu, penggunaan media juga memiliki manfaat sebagai berikut: (1) 

pembelajaran menjadi lebih menarik, (2) bahan atau materi yang diajarkan 

menjadi jelas dan bermakna sehingga dapat lebih mudah dipahami siswa, (3) 

metode pembelajaran menjadi lebih bervariasi, dan (4) siswa lebih banyak 
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melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi 

juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-

lain (Sudjana dan Rivai 2009:1-2). 

Uraian tersebut menunjukkan pentingnya fungsi media dalam proses 

belajar mengajar. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa fungsi media 

pembelajaran yaitu mempermudah dalam penyampaian materi, meningkatkan 

daya tarik siswa terhadap materi, merangsang metode pembelajaran yang lebih 

bervariasi, mengubah materi menjadi sistematis, dan meningkatkan aktivitas siswa 

dalam belajar. 

 

2.2.2.3 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Mengingat fungsi media pembelajaran yang begitu penting, Soeparno 

(1988:10-11) mengemukakan dalam memilih media, beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu (1) karakteristik media untuk mengetahui kesesuaian media 

dengan informasi yang akan dikomunikasikan, (2) kesesuaian media dengan 

tujuan yang hendak dicapai, (3) kesesuaian media dengan metode atau teknik 

yang dipergunakan, (4) kesesuaian media dengan materi, (5) kesesuaian media 

dengan tingkatan dan kondisi siswa, (6) kesesuaian media dengan situasi belajar, 

(7) kesesuaian media dengan kreativitas guru, dan (8) jangan menggunakan media 

tertentu dengan alasan media tersebut merupakan barang baru atau barang satu-

satunya. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sadiman (dalam Harjanto 1997:238-239) 

yang menyebutkan enam hal sebagai kriteria pemilihan media, yaitu (1) tujuan; 
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media hendaknya menunjang tujuan pengajaran yang telah dirumuskan, (2) 

ketepatan (validitas); media tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang 

dipelajari, (3) keadaan peserta didik; penggunaan media perlu 

mempertimbangkan kelemahan maupun kemampuan daya pikir dan daya tangkap 

peserta didik, (4) ketersediaan; pemilihan media perlu memperhatikan tersedia 

atau tidak media tersebut di sekolah, serta kemudahan maupun kesulitan dalam 

memperoleh media, (5) mutu teknis; media harus memiliki kejelasan dan kualitas 

yang baik, serta (6) biaya; mempertimbangkan keseimbangan biaya yang 

dikeluarkan dengan hasil yang dicapai serta kesesuaian dengan materi yang 

diajarkan. 

Senada dengan pendapat sebelumnya, Uno (2008:66) mengemukakan 

pemilihan dan penggunaan media pembelajaran perlu memperhatikan (1) biaya 

pembelian dan pemeliharaan yang murah, (2) kesesuian dengan metode 

pembelajaran, (3) kesesuaian dengan karakteristik peserta didik, (4) kepraktisan; 

kemudahan dalam mendapatkan dan menggunakannya, kesesuaian dengan 

fasilitas kelas, keamanan penggunaan, kemudahan pemeliharaan, dan daya tahan 

(tidak cepat rusak). 

Sementara itu, Sudjana dan Rivai (2009:4-5) menjelaskan kriteria-kriteria 

yang harus diperhatikan dalam memilih media yaitu sebagai berikut: (1) ketepatan 

dengan tujuan pembelajaran; media dipilih berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan, (2) dukungan terhadap isi bahan pelajaran; bahan pelajaran yang 

sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan 

media agar lebih mudah dipahami siswa, (3) kemudahan memperoleh media; 
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media yang diperlukan mudah diperoleh atau dibuat oleh guru untuk mengajar, (4) 

keterampilan guru dalam menggunakan media; guru dapat mengaplikasikan media 

dalam proses pembelajaran, (5) tersedia waktu untuk menggunakannya; dapat 

dimanfaatkan selama proses pembelajaran berlangsung, dan (6) sesuai dengan 

taraf berpikir siswa; makna yang terkandung dalam media dapat dipahami oleh 

siswa. 

Para ahli telah memberikan penjelasan tentang kriteria pemilihan media 

pembelajaran. Berbagai alasan dikemukakan untuk menunjukkan bahwa 

pemilihan media disesuaikan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Simpulan yang dapat diambil dari berbagai pendapat tersebut yaitu 

pemilihan media pembelajaran harus mempertimbangkan kesesuaiannya dengan 

tujuan yang hendak dicapai, metode dan teknik yang digunakan, materi yang 

diajarkan, tingkatan dan kondisi siswa, situasi belajar, dan kreativitas guru. Selain 

itu, penggunaan media juga harus memperhatikan ketepatan (validitas), 

ketersediaan, mutu teknis, dan biaya. Jika hal-hal tersebut diperhatikan dengan 

baik, pembelajaran yang berlangsung akan menarik dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

 

2.2.2.3 Jenis Media Pembelajaran 

Rudy Bretz (dalam Soeparno 1988:11-13) mengemukakan bahwa media 

memiliki lima macam karakteristik utama, yaitu suara, gerak, gambar, garis, dan 

tulisan. Berdasarkan karakteristik tersebut, media dibedakan menjadi media yang 

memiliki karakteristik tunggal dan media yang memiliki karakteristik ganda. 
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Media yang memiliki karakteristik tunggal yaitu radio (suara), rekaman (suara), 

PH (suara), slide (gambar), reading box (tulisan), dan reading machine (tulisan). 

Sedangkan media yang memiliki karakteristik ganda, yaitu film bisu (gambar dan 

gerak), film suara (gambar, gerak, suara), TV dan VTR (suara, gambar, gerak, 

garis, dan tulisan), OHP (gambar, garis, tulisan), slide suara (gambar dan suara), 

serta bermain peran, sosiodrama, dan psikodrama (suara dan gerak). 

Sementara itu, Brets (dalam Ibrahim dan Syaodih 1996:113-115) 

mengemukakan bahwa kelompok media dapat digolongkan berdasarkan tiga ciri, 

yaitu suara (audio), bentuk (visual), dan gerak (motion) sebagai berikut: (1) media 

audio-motion-visual, yakni media yang mempunyai suara, serta ada gerakan dan 

bentuk objektif yang dapat dilihat, seperti televisi, video tape, dan film bergerak, 

(2) media audio-still-visual, yakni media yang mempunyai suara, objeknya dapat 

dilihat, tetapi tidak ada gerakan, seperti film strip bersuara, slide bersuara, dan 

rekaman televisi dengan gambar tidak bergerak, (3) media audio-semi motion, 

mempunyai suara dan gerakan, tetapi tidak dapat menampilkan suatu gerakan 

secara utuh, seperti papan tulis jarak jauh, (4) media motion-visual, yakni media 

yang mempunyai gambar objek bergerak, tetapi tanpa mengeluarkan suara, seperti 

film bisu yang bergerak, (5) media still-visual, yakni ada objek, tetapi tidak ada 

gerakan, seperti film strip dan slide tanpa suara, (6) media audio, hanya 

menggunakan suara, seperti radio, telepon, dan audio-tape, (7) media cetak, media 

yang ditampilkan dalam bentuk bahan-bahan tercetak/tertulis, seperti buku, 

modul, dan pamflet. 
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Secara lebih khusus, Santyasa (2007:11) mengemukakan jenis media 

grafis. Menurutnya, media grafis terbagi menjadi delapan jenis, yaitu (1) sketsa; 

gambar sederhana, (2) gambar; bahasa bentuk atau rupa yang umum, (3) grafik; 

pemakaian lambang visual untuk menjelaskan suatu perkembangan suatu keadaan, 

(4) bagan; penyajian ide-ide atau konsep-konsep secara visual yang sulit bila 

hanya disampaikan secara tertulis atau lisan, (5) poster; perpaduan antara gambar 

dan tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, seruan, peringatan, atau ide-ide 

lain, (6) kartun dan karikatur adalah gambaran tentang seseorang, suatu buah 

pikiran, ataupun suatu keadaan yang dituangkan dalam bentuk lukisan yang lucu, 

(7) peta datar; penyajian visual yang merupakan gambaran datar dari permukaan 

bumi, dan (8) transparansi OHP; suatu karya grafis yang dibuat di atas sehelai 

plastik yang tembus pandang kemudian diproyeksikan ke sehelai layar dengan 

proyektor OHP. 

Media pembelajaran memiliki ragam atau jenis yang bermacam-macam. 

Penggolongannya pun berbeda-beda antara ahli satu dengan ahli lain. Namun, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis media pada dasarnya terbagi atas media 

audio, visual, gerak. Media grafis adalah salah satu jenis media visual dan salah 

satu di antaranya adalah media gambar karikatur. 

 

2.2.2.4 Gambar Karikatur sebagai Media Pembelajaran 

Salah satu media yang bisa dipilih, cukup murah, dan efektif untuk 

digunakan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran menulis argumentasi di 

kelas adalah gambar karikatur. Karikatur termasuk salah satu jenis media grafis 
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yang mengandung pesan dan kritik yang bernada humor. Para ahli atau 

masyarakat memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian gambar 

karikatur. Pendapat yang paling sering diungkap adalah mengenai persamaan dan 

perbedaan karikatur dan kartun. Ada yang menganggap karikatur sama dengan 

kartun, ada yang menyebutkan karikatur bagian dari kartun, ada pula yang 

mengatakan karikatur berbeda dari gambar kartun. Berikut ini akan dibahas 

mengenai gambar karikatur dan kedudukannya sebagai media pembelajaran 

menulis argumentasi. 

Penelitian ini menggunakan gambar karikatur sebagai media pembelajaran 

menulis argumentasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasution (2004:107-

108) yang menjelaskan bahwa siswa harus dididik melihat dan menafsirkan 

gambar. Dalam hal ini, siswa tidak hanya sekadar melihat apa yang ada dalam 

gambar, akan tetapi harus dapat mengambil kesimpulan. Kesanggupan memahami 

gambar bergantung kepada pengalaman yang dimiliki siswa. Memahami gambar 

juga memerlukan pemikiran yang kritis. Artinya, kalau siswa dapat menafsirkan 

gambar, ia dapat pula menafsirkan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Cara memperlihatkan gambar di dalam kelas yaitu (1) usahakan setiap anak 

mendapat kesempatan melihat gambar yang ditampilkan secara cermat, (2) setiap 

gambar harus mempunyai tujuan tertentu, (3) batasi jumlah gambar yang akan 

diperlihatkan, dan (4) jelaskan maksud gambar. Jadi, dalam pembelajaran menulis 

argumentasi, guru harus menuntun siswa untuk dapat menafsirkan pesan yang 

terkandung dalam gambar karikatur untuk dikembangkan menjadi tulisan 

argumentatif. 
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Rohani (1997:79) mendefinisikan karikatur sebagai suatu gambar yang 

sifatnya klise, sindiran, kritikan, dan lucu. Karikatur merupakan ungkapan 

perasaan seseorang yang diekspresikan agar diketahui khalayak. Karikatur sebagai 

media komunikasi mengandung pesan, kritik, dan sindiran tanpa banyak 

komentar, tetapi cukup dengan rekaan gambar yang sifatnya lucu sekaligus 

mengandung makna yang mendalam. 

Berbeda dengan pendapat Rohani, Setiawan (2002:46) mendefinisikan arti 

karikatur sebagai „potret wajah yang diberi muatan lebih‟ sehingga anatomi wajah 

tersebut terkesan distortif karena mengalami deformasi bentuk, namun secara 

visual masih dapat dikenali objeknya. Fokus utama yang menjadi dasar sebuah 

karikatur adalah bentuk wajah yang dideformasi (diubah secara berlebih) menjadi 

berbeda dari wajah nyata atau wajah yang asli. Karikaturis yang baik akan selalu 

berupaya melakukan deformasi seunik mungkin tanpa mengurangi kesan 

kemiripan dengan objek aslinya.  

Pendapat lain yang berbeda juga diungkapkan Sumarna (2003:43), bahwa 

dalam rutinitas pemunculannya, karikatur tidak selalu harus menampilkan gambar 

tokoh yang telah “divermak” penampilannya. Gambar-gambar kartunis lainnya 

yang menggelitik terhadap kenyataan yang terjadi di masyarakat dapat juga 

dikategorikan sebagai karikatur. Dalam hal ini, seorang karikaturis tidak dibatasi 

pada aspek gambaran wajah ataupun gambaran seorang tokoh tertentu, melainkan 

gambar-gambar sederhana yang bisa memunculkan kritik atau sindiran. 

Setelah membandingkan ketiga pendapat mengenai definisi karikatur yang 

telah diuraikan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa definisi yang dikemukakan 
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Rohani dan Sumarna dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Menurut peneliti, 

definisi ini sesuai dengan materi yang diajarkan, yaitu menulis argumentasi karena 

yang dikaji dalam argumentasi adalah fenomena-fenomena yang diwujudkan 

dalam bentuk gambar karikatur. Fenomena-fenomena tersebut dapat merangsang 

dan mendorong siswa untuk secara kreatif mengembangkan sendiri berbagai 

interpretasi sebagai respon terhadap apa yang diungkapkan oleh karikaturis 

melalui karyanya. Interpretasi merupakan salah satu aspek penting dalam 

memahami pesan yang diungkapkan oleh sebuah karikatur. Hasil interpretasi 

itulah yang kemudian dikembangkan siswa dalam bentuk tulisan argumentatif. 

Gambar karikatur termasuk jenis media grafis. Media grafis adalah suatu 

penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, 

tulisan-tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk 

mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian, 

(Santyasa 2007:11). Kelebihan yang dimiliki media grafis, termasuk gambar 

karikatur ialah bentuknya sederhana, ekonomis, bahan mudah diperoleh, dapat 

menyampaikan rangkuman, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, 

tidak memerlukan peralatan khusus, mudah penempatannya dan hanya sedikit 

memerlukan informasi tambahan. Sementara kelemahannya yaitu tidak dapat 

menjangkau kelompok besar, hanya menekankan persepsi indra penglihatan saja, 

serta tidak menampilkan unsur suara dan gerak.  

Setelah mengkaji berbagai keterangan dan pendapat dari para ahli di atas, 

penulis dapat menyimpulkan bahwa gambar karikatur dapat dijadikan sebagai 

media pembelajaran, termasuk pembelajaran menulis argumentasi. Karikatur 
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adalah gambaran seseorang yang dilebih-lebihkan atau gambar-gambar lain yang 

menggambarkan sebuah fenomena. Gambar karikatur mengandung pesan yang 

harus ditafsirkan oleh siswa agar dapat dikembangkan menjadi tulisan 

argumentatif. Gambar karikatur sangat tepat untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran menulis argumentasi karena selain murah, mudah didapatkan, dan 

menarik, juga memudahkan siswa dalam menyampaikan argumen-argumennya 

karena gambar karikatur mengandung suatu makna, pesan, kritik, atau informasi 

lain yang tersirat secara visual. Meskipun demikian, gambar karikatur juga 

memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjangkau kelompok besar, hanya 

menekankan persepsi indra penglihatan saja, serta tidak menampilkan unsur suara 

dan gerak. 

 

2.2.3 Hakikat Teknik Pancingan Kata Kunci 

Parera (1986:19) mengungkapkan bahwa teknik merupakan usaha 

pemenuhan terhadap sebuah metode dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa di 

dalam kelas. Teknik merupakan suatu kecerdikan, siasat, atau ikhtiar yang 

dipergunakan guru untuk mencapai tujuan secara langsung. Teknik pada 

pengertian ini dimaksudkan sebagai sebuah usaha yang dilakukan guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Jadi, guru dalam 

menerapkan teknik harus memperhatikan tujuan yang hendak dicapai dalam 

sebuah pembelajaran. 

Tarigan dan Tarigan (1987:215-216) mengungkapkan bahwa kata-kata 

kunci dapat dijadikan sebagai jembatan ke arah karangan. Artinya, kata-kata kunci 
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dapat dikembangkan menjadi sebuah karangan atau tulisan. Teknik menulis 

dengan cara ini sering disebut dengan istilah teknik pengembangan kata kunci. 

Kegiatan menulis diawali dengan adanya kata-kata kunci yang bisa dikembangkan 

siswa menjadi sebuah tulisan. Kata-kata kunci tersebut pada awalnya ditentukan 

berdasarkan bacaan yang telah diidentifikasi. Namun, dalam penelitian ini kata-

kata kunci ditentukan siswa dari gambar karikatur. Selain lebih menarik, 

penentuan kata kunci berdasarkan gambar karikatur juga membuat siswa lebih 

kreatif, lebih peka, dan lebih kritis.  

Peneliti kemudian berupaya mencari solusi lain, yaitu bagaimana supaya 

siswa tidak kesulitan dalam menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar 

karikatur. Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan teknik khusus, yaitu dengan 

cara guru memberikan pancingan terlebih dahulu. Teknik pancing atau teknik 

pancingan adalah kegiatan memancing sebagai teknik dasar untuk memperoleh 

informasi dari seseorang (Sudaryanto 1993:137). Teknik tersebut digunakan untuk 

kegiatan berbicara. Namun, teknik tersebut digunakan oleh peneliti dalam 

pembelajaran menulis, yaitu menulis argumentasi. Menurut hemat peneliti, teknik 

pancingan dapat digunakan untuk menjembatani antara media yang digunakan, 

yakni gambar karikatur dengan keterampilan menulis argumentasi. Artinya, teknik 

tersebut dapat diterapkan dengan cara guru memancing siswa menggunakan kata-

kata kunci supaya siswa terangsang untuk mengungkapkan pendapatnya-

pendapatnya. Dengan kata lain, teknik pancingan kata kunci dapat mempermudah 

siswa dalam menulis argumentasi. 
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Pada pengertian lain, teknik diartikan sebagai prosedur atau langkah-

langkah yang akan ditempuh sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan materi 

yang hendak diajarkan (Hamalik 1993:4). Pengertian tersebut mengandung makna 

bahwa sebuah teknik tertentu dilaksanakan dengan prosedur dan langkah-langkah 

yang sesuai dengan tujuan dan materi ajar. Jika teknik yang dilaksanakan kurang 

sesuai dengan materi yang diajarkan, tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai. 

Demikian pula jika teknik yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, penyampaian materi ajar menjadi tidak efektif dan tidak terfokus. 

Berbeda dengan pendapat Hamalik, Sudaryanto (1993:9) menjelaskan 

bahwa teknik adalah cara melaksanakan sebuah metode dengan menggunakan alat 

yang tepat. Ini berarti bahwa teknik diterapkan berdasarkan sebuah metode dan 

penerapannya harus menggunakan media yang tepat serta disesuaikan dengan 

materi yang diajarkan. Jika materi yang diajarkan adalah menulis argumentasi dan 

media yang digunakan adalah gambar karikatur, maka salah satu teknik yang tepat 

untuk pembelajaran ini adalah teknik pancingan kata kunci. Keunggulan dan 

efektifitas dari teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis 

argumentasi melalui gambar karikatur telah dijelaskan pada paragraf-paragraf 

sebelumnya. 

Teknik pembelajaran kata kunci pada mulanya termasuk teknik 

pembelajaran kosakata yang dikembangkan oleh Suyatno (2004). Namun, pada 

penelitian ini, teknik tersebut dirujuk dan dikembangkan menjadi teknik 

pancingan kata kunci sebagai upaya meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menulis argumentasi. Teknik tersebut dapat digunakan untuk menentukan kata-
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kata kunci berdasarkan gambar karikatur. Kata-kata kunci tersebut ditentukan 

secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Pada kegiatan pembelajaran menulis 

argumentasi, guru memberikan stimulus dengan menawarkan kata-kata kunci 

yang berkaitan dengan gambar karikatur yang disajikan. Siswa juga ikut 

menentukan kata-kata kunci yang menurut mereka sesuai dengan gambar 

karikatur. Kemudian, siswa mengembangkan kata-kata kunci yang telah 

ditentukan menjadi kalimat-kalimat dan paragraf argumentasi sesuai dengan daya 

nalar, penafsiran, kapasitas gagasan-gagasan dan argumen-argumen, tingkat 

pengalaman, serta fakta-fakta yang diketahui tentang topik yang terdapat dalam 

gambar karikatur. Secara sistematis, para siswa akan terbiasa memadukan 

kemampuan mengungkapkan gagasan dan argumennya dengan kata kunci untuk 

menghasilkan sebuah tulisan argumentasi. 

Teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat dijadikan dasar 

dan landasan bagi peneliti untuk menerapkan teknik yang tepat dalam 

pembelajaran menulis argumentasi. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan 

teknik pancingan kata kunci sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran 

menulis argumentasi. Teknik pancingan kata kunci adalah cara khusus yang dapat 

dipilih guru untuk mengeksplorasi pilihan kata yang dimiliki siswa agar siswa 

menjadi terlatih menuangkan gagasannya. Teknik ini diterapkan dengan cara guru 

memberikan pancingan kata-kata kunci, kemudian siswa menentukan kata-kata 

kunci lain dan mengembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi kalimat-kalimat 

hingga menjadi paragraf atau wacana argumentatif. Teknik ini dipilih dan 

diterapkan sesuai dengan media yang digunakan, yaitu media gambar karikatur.  
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2.2.4 Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media Gambar Karikatur 

Teknik Pancingan Kata Kunci 

 

Pembelajaran menulis argumentasi adalah pembelajaran yang membantu 

siswa untuk meningkatkan daya nalar dan kekritisan siswa dalam melihat, 

menemukan, menilai, dan menyelesaikan masalah atau fenomena-fenomena yang 

terjadi di lingkungan sekitarnya yang diwujudkan dalam bentuk tulisan 

argumentatif. Pembelajaran menulis argumentasi pada penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci 

sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

argumentasi. Sebagai sebuah model, pembelajaran menulis argumentasi dengan 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci mempunyai empat 

komponen, yaitu sintaks, sistem sosial, peran guru, dan sarana pendukung. 

Keempat hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.  

1) Sintaks 

Secara garis besar, langkah-langkah pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci terbagi menjadi tiga 

tahap, yaitu tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Tahap inti dibagi lagi ke dalam 

tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Langkah-langkah tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut. 

Tahap pendahuluan; guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab 

dengan siswa tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan 

manfaat yang akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Guru 

memberi motivasi kepada siswa untuk meningkatkan keterampilan menulis. 
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Tahap inti; (1) eksplorasi; guru memberi contoh penerapan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. Caranya 

dengan menampilkan contoh gambar karikatur. Secara klasikal, guru meminta 

siswa untuk berpendapat secara lisan. Guru memberikan beberapa kata kunci yang 

sesuai dengan gambar karikatur sebagai pancingan. Siswa menentukan kata-kata 

kunci lain, mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat-kalimat sederhana, 

menyimpulkan topik, dan membuat kerangka argumentasi sesuai dengan gambar 

karikatur yang disajikan. Kemudian, siswa bersama guru menulis satu paragraf 

argumentasi berdasarkan kalimat-kalimat yang telah dibuat, (2) elaborasi; siswa 

membentuk kelompok. Setelah itu, siswa diberi gambar karikatur dengan topik 

tertentu. Siswa berdiskusi mengenai gambar karikatur tersebut. Guru memberi 

pancingan kata kunci yang berkaitan dengan gambar tersebut sebelum siswa mulai 

menulis argumentasi. Siswa berdiskusi menentukan kata-kata kunci lain, 

mengembangkannya menjadi kalimat-kalimat berproposisi, menyimpulkan topik, 

dan membuat kerangka argumentasi. Kemudian siswa menulis argumentasi secara 

individu berdasarkan kalimat-kalimat tersebut dengan ditunjang berbagai bahan 

yang dimiliki. Hasil tulisan siswa disunting oleh teman satu kelompok, (3) 

konfirmasi; setelah siswa selesai menulis argumentasi, siswa yang ditunjuk oleh 

anggota kelompoknya mewakili kelompok membacakan hasil tulisannya di depan 

kelas. Siswa lain memperhatikan dan memberi tanggapan.  

Tahap penutup; guru bersama siswa melakukan refleksi, mengevaluasi, 

dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Guru memotivasi 

siswa agar rajin berlatih menulis, khususnya menulis argumentasi.  
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2) Sistem Sosial 

Sistem sosial yang berlangsung dalam pembelajaran ini adalah keterlibatan 

guru, siswa, dan masyarakat umum. Kedudukan guru pada hakikatnya sebagai 

fasilitator, sedangkan siswa berkedudukan sebagai subjek pembelajaran sehingga 

bebas menggali pengetahuan-pengetahuan dari luar lingkungan sekolah yang 

dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Sementara itu, masyarakat 

umum dan komponen di luar sekolah dapat dijadikan sebagai objek sasaran yang 

dapat membantu siswa meningkatkan keterampilannya. Pada tahap eksplorasi, 

guru dan siswa terlibat dalam kegiatan memahami teknis pelaksanaan sebelum 

siswa melakukan unjuk kerja. Pada bagian tertentu, kegiatan dilakukan secara 

kelompok, sementara pada bagian lain, siswa harus menyelesaikan persoalan 

secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan secara kerja sama, contohnya saat siswa 

mencari bahan-bahan tulisan dari berbagai sumber. Siswa dapat saling berbagi, 

sedangkan guru dapat memberi masukan atau saran. Pada saat siswa sudah cukup 

memiliki bahan dan siap untuk menulis, prinsip kerja sama sudah tidak berlaku 

lagi. Siswa harus menulis secara individu. 

3) Peran Guru 

Selama proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci, guru bertindak sebagai model, fasilitator, 

konsultan, dan motivator. Guru melakukan pemodelan secara klasikal. Guru 

merangsang siswa dengan sebuah topik yang dimunculkan dalam bentuk gambar 

karikatur. Apabila siswa mengalami kesulitan untuk memahami maksud yang 

terkandung dalam gambar karikatur, guru memberikan stimulus berupa pancingan 
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kata-kata kunci secara kolaboratif dengan siswa. Guru juga bisa bertindak sebagai 

instruktur dengan cara penyampaian yang memotivasi dan mengarahkan siswa 

untuk mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat menunjang tulisan 

argumentatif.  

4) Sistem Pendukung 

Sistem pendukung dalam melaksanaan model pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci adalah 

berbagai sarana, alat, atau media yang dapat memudahkan siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, salah satunya adalah gambar karikatur. Pancingan kata-kata 

kunci yang diberikan guru juga dapat mempermudah pemahaman topik. Selain 

itu, sarana dan prasarana seperti perpustakaan, laboratorium bahasa yang bisa 

digunakan untuk mengakses informasi secara online, televisi, radio, dan koran 

juga dapat dimanfaatkan siswa untuk menemukan bahan-bahan yang bisa 

menunjang siswa dalam mengemukakan argumennya. Siswa juga dapat 

memanfaatkan segala informasi yang berupa fakta-fakta, peristiwa-peristiwa, 

hasil-hasil penelitian dan observasi, berita-berita di media, data atau dokumen-

dokumen yang penting, kesaksian, aoutoritas para ahli, statistik, dan lain-lain yang 

dapat membantu siswa dalam menunjukkan bukti-bukti yang memperkuat 

argumen-argumen yang sulit dibantah sehingga mampu meyakinkan pembaca. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Keterampilan menulis argumentasi menjadi salah satu keterampilan 

berbahasa yang sangat penting untuk ditingkatkan. Keterampilan tersebut 
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memiliki manfaat yang besar, yaitu siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, logis, sistematis, serta peka terhadap persoalan-persolan yang 

sedang berkembang sehingga siswa juga mampu menganalisis untuk memecahkan 

persoalan tersebut. Lebih penting lagi, siswa juga mampu beretorika dengan baik 

untuk memengaruhi pembaca melalui tulisannya. Manfaat tersebut akan diperoleh 

siswa apabila mampu menguasai keterampilan menulis argumentasi dengan baik. 

Sesuai dengan kurikulum, keterampilan menulis argumentasi siswa harus 

diajarkan di sekolah. Lebih dari itu, keterampilan menulis argumentasi perlu 

ditingkatkan mengingat manfaat kegiatan menulis argumentasi yang begitu besar 

sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis argumentasi. Penelitian 

dilaksanakan dengan melakukan tindakan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

Pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci dinilai efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis 

argumentasi siswa. Efek visualisasi gambar karikatur yang mengandung humor 

dapat menarik minat siswa. Selain itu, gambar karikatur mengandung pesan, 

kritik, dan informasi yang dapat merangsang siswa untuk mengungkapkan 

gagasan-gagasannya. Gambar karikatur juga berfungsi mengkhususkan topik dan 

sebagai sarana untuk menghubungkan berbagai bahan yang berupa fakta-fakta 

yang dapat memperkuat argumen dengan topik yang terkandung dalam gambar 

karikatur. Pada tindakan pembelajaran, guru akan lebih mudah menggunakan 

media gambar karikatur apabila disertai dengan teknik yang tepat atau sesuai, 
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salah satunya teknik pancingan kata kunci. Teknik pancingan kata kunci dapat 

digunakan untuk memancing siswa menentukan kata-kata kunci sesuai topik yang 

terkandung dalam gambar karikatur. Pancingan kata ini memacu kreativitas dan 

mendorong siswa dalam menentukan pilihan kata yang tepat, serta memudahkan 

siswa untuk mengungkapkan argumen-argumennya. Selama pembelajaran, guru 

hendaknya juga mengajak siswa untuk ikut menentukan kata-kata kunci yang 

sesuai dengan topik yang terkandung dalam gambar karikatur agar siswa mudah 

mengembangkannya menjadi tulisan argumentatif.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci dapat menarik minat siswa dan 

memudahkan siswa dalam menulis argumentasi. Dengan kata lain, pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

dapat meningkatkan keterampilan menulis argumentasi siswa. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis 

argumentasi siswa dengan melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teoretis dan kerangka berpikir, hipotesis tindakan 

pada penelitian ini adalah pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci dapat meningkatkan keterampilan 

menulis argumentasi siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak serta akan 

terjadi perubahan perilaku siswa ke arah yang positif.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas atau PTK. 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas mencakup beberapa siklus. Setiap siklus, 

terdiri atas empat komponen, yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dapat dilihat pada bagan berikut. 

 

    Siklus I    Siklus II 

   

     

 

 

Bagan 1. Siklus Penelitian Tindakan Kelas 

Keterangan: 

P : Perencanaan 

T : Tindakan  

O : Observasi 

R : Refleksi 

RP : Revisi Perencanaan 

 

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dijelaskan penelitian ini berlangsung 

dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Masing-masing siklus terdiri atas 

empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Observasi awal 

T R 

P 

O 

T R 

RP 

O 
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dilakukan sebelum melaksanakan keempat tahap tersebut supaya peneliti dapat 

mengetahui kondisi siswa selama melaksanakan pembelajaran di kelas untuk 

mengidentifikasi kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran. Selain itu, antara 

peneliti dan siswa bisa saling mengenal sehingga penelitian yang akan dilakukan 

dapat berlangsung dengan lancar. Sebelum penelitian tindakan siklus I 

dilaksanakan, peneliti melakukan tes awal untuk mengetahui seberapa jauh 

kemampuan siswa dalam menulis argumentasi. Hasil tes awal atau nilai prasiklus 

dan KKM sekolah digunakan sebagai pertimbangan penentuan batas ketuntasan 

penelitian. Nilai prasiklus dibandingkan dengan nilai siklus I dan siklus II untuk 

mengetahui peningkatan keterampilan menulis argumentasi berdasarkan standar 

ketuntasan menulis argumentasi yang telah ditetapkan.  

   

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

Prosedur penelitian siklus I mencakup perencanaan, tindakan, observasi, 

dan refleksi. Penjelasan mengenai keempat hal tersebut adalah sebagai berikut. 

 

3.1.1.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan siklus I, peneliti melakukan persiapan 

pembelajaran menulis argumentasi dengan menyusun rencana pembelajaran 

terlebih dahulu sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Langkah berikutnya, 

peneliti menyiapkan gambar karikatur yang akan dijadikan media pembelajaran 

menulis argumentasi dengan teknik pancingan kata kunci sesuai dengan topik 

tertentu. Materi menulis argumentasi juga dipersiapkan. Selain itu, peneliti 
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menyiapkan soal yang akan diujikan melalui lembar tes menulis argumentasi 

disertai dengan kriteria penilaiannya. Peneliti juga menyiapkan instrumen berupa 

pedoman deskripsi perilaku ekologis, pedoman catatan harian guru dan siswa, 

pedoman wawancara, pedoman sosiometri, dan dokumentasi foto. Selanjutnya, 

peneliti mengonsultasikan seluruh rencana yang telah dipersiapkan kepada dosen 

pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang 

bersangkutan. Sebelum melaksanakan tindakan, peneliti berkoordinasi dengan 

guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia tersebut tentang kegiatan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci yang akan dilaksanakan. Peneliti juga melibatkan guru 

tersebut sebagai pengamat dan ikut menilai kompetensi menulis argumentasi. 

 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan mengacu pada rencana pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu 

pembelajaran menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Tindakan dilakukan dalam dua pertemuan. Setiap 

pertemuan terdiri atas tiga tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. 

Kegiatan inti terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Uraian tindakan 

siklus I adalah sebagai berikut. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan agar siap melaksanakan 

pembelajaran. Peneliti melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 
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akan diperoleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Siswa diberi motivasi 

untuk meningkatkan keterampilan menulis.  

Pada tahap inti, (1) eksplorasi; peneliti memberi penjelasan tentang 

penerapan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci dalam 

pembelajaran menulis argumentasi. Peneliti menampilkan contoh gambar 

karikatur. Siswa diminta untuk berpendapat secara lisan. Peneliti memberikan 

beberapa kata kunci yang sesuai dengan gambar karikatur sebagai pancingan. 

Kemudian, siswa juga ikut menentukan kata-kata kunci lain. Siswa dipandu untuk 

mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat-kalimat sederhana yang 

mengandung proposisi sesuai dengan gambar karikatur dan topik yang disajikan. 

Siswa bersama peneliti membuat kerangka argumentasi dan menulis contoh 

paragraf argumentatif berdasarkan kalimat-kalimat dan kerangka argumentasi 

yang telah dibuat. Berdasarkan tulisan tersebut, peneliti melakukan tanya jawab 

dengan siswa tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis argumentasi 

serta kriteria penilaian menulis argumentasi dengan media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci agar siswa dapat menulis sesuai dengan target, (2) 

elaborasi; siswa membentuk kelompok. Setelah itu, siswa diberi gambar karikatur 

dengan topik tertentu. Siswa mencerna, menafsirkan, dan mengungkapkan 

pendapat-pendapatnya mengenai gambar karikatur tersebut. Siswa diberi 

penguatan mengenai pendapat-pendapatnya dan diberi pemahaman tentang makna 

yang terkandung dalam gambar karikatur. Kemudian peneliti memberi pancingan 

kata-kata kunci yang sesuai dengan gambar karikatur. Siswa berdiskusi 

menentukan kata-kata kunci lain, mengembangkannya menjadi kalimat-kalimat 
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yang mengandung proposisi, dan membuat kerangka argumentasi berdasarkan 

kata-kata kunci tersebut, (3) konfirmasi; setelah siswa selesai berdiskusi, siswa 

yang ditunjuk oleh anggota kelompoknya mewakili kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Siswa lain memperhatikan, 

memberi tanggapan, komentar, dan penilaian.  

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa pada saat menafsirkan pesan dan 

memahami topik yang terkandung dalam gambar karikatur, menentukan dan 

mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat berproposisi, dan pada saat 

membuat kerangka argumentasi. Siswa diberi masukan untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan tersebut. Selanjutnya, siswa diberi tugas atau pekerjaan rumah secara 

individu untuk menulis argumentasi berdasarkan kata-kata kunci, kalimat-kalimat 

berproposisi, dan kerangka argumentasi yang telah dibuat pada saat diskusi 

sebagai ajang latihan. Siswa juga diberi tugas untuk mencari dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber yang bersifat faktual sesuai topik yang telah 

dibahas sebagai bahan untuk memperkuat argumen dan untuk memperbaiki 

tulisan argumentatif agar pada pertemuan kedua, tulisan yang dihasilkan lebih 

berbobot.  

2) Pertemuan Kedua 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan agar siap melaksanakan 

pembelajaran. Peneliti melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 
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akan diperoleh siswa setelah melaksanakan pembelajaran tersebut. Siswa juga 

dimotivasi untuk dapat menulis argumentasi dengan lebih baik lagi pada 

pertemuan kedua ini karena sudah memiliki pengalaman menulis dan memiliki 

bekal informasi-informasi faktual yang sesuai topik. 

Pada tahap inti, (1) eksplorasi; siswa diingatkan kembali (rehersial) 

tentang topik yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu serta tugas yang telah 

diberikan, yaitu membuat tulisan argumentatif dan mengumpulkan informasi 

faktual dari berbagai sumber. Siswa membuka kembali catatan kata-kata kunci 

dan kalimat-kalimat berproposisi, serta tulisan argumentatif yang telah dibuat. 

Peneliti menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa terutama pada saat 

menulis argumentasi. Peneliti mengingatkan siswa untuk memperhatikan aspek-

aspek dalam menulis argumentasi serta kriteria penilaian tulisan agar siswa dapat 

menulis sesuai dengan target, (2) elaborasi; siswa membentuk kelompok. Setelah 

itu, siswa diberi gambar karikatur dengan topik sesuai pertemuan yang lalu. Siswa 

berdiskusi tentang data informasi faktual yang telah diperoleh dan mengaitkannya 

dengan gambar karikatur, kalimat-kalimat berproposisi yang telah dibuat, dan 

tulisan argumentatif yang telah dihasilkan. Siswa menganalisis dan 

mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tulisan yang telah dihasilkan 

tersebut. Peneliti membimbing siswa dalam kegiatan diskusi dan memberi 

masukan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. 

Setelah itu, berdasarkan hasil analisis dan bahan-bahan yang telah disiapkan, 

siswa menulis argumentasi secara individu. Tulisan argumentatif yang dihasilkan 

siswa disunting oleh teman dalam satu kelompok, (3) konfirmasi; setelah siswa 
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selesai menulis argumentasi, siswa yang ditunjuk oleh anggota kelompoknya 

mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siswa lain 

memberi tanggapan, komentar, dan penilaian.  

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

dan memberi masukan kepada siswa. Selanjutnya, siswa diminta berpendapat 

tentang topik yang akan diulas pada pertemuan siklus II untuk mengetahui topik 

yang diminati siswa sehingga peneliti dapat menyesuaikan media gambar 

karikatur yang tepat dan membuat siswa senang dan semangat untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran menulis argumentasi. Siswa juga dimotivasi 

agar melakukan latihan menulis dan mempersiapkan diri untuk kegiatan 

pembelajaran menulis argumentasi pada pertemuan siklus II. Tulisan argumentatif 

yang dihasilkan siswa dikumpulkan dan dinilai peneliti untuk mengetahui dan 

mengukur kemampuan menulis argumentasi siswa pada siklus I sehingga peneliti 

dapat memperbaiki pembelajaran sebagai upaya peningkatan pada siklus II. 

Setelah melaksanakan pembelajaran siklus I, peneliti menulis deskripsi 

perilaku ekologis dengan dibantu rekan sejawat yang ikut mengamati proses 

pembelajaran untuk mengetahui perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Peneliti juga menulis catatan harian dan juga meminta 

siswa menulis catatan harian. Catatan harian yang ditulis peneliti digunakan untuk 
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mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Sementara itu, 

catatan harian siswa digunakan peneliti untuk mengetahui kesan siswa terhadap 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa responden atau siswa yang mendapat nilai tertinggi, nilai cukup, dan 

nilai terendah. Siswa juga diminta untuk mengisi lembar sosiometri untuk 

memperoleh data tentang keaktifan siswa, serta kemampuan bekerja sama dan 

berbagi siswa selama kegiatan diskusi kelompok. Selama proses pembelajaran 

berlangsung, peneliti atas bantuan teman sejawat mendokumentasikan kegiatan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. 

 

3.1.1.3 Observasi 

Observasi adalah mengamati hasil atau dampak tindakan-tindakan yang 

dilakukan siswa selama pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci. Peneliti melakukan observasi untuk 

mengetahui dan memperoleh data tentang segala peristiwa yang terjadi, serta 

respon atau tingkah laku siswa selama proses pembelajaran berlangsung sebagai 

tolok ukur keberhasilan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci. Data-data tersebut diperoleh melalui 

beberapa cara, yaitu (1) deskripsi perilaku ekologis untuk mengetahui perilaku 

siswa selama proses pembelajaran, (2) catatan harian guru dan siswa untuk 
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mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, (3) wawancara untuk 

mengetahui respon siswa terhadap materi, media, dan teknik pembelajaran yang 

telah dilaksanakan, (4) sosiometri untuk mengetahui hubungan sosial siswa dalam 

diskusi kelompok, dan (5) dokumentasi foto yang memuat rekaman peristiwa dan 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Semua data tersebut dijabarkan dalam 

bentuk deskripsi secara lengkap. Data-data yang telah diperoleh digunakan 

peneliti untuk bahan refleksi dan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. 

 

3.1.1.4 Refleksi Siklus I 

Tahap ini merupakan evaluasi terhadap proses tindakan dari hasil 

pembelajaran menulis argumentasi pada siklus I. Data yang terkumpul dari hasil 

tes dan nontes kemudian dianalisis oleh peneliti. Analisis dilakukan untuk 

mengetahui keunggulan dan kekurangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Hasil analisis digunakan sebagai pedoman untuk menentukan perencanaan yang 

lebih matang bagi pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. 

Hasil tes pada siklus I menunjukkan peningkatan dari hasil prasiklus 

sebesar 13,25 atau sebesar 24,19%, yaitu dari nilai rata-rata sebesar 54,78 menjadi 

sebesar 68,03. Meskipun demikian, target penelitian belum tercapai. Berdasarkan 

analisis hasil tes menulis argumentasi pada tiap aspek, diketahui kelemahan siswa 

terletak pada aspek kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian, 

aspek kemampuan menyelesaikan masalah, dan aspek kohesi dan koherensi. Oleh 
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karena itu, guru harus memberikan pendalaman materi secara lebih intensif pada 

aspek-aspek tersebut.  

Berdasarkan analisis data hasil nontes siklus I yang diperoleh melalui 

deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto, diketahui bahwa perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi masih perlu untuk diubah 

menjadi lebih baik. Hal tersebut disebabkan belum semua siswa berperilaku 

positif sesuai dengan karakter keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, 

serta kemampuan berbagi dan bekerja sama. Masih ada sebagian siswa yang 

menunjukkan perilaku negatif. Perilaku negatif tersebut yaitu masih ada siswa 

yang belum berani bertanya dan mengemukakan pendapat, bercanda dengan 

teman, tidak memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman atau gaduh 

pada saat diskusi, mondar-mandir di kelas, tidak disiplin dalam menyelesaikan 

tugas, tidak jujur pada saat menulis argumentasi, serta kurang menghargai dan 

mengapresiasi teman yang sedang berpresentasi.  

Selain berperilaku negatif, sebagian siswa juga masih belum memahami 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi. Kesulitan tersebut antara lain dalam memahami gambar 

karikatur, membuat kerangka argumentasi, dan merangkai kata-kata dalam 

paragraf argumentatif. Selain itu, topik yang digunakan untuk latihan dirasakan 

terlalu sulit oleh siswa. Siswa kesulitan untuk memperoleh data-data dan 

informasi faktual yang dapat digunakan untuk mendukung tulisan argumentasi. 

Saran siswa adalah guru lebih detail dalam memberikan penjelasan dan tidak 
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terlalu terburu-buru dalam menyampaikan materi karena siswa belum pernah 

melaksanakan pembelajaran dengan model ini. Guru juga tidak perlu terlalu serius 

karena siswa lebih senang jika ada selingan canda. Selain itu, siswa memberikan 

saran agar topik yang dipilih guru lebih mudah dipahami.   

Berdasarkan uraian tersebut, guru menyusun rencana perbaikan untuk 

mengatasi berbagai kekurangan yang terjadi di siklus I. Perbaikan yang dilakukan 

guru adalah menyusun rencana pembelajaran yang lebih sistematis, memilih 

media gambar karikatur dengan topik yang lebih mudah dipahami siswa dan tetap 

mengukur kemampuan siswa, memberikan penjelasan secara lebih mendalam 

tentang penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi, memberikan perhatian yang lebih besar kepada siswa yang 

masih belum tuntas, memberikan selingan canda dan tidak terlalu serius agar lebih 

akrab dengan siswa sehingga siswa mengubah perilakunya menjadi positif, serta 

memberikan latihan menulis argumentasi secara lebih intensif. 

 

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II merupakan tindak lanjut dari siklus I. Pada 

siklus II, tindakan dilaksanakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 

terjadi pada siklus I agar hasil pembelajaran meningkat dan mencapai target yang 

telah ditentukan. Sebelum tindakan siklus II dilaksanakan, peneliti berdiskusi 

dengan guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang bersangkutan 

mengenai kekurangan dan kelemahan pada siklus I untuk memperoleh masukan 

bagi perbaikan tindakan siklus II. Sebagaimana siklus I, tahap-tahap pelaksanaan 
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penelitian siklus II terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.1.2.1 Perencanaan 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, perencanaan yang dilakukan pada 

siklus II adalah (1) menyusun rencana pembelajaran menulis argumentasi yang 

lebih sistematis dan memberikan umpan balik, (2) memilih media gambar 

karikatur dengan topik yang lebih mudah dipahami siswa dan tetap mengukur 

kemampuan siswa, (3) menyiapkan materi pembelajaran menulis argumentasi, (4) 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman penilaian, pedoman deskripsi 

perilaku ekologis, pedoman catatan harian guru, pedoman catatan harian siswa, 

pedoman sosiometri, dan pedoman wawancara, dan (5) mengonsultasikan rencana 

yang telah disiapkan kepada dosen pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia yang bersangkutan. Selain itu, peneliti menyiapkan diri untuk 

mengatasi kesulitan sesuai hasil refleksi siklus I dalam tindakan pembelajaran 

siklus II. Peneliti juga berkoordinasi dengan guru tentang rencana pembelajaran 

yang akan dilaksanakan agar pembelajaran menulis argumentasi pada siklus II 

dapat berlangsung dengan baik dan lancar sehingga hasil yang dicapai sesuai 

dengan target. Rencana disusun semaksimal mungkin sebagai upaya 

penyempurnaan dan perbaikan atas rencana sebelumnya. Perbaikan rencana pada 

siklus II diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah dan kekurangan-

kekurangan pada siklus I sehingga hasil pembelajaran menulis argumentasi pada 

siklus II dapat meningkat. 
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3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan pada siklus II dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah 

disiapkan sebagai upaya memperbaiki tindakan sebelumnya dan meningkatkan 

hasil belajar siswa. Tindakan siklus II dilaksanakan dalam dua pertemuan. 

Langkah-langkah pembelajaran yang dilaksanakan yaitu pendahuluan, kegiatan 

inti, dan penutup. Kegiatan inti terdiri atas eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

Berikut ini uraian mengenai langkah-langkah tindakan siklus II. 

1) Pertemuan Pertama 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan untuk siap melaksanakan 

proses pembelajaran. Peneliti mengawali tindakan dengan memberi pertanyaan 

umpan balik mengenai kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa dan hasil 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus I. Peneliti mengumumkan hasil menulis 

argumentasi siswa yang diperoleh pada siklus I agar siswa termotivasi untuk 

memperbaikinya pada pembelajaran siklus II. Selanjutnya, peneliti menegaskan 

kembali tentang penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata 

kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi. Peneliti bertanya jawab dengan 

siswa mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh setelah melaksanakan 

pembelajaran. Pada siklus II, siswa juga dimotivasi agar lebih bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi.  

Pada tahap inti, (1) eksplorasi; peneliti memberi pertanyaan umpan balik 

mengenai topik yang telah dikembangkan siswa menjadi tulisan argumentatif pada 

pertemuan siklus sebelumnya dan menghubungkannya dengan topik yang akan 



74 

 

 

 

diulas pada pertemuan ini. Topik yang diulas pada pertemuan ini adalah topik 

yang dipilih peneliti sesuai dengan masukan siswa pada pertemuan sebelumnya. 

Peneliti memberikan pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa dalam menulis 

argumentasi pada pertemuan sebelumnya. Siswa diberi penjelasan secara intensif 

tentang hal-hal yang belum dipahami. Peneliti menekankan kembali tentang 

penerapan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci dalam menulis 

argumentasi. Peneliti juga mengingatkan siswa untuk memperhatikan aspek-aspek 

dalam menulis argumentasi serta kriteria penilaian tulisan agar siswa dapat 

menulis sesuai dengan target, (2) elaborasi; siswa membentuk kelompok. Peneliti 

memberikan gambar karikatur dengan topik tertentu. Siswa mencerna, 

menafsirkan, dan mengungkapkan pendapat-pendapatnya mengenai gambar 

karikatur tersebut. Siswa diberi penguatan mengenai pendapat-pendapatnya 

tersebut dan diberi pemahaman tentang makna yang terkandung dalam gambar, 

kemudian peneliti memberi pancingan kata-kata kunci yang sesuai dengan gambar 

karikatur. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan kata-

kata kunci lain yang sesuai gambar karikatur. Siswa mengembangkan kata-kata 

kunci dan menyusunnya menjadi kalimat-kalimat berproposisi. Siswa kemudian 

membuat kerangka argumentasi berdasarkan kata-kata kunci dan kalimat-kalimat 

berproposisi tersebut, (3) konfirmasi; setelah siswa selesai berdiskusi, siswa yang 

ditunjuk oleh anggota kelompoknya mewakili kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas. Siswa lain memperhatikan, memberi tanggapan, komentar, 

dan penilaian.  
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Pada tahap penutup, siswa bersama peneliti melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa pada saat menentukan kata-kata 

kunci, mengembangkan kata-kata kunci menjadi kalimat-kalimat berproposisi, 

menyimpulkan pesan yang terkandung dalam gambar karikatur, dan pada saat 

membuat kerangka argumentasi. Siswa diberi masukan untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan tersebut. Selanjutnya, siswa diberi tugas atau pekerjaan rumah secara 

individu untuk menulis argumentasi berdasarkan kata-kata kunci, kalimat-kalimat 

berproposisi, dan kerangka argumentasi yang telah dibuat pada saat diskusi 

sebagai ajang latihan. Siswa juga diberi tugas untuk mencari dan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber yang bersifat faktual sesuai topik yang telah 

dibahas sebagai bahan untuk memperkuat argumen dan untuk memperbaiki 

tulisan argumentatif agar pada pertemuan kedua, tulisan yang dihasilkan benar-

benar berkualitas, meningkat, dan lebih baik daripada tulisan-tulisan yang pernah 

dihasilkan sebelumnya. 

2) Pertemuan Kedua 

Pada tahap pendahuluan, siswa dikondisikan agar siap mengikuti 

pembelajaran. Peneliti melakukan apersepsi melalui tanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut. Siswa dimotivasi 

agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi dan meningkatkan keterampilan menulis argumentasi pada 

pertemuan ini.  
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Pada tahap inti, (1) eksplorasi; siswa diingatkan kembali (rehersial) 

tentang topik yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu serta tugas yang telah 

diberikan, yaitu tulisan argumentatif dan informasi faktual dari berbagai sumber. 

Siswa membuka kembali catatan kata-kata kunci, kalimat-kalimat berproposisi, 

dan tulisan argumentatif yang telah dibuat. Siswa diingatkan kembali untuk 

memperhatikan aspek-aspek dalam menulis argumentasi serta kriteria penilaian 

tulisan agar siswa dapat menulis sesuai dengan target, (2) elaborasi; siswa 

membentuk kelompok. Setelah itu, siswa diberi gambar karikatur dengan topik 

sesuai pertemuan sebelumnya. Siswa berdiskusi mengenai data informasi faktual 

yang telah diperoleh dan mengaitkannya dengan gambar karikatur, kalimat-

kalimat berproposisi yang telah dibuat, dan tulisan argumentatif yang telah 

dihasilkan. Siswa menganalisis dan mengidentifikasi kekurangan-kekurangan 

dalam tulisan yang telah dihasilkan tersebut. Peneliti membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi dan memberikan masukan kepada siswa untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa. Setelah itu, berdasarkan hasil 

analisis dan bahan-bahan yang telah disiapkan, siswa menulis argumentasi secara 

individu. Hasil tulisan siswa disunting oleh teman dalam satu kelompok, (3) 

konfirmasi; setelah siswa selesai menulis argumentasi, siswa yang ditunjuk oleh 

anggota kelompoknya mewakili kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya 

di depan kelas. Siswa lain memperhatikan, memberi tanggapan, komentar, dan 

penilaian.  

Pada tahap penutup, peneliti bersama siswa melakukan refleksi dan 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Peneliti menanyakan 
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kesulitan-kesulitan yang masih dialami siswa dalam kegiatan pembelajaran 

menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

dan memberi masukan kepada siswa. Pada akhir pembelajaran, peneliti 

memberikan penguatan kepada siswa dengan memberikan hadiah kepada siswa 

terbaik. Tulisan argumentatif yang dihasilkan siswa kemudian dikumpulkan dan 

dinilai untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa 

setelah dilaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci pada siklus II.  

 

3.1.2.3 Observasi  

Pada tahap ini, dilakukan pengamatan terhadap perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan siklus II lebih berfokus pada 

perilaku siswa yang memberikan respon kurang baik pada pembelajaran siklus I. 

Peneliti mengamati apakah siswa tersebut mengalami perubahan perilaku menjadi 

baik atau tetap seperti pada siklus I. Siswa yang memperlihatkan sikap baik diberi 

motivasi dan penguatan untuk mempertahankan sikap baik tersebut, sedangkan 

siswa yang bersikap kurang baik diberi pengertian dan dorongan agar mengikuti 

pelajaran dengan baik.  

Observasi dilaksanakan peneliti dengan menggunakan instrumen yang 

telah disiapkan berupa lembar deskripsi perilaku ekologis, lembar catatan harian, 

pedoman wawancara, lembar sosiometri, dan dokumentasi foto. Pelaksanaannya 

melibatkan siswa, guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang 

bersangkutan, dan rekan sejawat yang membantu peneliti. Data hasil observasi 
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digunakan untuk mengetahui perubahan sikap dan perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci pada siklus II. Berdasarkan data tersebut, peneliti 

melakukan refleksi akhir untuk mengukur keberhasilan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

 

3.1.2.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil nontes 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci yang telah terlaksana pada siklus II. Hasil tes menunjukkan 

bahwa target penelitian sudah tercapai.  Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa 

pada siklus II sebesar 82 sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh 

peneliti, yaitu sebesar 75. Siswa yang memperoleh nilai di atas 75 atau yang 

termasuk tuntas sebanyak 30 siswa atau sebesar 93,75% dari jumlah siswa. 

Sementara itu,  dua siswa lainnya masih belum tuntas. Meskipun demikian, hasil 

tes siklus II sudah memenuhi target ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntasan 

melebihi target 80% dari jumlah siswa. Berdasarkan analisis hasil tes menulis 

argumentasi pada tiap aspek, diketahui nilai rata-rata siswa pada masing-masing 

aspek sudah memenuhi batas ketuntasan penelitian. Dengan demikian, indikator 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci sudah tercapai dengan hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan uraian hasil nontes siklus II yang diperoleh melalui deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, sosiometri, 
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wawancara, dan dokumentasi foto, diketahui perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus II sudah berubah menjadi lebih baik. Sebagian 

besar siswa sudah berperilaku sesuai dengan lima karakter positif. Perilaku negatif 

yang tidak sesuai dengan lima karakter positif dan masih terjadi pada siklus I 

sudah tidak dilakukan siswa pada siklus II. Keaktifan siswa dalam melaksanakan 

pembelajaran mengalami peningkatan yang signifikan. Siswa sudah lebih 

berfokus pada saat diberi penjelasan oleh guru, siswa tidak canggung untuk 

bertanya dan mengemukakan pendapat. Sementara siswa yang bercanda dengan 

teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru sudah semakin berkurang. 

Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi kelompok juga meningkat. 

Kejujuran siswa pada saat menulis argumentasi juga ditunjukkan dengan lebih 

serius dalam menulis dan tidak mencontek pekerjaan teman karena siswa sudah 

diberi motivasi untuk percaya pada kemampuan sendiri. Rasa percaya diri siswa 

pada saat berpresentasi juga lebih tinggi dibandingkan pada siklus I. Siswa yang 

menyimak presentasi juga lebih menghargai dan mengapresiasi teman yang 

sedang presentasi. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi 

kelompok juga berubah menjadi lebih baik. Siswa juga dapat berbagi perasaan 

dan pengalamannya kepada guru dengan baik dan lancar. Siswa mengaku senang 

dan memperoleh kemudahan dalam pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata pada siklus II 
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telah berlangsung dengan baik dan menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Perbaikan yang sudah direncanakan telah dilaksanakan dengan baik dalam 

pembelajaran siklus II sehingga kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus I 

dapat teratasi. Keterampilan menulis argumentasi siswa meningkat secara 

signifikan. Selain itu, perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi siklus II telah berubah dari negatif ke arah yang positif. Perilaku 

siswa telah menunjukkan karakter keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan 

diri, dan kemampuan bekerja sama dan berbagi. Dengan demikian, hasil penelitian 

yang ditargetkan telah tercapai secara maksimal. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah keterampilan menulis argumentasi siswa MA 

kelas X. Sumber data yang digunakan adalah siswa kelas X.1 MA Al Hadi 

Mranggen Demak dengan jumlah 32 siswa, terdiri atas 15 siswa laki-laki dan 17 

siswa perempuan. Kelas X di MA Al Hadi Mranggen Demak terdiri atas kelas X.1 

dan kelas X.2. Peneliti memilih kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak sebagai 

subjek penelitian karena faktor-faktor berikut (1) keterampilan menulis 

argumentasi siswa kelas X.1 berdasarkan daftar hasil belajar siswa hasilnya masih 

rendah dibandingkan kelas X.2, (2) siswa kelas X.1 kurang berminat dan merasa 

kesulitan dalam pembelajaran menulis argumentasi, (3) adanya perilaku negatif 

yang ditunjukkan siswa kelas X.1 dalam pembelajaran menulis argumentasi. 

 

 



81 

 

 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel keterampilan 

menulis argumentasi dan variabel penggunaan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci. Penjelasan kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut.  

 

3.3.1 Variabel Keterampilan Menulis Argumentasi 

Keterampilan menulis argumentasi adalah suatu bentuk keterampilan 

menulis yang bertujuan untuk memengaruhi sikap dan pendapat orang lain atau 

meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan agar mereka 

percaya dan mengikuti pendapat penulis. Indikator dalam pembelajaran menulis 

argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci yaitu (1) 

mampu mengidentifikasi topik dengan menentukan kata-kata kunci, 

mengembangkannya menjadi kalimat-kalimat sederhana yang mengandung 

proposisi, dan menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur, (2) mampu 

mengorganisasikan isi tulisan argumentasi sesuai struktur dan pola pengembangan 

yang isinya bertujuan meyakinkan pembaca dengan menunjukkan fakta-fakta 

yang dapat mendukung gagasannya, dan (3) mampu menulis argumentasi dengan 

memperhatikan penggunaan bahasa dan EYD. Topik yang diulas dalam 

pembelajaran menulis argumentasi sesuai dengan gambar karikatur yang disajikan 

pada siklus I dan siklus II. Topik tersebut dipilih guru berdasarkan masukan dari 

siswa agar guru dapat mengetahui minat siswa terhadap topik tertentu sehingga 

siswa senang dan bersemangat pada saat melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi.  
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3.3.2  Variabel Penggunaan Media Gambar Karikatur dan Teknik 

Pancingan Kata Kunci 

 

Media gambar karikatur adalah media yang berupa gambar seseorang yang 

dilebih-lebihkan atau gambar-gambar lain yang menggambarkan sebuah 

fenomena. Gambar karikatur mengandung pesan yang harus ditafsirkan oleh siswa 

agar dapat dikembangkan menjadi tulisan argumentatif. Gambar karikatur sangat 

tepat digunakan sebagai media pembelajaran menulis argumentasi karena selain 

murah, mudah didapatkan dan menarik, juga dapat memudahkan siswa dalam 

menyampaikan argumen-argumennya karena gambar karikatur mengandung suatu 

makna, pesan, kritik, atau informasi lain yang tersirat secara visual. Selain itu, 

media gambar karikatur juga berfungsi untuk mengkhususkan topik yang bisa 

dikembangkan siswa menjadi tulisan argumentatif.  

Teknik pancingan kata kunci adalah cara khusus yang dipilih guru untuk 

mengeksplorasi pilihan kata yang dimiliki siswa agar siswa menjadi terlatih 

menuangkan gagasannya. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan kata-kata 

kunci yang tepat berdasarkan gambar karikatur. Kata-kata kunci tersebut 

ditentukan secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Pada proses pembelajaran, 

teknik tersebut diterapkan dengan cara guru memberikan pancingan kata-kata 

kunci yang sesuai topik yang terkandung dalam gambar karikatur. Kemudian 

siswa menentukan kata-kata kunci lain dan mengembangkan kata-kata kunci 

tersebut menjadi kalimat-kalimat yang mengandung proposisi untuk 

dikembangkan lagi menjadi paragraf argumentatif. Pancingan kata kunci akan 

mendorong siswa dalam menentukan pilihan kata yang tepat sesuai topik yang 

terkandung dalam gambar karikatur serta memudahkan siswa untuk 
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mengungkapkan gagasan-gagasan dan argumen-argumennya dalam bentuk tulisan 

argumentatif.  

 

3.4 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu indikator 

kuantitatif dan kualitatif. Kedua indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.4.1 Indikator Kuantitatif 

Indikator kuantitatif penelitian ini adalah ketercapaian target menulis 

argumentasi siswa yang diketahui melalui hasil tes. Siswa dinyatakan berhasil 

melakukan pembelajaran menulis argumentasi apabila nilai yang diperoleh sesuai 

dengan target yang telah ditentukan. Target nilai ketuntasan dalam penelitian ini 

sebesar 75. Keberhasilan klasikal adalah siswa yang mencapai nilai 75 setidaknya 

berjumlah 80% dari jumlah seluruh siswa yang diteliti. Nilai ketuntasan penelitian 

sebesar 75 disesuaikan dengan KKM yang telah ditetapkan sekolah, yaitu sebesar 

70, sehingga dapat dipastikan keterampilan siswa meningkat. Siswa yang 

memperoleh nilai minimal 75 dinyatakan tuntas, sementara siswa yang 

memperoleh nilai kurang dari 75 dinyatakan belum tuntas.  

 

3.4.2 Indikator Kualitatif  

Indikator kualitatif penelitian ini adalah perubahan sikap dan perilaku 

siswa yang diketahui melalui hasil nontes. Siswa dinyatakan berhasil 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi dengan baik apabila tingkah 
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laku siswa berubah ke arah yang positif. Perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci harus memenuhi beberapa karakter positif, yaitu (1) 

keaktifan siswa selama melaksanakan pembelajaran, (2) kedisiplinan dalam 

kegiatan pembelajaran dan terhadap tugas yang diberikan oleh guru, (3) kejujuran 

dalam kegiatan menulis, (4) kepercayaan diri dalam mempresentasikan hasil 

diskusi atau hasil menulis argumentasi, dan (5) kemampuan bekerja sama dan 

berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok maupun dengan peneliti. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat bantu yang dapat memudahkan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah instrumen yang berupa tes dan nontes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang peningkatan keterampilan menulis argumentasi 

siswa. Sementara itu, instrumen nontes digunakan untuk mengungkapkan 

perubahan tingkah laku siswa. Instrumen nontes yang dimaksud berupa pedoman 

deskripsi perilaku ekologis, pedoman catatan harian guru, pedoman catatan harian 

siswa, pedoman wawancara, pedoman sosiometri, dan dokumentasi foto. Kedua 

jenis instrumen tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut. 

 

3.5.1 Instrumen Tes 

Tes dilakukan untuk memperoleh data tentang keterampilan siswa dalam 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata 
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kunci. Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu tes pada siklus I dan siklus II. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci yang berbentuk uraian atau 

esai. Pelaksanaan tes memerlukan instrumen atau alat bantu yang berupa kriteria 

atau pedoman penilaian. Penilaian tes harus menunjukkan ketercapaian indikator 

yang telah ditentukan. 

Indikator dalam pembelajaran ini adalah siswa mampu mengidentifikasi 

topik dengan menentukan kata-kata kunci, mengembangkannya menjadi kalimat-

kalimat sederhana yang mengandung proposisi, dan menyimpulkan topik 

berdasarkan gambar karikatur; mampu mengorganisasikan isi tulisan argumentasi 

sesuai struktur dan pola pengembangan yang isinya bertujuan meyakinkan 

pembaca dengan menunjukkan fakta-fakta yang dapat mendukung gagasannya; 

serta mampu menulis argumentasi dengan memperhatikan penggunaan bahasa dan 

EYD. Indikator tersebut dirinci dalam aspek-aspek penilaian menulis argumentasi. 

Aspek-aspek tersebut dijabarkan sebagai berikut: (1) pengidentifikasian topik; 

kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur, kalimat-kalimat berproposisi, 

simpulan topik berdasarkan gambar karikatur, (2) pengorganisasian isi; kerangka 

argumentasi, bertujuan meyakinkan orang lain, kekritisan menganalisis masalah, 

kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian, kemampuan 

menyelesaikan masalah, kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola 

pengembangan argumentasi, dan kesesuaian judul dengan isi tulisan, dan (3) 

aspek penggunaan bahasa dan EYD; penggunaan ejaan dan tanda baca, 

penggunaan diksi atau pilihan kata, kefektifan kalimat, kohesi dan koherensi, dan 
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kerapian tulisan. Secara lebih rinci, aspek-aspek tersebut dijelaskan dalam tabel 

rubrik penilaian berikut. 

 

Tabel 1. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No Aspek Penilaian 
Rentang Skor 

Bobot 
Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Pengidentifikasian topik 

1) Kata-kata kunci berdasarkan 

gambar karikatur 

2) Kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi 

3) Simpulan topik berdasarkan 

gambar karikatur 

     

2 

 

3 

 

2 

 

8 

 

12 

 

8 

2. Pengorganisasian isi 

1) Kerangka argumentasi 

2) Bertujuan meyakinkan orang 

lain 

3) Kekritisan menganalisis 

masalah  

4) Kemampuan menyampaikan 

fakta sebagai bahan pembuktian  

5) Kemampuan menyelesaikan 

masalah 

6) Kesesuaian jenis, struktur, dan 

pola pengembangan paragraf 

7) Kesesuaian judul dengan isi 

tulisan 

     

5 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

2 

 

2 

 

20 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

8 

 

8 

3. Penggunaan bahasa dan EYD 

1) Ejaan dan tanda baca 

2) Diksi atau pilihan kata 

3) Keefektifan kalimat 

4) Kohesi dan koherensi 

5) Kerapian tulisan 

     

2 

2 

2 

2 

2 

 

8 

8 

8 

8 

8 

Jumlah Skor Maksimal 184 

 

Aspek penilaian tersebut dijabarkan dalam tabel kriteria penilaian yang 

memuat kriteria penilaian, rentang skor, dan kategori penilaian. Ketiga hal 

tersebut secara jelas dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2. Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Aspek Penilaian Kriteria Rentang 

Skor 

Kategori 

1. Pengidentifikasian 

topik 

1) Kata-kata kunci 

berdasarkan 

gambar karikatur 

 

 

 

a. Menentukan hingga 9 atau 

lebih kata kunci 

b. Menentukan hingga 7-8 kata 

kunci 

c. Menentukan 4-6 kata kunci  

d. Hanya menentukan 3 kata 

kunci 

 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

2) Kalimat-kalimat 

berproposisi 

a. Membuat 9 atau lebih kalimat 

berproposisi 

b. Membuat 6-8 kalimat 

berproposisi 

c. Membuat 3-5 kalimat 

berproposisi 

d. Kalimat yang dibuat tidak 

mengandung proposisi 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

3) Simpulan topik 

berdasarkan 

gambar karikatur 

a. Topik yang disimpulkan tepat 

dan benar sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

b. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat meskipun sudah 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

c. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

d. Topik yang disimpulkan salah 

dan tidak sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup  

 

 

 

Kurang 

2. Pengorganisasian 

isi 

1) Kerangka 

argumentasi 

 

 

 

a. Kerangka yang dibuat sangat 

lengkap dan mengulas topik 

secara rinci 

b. Kerangka yang dibuat 

lengkap namun kurang 

mengulas topik secara rinci 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 
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c. Kerangka yang dibuat kurang 

lengkap dan tidak mengulas 

topik secara rinci  

d. Kerangka yang dibuat terlalu 

sederhana dan tidak 

mengulas topik secara rinci 

2 

 

 

1 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

2) Bertujuan 

meyakinkan orang 

lain 

a. Pembaca meyakini dan 

terpengaruh dengan isi 

argumen 

b. Pembaca meyakini argumen 

tapi tidak terpengaruh 

c. Pembaca kurang yakin 

terhadap kebenaran argumen 

yang disampaikan 

d. Pembaca tidak merasa yakin 

dan menolak argumen yang 

disampaikan 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

3) Kekritisan 

menganalisis 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis dan 

komprehensif. 

b. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis namun 

kurang komprehensif 

c. Masalah yang muncul hanya 

dianalisis secara sederhana 

dan tidak komprehensif  

d. Masalah yang muncul tidak 

dianalisis sama sekali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

4) Menyampaikan 

fakta sebagai 

bahan pembuktian 

a. Penyampaian fakta sangat 

jelas dan mendukung 

gagasan 

b. Penyampaian fakta jelas dan 

cukup mendukung gagasan 

c. Penyampaian fakta cukup 

jelas tapi kurang mendukung 

gagasan 

d. Penyampaian fakta kurang 

jelas dan tidak mendukung 

gagasan 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

5) Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

a. Masalah yang muncul dapat 

terselesaikan secara 

komprehensif 

b. Masalah yang muncul dapat 

terseselaikan, namun tidak 

komprehensif 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 
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c. Hanya sebagian kecil masalah 

yang dapat diselesaikan.  

d. Masalah yang muncul tidak 

dapat diselesaikan 

2 

 

1 

Cukup 

 

Kurang 

6) Kesesuaian jenis 

paragraf,  struktur, 

dan pola 

pengembangan 

argumentasi 

a. Jenis paragraf argumentatif, 

struktur dan pola 

pengembangan sangat sesuai 

dan runtut 

b. Jenis paragraf argumentatif, 

pola pengembangan sesuai 

(induksi maupun deduksi) 

namun struktur kurang runtut 

c. Jenis paragraf argumentatif, 

tapi pola pengembangan 

tidak sesuai (tidak 

menggunakan pola induksi 

atau deduksi) dan struktur 

tidak runtut 

d. Jenis paragraf 

nonargumentatif, struktur dan 

pola pengembangan tidak 

sesuai 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

 

Kurang 

7) Kesesuaian judul 

dengan isi tulisan 

a. Judul menarik dan sangat 

sesuai atau mencerminkan isi 

tulisan. 

b. Judul menarik dan cukup 

sesuai dengan isi tulisan  

c. Judul kurang sesuai atau 

kurang memberikan 

gambaran isi tulisan. 

d. Judul tidak sesuai dan tidak 

memberikan gambaran isi 

tulisan. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

3. Penggunaan   

bahasa dan EYD 

1) Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Terdapat 0-5 kesalahan ejaan 

dan tanda baca 

b. Terdapat 6-10 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

c. Terdapat 11-15 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

d. Terdapat 16 atau lebih 

kesalahan ejaan dan tanda 

baca 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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2) Penggunaan diksi 

atau pilihan kata 

 

 

 

 

 

a. Kata-kata yang digunakan 

tepat atau sesuai konteks dan 

dapat mengekspresikan 

gagasan secara jelas 

b. Kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan konteks, 

namun kurang menunjukkan 

gagasan secara jelas  

c. Kata-kata yang digunakan 

kurang sesuai konteks dan 

tidak menunjukkan gagasan 

secara jelas  

d. Kata-kata yang digunakan 

tidak sesuai konteks dan 

tidak mengekspresikan 

gagasan 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

3) Keefektifan 

kalimat 

a. Kalimat disusun secara efektif 

sesuai syarat kehematan, 

kelogisan, kesejajaran, dan 

penekanan sehingga pembaca 

dapat memahami makna 

secara tepat  

b. Kalimat yang disusun tidak 

sepenuhnya memenuhi syarat 

kalimat efektif sehingga 

dapat menimbulkan 

kesalahan penafsiran 

c. Kalimat yang disusun hanya 

memenuhi salah satu syarat 

kalimat efektif sehingga 

pembaca sulit memahami 

makna yang disampaikan 

d. Kalimat tidak disusun secara 

efektif sehingga pembaca 

tidak dapat memahami 

makna yang disampaikan 

secara tepat 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 

4) Kohesi dan 

koherensi 

a. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertautan makna (kohesi) dan 

keruntutan makna 

(koherensi) sehingga menjadi 

padu 

b. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertauatan makna, tapi 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik  
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penyusunannya kurang runtut 

c. Kalimat-kalimat kurang 

membentuk suatu pengertian 

atau pertautan makna dan 

tidak disusun secara runtut 

d. Kalimat-kalimat tidak 

menunjukkan adanya 

pertautan dan keruntutan 

makna (tidak kohesif dan 

koheren) 

 

2 

 

 

 

1 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

5) Kerapian tulisan a. Tulisan jelas terbaca dan tidak 

ada coretan 

b. Tulisan terbaca dan ada 

sedikit coretan 

c. Tulisan terbaca dan banyak 

coretan 

d. Tulisan sulit dibaca dan 

banyak coretan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kriteria penilaian tersebut dapat digunakan peneliti sebagai acuan 

penilaian keterampilan menulis argumentasi siswa. Tes dilakukan satu kali dalam 

tiap siklus, yang dilaksanakan pada akhir siklus. Jika siklus I hasilnya masih 

kurang atau belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan 

tindakan pada siklus II. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika 

memperoleh nilai antara 85-100, kategori baik nilai antara 75-84, kategori cukup 

nilai antara 60-74, dan kategori kurang nilai antara 0-59. Kategori dan rentang 

nilai tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel pedoman penilaian berikut. 

 

Tabel 3. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Argumentasi 

No Kategori Rentang Nilai 

1.  

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 
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3.5.2 Instrumen Nontes 

Instrumen nontes terdiri atas pedoman deskripsi perilaku ekologis, 

pedoman catatan harian guru, pedoman catatan harian siswa, pedoman 

wawancara, pedoman sosiometri, dan pedoman dokumentasi foto. Keenam jenis 

instrumen atau alat bantu tersebut diurakan sebagai berikut. 

 

3.5.2.1 Pedoman Deskripsi Perilaku Ekologis 

Deskripsi perilaku ekologis digunakan untuk mengetahui perilaku-perilaku 

siswa pada saat proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci berlangsung pada siklus I dan siklus II. 

Hasil pengamatan tersebut dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Sasaran deskripsi 

perilaku ekologis meliputi beberapa sikap positif, yaitu (1) kesiapan siswa dalam 

pembelajaran, (2) perhatian siswa terhadap penjelasan guru, (3) keaktifan siswa 

dalam kegiatan tanya jawab dengan guru, (4) aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok, dan (5) antusiasme siswa terhadap tugas yang diberikan guru. 

 

3.5.2.2 Pedoman Catatan Harian Guru  

Catatan harian guru adalah riwayat pribadi yang dilakukan secara teratur 

oleh guru tentang hal yang menarik selama pembelajaran. Catatan harian guru 

memuat observasi, perasaan, reaksi, penafsiran, dugaan, hipotesis, dan penjelasan 

berdasarkan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Catatan harian guru dalam 

penelitian ini berisi kesan atau pengalaman yang dirasakan atau diperoleh peneliti 

selama proses pembelajaran berlangsung.  
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Catatan harian guru diisi oleh peneliti setiap pembelajaran siklus I dan 

siklus II selesai. Instrumen catatan harian guru berisi kesan peneliti terhadap (1) 

kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis argumentasi dengan media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, (2) respon dan keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci, (3) suasana atau situasi kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung, (4) keseriusan dan kejujuran siswa pada saat menulis 

argumentasi, dan (5) kepercayaan diri siswa pada saat membacakan hasil diskusi 

atau hasil menulis argumentasi. 

 

3.5.2.3 Pedoman Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap cara peneliti menyampaikan pembelajaran keterampilan menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Mereka 

secara bebas memberikan kritik, saran, maupun sekadar mengungkapkan kesan 

tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Peneliti dapat memperoleh data 

secara jujur dan objektif dari siswa tentang kekurangan dan kelebihan 

pembelajaran menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Catatan harian siswa berisi (1) perasaan dan kesan siswa 

mengenai pembelajaran yang telah berlangsung, (2) pendapat siswa tentang 

penggunaan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

pembelajaran menulis argumentasi, (3) kemudahan dan kesulitan siswa dalam 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 
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pancingan kata kunci, dan (4) saran siswa terhadap kegiatan pembelajaran menulis 

argumentasi. 

 

3.5.2.4 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa sebagai 

respondennya. Pertanyaan-pertanyaan yang ada bertujuan untuk memperoleh data 

tentang respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Wawancara 

dilaksanakan setelah pembelajaran selesai selama siklus I dan siklus II. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai (1) kesan siswa mengenai 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci, (2) pendapat siswa tentang penggunaan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis 

argumentasi, (3) pendapat siswa tentang cara guru menyampaikan pembelajaran, 

dan (4) kemudahan dan kesulitan siswa dalam pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, dan (5) saran siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran menulis argumentasi. 

 

3.5.2.5 Pedoman Sosiometri 

Pedoman sosiometri merupakan salah satu instrumen yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan sosial antarsiswa pada saat melaksanakan kerja 

kelompok. Pedoman sosiometri berisi pernyataan dari siswa yang menunjukkan 

hubungan sosial antarsiswa. Lembar instrumen sosiometri digunakan untuk 
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memperoleh data tentang (1) siswa yang aktif dalam diskusi kelompok, (2) siswa 

yang pasif dalam diskusi kelompok, (3) siswa yang usil dan suka mengganggu 

dalam diskusi kelompok, (4) siswa yang fokus dalam diskusi kelompok, dan (5) 

siswa yang suka membantu temannya yang kesulitan dalam kegiatan 

pembelajaran. Lembar tersebut diisi oleh siswa dengan dibimbing oleh peneliti. 

Selanjutnya, hasil sosiometri tersebut dijabarkan dalam bentuk sosiogram, 

dihitung secara kuantitatif, dan dideskripsikan secara rinci. 

 

3.5.2.6 Pedoman Dokumentasi Foto 

Dokumentasi foto digunakan sebagai bukti hasil penelitian yang berupa 

gambar. Gambar yang diabadikan melalui dokumentasi foto ini berisi peristiwa 

dan momentum yang menggambarkan perilaku dan aktivitas yang dilakukan siswa 

bersama peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Foto yang diambil 

pada saat proses pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang dapat 

memperjelas data yang lain. Hasil dokumentasi dari siklus I dan siklus II 

dibandingkan untuk melihat gambaran perilaku siswa beserta perubahannya.  

Aspek-aspek yang didokumentasikan meliputi (1) aktivitas siswa pada 

awal pembelajaran dan pada saat menerima penjelasan guru, (2) aktivitas siswa 

pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya, (3) aktivitas siswa pada saat 

menulis argumentasi, (4) aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi 

atau hasil menulis argumentasi, dan (5) aktivitas siswa pada saat diwawancarai 

oleh peneliti. 
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3.5.3 Validitas Instrumen 

Data dalam sebuah penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting. 

Sebab, data inilah yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah 

penelitian. Keakuratan data bergantung pada validitas instrumen yang digunakan. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan uji validitas instrumen sebelum melaksanakan 

penelitian agar instrumen yang digunakan benar-benar valid atau sahih. 

Uji validitas instrumen tes dilakukan terhadap perangkat tes sesuai dengan 

tes menulis argumentasi yang akan dilaksanakan dengan indikator hasil menulis 

argumentasi sesuai tingkat kesukaran yang dialami siswa. Tes diukur dengan 

pedoman penilaian dan penskoran dengan rumus tertentu dan sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan. Soal dan kriteria penilaian kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing serta guru mata pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia. Sebagaimana instrumen tes, uji validitas instrumen nontes juga 

dilakukan dengan cara mengonsultasikan seluruh instrumen nontes yang telah 

dibuat kepada dosen pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa dan sastra 

Indonesia yang bersangkutan supaya instrumen yang digunakan untuk mengambil 

data benar-benar valid. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah teknik tes dan nontes. Data tes dikumpulkan melalui tes 

menulis argumentasi setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, sedangkan data nontes 

dikumpulkan melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, pedoman wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. 

 

3.6.1 Teknik Tes 

Teknik tes dilakukan untuk memperoleh data keterampilan menulis 

argumentasi melalui pembelajaran menggunakan media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Tes dilaksanakan dalam bentuk uraian, yaitu siswa menulis 

argumentasi sesuai indikator yang telah ditentukan, yakni siswa mampu 

mengidentifikasi topik dengan menentukan kata-kata kunci, mengembangkannya 

menjadi kalimat-kalimat yang mengandung proposisi, dan menyimpulkan topik 

berdasarkan gambar karikatur, mampu mengorganisasikan isi tulisan argumentasi 

sesuai struktur dan pola pengembangan yang isinya bertujuan meyakinkan 

pembaca dengan menunjukkan fakta-fakta yang dapat mendukung gagasannya, 

serta mampu menulis argumentasi dengan memperhatikan penggunaan bahasa dan 

EYD.  

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada siklus I dan siklus II. Hasil tes 

digunakan untuk mengukur ketercapaian dan peningkatan keterampilan menulis 

argumentasi siswa. Pada penelitian ini, keterampilan menulis argumentasi siswa 

dikatakan berhasil apabila sudah mencapai standar ketuntasan yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini. 
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3.6.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat abstrak, 

yaitu perubahan-perubahan sikap dan perilaku siswa dalam menulis argumentasi. 

Teknik nontes dalam penelitian ini diterapkan melalui deskripsi perilaku ekologis, 

catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, sosiometri, dan 

dokumentasi foto. Kelima jenis teknik nontes tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.6.2.1  Deskripsi Perilaku Ekologis 

Pada penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan teknik deskripsi 

perilaku ekologis untuk menggambarkan perilaku siswa dan keadaan kelas selama 

proses pembelajaran berlangsung. Sebelumnya, peneliti telah mempersiapkan 

pedoman deskripsi perilaku ekologis untuk dijadikan pedoman dalam 

pengambilan data. Deskripsi perilaku ekologis dilakukan oleh peneliti dan dibantu 

oleh teman sejawat yang ikut berada di kelas penelitian selama siklus I dan siklus 

II. Teknik ini dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung. Peneliti dan 

teman sejawat mengamati perilaku yang dilakukan siswa dan mencatat semua 

kejadian yang muncul pada saat pembelajaran. Perilaku-perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung segera dituliskan dengan membuat catatan-

catatan khusus. Hasil pengamatan dan catatan peneliti dibandingkan dengan hasil 

pengamatan dan catatan teman sejawat kemudian dianalisis dan dideskripsikan 

dalam bentuk uraian kalimat sesuai dengan perilaku nyata yang ditunjukkan siswa 

selama proses pembelajaran.  
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3.6.2.2  Catatan Harian Guru  

Catatan harian guru  digunakan oleh peneliti untuk menilai aktivitas, 

tingkah laku, dan respon siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Catatan 

harian guru dalam penelitian ini berisi kesan atau pengalaman yang dirasakan atau 

diperoleh peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Hal-hal yang 

dianggap menarik oleh peneliti dapat dideskripsikan dalam catatan harian guru. 

Peneliti membuat catatan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran siklus I dan 

siklus II berdasarkan pedoman catatan harian guru yang telah ditentukan. Hasil 

catatan harian guru pada siklus I dan siklus II kemudian dibandingkan untuk 

mengetahui proses pembelajaran dan perubahan perilaku siswa. Catatan harian 

guru ini berisi pengalaman dan pandangan pribadi peneliti sehingga dalam 

pembuatannya tidak memerlukan bantuan teman sejawat.   

 

3.6.2.3 Catatan Harian Siswa 

Catatan harian siswa digunakan peneliti untuk mengetahui tanggapan 

siswa terhadap cara peneliti menyampaikan pembelajaran keterampilan menulis 

argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Catatan 

harian siswa berisi kesan, pengalaman, dan penafsiran siswa mengenai 

pembelajaran yang telah dilakukan. Hal tersebut diperoleh siswa pada setiap 

kejadian atau peristiwa yang dianggap menarik pada saat pembelajaran 

berlangsung. Siswa harus mengingat dan merekam dalam benaknya, semua 

kejadian tersebut. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran berlangsung, peneliti 

telah memberi penjelasan kepada siswa tentang adanya catatan harian siswa ini. 
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Catatan harian siswa dibuat oleh semua siswa setelah selesai melaksanakan 

pembelajaran pada siklus I dan siklus II. Hasil catatan harian siswa kemudian 

digunakan oleh peneliti sebagai data yang dapat mengungkap proses pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. 

 

3.6.2.4 Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan untuk mengungkap data tentang kesulitan 

yang dialamai siswa selama pembelajaran dan tanggapan siswa tentang penerapan 

media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran 

menulis argumentasi melalui tanya jawab. Sebelum melakukan wawancara, 

peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan dijawab siswa. 

Pertanyaan-pertanyaan yang ada bertujuan untuk memperoleh data tentang respon 

siswa terhadap pembelajaran keterampilan menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

Wawancara dilaksanakan setelah pembelajaran selesai selama siklus I dan 

siklus II. Sasaran wawancara adalah delapan siswa, terdiri atas dua siswa yang 

memperoleh nilai kurang, dua siswa yang memperoleh nilai cukup, dua siswa 

yang memperoleh nilai baik, dan dua siswa yang memperoleh nilai sangat baik 

dalam menulis argumentasi. Peneliti mencatat hasil wawancara dan menulis 

tanggapan terhadap tiap butir pertanyaan. Hasil ini dapat digunakan untuk 

memperbaiki perencanaan dan proses pembelajaran menulis argumentasi dengan 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Kegiatan wawancara 

didokumentasikan oleh peneliti atas bantuan teman sejawat. 
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3.6.2.5  Sosiometri 

Sosiometri merupakan teknik pengambilan data yang digunakan untuk 

mengetahui keaktifan serta kemampuan bekerja sama dan berbagi pada saat 

melaksanakan diskusi kelompok. Teknik sosiometri dipilih oleh peneliti sebagai 

salah satu teknik nontes agar dapat mengetahui keaktifan siswa dan dinamika 

perilaku antarsiswa di dalam sebuah kelompok. Kegiatan kelompok pada 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci dilaksanakan pada saat menentukan kata kunci, membuat 

kalimat berproposisi untuk mengidentifikasi topik, serta membuat kerangka 

argumentasi. Kegiatan kelompok dimaksudkan peneliti agar siswa lebih mudah 

memahami topik yang disajikan melalui gambar karikatur dengan menentukan 

kata-kata kunci secara bersama-sama. Siswa juga dilatih berinteraksi atau bekerja 

sama dengan anggota kelompok untuk memecahkan suatu persoalan.  

Teknik sosiometri dilakukan dengan cara menugasi semua siswa untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan pedoman sosiometri, yaitu menyebutkan dua 

siswa yang aktif dalam diskusi kelompok, dua siswa yang pasif dalam diskusi 

kelompok, dua siswa yang usil dan suka mengganggu dalam diskusi kelompok, 

dua siswa yang fokus dalam diskusi kelompok, dan dua siswa yang suka 

membantu temannya yang kesulitan dalam kegiatan pembelajaran. Pengisian 

dilakukan oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai pada siklus I dan siklus 

II agar siswa masih ingat kejadian atau proses pembelajaran yang baru 

berlangsung dengan dibimbing peneliti. Pengisian didasarkan atas kegiatan 
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kelompok yang telah dilaksanakan siswa. Pada saat pengambilan data sosiometri, 

peneliti dibantu oleh teman sejawat.  

Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan anggota lima sampai 

enam siswa yang dipilih peneliti secara heterogen. Hasil sosiometri kemudian 

dianalisis dan dideskripsikan oleh peneliti. Selain itu, hasilnya dihitung dalam 

skor-skor tertentu yang mempermudah peneliti dalam menentukan keaktifan dan 

kemampuan bekerja sama dan berbagi karena data tersebut sudah dikuantitatifkan. 

Aspek positif diberi skor dengan angka positif, sedangkan aspek negatif diberi 

skor dengan angka negatif. Jika anggota kelompok berjumlah lima, peluang untuk 

satu siswa akan dipilih maksimal oleh 4 siswa lain dengan bobot skor 2,5 untuk 

aspek positif dan −2,5 untuk aspek negatif. Sementara jika anggota kelompok 

berjumlah enam, peluang untuk satu siswa akan dipilih maksimal oleh 5 siswa 

lain dengan bobot skor 2 untuk aspek positif dan −2 untuk aspek negatif. Dengan 

demikian, skor maksimal yang diperoleh siswa sebesar 10 dan skor minimal yang 

dicapai sebesar -10. Rentang skor antara -10 sampai dengan 10 digolongkan ke 

dalam empat kategori, yaitu -10 sampai -6 berkategori kurang, -5 sampai 0 

berkategori cukup, 0-5 berkategori baik, dan 6-10 berkategori sangat baik. Skor 0 

digunakan dalam dua kategori sekaligus karena angka nol bersifat netral sehingga 

bisa mengarah ke aspek positif ataupun aspek negatif. Jika mengarah ke aspek 

positif, dikategorikan baik, sedangkan jika mengarah ke aspek negatif 

dikategorikan cukup.    

Intensitas keaktifan siswa dihitung berdasarkan tiga aspek yang terdiri atas 

dua aspek positif dan satu aspek negatif, yaitu siswa yang aktif dan fokus maupun 
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siswa yang pasif dalam kegiatan diskusi kelompok. Sementara itu, intensitas 

kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dihitung berdasarkan dua aspek yang 

terdiri atas satu aspek positif dan satu aspek negatif, yaitu siswa yang suka 

membantu dan siswa yang usil dalam kegiatan diskusi kelompok. Dengan 

perhitungan tersebut, intensitas keaktifan siswa maupun intensitas kemampuan 

bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok dapat 

diidentifikasi dengan akurat. Peneliti menjadi lebih mudah mengetahui atau 

menentukan siswa yang aktif, pasif, fokus, usil, maupun suka membantu dalam 

kegiatan diskusi kelompok yang menunjukkan karakter keaktifan siswa maupun 

kemampuan bekerja sama dan berbagi.  

 

3.6.2.6 Dokumentasi Foto 

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu teknik untuk 

memperoleh data nontes yang berupa foto atau gambar. Dokumentasi dilakukan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga aktivitas siswa maupun 

peneliti selama pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci akan terekam dalam foto. Dokumentasi foto 

dilakukan sebagai bukti visual kegiatan pembelajaran selama penelitian 

berlangsung.  

Peneliti dibantu teman sejawat dalam mendokumentasikan gambar agar 

peneliti bisa berfokus pada pelaksanaan pembelajaran. Pengambilan gambar 

dibagi dalam dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Aspek-aspek yang 

didokumentasikan sesuai dengan instrumen yang telah disiapkan. Masing-masing 
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aspek didokumentasikan sebanyak empat foto. Foto yang diambil pada saat proses 

pembelajaran berlangsung merupakan sumber data yang dapat memperjelas data 

yang lain. Selain itu, hasilnya dapat digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Hasil dokumentasi juga dibandingkan untuk mengetahui 

perubahan perilaku yang terjadi pada siswa. Data yang berupa foto ini akan 

dilaporkan secara deskriptif sesuai dengan gambar yang terekam di dalamnya. 

Foto tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kelas dan 

perilaku siswa selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

secara kuantitatif dan kualitatif. Uraian tentang analisis data secara kuantitatif dan 

kualitatif adalah sebagai berikut. 

 

3.7.1 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil tes menulis argumentasi. Penilaian berdasarkan pada kriteria yang telah 

ditentukan. Hasil analisis kuantitatitf data tes dihitung secara persentase dengan 

langkah-langkah (1) menghitung nilai masing-masing aspek, (2) merekap nilai 

siswa, (3) menghitung nilai kumulatif, dan (4) menghitung persentase nilai dengan 

rumus sebagai berikut. 
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Keterangan:  

NP : nilai persentase 

NK : nilai kumulatif yang diperoleh siswa 

R : responden 

100 : bilangan tetap 

 

Hasil perhitungan nilai tes menulis argumentasi dengan media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci dari siklus I dan siklus II dibandingkan. 

Hasil perhitungan tersebut akan memberikan gambaran mengenai persentase 

peningkatan keterampilan menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci. 

 

3.7.2 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis data nontes berdasarkan 

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Data kualitatif diperoleh melalui 

hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru dan siswa, wawancara, 

sosiometri, dan dokumentasi foto. Data tersebut dianalisis dan dideskripsikan 

secara mendetail. Hasil analisis data kualitatif digunakan untuk mengetahui 

perubahan perilaku siswa yang mencakup lima karakter positif siswa, yaitu 

keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja 

sama dan berbagi setelah melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci pada siklus I dan 
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siklus II. Selain itu, data nontes yang berupa catatan harian siswa dan wawancara 

juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan berbagi dan tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA 

 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian tindakan kelas ini diperoleh dari tindakan prasiklus, siklus 

I, dan siklus II. Hasil tes prasiklus berupa keterampilan menulis argumentasi 

sebelum penelitian dilaksanakan. Hasil tes tindakan siklus I dan siklus II berupa 

keterampilan siswa dalam menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci, sedangkan hasil nontes berupa perubahan perilaku 

yang diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Hal yang dibahas 

berupa proses pembelajaran, peningkatan keterampilan menulis argumentasi, dan 

perubahan perilaku belajar siswa pada siklus I dan siklus II setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Hasil penelitian pada prasiklus, siklus I dan siklus II 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

4.1.1 Hasil Penelitian Prasiklus 

Hasil tes prasiklus diperoleh berdasarkan wawancara dengan guru mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak 

dan kondisi awal, yaitu sebelum dilaksanakan pembelajaran keterampilan menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Hasil 
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tes prasiklus berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan awal siswa 

dalam menulis argumentasi. Hasil tersebut diuraikan pada tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4. Hasil Tes Menulis Argumentasi pada Prasiklus  

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 

85-100 - - - 1753/32= 

54,78 

(kategori 

kurang) 

0/32X100= 

0% 

Baik  75-84 - - - 

Cukup  60-74 13 815 40,62 

Kurang  0-59 19 938 59,38 

Jumlah   32 1753 100 54,78 0 

 

Pada tabel 4, diketahui nilai rata-rata siswa masih dalam kategori kurang, 

yaitu sebesar 54,78. Siswa yang memperoleh nilai dalam kategori kurang 

sebanyak 19 siswa atau 59,38% dalam interval nilai 0-59. Sebanyak 13 siswa atau 

sebesar 40,62% memperoleh nilai berkategori cukup dalam interval 60-74. 

Sementara itu, tidak satu pun siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan 

sangat baik atau sebesar 0%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterampilan siswa 

dalam menulis argumentasi masih rendah dan perlu untuk ditingkatkan. 

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa keterampilan siswa dalam 

menulis argumentasi masih dalam kategori kurang dan masih jauh dari standar 

ketuntasan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 75, sehingga 

perlu ditingkatkan. Data ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan 

perbaikan dengan melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  
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4.1.2 Hasil Penelitian Siklus I 

 Kegiatan siklus I merupakan tindakan lanjutan setelah melihat data yang 

diperoleh pada prasiklus. Kegiatan pembelajaran siklus I dilaksanakan dengan 

menerapkan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci. Pemaparan hasil penelitian siklus I diawali dengan 

memaparkan proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci berdasarkan hasil instrumen deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian guru, dan sosiometri. Pemaparan selanjutnya 

mengenai peningkatan hasil keterampilan menulis argumentasi berupa perolehan 

nilai tes keterampilan menulis argumentasi setelah siswa melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Sementara itu, penjelasan mengenai perubahan perilaku 

berupa deskripsi lima karakter siswa, yaitu keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, 

kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa. Hasil 

penelitian siklus I diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.2.1 Proses Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media Gambar 

Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus I 

 

Proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci pada siklus I dilaksanakan dalam tiga tahap sesuai 

dengan rencana pembelajaran. Pada tahap pendahuluan, guru mengondisikan dan 

melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa 

mengenai pembelajaran menulis argumentasi yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, pada tahap tersebut, siswa terlihat cukup 
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antusias dengan kehadiran guru. Interaksi yang baik juga terjalin antara guru dan 

siswa. Siswa bersedia menjawab dan mengemukakan pendapatnya mengenai 

tujuan dan manfaat pembelajaran. Namun, masih ada beberapa siswa yang duduk 

di bangku belakang terlihat kurang memperhatikan dan asyik berbicara dengan 

teman sebangkunya. Setelah dipancing dengan pertanyaan, siswa tersebut pun 

akhirnya mau memperhatikan dengan baik. Respon positif siswa menjadi awal 

yang baik karena sebagian besar siswa terlihat antusias terhadap pembelajaran 

yang berlangsung.  

Pada tahap inti, siswa diberi pemahaman tentang hakikat menulis 

argumentasi dan penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata 

kunci dalam menulis argumentasi. Siswa diberi pancingan kata kunci untuk 

mengungkapkan gagasan dan pendapatnya mengenai topik yang terkandung 

dalam gambar karikatur. Kegiatan tersebut dilakukan melalui proses tanya jawab 

dengan siswa. Berdasarkan catatan harian guru, selama proses tersebut, hanya 

beberapa siswa yang terlihat aktif menanggapi, berkomentar, dan bertanya. 

Setelah siswa mulai memahami penerapan model tersebut, siswa membentuk 

kelompok dan berdiskusi tentang gambar karikatur yang disajikan guru untuk 

menentukan kata-kata kunci, mengembangkannya menjadi kalimat berproposisi, 

merumuskan topik, dan membuat kerangka argumentasi. Berdasarkan hasil 

sosiometri, sebagian besar kelompok telah melaksanakan diskusi dengan baik. 

Kegiatan diskusi berlangsung baik, tertib, dan lancar. Ada beberapa siswa yang 

terlihat kurang aktif. Namun, guru segera mendekati dan memberi pengarahan 

sehingga kegiatan diskusi dapat berlangsung dengan baik. Pada saat membacakan 
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hasil diskusi, siswa juga terlihat masih kurang percaya diri. Ada pula beberapa 

perwakilan kelompok yang masih ragu dengan hasil menulis argumentasi dan 

merasa canggung untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Oleh karena itu, 

guru selalu memberi motivasi kepada siswa supaya siswa lebih percaya diri.  

Proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci yang berlangsung pada siklus I diabadikan dalam 

dokumentasi foto. Gambar 1 berikut ini memperlihatkan proses pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

pada siklus I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media 

Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus 

I 
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Gambar 1 memperlihatkan proses pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci siklus I. Gambar 

pertama dan kedua memperlihatkan siswa yang semangat dan antusias 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun, ada beberapa siswa yang terlihat 

masih belum menyimak penjelasan guru dengan baik. Pada gambar ketiga, guru 

terlihat mengondisikan siswa yang tidak melaksanakan diskusi dengan baik. Pada 

gambar terakhir, beberapa siswa putra terlihat kurang aktif dalam kegiatan 

diskusi.  

Kegiatan inti pada pertemuan kedua adalah siswa mendiskusikan tulisan 

argumentasi yang telah dikerjakan sebagai hasil pekerjaan rumah dan melakukan 

revisi dengan berbekal data-data yang diperoleh sebagai hasil penugasan. 

Berdasarkan  catatan harian guru, kegiatan tersebut berlangsung dengan baik. 

Namun, beberapa siswa mengaku kesulitan memperoleh data-data dan informasi 

yang berkaitan dengan topik. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan 

diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk bertukar informasi, 

sedangkan kegiatan revisi dan menulis kembali karangan argumentasi dilakukan 

secara individu. Hasil revisi tersebut dinilai oleh guru sebagai data tes menulis 

argumentasi siklus I. 

Hasil catatan harian guru juga menunjukkan bahwa kegiatan pada tahap 

penutup sudah berlangsung dengan baik. Siswa dan guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru pun memberikan masukan terhadap 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Siswa dihimbau dan diberi tugas untuk 

berlatih menulis argumentasi di rumah. 
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus I sudah berlangsung dengan baik sesuai dengan 

rencana pembelajaran meskipun masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan 

masih ada beberapa siswa yang menunjukkan perilaku negatif selama mengikuti 

proses pembelajaran siklus I. Kekurangan-kekurangan yang muncul selama proses 

pembelajaran digunakan guru sebagai refleksi untuk dapat diperbaiki pada 

pembelajaran siklus II. 

 

4.1.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa setelah 

Melaksanakan Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media 

Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus I 

 

Hasil tes menulis argumentasi siklus I menunjukkan peningkatan dari 

hasil prasiklus. Pada siklus I, siswa sudah dapat menulis argumentasi berdasarkan 

media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci, serta memperoleh nilai 

dengan kategori cukup setelah diberi penjelasan dan latihan oleh guru. Aspek 

penilaian didasarkan pada tiga indikator yang dijabarkan dalam aspek-aspek 

tertentu, yaitu: (1) pengidentifikasian topik; menentukan kata-kata kunci 

berdasarkan gambar karikatur, menyusun kalimat-kalimat berproposisi, 

menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur, (2) pengorganisasian isi; 

kerangka argumentasi, bertujuan meyakinkan orang lain, kekritisan menganalisis 

masalah, kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian, 

kemampuan menyelesaikan masalah, kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola 

pengembangan argumentasi, dan kesesuaian judul dengan isi tulisan, dan (3) 
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penggunaan bahasa dan EYD; penggunaan ejaan dan tanda baca, penggunaan 

diksi atau pilihan kata, kefektifan kalimat, kohesi dan koherensi, dan kerapian 

tulisan. Hasil tes menulis argumentasi pada siklus I dijelaskan pada tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Tes Menulis Argumentasi pada Siklus I 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 

85-100 2 171 6,25 2177/32= 

68,03 

(kategori 

cukup) 

11/32X100

= 34,37% 

Baik  75-84 9 692 28,13 

Cukup  60-74 19 1214 59,37 

Kurang  0-59 2 100 6,25 

Jumlah   32 2177 100 68,03 34,37 

 

Berdasarkan data pada tabel 5, diketahui nilai rata-rata siswa mencapai 

68,03 yang termasuk dalam kategori cukup. Terdapat dua siswa yang memperoleh 

nilai berkategori sangat baik atau sebesar 6,25%. Siswa yang memperoleh nilai 

berkategori baik sebanyak 9 siswa atau sebesar 28,13%. Sementara itu, siswa 

yang memperoleh nilai berkategori cukup lebih dari setengah jumlah siswa, yakni 

sebanyak 19 siswa atau sebesar 59,37%, sedangkan siswa yang memperoleh nilai 

berkategori kurang sebanyak 2 orang, atau sebesar 6,25%. Ketuntasan dihitung 

berdasarkan jumlah siswa yang sudah memenuhi standar ketuntasan penelitian, 

yaitu siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik atau sebanyak 

11 siswa dengan tingkat ketuntasan sebesar 34,37%. 

Hasil tes pada siklus I mengalami peningkatan dibandingkan hasil tes 

prasiklus, yaitu dari rata-rata kelas berkategori kurang menjadi rata-rata kelas 

berkategori cukup. Jika dibandingkan dengan hasil tes prasiklus, hasil tes siklus I 

mengalami peningkatan sebesar 13,25 atau sebesar 24,19%, yaitu dari 54,78 
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menjadi 68,03. Siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak yang berjumlah 

32 siswa belum semua mencapai nilai tuntas. Sebanyak 2 siswa yang memperoleh 

nilai berkategori sangat baik dan 9 siswa yang memperoleh nilai berkategori 

cukup dapat dinyatakan tuntas, sementara 19 siswa yang memperoleh nilai 

berkategori cukup dan 2 siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang 

dianggap belum tuntas karena belum memenuhi standar nilai sebesar 75.  

Peningkatan hasil menulis argumentasi pada siklus I menunjukkan 

penggunaan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci sudah 

cukup efektif bagi sebagian siswa. Namun, belum semua siswa memahami 

sepenuhnya penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci. 

Siswa mengaku belum pernah melaksanakan pembelajaran dengan model 

tersebut, sehingga sebagian besar masih merasa bingung dan belum paham. Siswa 

masih belum terbiasa untuk memahami gambar karikatur dan belum terbiasa 

menuangkan gagasan melalui kata-kata kunci yang ditentukan berdasarkan 

gambar karikatur tersebut. Hal tersebut menjadi refleksi bagi guru sebagai peneliti 

untuk memperbaiki pembelajaran pada siklus II.  

 

4.1.2.2.1 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Menentukan Kata-kata Kunci 

Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

 Hasil tes menulis argumentasi aspek menentukan kata-kata kunci 

berdasarkan gambar karikatur termasuk salah satu aspek yang menunjukkan 

penerapan teknik kata kunci pada indikator pengidentifikasian topik. Aspek 

tersebut menuntut siswa untuk dapat menentukan hingga 9 atau lebih kata kunci 

yang dapat mewakili gagasannya. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Menentukan Kata-kata 

Kunci Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 23 184 71,87 234/32= 

7,31 

(kategori 

sangat baik) 

234/32/8X 

100= 91,41 

(kategori 

sangat baik) 

Baik  5-6 7 42 21,88 

Cukup  3-4 2 8 6,25 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 234 100 7,31 91,41 

 

Pada tabel 6, dapat dilihat bahwa hasil menulis argumentasi aspek 

menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur termasuk dalam 

kategori sangat baik. Sebanyak 23 siswa atau 71,87% memperoleh skor 

berkategori sangat baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan 

menyebutkan 9 hingga lebih kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur. 

Sebanyak 7 siswa memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 21,88%. Dua 

siswa lain memperoleh skor berkategori cukup atau sebesar 6,25% dan tidak satu 

pun siswa yang memperoleh skor berkategori kurang. Bobot skor rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 7,31 dan termasuk dalam kategori sangat baik. Rata-rata 

nilai yang diperoleh sebesar 91,41 juga termasuk dalam kategori sangat baik. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kemudahan 

dalam menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur.  

 

4.1.2.2.2 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Menyusun Kalimat-kalimat 

yang Mengandung Proposisi 

 

Pada aspek menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi, siswa 

mengembangkan kata-kata kunci yang telah ditentukan ke dalam kalimat-kalimat 
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yang mengandung proposisi. Siswa dapat membuat 9 atau lebih kalimat yang 

mengandung proposisi sesuai dengan kata-kata kunci. Semakin banyak kata kunci 

yang ditentukan, semakin banyak pula kalimat yang bisa ditulis sehingga semakin 

mudah bagi siswa untuk menganalisis topik dan menulis argumentasi. Hasil 

menulis argumentasi siswa pada aspek menyusun kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi diperlihatkan pada tabel 7 berikut ini. 

 

Tabel 7. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Menyusun Kalimat-

kalimat yang Mengandung Proposisi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

10-12 21 252 65,62 339/32= 

10,59 

(kategori 

sangat baik) 

339/32/12X

100= 88,28 

(kategori 

sangat baik) 

Baik  7-9 7 63 21,88 

Cukup  4-6 4 24 12,50 

Kurang  0-3 - - - 

Jumlah   32 339 100 10,59 88,28 

 

Sebagaimana hasil tes aspek sebelumnya, data pada tabel 7 juga 

menunjukkan keberhasilan siswa pada aspek menyusun kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata nilai sebesar 88,28 

dengan kategori sangat baik. Bobot skor rata-rata yang diperoleh juga berkategori 

sangat baik, yaitu sebesar sebesar 10,59 dalam interval 10-12. Sebanyak 21 siswa 

memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 65,62%, sedangkan 7 siswa 

memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 21,88%. Empat siswa atau sebesar 

12,50% memperoleh skor berkategori cukup. Sementara itu, tidak satu pun siswa 

memperoleh skor dalam kategori kurang.  
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4.1.2.2.3 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Menyimpulkan Topik 

Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

Aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur termasuk aspek 

utama dalam indikator pengidentifikasian topik. Topik yang disimpulkan siswa 

harus sesuai dengan maksud yang terkandung dalam gambar karikatur dan sesuai 

dengan kata-kata kunci yang telah ditentukan. Hasil tes aspek menyimpulkan 

topik berdasarkan gambar karikatur dapat dilihat pada tabel 8.  

 

Tabel 8. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Menyimpulkan Topik 

Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 18 144 56,24 214/32= 

6,69 

(kategori 

sangat baik) 

214/32/8X 

100= 83,59 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 7 42 21,88 

Cukup  3-4 7 28 21,88 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 214 100 6,69 83,59 

 

Data pada tabel 8 memperlihatkan hasil siswa dalam menulis argumentasi 

aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur sudah baik. Bobot skor 

rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 6,69 atau jika dibulatkan menjadi 7, sudah 

termasuk dalam kategori sangat baik dengan interval 7-8. Rata-rata nilai yang 

diperoleh berkategori baik, yaitu sebesar  83,59. Sebanyak 18 siswa memperoleh 

skor berkategori sangat baik atau sebesar 56,24% dan sudah melebihi setengah 

jumlah siswa dalam satu kelas. Sementara itu, skor dengan kategori baik dan 

cukup sama-sama diperoleh 7 siswa atau sebesar 21,88% dan tidak satu pun siswa 

memperoleh skor dalam kategori kurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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bahwa siswa memperoleh kemudahan dalam menyimpulkan topik berdasarkan 

gambar karikatur dengan adanya pancingan kata-kata kunci. 

 

4.1.2.2.4 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kerangka Argumentasi 

Kerangka argumentasi termasuk salah satu aspek pada indikator 

pengorganisasian isi tulisan. Kerangka argumentasi dibuat setelah siswa berhasil 

mengidentifikasi topik. Kerangka argumentasi yang dibuat harus lengkap dan 

mengulas topik secara rinci. Hasil menulis argumentasi aspek kerangka 

argumentasi adalah sebagai berikut. 

Tabel 9. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kerangka Argumentasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 1 20 3,12 425/32= 

13,28 

(kategori 

baik) 

425/32/20X 

100= 66,41 

(kategori 

cukup) 

Baik  11-15 19 285 59,38 

Cukup  6-10 12 120 37,50 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 425 100 13,28 66,41 

 

Berdasarkan data pada tabel 9, diketahui siswa belum dapat membuat 

kerangka argumentasi secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari rata-rata nilai 

yang diperoleh hanya mencapai kategori cukup, yaitu sebesar 66,41. Sementara 

bobot skor rata-rata yang diperoleh sudah termasuk dalam kategori baik, yaitu 

sebesar 13,28. Hanya satu siswa atau sebesar 3,12% yang memperoleh skor 

berkategori sangat baik. Sebanyak 19 siswa atau sebesar 59,38% memperoleh 

skor berkategori baik. Sebanyak 12 siswa atau 37,50% memperoleh skor 

berkategori cukup dan tidak ada siswa yang memperoleh skor berkategori kurang. 
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4.1.2.2.5 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Bertujuan Meyakinkan orang 

Lain 

 

Orang yang membaca tulisan argumentasi seharusnya meyakini dan 

terpengaruh terhadap isi tulisan yang dibacanya. Oleh karena itu, orang yang 

menulis argumentasi harus dapat mengorganisasi isi tulisan agar dapat 

meyakinkan orang lain. Siswa harus berlatih untuk dapat mengungkapkan 

gagasannya secara retoris. Hasil tes menulis argumentasi aspek bertujuan 

meyakinkan orang lain diperlihatkan pada tabel 10. 

 

Tabel 10. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Bertujuan Meyakinkan 

Orang Lain  

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 2 40 6,25 435/32= 

13,59 

(kategori 

baik) 

435/32/20X 

100= 67,97 

(kategori 

cukup) 

Baik  11-15 19 285 59,38 

Cukup  6-10 11 110 34,37 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 435 100 13,59 67,97 

 

Hasil menulis argumentasi siswa pada aspek bertujuan meyakinkan orang 

lain ditunjukkan pada tabel 10. Siswa yang memperoleh skor sangat baik hanya 

dua siswa atau sebesar 6,25% saja. Sebanyak 19 siswa atau sebesar 59,38% 

memperoleh skor dengan kategori baik. Sebelas siswa lain atau sebesar 34,37% 

memperoleh skor berkategori cukup dan tidak satu pun siswa yang memperoleh 

skor berkategori kurang. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 13,59 

dalam interval 11-15 dan termasuk dalam kategori baik. Sementara nilai rata-rata 

pada aspek ini hanya mencapai 67,97 atau dalam kategori cukup. Hasil tersebut 
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menunjukkan bahwa siswa belum dapat sepenuhnya meyakinkan pembaca 

melalui tulisan argumentasinya. Dengan demikian, hasil menulis argumentasi 

siswa pada aspek bertujuan meyakinkan orang lain masih perlu ditingkatkan lagi. 

 

4.1.2.2.6 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kekritisan Menganalisis 

Masalah 

 

Hasil tes menulis argumentasi aspek kekritisan menganalisis masalah 

harus memenuhi kriteria, yaitu masalah yang muncul harus dianalisis secara kritis 

dan komprehensif. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel 11 berikut ini. 

 

Tabel 11. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kekritisan Menganalisis 

Masalah 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 - - - 445/32= 

13,91 

(kategori 

baik) 

445/32/20X 

100= 69,53 

(kategori 

cukup) 

Baik  11-15 26 390 81,25 

Cukup  6-10 5 50 15,63 

Kurang  0-5 1 5 3,12 

Jumlah   32 445 100 13,91 69,53 

 

Berdasarkan tabel 11, diketahui nilai rata-rata siswa hanya mencapai 69,53 

dan masih dalam kategori cukup. Bobot skor rata-rata mencapai 13,91 dan sudah 

termasuk dalam kategori baik. Tidak satu pun siswa yang memperoleh skor 

berkategori sangat baik. Artinya, belum ada siswa yang benar-benar menganalisis 

masalah secara kritis dan komprehensif. Siswa yang memperoleh skor berkategori 

baik sebanyak 26 siswa atau sebesar 81,25%. Lima siswa memperoleh skor 

berkategori cukup atau sebesar 15,63% dan hanya satu siswa yang memperoleh 
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skor berkategori kurang. Sebesar 81,25% siswa sudah dapat menganalisis masalah 

dengan baik. Dengan demikian, kemampuan siswa dalam menganalisis masalah 

sudah baik, namun belum maksimal, sehingga siswa harus lebih banyak berlatih 

lagi.  

 

4.1.2.2.7 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan Menyampaikan 

Fakta sebagai Bahan Pembuktian 

 

Fakta yang disampaikan sebagai bahan pembuktian harus jelas dan 

mendukung gagasan. Hasil tes menulis argumentasi pada aspek tersebut 

ditunjukkan pada tabel 14 berikut ini. 

 

Tabel 12. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan 

Menyampaikan Fakta sebagai Bahan Pembuktian 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 1 20 3,12 355/32= 

11,09 

(kategori 

baik) 

355/32/20X 

100= 55,47 

(kategori 

kurang) 

Baik  11-15 7 105 21,83 

Cukup  6-10 22 220 68,75 

Kurang  0-5 2 10 6,25 

Jumlah   32 355 100 11,09 55,47 

 

Hasil menulis argumentasi siswa pada aspek menyampaikan fakta sebagai 

bahan pembuktian sebagaimana terlihat pada tabel 12 masih tergolong kurang. 

Nilai rata-rata yang diperoleh siswa hanya mencapai 55,47 dan termasuk dalam 

kategori kurang, sedangkan bobot skor rata-rata yang diperoleh mencapai 11,09 

atau dalam kategori baik. Hanya satu siswa yang memperoleh skor berkategori 

sangat baik atau sebesar 3,12%. Sebanyak 7 siswa memperoleh skor berkategori 



123 

 

 

 

baik atau sebesar 21,83%. Sebanyak 22 siswa atau sebesar 68,75% memperoleh 

skor berkategori cukup, sedangkan dua siswa atau sebesar 6,25% memperoleh 

skor berkategori kurang.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa kurang banyak membaca dan 

kurang bersungguh-sungguh dalam mengumpulkan data-data dan informasi 

faktual untuk mendukung tulisannya sehingga guru harus lebih memotivasi siswa 

agar memanfaatkan berbagai sarana, termasuk perpustakaan dan laboratorium 

sekolah untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan. 

 

4.1.2.2.8 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan Menyelesaikan 

Masalah 

 

Kriteria menulis argumentasi pada aspek kemampuan menyelesaikan 

masalah adalah siswa dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif. Hasil 

tes menulis argumentasi aspek kemampuan menyelesaikan masalah dapat dilihat 

pada tabel 13 berikut ini. 

 

Tabel 13. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 - - - 355/32= 

11,09 

(kategori 

baik) 

355/32/20X 

100= 55,47 

(kategori 

kurang) 

Baik  11-15 14 210 43,75 

Cukup  6-10 11 110 34,38 

Kurang  0-5 7 35 21,87 

Jumlah   32 355 100 11,09 55,47 
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Tabel 13 menunjukkan hasil menulis argumentasi siswa pada aspek 

kemampuan menyelesaikan masalah kurang memuaskan. Sebagaimana pada 

aspek sebelumnya, nilai rata-rata siswa pada aspek ini hanya mencapai 55,47 yang 

termasuk dalam kategori kurang. Bobot skor rata-rata mencapai 11,09 dalam 

kategori baik. Tidak satu pun siswa memperoleh skor dengan kategori sangat baik. 

Sebanyak 14 siswa atau sebesar 43,75% memperoleh skor berkategori baik, 11 

siswa atau sebesar 34,38% memperoleh skor berkategori cukup, dan 7 siswa 

memperoleh nilai berkategori kurang atau sebesar 21,87%.  

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan  siswa dalam 

menyelesaikan masalah atau memberikan solusi bagi pemecahan masalah yang 

muncul dalam tulisan argumentasi yang dihasilkan masih kurang memuaskan. 

Siswa harus giat berlatih untuk dapat berpikir kritis dan kreatif sehingga masalah 

yang muncul dalam tulisan argumentasi yang dihasilkan dapat terselesaikan secara 

komprehensif. 

 

4.1.2.2.9 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Jenis Paragraf, 

Struktur, dan Pola Pengembangan Argumentasi 

 

Aspek kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi masih termasuk dalam indikator pengorganisasian isi tulisan 

argumentasi. Siswa harus menulis sesuai dengan jenis paragraf argumentasi, 

struktur argumentasi, dan pola pengembangan argumentasi secara runtut. Hasil tes 

pada aspek tersebut adalah sebagai berikut. 
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Tabel 14. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Jenis 

Paragraf, Struktur, dan Pola Pengembangan 

Argumentasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 3 24 9,37 160/32= 5 

(kategori 

baik) 

160/32/8X 

100= 62,50 

(kategori 

cukup) 

Baik  5-6 10 60 31,25 

Cukup  3-4 19 76 59,38 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 160 100 5 62,50 

 

Pada tabel 14, diketahui rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada aspek ini 

mencapai 62,50 atau dalam kategori cukup. Bobot skor yang diperoleh siswa 

sebesar 5 atau dalam kategori baik. Sebanyak 3 siswa atau 9,37% memperoleh 

skor sangat baik, 10 siswa atau sebesar 31,25% memperoleh skor baik, 19 siswa 

atau sebesar 59,38% memperoleh skor cukup dan tidak satu pun siswa yang 

memperoleh skor berkategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa 

belum sepenuhnya memahami tentang jenis, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi. Berdasarkan data hasil tulisan argumentasi siswa, diketahui hampir 

semuanya sudah termasuk dalam jenis tulisan argumentatif. Sebagian siswa 

menulis argumentasi sesuai struktur yang terdiri atas introduksi, isi, dan konklusi. 

Namun, sebagian siswa yang lain belum dapat menulis argumentasi sesuai 

struktur yang benar. Demikian halnya dengan pola pengembangan, banyak siswa 

yang masih belum mengembangkan argumennya sesuai pola yang benar, yaitu 

mengikuti pola induksi ataupun deduksi, sehingga guru harus memberikan 

penjelasan yang lebih detail pada pembelajaran siklus berikutnya.  
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4.1.2.2.10 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Tulisan 

 

Kriteria aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan adalah judul menarik 

dan sangat sesuai atau mencerminkan isi tulisan. Berdasarkan hasil tulisan siswa, 

masih banyak judul yang kurang menarik dan kurang mencerminkan isi tulisan. 

Hasil tes menulis argumentasi aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan dapat 

dilihat pada tabel 15 berikut ini. 

 

Tabel 15. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul dengan 

Isi Tulisan 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 3 24 9,38 170/32= 

5,31 

(kategori 

baik) 

170/32/8X 

100= 66,41 

(kategori 

cukup) 

Baik  5-6 16 96 50 

Cukup  3-4 12 48 37,50 

Kurang  0-2 1 2 3,12 

Jumlah   32 170 100 5,31 64,41 

 

Tabel 15 memperlihatkan hasil menulis argumentasi siswa pada aspek 

kesesuaian judul dengan isi tulisan. Sebanyak 3 siswa memperoleh skor 

berkategori baik atau sebesar 9,38%, 16 siswa memperoleh skor berkategori baik 

atau sebesar 50%, 12 siswa atau sebesar 37,50% memperoleh skor berkategori 

cukup, dan hanya satu siswa yang memperoleh skor berkategori kurang atau 

sebesar 3,12%. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa mencapai 5,31 dalam 

kategori baik, dan nilai rata-rata mencapai 64,41 dalam kategori cukup. Hasil 

tersebut belum memuaskan dan perlu ditingkatkan lagi. 
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4.1.2.2.11 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Ejaan dan 

Tanda Baca 

 

Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca termasuk salah satu aspek 

pencapaian indikator ketiga, yaitu penggunaan bahasa dan EYD dalam menulis 

argumentasi. Siswa dinilai sangat baik apabila dalam tulisan argumentasinya 

hanya terdapat 0 sampai dengan 5 kesalahan ejaan dan tanda baca. Hasil tes aspek 

penggunaan ejaan dan tanda baca dijelaskan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 16. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Ejaan dan 

Tanda Baca 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 10 80 31,25 186/32= 

5,81 

(kategori 

baik) 

186/32/8X 

100= 72,66 

(kategori 

cukup) 

Baik  5-6 11 66 34,38 

Cukup  3-4 9 36 28,12 

Kurang  0-2 2 4 6,25 

Jumlah   32 186 100 5,81 72,66 

 

Hasil menulis argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada 

tabel 16 menunjukkan hasil cukup memuaskan. Nilai rata-rata yang diperoleh 

siswa sebesar 72,66 termasuk dalam kategori cukup, sedangkan bobot skor rata-

rata mencapai 5,81 yang termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 10 siswa atau 

sebesar 31,25% memperoleh skor berkategori sangat baik, 11 siswa atau sebesar 

34,38% memperoleh skor berkategori baik. Sementara itu, 9 siswa memperoleh 

nilai berkategori cukup atau sebesar 28,12% dan 2 siswa memperoleh nilai 

berkategori kurang atau sebesar 6,25%. 
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4.1.2.2.12 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Diksi atau 

Pilihan Kata 

 

Penggunaan diksi atau pilihan kata harus sesuai dengan konteks dan dapat 

mengekspresikan gagasan secara jelas. Istilah-istilah yang digunakan semestinya 

berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil menulis argumentasi aspek 

penggunaan diksi atau pilihan kata diperlihatkan pada tabel 17. 

 

Tabel 17. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Diksi atau 

Pilihan Kata 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 1 8 3,12 174/32= 

5,44 

(kategori 

baik) 

174/32/8X 

100= 67,97 

(kategori 

cukup) 

Baik  5-6 21 126 65,63 

Cukup  3-4 10 40 31,25 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 174 100 5,44 67,97 

 

 

Pada tabel 17, dapat diketahui hasil yang diperoleh siswa pada aspek 

penggunaan diksi atau pilihan kata menunjukkan nilai rata-rata siswa mencapai 

kategori cukup, yaitu sebesar 67,97. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 5,44 yang berkategori baik. Siswa yang memperoleh skor berkategori 

sangat baik hanya satu atau sebesar 3,12%. Sebanyak 21 siswa atau sebesar 

65,63% memperoleh skor berkategori baik dan sebanyak 10 siswa memperoleh 

skor berkategori cukup atau sebesar 31,25%, sedangkan tidak satu pun siswa yang 

memperoleh skor berkategori kurang. Hasil tersebut sudah cukup baik, namun 

masih perlu untuk ditingkatkan lagi. 
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4.1.2.2.13 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Keefektifan Kalimat  

 

Hasil tes menulis argumentasi aspek keefektifan kalimat harus memenuhi 

kriteria utama, yaitu kalimat disusun secara efektif sesuai syarat kehematan, 

kelogisan, kesejajaran, dan penekanan sehingga pembaca dapat memahami makna 

secara tepat. Hasil tes menulis argumentasi aspek keefektifan kalimat ditunjukkan 

pada tabel 18. 

 

Tabel 18. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Keefektifan Kalimat 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 - - - 166/32= 

5,19 

(kategori 

baik) 

166/32/8X 

100= 64,84 

(kategori 

cukup) 

Baik  5-6 20 120 62,50 

Cukup  3-4 11 44 34,38 

Kurang  0-2 1 2 3,12 

Jumlah   32 166 100 5,19 64,84 

 

Tabel 18 menunjukkan hasil menulis argumentasi aspek keefektifan 

kalimat belum maksimal. Tidak ada satu pun siswa yang memperoleh skor 

berkategori sangat baik. Tetapi, 20 siswa sudah memperoleh skor berkategori baik 

atau sebesar 62,50%. Sementara itu, 11 siswa memperoleh skor berkategori cukup 

atau sebesar 34,38% dan hanya satu siswa yang memperoleh skor berkategori 

kurang atau sebesar 3,12%. Bobot skor rata-rata mencapai 5,19 atau berkategori 

baik, sedangkan nilai rata-rata mencapai 64,84 atau berkategori cukup. Hasil 

tersebut menunjukkan masih banyak siswa yang belum dapat menyusun kalimat 

secara efektif. Siswa perlu banyak berlatih agar dapat menyusun kalimat secara 

efektif.  
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4.1.2.2.14 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kohesi dan Koherensi 

 

Pada aspek kohesi dan koherensi, penilaian didasarkan atas kriteria 

penyusunan kalimat-kalimat yang membentuk suatu pengertian atau pertautan 

makna (kohesi) dan keruntutan makna (koherensi) sehingga menjadi padu. Hasil 

menulis argumentasi aspek kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel 19. 

 

Tabel 19. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kohesi dan Koherensi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 - - - 140/32= 

4,37 

(kategori 

cukup) 

140/32/8X 

100= 54,69 

(kategori 

kurang) 

Baik  5-6 7 42 21,88 

Cukup  3-4 24 96 75 

Kurang  0-2 1 2 3,12 

Jumlah   32 140 100 4,37 54,69 

 

Kemampuan siswa dalam menyusun paragraf secara kohesif dan koheren 

masih belum memuaskan. Hasil menulis argumentasi aspek kohesi dan koherensi 

yang terlihat pada tabel 22 menunjukkan nilai rata-rata siswa hanya mencapai 

54,69 dan masih termasuk dalam kategori kurang. Bobot skor rata-rata mencapai 

4,37 dan masih termasuk dalam kategori cukup. Tidak satu pun siswa yang 

memperoleh skor berkategori sangat baik. Hanya 7 siswa yang memperoleh skor 

berkategori baik atau sebesar 21,88%. Sebanyak 24 siswa atau sebesar 75% dari 

jumlah siswa memperoleh skor berkategori cukup dan hanya satu siswa atau 

sebesar 3,12% yang memperoleh nilai berkategori kurang. Hasil tersebut 

menunjukkan siswa masih belum mampu menyusun kalimat-kalimat menjadi 



131 

 

 

 

paragraf yang utuh dan padu. Guru harus mengingatkan siswa untuk 

memanfaatkan konjungsi antarkalimat maupun konjungsi antarparagraf. 

 

4.1.2.2.15 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan 

 

Aspek kerapian tulisan mencapai kategori sangat baik jika tulisan siswa 

jelas terbaca dan tidak ada coretan. Hasil tes menulis argumentasi aspek kerapian 

tulisan dapat dilihat pada tabel 20. 

 

Tabel 20. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 13 104 40,62 210/32= 

6,56 

(kategori 

sangat baik) 

210/32/8X 

100= 82,03 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 15 90 46,88 

Cukup  3-4 4 16 12,50 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 210 100 6,56 82,03 

 

Sebagian besar siswa menulis argumentasi secara rapi. Hal tersebut 

ditunjukkan dari hasil menulis argumentasi aspek kerapian tulisan pada tabel 20 

yang mencapai nilai rata-rata sebesar 82,03 atau dalam kategori baik dan bobot 

skor rata-rata sebesar 6,56 atau dalam kategori sangat baik. Sebanyak 13 siswa 

memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 40,62%, 15 siswa 

memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 46,88%, dan 4 siswa memperoleh 

skor berkategori cukup atau sebesar 12,50%. Sementara tidak satu pun siswa 

memperoleh skor berkategori kurang.  
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4.1.2.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Menulis Argumentasi Melalui Media Gambar Karikatur Teknik 

Pancingan Kata Kunci Siklus I 

 

Hasil perilaku siswa pada siklus I dijelaskan dalam lima karakter siswa, 

yaitu keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, serta kemampuan 

bekerja sama dan berbagi. Hasil perilaku siswa merupakan hasil nontes siklus I 

yang diperoleh melalui deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. Hasil perilaku siswa 

pada siklus I dapat dilihat pada pemaparan berikut. 

 

4.1.2.3.1 Keaktifan Siswa 

Keaktifan siswa merupakan karakter penting yang harus ditanamkan 

kepada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang aktif dan 

dinamis. Keaktifan siswa selama melaksanakan proses pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci salah 

satunya dapat diketahui dari hasil deskripsi perilaku ekologis. Selain itu, hasil 

catatan harian guru, hasil sosiometri, dan hasil dokumentasi foto yang aspeknya 

dapat menunjukkan karakter keaktifan siswa juga digunakan sebagai bahan untuk 

menganalisis keaktifan siswa. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis pada aspek perhatian siswa, pada saat 

guru menyampaikan materi, sebagian besar siswa menyimak penjelasan dengan 

baik. Siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Siswa terlihat 

berkonsentrasi dan tidak gaduh sehingga suasana kelas pun menjadi tenang. Pada 
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saat guru mencatat materi di papan tulis, siswa juga mencatat di buku masing-

masing. Hanya beberapa siswa saja yang terlihat tidak mau mencatat. Selain itu, 

masih ada beberapa siswa yang asyik bergurau dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru. Ada pula siswa yang terlihat kurang antusias dan kurang 

bersemangat melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan keaktifan 

siswa dalam memperhatikan penjelasan guru masih belum maksimal. 

Berdasarkan catatan harian guru aspek respon dan keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran menulis argumentasi dengan media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci, diketahui siswa memberikan respon yang baik 

dengan berkonsentrasi selama dijelaskan guru dan bertanya ketika mengalami 

kesulitan. Siswa sangat antusias dan tertarik dengan pembelajaran menulis 

argumentasi dengan menggunakan media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci karena mereka merasa jenuh dengan pembelajaran yang biasa diberikan 

guru mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia tanpa menggunakan metode 

khusus. Apalagi siswa dapat bereksplorasi menuangkan gagasan melalui gambar 

karikatur yang menarik. Namun, sebagian siswa masih merasa bingung atau 

kesulitan dalam penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata 

kunci. Kondisi tersebut direspon guru dengan memotivasi siswa supaya siswa 

lebih aktif memperhatikan penjelasan guru sehingga siswa diharapkan mampu 

memahami materi menulis argumentasi dan mampu menerapkan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam kegiatan menulis argumentasi. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis aspek keaktifan siswa dalam bertanya 

jawab dengan guru sangat baik. Sebagian siswa, terutama beberapa siswa putra 
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yang duduk di bangku bagian depan, menunjukkan keaktifan dan keberaniannya 

untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat, sedangkan siswa putri justru 

kurang aktif. Hal tersebut disebabkan siswa putra lebih cepat mengenal dan 

beradaptasi dengan peneliti sebagai guru baru dibandingkan siswa putri. Hal 

tersebut pun menjadi catatan bagi peneliti untuk dapat meyakinkan para siswi 

kelas X.1 agar mereka tidak malu bertanya sehingga materi yang belum jelas bagi 

mereka dapat dijelaskan kembali oleh guru. Meskipun demikian, pada pertemuan 

kedua, siswi sudah mulai berani dan aktif untuk bertanya, tetapi masih malu untuk 

mengungkapkan pendapat. Respon siswa pada saat guru menjelaskan contoh 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci juga cukup 

baik. Demikian juga pada saat guru memberikan pancingan kata-kata kunci 

berdasarkan contoh gambar karikatur, siswa aktif mengungkapkan pendapatnya 

tentang kata-kata kunci lainnya. 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis aspek keaktifan siswa pada 

saat kegiatan diskusi berlangsung, terdapat beberapa siswa dalam satu kelompok 

yang masih terlihat bergurau dengan teman, mondar-mandir dikelas, dan tidak 

mengikuti diskusi dengan baik bersama anggota kelompoknya. Pada saat 

pembentukan kelompok, sebagian siswa putra sulit untuk dikondisikan. Mereka 

lambat dan tidak bergegas mencari anggota kelompoknya, padahal guru sudah 

memberi batas waktu untuk berkelompok. Tetapi, sebagian besar kelompok sudah 

melaksanakan diskusi dengan baik. Anggota kelompok yang kurang aktif 

mendapat perhatian yang lebih dari guru, sehingga mereka mau melaksanakan 

diskusi dengan baik.  
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Hasil deskripsi perilaku ekologis tersebut diperkuat dengan hasil 

dokumentasi foto yang menunjukkan aktivitas siswa pada saat berdiskusi dengan 

anggota kelompoknya, mulai dari pembentukan kelompok, aktivitas pada saat 

berdiskusi dengan anggota kelompok, dan aktivitas bertanya kepada guru. Tidak 

semua siswa aktif selama melaksanakan diskusi. Hasil dokumentasi dapat dilihat 

pada gambar 2 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aktivitas Siswa pada Saat Berdiskusi dengan Anggota 

Kelompoknya Siklus I 

 

 

Pada gambar 2, terlihat siswa sedang melakukan diskusi dengan anggota 

kelompoknya. Gambar pertama memperlihatkan aktivitas siswa pada awal 

pembentukan kelompok. Beberapa kelompok terlihat sudah siap dan berkumpul 
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dengan anggota kelompoknya, tetapi beberapa siswa terlihat masih kebingungan 

menemukan anggota kelompoknya. Terlihat pula seorang siswa yang masih 

mengatur tempat duduknya sehingga suasana kelas pada saat awal pembentukan 

kelompok menjadi gaduh dan tidak kondusif. Pada saat diskusi berlangsung, 

terlihat masih ada seorang siswa putra yang tidak melaksanakan diskusi. Siswa 

putra yang lain juga terlihat tidak aktif berdiskusi dengan anggota kelompoknya, 

padahal anggota tersebut sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Meskipun 

demikian, kelompok lain sudah terlihat aktif berdiskusi dan aktif bertanya kepada 

guru. Guru pun mendekati kelompok untuk mengontrol kegiatan diskusi dan 

membantu siswa yang mengalami kesulitan. Pada gambar terakhir, terlihat siswa 

sudah berdiskusi dengan baik bersama anggota kelompoknya. 

Selain itu, keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok juga dapat 

diketahui melalui hasil sosiometri. Teknik sosiometri aspek keaktifan dilakukan 

dengan cara menugasi semua siswa untuk menyebutkan dua siswa yang aktif 

dalam diskusi kelompok, dua siswa yang pasif dalam diskusi kelompok, serta dua 

siswa yang fokus dalam kegiatan diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi enam 

kelompok yang dibentuk secara heterogen dengan anggota lima sampai dengan 

enam siswa. Sosiogram diisi siswa sesuai dengan kelompok masing-masing yang 

terdiri atas: 1) kelompok Pendidikan, 2) kelompok Politik, 3) kelompok Ekonomi, 

4) kelompok Sosial, 5) kelompok Budaya, dan 6) kelompok Hukum. Berikut ini 

adalah sosiogram intensitas keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi pada masing-

masing kelompok. 
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1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R6 : 3 

R7 : 3 

R25 : 0 

R29 : 0 

R31 : 4 

 

    

    

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R6 : 1 

R7 : 1 

R25 : 4 

R29 : 4 

R31 : 0 

 

 

     

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R6 : 3 

R7 : 2 

R25 : 2 

R29 : 1 

R31 : 2 

 

 

      

 

Sosiogram 1. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Pendidikan Siklus I 

 

Berdasarkan sosiogram 1, dapat diketahui siswa yang paling aktif adalah 

R31, sedangkan siswa yang paling pasif adalah R25 dan R29. Sementara siswa 

yang paling fokus memperhatikan penjelasan guru adalah R6. Hasil tersebut 

diperjelas dalam tabel 21 berikut ini. 

R25 

R7 R31 R29 

R6 

R25 

R25 

R7 R31 R29 

R6 

R7 R31 R29 

R6 
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Tabel 21. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Pendidikan Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R6 3 1 3 7,5 -2,5 7,5 12,5 4,2 (B) 15:5=3 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R7 3 1 2 7,5 -2,5 5 10 3,3 (B) 

R25 0 4 2 -10 -10 5 -15 -5 (C) 

R29 0 4 1 -10 -10 2,5 -17,5 -5,8 (K) 

R31 4 0 2 10 10 5 25 8,3 (SB) 

Total 10 10 10 5 -15 25 15 - 

 

 

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa R31 adalah siswa yang 

paling aktif dan fokus dalam kegiatan diskusi kelompok karena mencapai skor 

paling tinggi, yaitu 8,3 dan berkategori sangat baik. R6 dan R7 mendapatkan skor 

masing-masing 4,2 dan 3,3 dan berkategori baik. Sementara itu, R25 dan R29 

adalah siswa yang paling pasif dengan skor masing-masing -5 dan -5,8 atau 

berkategori cukup dan kurang. Oleh karena itu, R25 dan R29 perlu mendapat 

perhatian dan pengarahan yang lebih intensif dari guru agar lebih aktif dan fokus 

dalam kegiatan diskusi kelompok. Skor rata-rata kelompok Pendidikan mencapai 

3 atau berkategori baik. Tetapi, hasil tersebut masih perlu ditingkatkan agar 

menjadi lebih baik. 

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R2 : 2 

R17 : 3 

R19 : 1 

R20 : 4 

R21 : 0 

 

 R19 

R17 R21 R20 

R2 
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2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R2 : 1 

R17 : 0 

R19 : 4 

R20 : 1 

R21 : 4 

 

   

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R2 : 3 

R17 : 3 

R19 : 1 

R20 : 2 

R21 : 1 

 

 

   

Sosiogram 2. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Politik Siklus I 

 

Sosiogram 2 untuk kelompok Politik menunjukkan bahwa siswa yang 

paling aktif adalah R20, sedangkan siswa yang paling pasif adalah R21. Siswa 

yang paling fokus memperhatikan penjelasan guru adalah R2 dan R17. Berikut ini 

tabel yang memperjelas sosiogram kelompok Politik.  

Tabel 22. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Politik Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R2 2 1 3 5 -2,5 7,5 10 3,3 (B) 25:5= 5 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R17 3 0 3 7,5 10 7,5 25 8,3 (SB) 

R19 1 4 1 2,5 -10 2,5 -5 -1,7 (C) 

R20 4 1 2 10 -2,5 5 12,5 4,2 (B) 

R21 0 4 1 -10 -10 2,5 -17,5 -5,8 (K) 

Total 10 10 10 15 -15 25 25 - 

R19 

R19 

R17 R21 R20 

R2 

R17 R21 R20 

R2 
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Tabel 22 menunjukkan bahwa siswa yang paling aktif adalah R17 dengan 

skor 8,3 atau berkategori sangat baik, sedangkan R2 dan R20 memperoleh skor 

masing-masing 3,3 dan 4,2 dengan kategori baik. R19 memperoleh skor -1,7 atau 

berkategori cukup. Sementara siswa yang keaktifannya kurang adalah R21 karena 

hanya memperoleh skor -5,8. Skor rata-rata kelompok sebesar 5 atau baik, 

sehingga guru harus lebih memperhatikan R21 agar aktif dalam diskusi kelompok.  

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R5 : 0 

R11 : 3 

R14 : 3 

R18 : 4 

R26 : 0 

   

 

 

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R5 : 4 

R11 : 1 

R14 : 1 

R18 : 0 

R26 : 4 

 

     

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R5 : 1 

R11 : 2 

R14 : 4 

R18 : 3 

R26 : 0 

    

 

   

Sosiogram 3. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Ekonomi Siklus I  

R14 

R11 R26 R18 

R5 

R14 

R14 

R11 R26 R18 

R5 

R11 R26 R18 

R5 
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Berdasarkan sosiogram 3, dapat diketahui siswa yang paling aktif adalah 

R18. Sebaliknya, R5 dan R26 banyak dipilih pada sebagai siswa yang paling 

pasif. Siswa yang paling fokus memperhatikan penjelasan guru adalah R14. Data 

tersebut dijelaskan pada tabel 23. 

 

Tabel 23. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Ekonomi Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R5 0 4 1 -10 -10 2,5 10 3,3 (B) 5:5= 1 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R11 3 1 2 7,5 -2,5 5 25 8,3 (SB) 

R14 3 1 4 7,5 -2,5 10 -5 -1,7 (C) 

R18 4 0 3 10 10 7,5 12,5 4,2 (B) 

R26 0 4 0 -10 -10 -10 -17,5 -5,8 (K) 

Total 10 10 10 5 -15 15 5 - 

 

Pada tabel 23, diketahui siswa yang paling aktif dalam kegiatan diskusi 

kelompok adalah R11 karena skor yang diperoleh mencapai 8,3 atau berkategori 

sangat baik. R5 dan R18 mendapat skor berkategori baik, masing-masing 3,3 dan 

4,2. R14 mendapat skor -1,7 atau berkategori cukup, sedangkan R26 memperoleh 

skor -5,8 atau berkategori kurang. Sementara itu, skor rata-rata kelompok 

mencapai 1 atau berkategori baik. Dengan demikian, anggota kelompok Ekonomi 

perlu mendapat perhatian dan pengarahan yang lebih intensif dari guru, terutama 

R14 dam R26 sehingga kegiatan diskusi kelompok Ekonomi pada siklus II 

berlangsung lebih optimal dan siswa yang skornya masih kurang dapat mengubah 

perilakunya menjadi siswa yang aktif, dan fokus dalam kegiatan diskusi 

kelompok. 
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1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R1 : 0 

R4 : 0 

R12 : 4 

R13 : 2 

R15 : 4 

 

 

  

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R1 : 4 

R4 : 4 

R12 : 0 

R13 : 2 

R15 : 0 

 

 

   

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R1 : 0 

R4 : 3 

R12 : 3 

R13 : 1 

R15 : 3 

 

 

 

Sosiogram 4. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Sosial Siklus I 

 

Hasil sosiometri kelompok Sosial pada sosiogram 4 menunjukkan ada dua 

siswa yang terpilih sebagai siswa yang paling aktif, yaitu R12 dan R15. Siswa 

yang paling pasif adalah R1 dan R4. Ada tiga siswa yang banyak dipilih karena 

fokus memperhatikan penjelasan guru, yaitu R4, R12, dan R15. Tabel 24 berikut 

ini akan memperjelas intensitas keaktifan dalam kegiatan diskusi kelompok.  

 

R12 

R4 R15 R13 

R1 

R12 

R12 

R4 R15 R13 

R1 

R4 R15 R13 

R1 
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Tabel 24. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Sosial Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R1 0 4 0 -10 -10 -10 -30 -10 (K) 15:5= 3 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R4 0 4 3 -10 -10 7,5 -12,5 -4,2 (C) 

R12 4 0 3 10 10 7,5 27,5 9,2 (SB) 

R13 2 2 1 5 -5 2,5 2,5 0,8 (B) 

R15 4 0 3 10 10 7,5 27,5 9,2 (SB) 

Total 10 10 10 5 -5 15 15 - 

 

Berdasarkan tabel 24, terlihat jelas bahwa R12 dan R15 adalah siswa yang 

paling aktif karena skor yang diperoleh paling tinggi, yaitu sama-sama mencapai 

9,2 dengan kategori sangat baik. R13 memperoleh skor 0,8 atau berkategori baik. 

R4 memperoleh nilai berkategori cukup atau sebesar -4,2. Sementara R1 

memperoleh skor paling rendah, yaitu -10 dan berkategori kurang. Skor rata-rata 

kelompok mencapai angka 3 atau berkategori baik. Dengan demikian, intensitas 

keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi pada kelompok Sosial perlu untuk 

ditingkatkan. R1 perlu mendapat perhatian, bimbingan, dan pengarahan yang 

lebih intensif dari guru agar mengubah perilakunya menjadi aktif dalam kegiatan 

diskusi kelompok pada siklus II. 

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R3 : 0 

R8 : 0 

R16 : 4 

R22 : 4 

R27 : 4 

R32 : 0 

     

     

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 
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2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R3 : 5 

R8 : 3 

R16 : 0 

R22 : 0 

R27 : 0 

R32 : 4 

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R3 : 0 

R8 : 0 

R16 : 4 

R22 : 2 

R27 : 3 

R32 : 3 

 

 

Sosiogram 5. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Budaya Siklus I 

 

Berdasarkan sosiogram 5, dapat diketahui siswa yang paling banyak 

dipilih sebagai siswa yang aktif adalah R16, R22, dan R27. Siswa yang paling 

pasif adalah R3. Sementara siswa yang paling fokus memperhatikan penjelasan 

guru adalah R16. Hasil tersebut dijelaskan pada tabel 25. 

 

Tabel 25. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Budaya Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R3 0 5 0 -10 -10 -10 -30 -10 (K) 4:6= 0,7 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R8 0 3 0 -10 -6 -10 -26 -8,7 (K) 

R16 4 0 4 8 10 8 26 8,7 (SB) 

R22 4 0 2 8 10 4 22 7,3 (SB) 

R27 4 0 3 8 10 6 24 8 (SB) 

R32 0 4 3 -10 -8 6 -12 -4 (C) 

Total  12 12 12 -6 6 4 4 - 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 
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Tabel 25 menunjukkan R16 adalah siswa yang paling aktif dalam kegiatan 

diskusi kelompok karena memperoleh skor tertinggi sebesar 8,7 atau berkategori 

sangat baik. R27 dan R22 juga mencapai kategori sangat baik dengan skor 8 dan 

7,3. R3 memperoleh skor -4 atau berkategori cukup, sedangkan siswa yang 

mencapai kategori kurang adalah R3 dan R8 yang masing-masing memperoleh 

skor -10 dan -8,7. Skor rata-rata kelompok sebesar 0,7 atau berkategori baik. Guru 

harus lebih memperhatikan R3 dan R8 agar aktif dalam berdiskusi kelompok. 

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R9 : 0 

R10 : 4 

R23 : 3 

R24 : 4 

R28 : 1 

R30 : 0 

     

   

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R9 : 3 

R10 : 1 

R23 : 0 

R24 : 0 

R28 : 3 

R30 : 5 

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R9 : 1 

R10 : 3 

R23 : 2 

R24 : 4 

R28 : 0 

R30 : 2 

 

 

Sosiogram 6. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Hukum Siklus I 

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 
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Hasil sosiometri kelompok Hukum pada sosiogram 6 menunjukkan ada 

dua siswa yang banyak dipilih anggotanya sebagai siswa yang aktif, yaitu R10 

dan R24. Siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang pasif adalah R30. 

Sementara siswa yang terpilih paling fokus dalam kegiatan diskusi adalah R24. 

Hasil sosiometri tersebut diperinci dalam tabel 26 berikut ini. 

 

Tabel 26. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Hukum Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R9 0 3 1 -10 -6 2 -14 -4,7 (K) 14:6= 

2,3 (B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R10 4 1 3 10 -2 6 14 4,7 (B) 

R23 3 0 2 6 10 4 20 6,7 (SB) 

R24 4 0 4 8 10 8 26 8,7 (SB) 

R28 1 3 0 2 -6 -10 -14 -4,7 (K) 

R30 0 5 2 -10 -10 4 -16 -5,3 (K) 

Total  12 12 12 6 -4 14 16 - 

 

Data pada tabel 26 menunjukkan bahwa siswa yang paling aktif adalah 

R24 karena mencapai skor tertinggi, yaitu sebesar 8,7 atau berkategori sangat 

baik. R23 juga memperoleh skor berkategori sangat baik, yaitu sebesar 6,7. R10 

memperoleh skor sebesar 4,7 atau berkategori baik. Sementara itu, tiga siswa lain 

memperoleh skor berkategori kurang. R9 dan R28 masing-masing memperoleh 

skor -4,7, sedangkan R30 hanya memperoleh skor sebesar -5,3. Skor rata-rata 

kelompok Hukum mencapai 2.3 atau berkategori baik. Hasil tersebut menjadi 

catatan tersendiri bagi guru untuk lebih intensif memberi arahan dan bimbingan 

kepada R9, R28, dan R30 agar pada pembelajaran berikutnya berubah menjadi 

lebih baik dan lebih aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 
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Hasil sosiometri menunjukkan bahwa sebagian besar kelompok telah 

melaksanakan diskusi dengan baik. Rata-rata kelompok sudah mencapai kategori 

baik. Skor rata-rata kelompok Politik adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 5 atau 

berkategori baik, sedangkan skor rata-rata kelompok Budaya adalah yang 

terendah, yaitu sebesar 0,7 atau berkategori baik. Sementara empat kelompok lain 

juga memperoleh skor rata-rata berkategori baik, 3 untuk kelompok Pendidikan 

dan kelompok Sosial, 2,3 untuk kelompok Hukum, dan 1 untuk kelompok 

Ekonomi. Keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok masih perlu untuk 

ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan siswa masih ada yang pasif dan belum 

fokus dalam kegiatan diskusi. Pada setiap kelompok, masih ada siswa yang 

memperoleh skor kurang, bahkan ada siswa yang mencapai skor paling rendah. 

Oleh karena itu, guru harus memberikan perhatian, arahan dan motivasi yang 

lebih besar kepada siswa yang skor keaktifannya masih kurang sehingga keaktifan 

siswa dalam kegiatan diskusi kelompok pada siklus II berubah menjadi lebih baik.   

Berdasarkan uraian hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, 

sosiometri, dan dokumentasi foto yang memperlihatkan karakter keaktifan siswa, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa telah aktif dalam melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Siswa aktif memperhatikan penjelasan guru, aktif dalam 

kegiatan tanya jawab dengan guru, dan aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Siswa merasa senang dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa siswa yang menunjukkan perilaku 
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negatif atau kurang baik selama pembelajaran berlangsung, seperti bergurau dan 

berbicara dengan teman, serta belum berani bertanya kepada guru. Hal tersebut 

menjadi catatan dan refleksi bagi peneliti untuk diperbaiki pada pembelajaran 

siklus II. 

  

4.1.2.3.2 Kedisiplinan Siswa 

Kedisiplinan siswa pada saat awal pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci sudah cukup baik. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, sebagian siswa telah siap melaksanakan 

pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa yang duduk dengan rapi dan 

teratur di bangku masing-masing. Siswa juga sangat bersemangat untuk mengikuti 

pembelajaran menulis argumentasi. Hanya saja masih ada siswa, yakni siswa 

putra yang duduk di bangku belakang terlihat kurang bersemangat mengikuti 

pembelajaran. Selain itu, dua siswi yang duduk di bangku depan saling bergurau 

dan tidak memperhatikan apersepsi yang disampaikan guru. Namun, setelah diberi 

pengarahan oleh guru, siswa tersebut memperhatikan dengan baik. Hal tersebut 

menunjukkan kedisiplinan siswa sudah cukup baik, namun masih perlu 

ditingkatkan menjadi lebih baik agar siswa yang masih belum berdisiplin pada 

pembelajaran siklus I menjadi lebih berdisiplin pada siklus II. 

Hasil deskripsi perilaku ekologis yang sudah diuraikan tersebut sesuai 

dengan hasil dokumentasi foto aspek keaktifan siswa pada saat awal pembelajaran 

dan pada saat menerima penjelasan dari guru yang diperlihatkan pada gambar 

berikut. 
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Gambar 3. Aktivitas Siswa pada Awal Pembelajaran dan pada Saat 

Menerima Penjelasan Guru Siklus I 

 

Gambar 3 memperlihatkan aktivitas siswa pada awal pembelajaran dan 

pada saat menerima penjelasan guru. Pada gambar pertama, terlihat guru sedang 

mengondisikan siswa agar mengikuti pembelajaran dengan baik dan melakukan 

apersepsi dengan melakukan tanya jawab  kepada siswa. Pada gambar berikutnya, 

siswa terlihat sudah fokus memperhatikan penjelasan guru. Namun, siswa putra 

yang duduk di bangku belakang terlihat sedang menggeliatkan badannya dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Pada saat guru memberikan materi dan 

mencatatkannya di papan tulis, siswa terlihat sudah aktif mencatat dan tidak 

gaduh. Tetapi masih terlihat beberapa siswa enggan mencatat. Sementara itu, pada 

gambar terakhir, siswa sudah mulai tertarik dan antusias melaksanakan 
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pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. 

Berdasarkan catatan harian guru dan pengakuan langsung dari siswa, siswa 

merasa kurang siap karena belum pernah melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

semacam ini. Menurut siswa, guru mata pelajaran selama ini tidak pernah 

menggunakan metode khusus dalam pembelajaran menulis argumentasi. Oleh 

karena itu, siswa terlihat sangat tertarik dan antusias untuk mengikuti 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci sehingga siswa mau mengikuti pembelajaran dengan 

disiplin. 

Kedisiplinan siswa dapat dilihat dari situasi kelas selama pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan catatan harian guru, situasi kelas cukup kondusif. Siswa 

melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tertib. Sebagian besar siswa mau 

memperhatikan pada saat guru menyampaikan materi, meskipun masih ada 

beberapa siswa yang berbicara dengan teman sebangku. Pada waktu membentuk 

kelompok, guru segera mengondisikan siswa karena siswa terlihat kurang cekatan 

untuk segera berkumpul dengan kelompoknya. Beberapa siswa masih sibuk 

mengatur tempat duduknya sehingga menyebabkan suasana kelas menjadi cukup 

gaduh. Namun, setelah siswa menemukan anggota kelompoknya, mereka segera 

duduk dengan rapi dan susana kelas menjadi tenang kembali. 

Kedisiplinan siswa juga bisa diukur dari ketepatan waktu pada saat 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan deskripsi perilaku 
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ekologis, antusiasme siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru tergolong 

masih kurang baik. Hal tersebut terlihat dari keluhan siswa pada saat guru 

menyampaikan tugas-tugas, yakni mencari informasi dan data dari berbagai 

sumber dan menulis argumentasi berdasarkan kerangka yang telah dibuat bersama 

teman sekelompok. Hal itu dapat diatasi dengan cara guru memotivasi siswa 

untuk memanfaatkan internet, koran, dan televisi yang ada di sekolah maupun di 

lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Sementara itu, pada saat pengumpulan 

tugas, belum semua siswa mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Hal 

tersebut disebabkan siswa merasa waktu yang diberikan terbatas sehingga guru 

memberikan waktu tambahan bagi siswa tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci sudah cukup baik. Siswa antusias dengan 

pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga suasana kelas menjadi kondusif. 

Hanya beberapa siswa terlihat kurang disiplin pada saat membentuk kelompok. 

Siswa juga kurang antusias terhadap tugas-tugas yang diberikan guru. 

Kedisiplinan terhadap tugas juga masih kurang memuaskan.  

 

4.1.2.3.3 Kejujuran Siswa 

Kejujuran merupakan salah satu bagian dari pendidikan karakter yang 

sangat perlu untuk dilatihkan kepada siswa. Kejujuran dalam pembelajaran salah 

satunya ditandai dengan terhapusnya budaya mencontek antarsiswa. Berdasarkan 

catatan harian guru aspek keseriusan dan kejujuran siswa pada saat menulis 
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argumentasi pada siklus I, siswa masih belum menulis argumentasi secara serius 

dan jujur. Masih ada beberapa siswa, terutama siswa putra yang belum menulis 

dengan serius dan jujur. Siswa tersebut juga tidak disiplin, karena pada saat siswa 

lain sudah mulai menulis, siswa tersebut masih asyik bercanda dengan teman. Ada 

pula yang masih mondar-mandir di kelas. Salah seorang siswa putra juga masih 

berusaha untuk melihat pekerjaan teman sekelompok, padahal guru sudah 

memberi tahu bahwa kegiatan menulis argumentasi dilakukan secara individu.  

Kejujuran dan keseriusan pada saat menulis argumentasi juga dapat 

diperlihatkan melalui hasil dokumentasi foto. Berikut ini hasil dokumentasi foto 

yang memperlihatkan aspek kejujuran siswa selama melakukan aktivitas menulis 

argumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Aktivitas Siswa pada Saat Menulis Argumentasi Siklus I 
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Aktivitas siswa yang terlihat pada gambar 4 adalah pada saat siswa 

menulis argumentasi. Pada gambar pertama terlihat ada beberapa siswa putra yang 

tidak menulis argumentasi secara jujur. Hal tersebut terlihat dari dua siswa putra 

yang sedang mencontek tulisan teman sekelompoknya. Demikian juga pada 

gambar kedua, terlihat seorang siswa putra masih mondar-mandir di dalam kelas 

dan belum mulai menulis, sementara teman-temannya sudah mulai menulis. Pada 

gambar ketiga, terlihat siswa putra yang berusaha untuk melihat hasil pekerjaan 

siswa lain. Ini membuktikan masih ada siswa yang bersikap tidak jujur dan tidak 

percaya dengan kemampuannya sendiri. Gambar terakhir memperlihatkan siswa 

sudah bersungguh-sungguh dan aktif dalam kegiatan menulis argumentasi. 

Sementara siswa putri sudah melakukan kegiatan menulis argumentasi dengan 

baik dan jujur. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sudah 

menulis dengan baik dan jujur, terutama siswa putri. Masih ada beberapa siswa 

putra yang tidak jujur pada saat menulis argumentasi dengan melihat hasil 

pekerjaan teman. Beberapa siswa putra juga kurang serius pada saat menulis 

argumentasi. Hal tersebut akan menjadi refleksi bagi guru untuk lebih 

memberikan perhatian kepada siswa putra yang belum jujur dan serius pada saat 

menulis argumentasi.  

 

4.1.2.3.4 Kepercayaan Diri Siswa 

Kepercayaan diri siswa terlihat pada saat kegiatan presentasi. Berdasarkan 

catatan harian guru, pada saat kegiatan presentasi, masih ada siswa yang belum 
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berani membacakan hasil diskusi di depan kelas. Ada pula siswa yang masih ragu 

sehingga kurang percaya diri dengan hasil pekerjaannya. Sementara itu, siswa lain 

terlihat kurang aktif memperhatikan dan menanggapi siswa yang sedang 

presentasi. Beberapa siswa tidak memperhatikan dan tidak mengacuhkan 

temannya yang sedang presentasi. Aktivitas siswa pada saat presentasi yang 

memperlihatkan kepercayaan diri siswa dan keaktifan siswa menanggapi teman 

yang berpresentasi dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5. Aktivitas Siswa pada Saat Mempresentasikan Hasil Diskusi 

atau Hasil Menulis Argumentasi Siklus I 
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Pada gambar 5, terlihat aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil 

diskusi pada pertemuan pertama dan hasil pekerjaannya, yakni paragraf 

argumentasi yang dihasilkan pada pertemuan kedua. Pada gambar pertama, siswa 

terlihat malu-malu dan kurang percaya diri untuk membacakan tulisan 

argumentasi yang dihasilkannya. Gambar kedua memperlihatkan siswa putri yang 

masih ragu-ragu dengan hasil tulisannya, sehingga guru berusaha meyakinkan 

siswa tersebut agar berani membacakan hasil tulisannya di depan teman-

temannya. Demikian juga dengan gambar ketiga yang memperlihatkan seorang 

siswa yang kurang percaya diri pada saat membacakan hasil menulis argumentasi. 

Pada gambar terakhir, siswa terlihat percaya diri membacakan hasil pekerjaannya. 

Namun, dari keempat gambar tersebut, terlihat sebagian siswa yang sedang 

menyimak presentasi tidak memberikan respon dan apresiasi yang baik kepada 

siswa yang sedang mempresentasikan hasil diskusi dan hasil tulisannya. Tetapi, 

sebagian siswa lain sudah menunjukkan sikap yang baik untuk menyimak dan 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh. 

Berdasarkan uraian catatan harian guru dan dokumentasi foto tersebut, 

dapat diketahui kepercayaan diri siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi atau 

hasil menulis argumentasi masih kurang memuaskan. Hal tersebut disebabkan 

siswa belum terbiasa dengan metode diskusi dan presentasi. Selain itu, siswa juga 

baru mengenal dan belum begitu dekat dengan guru sehingga masih malu dan 

kurang percaya diri untuk berpresentasi. Tetapi, sebagian siswa sudah berani dan 

percaya diri untuk presentasi dan bahkan bertanya langsung kepada guru jika ada 

hal yang belum dipahami. 
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4.1.2.3.5 Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Kemampuan bekerja sama dan berbagi dapat diketahui dari aktivitas siswa 

selama melaksanakan diskusi kelompok. Selain itu, kemampuan berbagi siswa 

juga dapat diketahui dari aktivitas wawancara dan catatan harian siswa. 

Kemampuan bekerja sama dan berbagi secara keseluruhan dapat dijelaskan 

melalui hasil deskripsi perilaku ekologis, sosiogram, wawancara, dan 

dokumentasi foto. 

 Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis tentang aktivitas siswa pada 

saat kegiatan diskusi berlangsung, kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi 

kelompok masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan masih ada siswa yang 

malas dan tidak mau diajak diskusi oleh temannya. Siswa tersebut memilih untuk 

berdiam diri, padahal siswa lain membutuhkan masukan dan pendapatnya melalui 

diskusi. Ada juga siswa yang sulit untuk diajak kerja sama dalam kelompok dan 

lebih senang bergurau. Oleh karena itu, guru memberikan pengertian dan 

perhatian yang lebih besar kepada siswa tersebut supaya kemampuan bekerja 

sama dan bersosialisasi siswa dapat berkembang dengan baik.  

Kemampuan bekerja sama dan berbagi dapat diketahui juga melalui hasil 

sosiometri. Siswa yang suka membantu teman sekelompok yang mengalami 

kesulitan memiliki kemampuan bekerja sama dan berbagi yang baik. Sebaliknya, 

siswa yang usil kepada teman sekelompok dan suka mengganggu dalam kegiatan 

diskusi kelompok adalah siswa yang kurang mampu bekerja sama dan berbagi 

dengan anggota kelompok. Hasil sosiometri diuraikan pada sosiogram masing-

masing kelompok berikut ini. 
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1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R6 : 2 

R7 : 3 

R25 : 1 

R29 : 0 

R31 : 4 

 

 

 

2. Siswa yang usil      Keterangan: 

R6 : 1 

R7 : 0 

R25 : 4 

R29 : 3 

R31 : 2 

 

 

 

Sosiogram 7. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Pendidikan  Siklus I 

 

Sosiogram 7 memperlihatkan bahwa siswa yang paling suka membantu 

adalah R31, sedangkan siswa yang paling usil adalah R25. Hasil tersebut 

diperjelas dalam tabel 27 berikut ini.  

 

Tabel 27. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Pendidikan Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R6 2 1 5 -2,5 2,5 1,2 (B) 0:5= 0 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R7 3 0 7,5 10 17,5 8,7 (SB) 

R25 1 4 2,5 -10 -7,5 -3,7 (C) 

R29 0 3 -10 -7,5 -17,5 -8,7 (K) 

R31 4 2 10 -5 5 2,5 (B) 

Total 10 10 15 -15 0 - 

 

R25 

R7 R31 R29 

R6 

R25 

R7 R31 R29 

R6 
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Berdasarkan tabel 27, diketahui siswa yang memiliki kemampuan bekerja 

sama dan berbagi sangat baik adalah R7 dengan skor tertinggi yang dicapai 

sebesar 8,7. Dua siswa mencapai skor berkategori baik, yaitu R31 dan R6, 

masing-masing memperoleh skor 2,5 dan 1,2. R25 memperoleh skor berkategori 

cukup atau sebesar -3,7. Sementara itu, R29 memperoleh skor berkategori kurang 

atau sebesar -8,7. Skor rata-rata kelompok mencapai kategori baik atau sebesar 0. 

Dengan demikian, kelompok Pendidikan harus dibimbing agar lebih 

meningkatkan kerja sama dan saling berbagi dengan anggota kelompoknya. R29 

harus diingatkan supaya tidak usil dan justru dimotivasi untuk suka membantu 

teman sekelompok yang mengalami kesulitan dalam kegiatan diskusi.  

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R2 : 4 

R17 : 3 

R19 : 1 

R20 : 2 

R21 : 0 

 

 

 

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R2 : 1 

R17 : 1 

R19 : 3 

R20 : 1 

R21 : 4 

 

 

 

 

Sosiogram 8. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok Politik  

Siklus I 

R19 

R17 R21 R20 

R2 

R19 

R17 R21 R20 

R2 
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Sosiogram 8 menunjukkan siswa yang paling suka membantu adalah R2, 

sedangkan siswa yang paling usil adalah R21. Sosiogram tersebut diperjelas pada 

tabel 28. 

Tabel 28. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Politik Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R2 4 1 10 -2,5 7,5 3,7 (B) -10:5=   

-2 (C) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R17 3 1 7,5 -2,5 5 2,5 (B) 

R19 1 3 2,5 -7,5 -5 -2,5 (C) 

R20 2 1 5 -2,5 2,5 -1,2 (C) 

R21 0 4 -10 -10 -20 -10 (K) 

Total 10 10 15 -25 -10 - 

 

Pada tabel 28, diketahui siswa yang paling baik dalam bekerja sama dan 

berbagi adalah R12 dan R17 dengan skor masing-masing 3,7 dan 2,5 atau 

berkategori baik. Dua siswa yang memperoleh skor cukup adalah R19 dan R20, 

masing-masing sebesar -2,5 dan -1,2. Siswa yang paling buruk kemampuan 

bekerja sama dan berbagi dalam kelompoknya adalah R20 dengan perolehan skor 

terendah yaitu -10 atau berkategori kurang. Skor rata-rata kelompok sebesar -2 

atau berkategori cukup. Guru harus memotivasi anggota kelompok Politik agar 

saling bekerja sama dan berbagi, terutama kepada R20. 

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R5 : 4 

R11 : 4 

R14 : 0 

R18 : 2 

R26 : 0 

 
R14 

R11 R26 R18 

R5 



160 

 

 

 

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R5 : 1 

R11 : 1 

R14 : 3 

R18 : 1 

R26 : 4 

 

    

 

Sosiogram 9. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Ekonomi  Siklus I 

 

Berdasarkan sosiogram 9, diketahui ada dua siswa yang paling suka 

membantu, yaitu R5 dan R11. Siswa yang usil adalah R26. Tabel 29 berikut ini 

menunjukkan secara jelas kemampuan bekerja sama dan berbagi pada kelompok 

Ekonomi. 

 

Tabel 29. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Ekonomi Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R5 4 1 10 -2,5 7,5 3,7 (B) -20:5=   

-4 (C) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R11 4 1 10 -2,5 7,5 3,7 (B) 

R14 0 3 -10 -7,5 -17,5 -5,8 (K) 

R18 2 1 5 -2,5 2,5 1,2 (B) 

R26 0 4 -10 -10 -20 -10 (K) 

Total 10 10 5 -25 -20 - 

 

 

Tabel 29 memperlihatkan kemampuan bekerja sama dan berbagi pada 

kelompok Ekonomi. Siswa yang memperoleh skor tertinggi berkategori baik ada 

dua siswa, yaitu R5 dan R11 dengan skor yang sama sebesar 3,7. Siswa lain yang 

juga berkategori baik adalah R18 dengan skor 1,2. Sementara R14 memperoleh 

R14 

R11 R26 R18 

R5 
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skor sebesar -5,8 atau berkategori kurang dan siswa yang memperoleh skor paling 

rendah adalah R26 yaitu sebesar -10 yang juga berkategori kurang. Skor rata-rata 

kelompok sebesar -4 atau berkategori cukup. Oleh karena itu, guru harus memberi 

bimbingan dan pengarahan secara lebih intensif, khususnya kepada R14 dan R26 

yang masih memperoleh skor paling rendah.  

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R1 : 0 

R4 : 1  

R12 : 4 

R13 : 1 

R15 : 4 

 

  

  

 

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R1 : 4 

R4 : 2 

R12 : 1 

R13 : 3 

R15 : 0 

 

 

 

 

Sosiogram 10. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok Sosial  

Siklus I 

 

Pada sosiogram 10, siswa yang paling suka membantu dalam kegiatan 

diskusi kelompok Sosial adalah R12 dan R15. Siswa yang paling usil dalam 

kegiatan diskusi adalah R1. Hasil tersebut diperjelas pada tabel 30.  

 

R12 

R4 R15 R13 

R1 

R12 

R4 R15 R13 

R1 
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Tabel 30. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Sosial Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R1 0 4 -10 -10 -20 -10 (K) 0:5= 0 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R4 1 2 2,5 -5 -2,5 -1,2 (C) 

R12 4 1 10 -2,5 7,5 3,7 (B) 

R13 1 3 2,5 -7,5 -5 -2,5 (C) 

R15 4 0 10 10 20 10 (SB) 

Total 10 10 15 -15 0 - 

 

Berdasarkan tabel 30, diketahui siswa yang paling mampu bekerja sama 

dan berbagi dalam kelompok Sosial adalah R15 dengan perolehan skor tertinggi 

sebesar 10 atau berkategori sangat baik. R12 memperoleh skor sebesar 3,7 atau 

berkategori baik. Dua siswa yang memperoleh skor berkategori cukup adalah R4 

dan R13 masing-masing sebesar -1,2 dan -2,5. Sementara siswa yang mencapai 

skor paling rendah adalah R1, yaitu sebesar -10 atau berkategori kurang. Skor 

rata-rata kelompok sebesar 0 atau berkategori baik. Oleh karena itu, guru harus 

memberi bimbingan secara lebih intensif pada kelompok Sosial, khususnya 

kepada R1.     

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R3 : 0 

R8 : 0 

R16 : 4 

R22 : 3 

R27 : 2 

       R32 : 3 

 

 

 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 
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2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R3 : 4 

R8 : 4 

R16 : 0 

R22 : 2 

R27 : 1 

R32 : 1 

 

    

 

Sosiogram 11. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Budaya  Siklus I 

 

Sosiogram 11 menunjukkan ada tiga siswa yang paling suka membantu 

dalam kegiatan diskusi kelompok Budaya, yaitu R16, R22, dan R32 yang masing-

masing dipilih oleh tiga siswa. Sementara siswa yang paling usil dalam kegiatan 

diskusi kelompok adalah R3 dan R8. Hasil tersebut diperlihatkan pada tabel 31 

berikut ini. 

 

Tabel 31. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Budaya Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R3 0 4 -10 -8 -18 -6 (K) -10:6=     

-1,7 (C) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R8 0 4 -10 -8 -18 -6 (K) 

R16 4 0 8 10 18 6 (SB) 

R22 3 2 6 -4 2 1 (B) 

R27 2 1 4 -2 2 1 (B) 

R32 3 1 6 -2 4 2 (B) 

Total  12 12 4 -14 -10 - 

 

 

Data pada tabel 31 menunjukkan skor kemampuan bekerja sama dan 

berbagi siswa dalam kegiatan diskusi pada kelompok Budaya masih mencapai 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 
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kategori cukup, yaitu sebesar -1,7. Siswa yang memperoleh skor berkategori 

sangat baik hanya satu siswa, yaitu R16 dengan perolehan skor tertinggi atau 

sebesar 6. Sebaliknya, dua siswa di kelompok Budaya memperoleh skor paling 

rendah, yaitu -6 yang diperoleh R3 dan R8. Sementara tiga siswa lain memperoleh 

skor berkategori baik, yaitu R32 mencapai skor sebesar 2, serta R22 dan R27 yang 

masing-masing mencapai skor sebesar 1. Dengan demikian, kemampuan bekerja 

sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi pada kelompok Budaya masih perlu 

untuk diubah menjadi lebih baik. Guru harus memberi perhatian dan bimbingan 

yang lebih intensif bagi R3 dan R8 agar mampu bekerja sama dan berbagi dengan 

baik pada pembelajaran berikutnya. 

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R9 : 0 

R10 : 3 

R23 : 2 

R24 : 5 

R28 : 1 

R30 : 1 

 

       

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R9 : 4 

R10 : 0 

R23 : 1 

R24 : 0 

R28 : 4 

R30 : 3 

 

 

 

Sosiogram 12. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Hukum Siklus I 

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 
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Hasil sosiometri pada sosiogram 7 menunjukkan siswa yang paling banyak 

dipilih sebagai siswa yang suka membantu adalah R24. Sementara siswa yang 

paling banyak dipilih sebagai siswa yang usil ada dua siswa, yaitu R9 dan R28. 

Hasil tersebut dapat dilihat secara lebih rinci dalam tabel 32 berikut ini. 

 

Tabel 32. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Hukum Siklus I 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R9 0 4 -10 -8 -18 -9 (K) 10:6= 

1,7 (B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R10 3 0 6 10 16 8 (SB) 

R23 2 1 4 -2 2 1 (B) 

R24 5 0 10 10 20 10 (SB) 

R28 1 4 2 -8 -6 -3 (C) 

R30 1 3 2 -6 -4 -2 (C) 

Total  12 12 14 -4 10 - 

 

Berdasarkan tabel 32, diketahui siswa yang memiliki kemampuan bekerja 

sama dan berbagi paling baik adalah R24 dengan perolehan skor maksimal 

sebesar 10 atau berkategori sangat baik. Siswa lain yang memperoleh skor 

berkategori sangat baik adalah R10, yaitu sebesar 8. Siswa yang berkategori baik 

adalah R23 dengan skor 1. Dua siswa lain memperoleh skor berkategori cukup, 

yaitu R28 dan R30 masing-masing sebesar -3 dan -2. Siswa yang skornya paling 

rendah atau berkategori kurang adalah R9, yaitu -9. Jika dirata-rata, skor yang 

dicapai oleh kelompok hukum mencapai 1,7 atau berkategori baik. Hasil tersebut 

masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan. Siswa yang masih 

memperoleh skor kurang harus mendapat arahan dan bimbingan yang lebih 
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intensif dari guru agar mampu bekerja sama dan berbagi secara baik dengan 

anggota kelompoknya.   

Hasil sosiometri aspek kemampuan bekerja sama dan berbagi yang telah 

diuraikan tersebut menunjukkan bahwa sebagian anggota kelompok belum 

mampu bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok dengan baik. 

Hal tersebut terlihat dari skor rata-rata kelompok yang masih berkategori baik dan 

cukup. Skor rata-rata kelompok Hukum adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 1,7 

atau berkategori baik, sedangkan skor rata-rata kelompok Ekonomi adalah yang 

terendah, yaitu sebesar -4 atau berkategori cukup. Dua kelompok lain yang 

memperoleh skor rata-rata berkategori baik, yaitu kelompok Pendidikan dan 

kelompok Sosial yang sama-sama mencapai skor sebesar 0. Sementara dua 

kelompok yang memperoleh skor berkategori cukup adalah kelompok Politik dan 

kelompok Budaya yang mencapai skor rata-rata sebesar -2 dan -1,7. Hal tersebut 

menunjukkan masih banyak siswa yang lebih suka usil dibanding siswa yang suka 

membantu temannya dalam kegiatan diskusi kelompok. Oleh karena itu, 

kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

masih perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberikan perhatian dan bimbingan 

yang lebih intensif kepada para siswa yang masih belum mampu bekerja sama dan 

berbagi dengan baik. 

Selain kemampuan berbagi dalam diskusi kelompok, kemampuan berbagi 

siswa juga dapat diidentifikasi dari catatan harian siswa yang berisi kesan dan 

pengalaman siswa selama melaksanakan pembelajaran yang dibagikan kepada 

guru secara tertulis. Sebagian siswa menyatakan perasaan dan kesan positif 



167 

 

 

 

mereka dalam catatan harian siswa siklus I. Mereka merasa senang dalam 

pembelajaran menulis argumentasi dengan menggunakan media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci. Siswa sangat antusias dan tertarik dengan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci karena mereka belum pernah mendapatkan model 

pembelajaran semacam ini. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan dari salah 

satu siswa, yaitu R12 “Senang karena menulis argumentasi dengan media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci  lebih mengasyikkan”. Namun, sebagian 

siswa juga mendeskripsikan bahwa mereka masih kesulitan dalam pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

terutama dalam memahami gambar karikatur dan pengembangan kata kunci 

sebagaimana terlihat dari cuplikan R2 berikut ini: “Sulit karena kurang paham atas 

gambarnya”, dan pernyataan dari R31 berikut ini: “Perasaannya membuat 

argumentasi mengalami kesulitan, tetapi setelah paham juga menyenangkan, 

apalagi kalau sudah tahu caranya mencari kata kunci itu lumayan mudah”. 

Kesulitan siswa tersebut disebabkan siswa belum memahami secara komprehensif 

tentang penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi. 

Kemampuan berbagi siswa dapat diketahui dari penilaian siswa terhadap 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Sebagian siswa mengungkapkan bahwa penggunaan media 

gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis 

argumentasi sudah cukup efektif. Gambar karikatur disertai pancingan kata kunci 
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dari guru dan kata-kata kunci yang mereka tentukan sendiri dari hasil diskusi 

memudahkan mereka dalam menentukan topik dan menuangkan ide atau gagasan. 

Hal itu terbukti dengan perolehan nilai pada aspek pengidentifikasian topik yang 

menunjukkan nilai rata-rata siswa mencapai kategori sangat baik. Hasil tersebut 

sesuai dengan cuplikan yang dikutip dari catatan harian R15 berikut: “Cukup baik 

strategi gambar, karena siswa tahu apa yang akan dibuat argumentasi, terutama 

dalam pemilihan topik atau tema”. Kemudahan juga dirasakan oleh R14 seperti 

terlihat dalam cuplikan berikut: “Membuat paragraf argumentasi seperti itu lebih 

mudah dibandingkan dengan menulis paragraf argumentasi secara langsung tanpa 

ada teknik pancingan kata kunci dan gambar karikatur”. Meskipun demikian, ada 

juga beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam menentukan kata-kata kunci 

berdasarkan gambar karikatur sebagaimana diungkapkan R13 berikut: “Menulis 

argumentasi sulit karena kita harus lebih jeli saat menentukan kata kunci dalam 

gambar”. 

Siswa juga mengungkapkan kemudahan dan kesulitan yang mereka alami 

pada saat melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci. Berikut ini cuplikan catatan harian R10: 

“Kemudahan di saat membuat kata kunci, kesulitan ketika membuat kerangka 

argumentasi, terutama tentang perencanaannya”. Sementara R16 memiliki 

pendapat yang berbeda: “Kemudahan: bisa mengetahui/mempermudah dalam 

mencari topik, kesulitan: merangkai kata-kata”. Hal serupa dikemukakan oleh 

R23: “Kemudahan: dengan gambar kita bisa jelas untuk mengungkapkannya, 

kesulitan: sulit untuk merangkai kata-katanya”. Cuplikan ketiga responden 
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tersebut menunjukkan bahwa masing-masing siswa memiliki pendapat yang 

berbeda. Berdasarkan catatan harian siswa, kemudahan yang dialami siswa yaitu 

pada saat menentukan topik. Gambar karikatur yang disajikan membuat siswa 

lebih mudah menentukan topik argumentasi karena mereka dapat mengidentifikasi 

topik berdasarkan gambar tersebut. Kemudahan lain adalah dalam hal menentukan 

kata-kata kunci dan menyusun kalimat. Pancingan kata kunci dari guru dan kata-

kata kunci yang ditentukan berdasarkan gambar karikatur dapat mewakili gagasan 

mereka, sedangkan kalimat yang mengandung proposisi dapat dengan mudah 

mereka kembangkan berdasarkan kata-kata kunci. Sementara itu, kesulitan yang 

dialami siswa yaitu pada saat membuat kerangka argumentasi dan merangkai 

kata-kata menjadi paragraf argumentasi.  

Berdasarkan catatan harian siswa, siswa juga memberikan saran terhadap 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci, yaitu guru tidak perlu terlalu terburu-buru dan tidak perlu 

terlalu serius dalam menyampaikan materi. Siswa merasa lebih simpatik apabila 

guru menyampaikan materi dengan diselingi canda atau gurauan. Hal tersebut 

terlihat dari cuplikan catatan harian R27 berikut: “Sebaiknya dalam kegiatan 

pembelajaran ini, pembimbing lebih detail dalam menerangkan materi dan tidak 

terburu-buru dalam menyampaikan materi,” dan juga catatan harian R13 berikut: 

“Sebaiknya saat guru mengajar jangan terlalu memberi tugas yang banyak, dan 

dalam menerangkan jangan serius, nyantai aja”. Sebagian siswa juga memberikan 

saran agar topik yang akan dikembangkan dalam paragraf argumentasi sebaiknya 

jangan topik politik, melainkan topik yang lebih mudah dipahami dan sesuai 
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dengan pengalaman mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh R14 seperti terlihat 

dalam cuplikan berikut: “Seharusnya dalam mengambil tema itu tidak usah 

masalah politik, lebih baik mengambil tema yang mudah dipahami, misalnya 

tentang lingkungan sekitar, lingkungan sekolah atau masalah merokok”.  

Hasil wawancara juga mengungkapkan kemampuan siswa untuk berbagi 

secara lisan dengan guru. Semua siswa yang diwawancarai pada siklus I 

mengatakan bahwa mereka merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci. Menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik, 

mereka senang karena pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci memudahkan mereka untuk 

mengembangkan gagasan dalam menulis argumentasi karena cara ini dirasakan 

lebih sistematis dan efektif dibandingkan menulis argumentasi secara langsung. 

Mereka juga mengaku belum pernah melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Siswa 

yang memperoleh nilai berkategori cukup mengatakan bahwa dia cukup senang 

dengan pembelajaran ini, tetapi masih belum mengerti sepenuhnya penerapan 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. 

Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang, mengaku masih 

bingung dan belum dapat memahami pembelajaran menulis argumentasi dengan 

menggunakan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

Pendapat siswa tentang penggunaan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi, siswa yang 
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memperoleh nilai berkategori sangat baik mengungkapkan bahwa gambar 

karikatur memudahkannya dalam menuangkan ide dan gagasan, serta mudah 

dalam menentukan topik. Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan 

cukup mengatakan bahwa mereka masih kesulitan dalam memahami gambar 

karikatur sehingga sulit pula untuk menentukan kata-kata kunci. Meskipun 

demikian, mereka mengaku cukup paham setelah berdiskusi dengan teman-teman 

dalam kelompok masing-masing. Lain halnya dengan siswa yang memperoleh 

nilai berkategori kurang. Siswa tersebut kesulitan dalam memahami teknik 

pancingan kata kunci meskipun guru sudah memberikan contoh penerapannya. 

Menurutnya, guru terlalu terburu-buru dalam memberikan penjelasan. Selain itu, 

guru juga terlalu serius dalam menyampaikan materi. 

Siswa yang diwawancarai pada siklus I memiliki pendapat yang berbeda 

tentang cara mengajar guru. Menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori 

baik dan sangat baik, guru sudah menyampaikan materi secara lengkap dan jelas 

sehingga pengetahuan keduanya tentang hakikat argumentasi lebih meningkat dari 

sebelumnya. Siswa juga dapat memahami penggunaan media gambar karikatur 

dan teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. Hanya saja menurut 

mereka, topik yang digunakan sebagai latihan, yakni topik yang berkaitan dengan 

politik, tidak disukai oleh para siswa karena siswa kurang mengikuti 

perkembangan informasi mengenai topik tersebut, sedangkan topik yang 

digunakan untuk penilaian, yaitu „razia Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol 

PP‟, menurut mereka cukup mudah untuk dipahami. Topik tersebut dipilih 

berdasarkan masukan siswa dan inisiatif guru untuk membuat media gambar 
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karikatur tentang topik tersebut. Siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup 

mengatakan bahwa penjelasan materi oleh guru sering diulang-ulang, sedangkan 

siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang mengatakan bahwa guru terlalu 

terburu-buru dalam memberikan penjelasan sehingga siswa tersebut kesulitan 

untuk memahami penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata 

kunci dalam menulis argumentasi. Siswa tersebut juga mengatakan banyak istilah-

istilah dalam argumentasi yang baru diketahui dan belum dimengerti olehnya, 

seperti proposisi, evidensi, dan konklusi, padahal guru sudah menjelaskannya 

dengan disertai contoh. Hal ini menjadi catatan bagi guru untuk mengurangi 

penggunaan istilah yang tidak terlalu diperlukan, serta memberi contoh-contoh 

yang mudah dipahami siswa.  

Hasil wawancara tentang kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran menulis argumentasi melalui gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci menunjukkan bahwa siswa mendapat kemudahan dalam 

menentukan topik dan mengembangkan kalimat karena ada kata-kata kunci yang 

ditentukan berdasarkan gambar. Namun, siswa yang memperoleh nilai berkategori 

cukup dan kurang masih mengalami kesulitan, yaitu pada saat memahami gambar, 

membuat kerangka argumentasi, dan merangkai kata-kata menjadi paragraf 

argumentasi. Selan itu, siswa tersebut juga mengaku kesulitan mendapatkan 

informasi yang berkaiatan dengan topik karena menurut siswa tersebut, topik yang 

dipilih terlalu umum.  

Sebagian besar siswa yang diwawancarai memberikan saran terhadap 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 
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pancingan kata kunci, yaitu guru tidak perlu terlalu terburu-buru dan tidak perlu 

terlalu serius dalam menyampaikan materi. Siswa yang memperoleh nilai kurang 

juga memberikan saran agar guru memilih media gambar karikatur yang lebih 

menarik dan mengandung topik yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan 

pengalaman siswa. Semua saran siswa akan dipertimbangkan oleh guru untuk 

memperbaiki pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci pada siklus berikutnya. Berikut ini gambar yang 

memperlihatkan aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Aktivitas Siswa pada Saat Diwawancarai oleh Peneliti 

Siklus I 
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Gambar 6 memperlihatkan aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh 

guru atau peneliti. Wawancara dilakukan terhadap perwakilan siswa yang masing-

masing memperoleh nilai berkategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. 

Wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang, 

diperlihatkan pada gambar pertama. Siswa tersebut terlihat masih berpikir keras 

untuk menjawab pertanyaan dari guru. Hal tersebut disebabkan siswa mengalami 

banyak kesulitan pada saat pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci sehingga harus mengungkapkan 

banyak hal tentang kesulitan yang dialaminya. Sementara pada gambar kedua, 

yaitu wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup, siswa 

terlihat canggung dan menjawab pertanyaan sambil memainkan penghapus. Siswa 

lain menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan lancar meskipun masih terlihat 

agak malu-malu dan belum terlihat luwes karena masih belum terlalu mengenal 

guru. Meskipun demikian, semua siswa yang diwawancarai sudah menunjukkan 

kemampuan berkomunikasi dan berbagi pengalaman secara baik dan lancar.  

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui siswa mampu bekerja sama dan 

berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok dengan baik. Siswa juga mampu 

berbagi perasaan dan pengalamannya dengan baik selama mengikuti pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

siklus I. Siswa merasa senang dan tertarik dengan model pembelajaran tersebut. 

Siswa mengungkapkan penggunaan media gambar karikatur dan teknik pancingan 

kata kunci sudah efektif dan memudahkan siswa dalam menulis argumentasi. 

Hanya saja masih ada beberapa siswa yang belum memahami sepenuhnya 
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penerapan model pembelajaran ini sehingga mereka merasa kesulitan dalam 

menulis argumentasi. Rata-rata siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan 

sangat baik sudah dapat memahami dan menerapkan media gambar karikatur dan 

teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi, tetapi beberapa siswa 

yang memperoleh nilai cukup dan kurang masih ada yang belum memahami 

penerapan model pembelajaran ini. Kekurangan-kekurangan yang dirasakan pada 

siklus I disebabkan proses dan interaksi pembelajaran antara guru dan siswa masih 

belum maksimal. Oleh karena itu, kekurangan-kekurangan tersebut akan menjadi 

bahan refleksi dan evaluasi bagi guru untuk diperbaiki pada pembelajaran siklus 

II. 

 

4.1.2.4 Refleksi Siklus I 

Refleksi siklus I dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil nontes 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci yang telah terlaksana pada siklus I. Hasil tes menunjukkan 

bahwa target penelitian belum tercapai.  Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-

rata kelas sebesar 68,03 yang masih belum memenuhi batas ketuntasan yang 

ditentukan oleh peneliti, yaitu 75. Siswa yang memperoleh nilai di atas 75 atau 

yang termasuk tuntas sebanyak 11 siswa, sedangkan 21 siswa lainnya masih 

belum tuntas. Berdasarkan analisis hasil tes menulis argumentasi pada tiap aspek, 

diketahui kelemahan siswa teretak pada indikator pengorganisasian isi dan 

penggunaan bahasa, sedangkan pada indikator pengidentifikasian topik sudah 

menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut menunjukkan siswa sudah mulai 
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memahami penerapan teknik pancingan kata kunci dan media gambar karikatur 

untuk mengidentifikasi topik. Pada indikator pengorganisasian isi, nilai yang 

masih kurang adalah pada aspek kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan 

pembuktian dan kemampuan menyelesaikan masalah, sedangkan pada indikator 

penggunaan bahasa dan EYD, nilai yang masih kurang adalah pada aspek kohesi 

dan koherensi. Oleh karena itu, guru harus memberikan pendalaman materi secara 

lebih intensif pada aspek-aspek tersebut.  

Berdasarkan hasil nontes siklus I yang diperoleh melalui deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, sosiometri, wawancara, dan 

dokumentasi foto, diketahui bahwa perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci menunjukkan karakter siswa dari segi keaktifan, 

kedisiplinan, kekritisan, kejujuran, dan kemampuan berbagi yang masih perlu 

untuk diubah menjadi lebih baik. Hal tersebut disebabkan belum semua siswa 

berperilaku positif. Masih ada sebagian siswa yang menunjukkan perilaku negatif 

dan belum sesuai dengan lima sikap yang terkandung dalam pendidikan karakter 

tersebut. Perilaku negatif tersebut antara lain masih ada siswa yang belum berani 

bertanya dan mengemukakan pendapat, bercanda dengan teman dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman atau gaduh pada saat 

diskusi, mondar-mandir di kelas, tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas, tidak 

jujur pada saat menulis argumentasi, kurang menghargai dan mengapresiasi teman 

yang sedang presentasi. Meskipun demikian, sebagian siswa yang lain juga sudah 

menunjukkan sikap dan perilaku positif.  
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Berdasarkan hasil wawancara dan catatan harian siswa, diketahui siswa 

merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran menulis argumentasi karena 

mereka belum pernah merasakan model pembelajaran semacam ini. Siswa 

mengaku memperoleh kemudahan dalam menulis argumentasi berdasarkan media 

gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci. Kemudahan tersebut adalah 

adanya pancingan kata kunci dari guru yang memudahkan siswa untuk 

menentukan kata-kata kunci lain, mengembangkannya menjadi kalimat 

berproposisi, dan menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur. Pancingan 

kata-kata kunci dari guru dan kata-kata kunci yang ditentukan sendiri oleh siswa 

mempermudah siswa dalam menuangkan ide dan gagasan.  

Namun, sebagian siswa juga masih belum memahami penerapan media 

gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. 

Kesulitan tersebut antara lain dalam memahami gambar karikatur, membuat 

kerangka argumetasi, dan merangkai kata-kata dalam paragraf argumentatif. 

Selain itu, topik yang digunakan untuk latihan dirasakan terlalu sulit oleh siswa. 

Siswa kesulitan untuk memperoleh data-data dan informasi faktual yang dapat 

digunakan untuk mendukung tulisan argumentasi. Hal tersebut dibuktikan dari 

hasil tes siswa aspek menyampaikan fakta yang masih berkategori kurang. Saran 

siswa adalah guru lebih detail dalam memberikan penjelasan dan tidak terlalu 

terburu-buru dalam menyampaikan materi karena siswa belum pernah 

melaksanakan pembelajaran dengan model ini. Guru juga tidak perlu terlalu serius 

karena siswa lebih senang jika ada selingan canda. Selain itu, siswa memberikan 

saran agar topik yang dipilih guru lebih mudah dipahami.   
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Berdasarkan uraian tersebut, guru menyusun rencana perbaikan yang akan 

dilaksanakan pada pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci siklus II untuk mengatasi berbagai 

kekurangan yang terjadi pada siklus I. Perbaikan yang dilakukan guru adalah 

menyusun rencana pembelajaran yang lebih sistematis, memilih media gambar 

karikatur dengan topik yang lebih mudah dipahami siswa dan tetap mengukur 

kemampuan siswa, memberikan penjelasan secara lebih mendalam tentang 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi, memberikan perhatian yang lebih besar kepada siswa yang 

masih belum tuntas, memberikan selingan canda dan tidak terlalu serius agar lebih 

akrab dengan siswa sehingga siswa mengubah perilaku menjadi positif, serta 

memberikan latihan menulis argumentasi secara lebih intensif.  

Hasil refleksi tersebut sebagai acuan untuk memperbaiki hasil pada siklus 

II, sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal. Perbaikan-perbaikan tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis argumentasi 

pada pembelajaran siklus II. Selain itu, perilaku siswa dapat berubah dari negatif 

ke arah yang positif dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Dengan 

demikian, hasil penelitian yang ditargetkan dapat tercapai secara maksimal. 

 

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Kegiatan pembelajaran menulis argumentasi pada siklus II dilakukan 

untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa setelah 

mengikuti proses pembelajaran siklus I. Pembelajaran menulis argumentasi 



179 

 

 

 

dilaksanakan dengan menggunakan media gambar karikatur dan teknik pancingan 

kata kunci secara lebih maksimal atas hasil refleksi siklus I. Hasil tes menulis 

argumentasi pada siklus I masih belum mencapai ketuntasan sesuai target 

penelitian. Selain itu, siswa masih menunjukkan perilaku negatif selama proses 

pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, pembelajaran pada siklus II dilakukan 

untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan proses pembelajaran pada siklus I. 

Hasil penelitian siklus II diuraikan sebagai berikut. 

 

4.1.3.1 Proses Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media Gambar 

Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus II 

 

Proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci pada siklus II dilaksanakan dalam tiga tahap sesuai 

dengan rencana pembelajaran. Pada tahap pendahuluan, guru mengondisikan dan 

melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa 

mengenai pembelajaran menulis argumentasi yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, pada tahap pendahuluan, siswa terlihat 

antusias dengan kehadiran guru. Siswa sudah tidak canggung lagi dengan guru. 

Pada saat guru mengumumkan hasil menulis argumentasi siklus I, siswa juga 

terlihat antusias dan penasaran dengan hasil nilai mereka. guru memberikan 

motivasi bagi siswa yang nilainya masih berkategori cukup dan kurang agar lebih 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran dan lebih banyak berlatih. 

Proses tanya jawab juga berlangsung dengan baik. Guru memberikan pertanyaan 

umpan balik mengenai kemudahan dan kesulitan yang masih dialami siswa pada 

pembelajaran siklus I. Siswa menjawab pertanyaan guru dengan percaya diri. 
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Siswa juga tidak canggung ketika diminta untuk mengemukakan pendapatnya 

mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran.  

Pada tahap inti bagian eksplorasi, guru memberi pemecahan kesulitan 

yang dirasakan siswa dalam menulis argumentasi pada pertemuan sebelumnya, 

antara lain dengan meminta siswa untuk memanfaatkan laboratorium komputer 

dan perpustakaan sekolah untuk mendapatkan data dan informasi faktual. 

Berdasarkan catatan harian guru, siswa mengaku selama siklus I belum 

memanfaatkan sarana tersebut sehingga mereka masih kesulitan memperoleh data 

faktual. Guru juga menjelaskan kembali tentang penerapan media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi secara lebih 

mendalam karena masih ada siswa yang belum begitu paham. Siswa diberi 

penguatan dan pemahaman pada aspek-aspek menulis argumentasi yang nilainya 

masih belum tuntas pada pertemuan siklus I, yaitu  aspek menyampaikan fakta 

sebagai bahan pembuktian, aspek kemampuan menyelesaikan masalah, dan aspek 

kohesi dan koherensi agar siswa dapat menulis sesuai dengan target. Selama 

dijelaskan, siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan aktif bertanya. 

Pada tahap inti bagian elaborasi dan konfirmasi, setelah siswa benar-benar 

memahami penerapan model ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah siswa 

membentuk kelompok dan berdiskusi tentang gambar karikatur yang disajikan 

guru dengan topik yang berbeda dari siklus I. Berdasarkan hasil sosiometri, semua 

kelompok telah melaksanakan diskusi dengan baik. Kegiatan diskusi berlangsung 

dengan baik, tertib, dan lancar. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok 

masing-masing secara aktif dan mampu bekerja sama dan berbagi dengan baik. 
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Siswa terlihat aktif dan bersungguh-sungguh dalam berdiskusi. Siswa juga aktif 

bertanya pada saat mengalami kesulitan dalam diskusi dan memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh pada saat dijelaskan oleh guru. Pada saat membacakan hasil 

diskusi, siswa juga terlihat aktif dan percaya diri. Secara singkat, proses 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci dapat ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Proses Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media 

Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus 

II 

 

Gambar 7 memperlihatkan proses pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci yang berlangsung 

pada siklus II. Pada gambar pertama dan kedua, siswa terlihat sangat bersemangat 
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dan antusias melaksanakan kegiatan pembelajaran. Siswa juga lebih bersungguh-

sungguh dan fokus memperhatikan penjelasan guru. Gambar ketiga 

memperlihatkan aktivitas guru yang sedang mengondisikan siswa pada saat 

berdiskusi kelompok. Siswa sudah lebih berdisiplin dibandingkan pada saat proses 

pembelajaran siklus I. Demikian juga pada gambar terakhir yang memperlihatkan 

aktivitas siswa pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Siswa terlihat 

serius dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan diskusi kelompok. Masing-

masing siswa terlihat aktif pada saat melaksanakan diskusi. Gambar tersebut juga 

memperlihatkan siswa bekerja sama dengan baik dalam kegiatan diskusi 

kelompok.  

Kegiatan inti pada pertemuan kedua adalah siswa mendiskusikan tulisan 

argumentasi yang telah dikerjakan sebagai hasil pekerjaan rumah dan melakukan 

revisi dengan berbekal data-data yang diperoleh sebagai hasil penugasan. 

Berdasarkan catatan harian guru, kegiatan tersebut berlangsung dengan baik 

karena siswa sudah berdisiplin mengerjakan tugas dari guru. Siswa mengaku lebih 

mudah setelah diberi masukan guru untuk memanfaatkan sarana dan prasarana 

sekolah yang dapat menunjang hasil menulis argumentasi. Siswa menyunting 

hasil tulisan yang telah dibuat dan menulis kembali karangan argumentasi secara 

individu. Siswa menulis dengan penuh kesadaran dan keseriusan, tidak berusaha 

untuk mencontek pekerjaan temannya. Hasil menulis argumentasi siswa dinilai 

oleh guru sebagai data tes menulis argumentasi siklus II. 

Sebagaimana tahap sebelumnya, berdasarkan catatan harian guru, tahap 

penutup juga berlangsung dengan baik. Siswa dan guru melakukan refleksi dan 
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menyimpulkan hasil pembelajaran. Guru pun memberikan motivasi kepada siswa 

untuk selalu berlatih menulis, terutama menulis argumentasi karena siswa akan 

memperoleh manfaat yang besar apabila terampil dalam menulis argumentasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus II sudah berlangsung dengan baik dan lancar 

sesuai dengan rencana pembelajaran. Perilaku siswa selama melaksanakan 

pembelajaran juga mengalami perubahan ke arah yang lebih positif dibandingkan 

siklus I. Siswa lebih serius, berdisiplin, dan bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pembelajaran. Siswa juga lebih bersemangat, antusias, dan percaya 

diri karena sudah lebih mengenal dan sudah terbiasa dengan guru. Kemampuan 

bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok juga berubah 

menjadi lebih baik. 

 

4.1.3.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa setelah 

Melaksanakan Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media 

Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus II 

 

Hasil tes menulis argumentasi siklus II menunjukkan adanya peningkatan 

dari siklus I. Hal ini disebabkan siswa sudah lebih memahami penerapan media 

gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. 

Hasil refleksi siklus I dimanfaatkan guru dengan sebaik-baiknya sehingga 

kekurangan-kekurangan pada pembelajaran sebelumnya dapat diperbaiki pada 

pembelajaran siklus II. Hasil tes menulis argumentasi pada siklus II dijelaskan 

pada tabel 33 berikut ini. 
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Tabel 33. Hasil Tes Menulis Argumentasi pada Siklus II 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Nilai 

Rata-rata 

Ketuntasan 

(%) 

Sangat 

baik 

85-100 10 900 31,25 2624/32= 

82 

(kategori 

baik) 

30/32X100

= 93,75% 

Baik  75-84 20 1583 62,50 

Cukup  60-74 2 141 6,25 

Kurang  0-59 - - - 

Jumlah   32 2624 100 82 93,75 

 

 Berdasarkan data pada tabel 33, diketahui nilai rata-rata siswa mencapai 

82 yang termasuk dalam kategori baik. Terdapat sepuluh siswa yang memperoleh 

nilai berkategori sangat baik atau sebesar 31,25%. Siswa yang memperoleh nilai 

berkategori baik sebanyak 20 siswa atau sebesar 62,50%. Sementara itu, siswa 

yang memperoleh nilai berkategori cukup hanya 2 siswa atau sebesar 6,25% dan 

tidak ada siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang. Siswa yang tuntas 

sebanyak 30 dengan tingkat ketuntasan sebesar 93,75%. 

Hasil tes pada siklus II mengalami peningkatan dibandingkan hasil tes 

siklus I, yaitu dari rata-rata kelas berkategori cukup menjadi rata-rata kelas 

berkategori baik. Hasil tes siklus II mengalami peningkatan sebesar 13,97 atau 

20,53%, yaitu dari nilai rata-rata sebesar 68,03 menjadi sebesar 82. Dua siswa 

kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak masih memperoleh nilai berkategori 

cukup sehingga dianggap belum tuntas. Meskipun demikian, hasil tes siklus II 

sudah memenuhi target ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntatasan melebihi 

target 80% dari jumlah siswa, yaitu mencapai 93,75%. Hasil menulis argumentasi 

untuk masing-masing aspek menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci pada siklus II dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.3.2.1 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Menentukan Kata-kata Kunci 

Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

Aspek menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur 

termasuk salah satu aspek yang menunjukkan penerapan teknik kata kunci pada 

indikator pengidentifikasian topik. Aspek tersebut menuntut siswa untuk dapat 

menentukan hingga 9 atau lebih kata kunci yang dapat mewakili gagasannya. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 34 berikut ini. 

 

Tabel 34. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Menentukan Kata-kata 

Kunci Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 30 240 93,75 252/32= 

7,87 

(kategori 

sangat baik) 

252/32/8X 

100= 98,44 

(kategori 

sangat baik) 

Baik  5-6 2 12 6,25 

Cukup  3-4 - - - 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 252 100 7,87 98,44 

 

Pada tabel 34, dapat dilihat bahwa hasil menulis argumentasi aspek kata-

kata kunci sesuai topik dalam gambar karikatur termasuk dalam kategori sangat 

baik. Rata-rata nilai yang diperoleh sebesar 98,44 termasuk dalam kategori sangat 

baik. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 7,87 juga termasuk dalam 

kategori sangat baik. Sebanyak 30 siswa atau 93,75% memperoleh skor 

berkategori sangat baik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan 

menyebutkan 9 hingga lebih kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur. 

Sebanyak 2 siswa memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 6,25% dan tidak 

ada siswa yang memperoleh nilai berkategori cukup dan kurang.  
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4.1.3.2.2 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Menyusun Kalimat-kalimat 

yang Mengandung Proposisi 

 

Pada aspek ini, siswa harus dapat membuat 9 atau lebih kalimat yang 

mengandung proposisi sesuai dengan kata-kata kunci. Hasil menulis argumentasi 

siswa pada aspek menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi 

diperlihatkan pada tabel 35 berikut. 

 

Tabel 35. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Menyusun Kalimat-

kalimat yang Mengandung Proposisi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

10-12 21 252 65,62 351/32= 

10,97 

(kategori 

sangat baik) 

351/32/12X

100= 91,41 

(kategori 

sangat baik) 

Baik  7-9 11 99 34,38 

Cukup  4-6 - - - 

Kurang  0-3 - - - 

Jumlah   32 351 100 10,97 91,41 

 

Data pada tabel 35 juga menunjukkan keberhasilan siswa dalam aspek 

menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata nilai sebesar 91,41 dengan kategori sangat baik. Bobot skor rata-rata 

yang diperoleh juga berkategori sangat baik, yaitu sebesar  10,97 dalam interval 

10-12. Sebanyak 21 siswa memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 

65,62%, sedangkan 11 siswa memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 

34,38%. Sementara itu, tidak satu pun siswa memperoleh skor dalam kategori 

cukup dan kurang.  
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4.1.3.2.3 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Menyimpulkan Topik 

Berdasarkan Gambar Karikatur  

 

Aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur termasuk aspek 

utama dalam indikator pengidentifikasian topik. Topik yang disimpulkan siswa 

harus sesuai dengan maksud yang terkandung dalam gambar karikatur dan sesuai 

dengan kata-kata kunci yang telah ditentukan. Hasil tes aspek menyimpulkan 

topik berdasarkan gambar karikatur dapat dilihat pada tabel 36. 

 

Tabel 36. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Menyimpulkan Topik 

Berdasarkan Gambar Karikatur 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 28 224 87,50 248/32= 

7,75 

(kategori 

sangat baik) 

248/32/8X 

100= 96,87 

(kategori 

sangat baik) 

Baik  5-6 4 24 12,50 

Cukup  3-4 - - - 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 248 100 7,75 96,87 

 

Data pada tabel 36 memperlihatkan hasil siswa dalam menulis 

argumentasi aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur juga sudah 

sangat baik. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 7,75 dalam 

kategori sangat baik dengan interval 7-8. Rata-rata nilai yang diperoleh 

berkategori sangat baik, yaitu sebesar 96,87. Sebanyak 28 siswa memperoleh skor 

berkategori sangat baik atau sebesar 87,50%. Sementara itu, skor dengan kategori 

baik diperoleh 4 siswa atau sebesar 12,50% dan tidak satu pun siswa memperoleh 

skor dalam kategori cukup dan kurang. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
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bahwa gambar karikatur dan pancingan kata-kata kunci memudahkan siswa untuk 

mengidentifikasi topik. 

 

4.1.3.2.4 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kerangka Argumentasi 

 

Kerangka argumentasi termasuk salah satu aspek pada indikator 

pengorganisasian isi tulisan. Kerangka argumentasi dibuat setelah siswa berhasil 

mengidentifikasi topik. Kerangka argumentasi yang dibuat harus lengkap dan 

mengulas topik secara rinci. Hasil aspek kerangka argumentasi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 37. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kerangka Argumentasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 21 420 65,62 585/32= 

18,28 

(kategori 

sangat baik) 

585/32/20X 

100= 91,41 

(kategori 

sangat baik) 

Baik  11-15 11 165 34,38 

Cukup  6-10 - - - 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 585 100 18,28 91,41 

 

Berdasarkan data pada tabel 37, diketahui rata-rata nilai yang diperoleh 

siswa mencapai kategori sangat baik, yaitu sebesar 91,41. Bobot skor rata-rata 

yang diperoleh juga termasuk dalam kategori sangat baik, yaitu sebesar 18,28. 

Sebanyak 21 siswa atau sebesar 65,62% memperoleh skor berkategori sangat 

baik. Sebanyak 11 siswa atau sebesar 34,38% memperoleh skor berkategori baik 

dan tidak ada siswa yang memperoleh skor berkategori cukup dan kurang. 

 



189 

 

 

 

4.1.3.2.5 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Bertujuan Meyakinkan 

Orang Lain 

 

Penulis argumentasi harus dapat mengorganisasi isi tulisan agar dapat 

meyakinkan orang lain. Kriterianya adalah siswa dapat meyakinkan dan 

memengaruhi pembaca melalui gagasan yang disampaikan dalam tulisan 

argumentatif. Hasil tes menulis argumentasi aspek bertujuan meyakikan orang 

lain diperlihatkan pada tabel 38. 

 

Tabel 38. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Bertujuan Meyakinkan 

Orang Lain  

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 7 140 21,88 505/32= 

15,78 

(kategori 

sangat baik) 

505/32/20X 

100= 78,91 

(kategori 

baik) 

Baik  11-15 23 345 71,87 

Cukup  6-10 2 20 6,25 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 505 100 15,78 78,91 

 

Hasil menulis argumentasi siswa pada aspek bertujuan meyakinkan orang 

lain ditunjukkan pada tabel 38. Siswa yang memperoleh skor sangat baik 

sebanyak 7 siswa atau sebesar 21,88%. Sebanyak 23 siswa atau sebesar 71,87% 

memperoleh skor dengan kategori baik. Hanya dua siswa atau sebesar 6,25% 

memperoleh skor berkategori cukup dan tidak satu pun siswa yang memperoleh 

skor berkategori kurang. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 15,78 

atau dapat dibulatkan menjadi 16 dalam interval 16-20 dan termasuk dalam 

kategori baik. Sementara nilai rata-rata pada aspek ini mencapai 78,91 atau dalam 

kategori baik.  
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4.1.3.2.6 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kekritisan Menganalisis 

Masalah 

 

Hasil tes menulis argumentasi aspek kekritisan menganalisis masalah 

harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, yaitu masalah yang muncul harus 

dianalisis secara kritis dan komprehensif. Hasil tersebut ditunjukkan pada tabel 39 

berikut ini. 

 

Tabel 39. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kekritisan Menganalisis 

Masalah 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 3 60 9,38 495/32= 

15,47 

(kategori 

baik) 

495/32/20X 

100= 77,34 

(kategori 

baik) 

Baik  11-15 29 435 90,62 

Cukup  6-10 - - - 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 495 100 15,47 77,34 

 

Kemampuan siswa dalam menganalisis masalah dapat diketahui melalui 

hasil menulis argumentasi aspek kekritisan menganalisis masalah yang 

ditunjukkan pada tabel 39. Pada tabel tersebut, diketahui nilai rata-rata siswa 

mencapai 77,34 dengan kategori baik. Bobot skor rata-rata mencapai 15,47 dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 3 siswa atau sebesar 9,38% 

memperoleh skor berkategori sangat baik. Siswa yang memperoleh skor 

berkategori baik sebanyak 29 siswa atau sebesar 90,62% dan tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai berkategori cukup dan kurang. Hasil tersebut menunjukkan 

siswa sudah mampu menganalisis masalah secara komprehensif.  
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4.1.3.2.7 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan Menyampaikan 

Fakta sebagai Bahan Pembuktian 

 

Fakta yang disampaikan sebagai bahan pembuktian harus jelas dan 

mendukung gagasan. Pada siklus I, aspek ini mencapai nilai rata-rata berkategori 

kurang. Namun, pada siklus II, perolehan nilai rata-rata aspek kemampuan 

menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian telah mengalami peningkatan. 

Hasil tes menulis argumentasi pada aspek tersebut ditunjukkan pada tabel 40. 

 

Tabel 40. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan 

Menyampaikan Fakta sebagai Bahan Pembuktian 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 6 120 18,75 500/32= 

15,62 

(kategori 

sangat baik) 

500/32/20X 

100= 78,12 

(kategori 

baik) 

Baik  11-15 24 360 75 

Cukup  6-10 2 20 6,25 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 500 100 15,62 78,12 

 

Hasil menulis argumentasi siswa pada aspek menyampaikan fakta sebagai 

bahan pembuktian dapat dilihat pada tabel 40. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

mencapai 78,12 dan termasuk dalam kategori baik, sedangkan bobot skor rata-rata 

yang diperoleh mencapai 15,62 atau dalam kategori sangat baik. Sebanyak 6 siswa 

memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 18,75%. Sebanyak 24 

siswa atau sebesar 75% memperoleh skor berkategori baik, sedangkan dua siswa 

atau sebesar 6,25% memperoleh skor berkategori cukup. Sementara tidak satu pun 

siswa memperoleh nilai berkategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan siswa 

sudah melaksanakan masukan dan refleksi dari guru.  
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4.1.3.2.8 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan Menyelesaikan 

Masalah 

 

Kriteria pada aspek kemampuan menyelesaikan masalah adalah siswa 

dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif. Hasil tes menulis argumentasi 

aspek kemampuan menyelesaikan masalah dapat dilihat pada tabel 41 berikut. 

 

Tabel 41. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kemampuan 

Menyelesaikan Masalah 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

16-20 9 180 28,12 480/32= 15 

(kategori 

baik) 

480/32/20X 

100= 75 

(kategori 

baik) 

Baik  11-15 14 210 43,75 

Cukup  6-10 9 90 28,13 

Kurang  0-5 - - - 

Jumlah   32 480 100 15 75 

 

Tabel 41 menunjukkan hasil menulis argumentasi siswa pada aspek 

kemampuan menyelesaikan masalah sudah baik. Nilai rata-rata siswa pada aspek 

ini mencapai 75 yang termasuk dalam kategori baik. Bobot skor rata-rata 

mencapai 15 juga dalam kategori baik. Terdapat 9 siswa atau sebesar 28,12% 

yang memperoleh skor dengan kategori sangat baik. Sebanyak 14 siswa atau 

sebesar 43,75% memperoleh skor berkategori baik, 9 siswa atau sebesar 28,13% 

memperoleh skor berkategori cukup, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai 

berkategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan siswa sudah mampu memberikan 

alternatif pemecahan suatu masalah yang dibahas dalam tulisan argumentasi.  
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4.1.3.2.9 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Jenis Paragraf, 

Struktur, dan Pola Pengembangan Argumentasi  

 

Aspek kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi masih termasuk dalam indikator pengorganisasian isi tulisan 

argumentasi. Siswa harus menulis sesuai dengan jenis paragraf argumentasi, 

struktur argumentasi, dan pola pengembangan argumentasi secara runtut. Hasil tes 

pada aspek tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 42. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Jenis 

Paragraf, Struktur, dan Pola Pengembangan 

Argumentasi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 6 48 18,75 194/32= 

6,06 

(kategori 

baik) 

194/32/8X 

100= 75,78 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 21 126 65,63 

Cukup  3-4 5 20 15,62 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 194 100 6,06 75,78 

 

Pada tabel 42, diketahui rata-rata nilai yang diperoleh siswa pada aspek ini 

mencapai 75,78 atau dalam kategori baik. Bobot skor yang diperoleh siswa 

sebesar 6,06 atau dalam kategori baik. Sebanyak 6 siswa atau 18,75% 

memperoleh skor sangat baik. Sebanyak 21 siswa atau sebesar 65,63% 

memperoleh skor berkategori  baik, 5 siswa atau sebesar 15,62% memperoleh 

skor berkategori cukup dan tidak satu pun siswa yang memperoleh skor 

berkategori kurang.  
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4.1.3.2.10 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul dengan Isi 

Tulisan 

 

Kriteria aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan adalah judul menarik 

dan sangat sesuai atau mencerminkan isi tulisan. Hasil tes menulis argumentasi 

aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan dapat dilihat pada tabel 43 berikut ini. 

 

Tabel 43. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kesesuaian Judul dengan 

Isi Tulisan 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 8 64 25 194/32= 

6,06 

(kategori 

baik) 

194/32/8X 

100= 75,78 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 17 102 53,12 

Cukup  3-4 7 28 21,88 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 194 100 6,06 75,78 

 

Tabel 43 memperlihatkan hasil menulis argumentasi siswa pada aspek 

kesesuaian judul dengan isi tulisan. Sebanyak 8 siswa memperoleh skor 

berkategori baik atau sebesar 25%, 17 siswa memperoleh skor berkategori baik 

atau sebesar 53,12%, 7 siswa atau sebesar 21,88% memperoleh skor berkategori 

cukup, dan tidak satu pun siswa yang memperoleh skor berkategori. Bobot skor 

rata-rata yang diperoleh siswa mencapai 6,06 dalam kategori baik, dan nilai rata-

rata mencapai 75,78 dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan masih ada 7 

siswa yang belum dapat menentukan judul yang menarik dan sesuai dengan isi 

tulisan. Namun, secara klasikal, siswa telah tuntas dalam aspek kesesuaian judul 

dengan isi tulisan. 
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4.1.3.2.11 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Ejaan dan 

Tanda Baca 

 

Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca termasuk salah satu aspek 

pencapaian indikator ketiga, yaitu penggunaan bahasa dan EYD dalam menulis 

argumentasi. Siswa dinilai sangat baik apabila dalam tulisan argumentasinya 

hanya terdapat 0 sampai dengan 5 kesalahan ejaan dan tanda baca. Hasil tes aspek 

penggunaan ejaan dan tanda baca dijelaskan pada tabel 44 berikut ini. 

 

Tabel 44. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Ejaan dan 

Tanda Baca 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 19 152 59,37 216/32= 

6,75 

(kategori 

sangat baik) 

216/32/8X 

100= 84,37 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 6 36 18,75 

Cukup  3-4 7 28 21,88 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 216 100 6,75 84,37 

 

Hasil menulis argumentasi aspek penggunaan ejaan dan tanda baca pada 

tabel 44 menunjukkan hasil yang memuaskan. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 84,37 termasuk dalam kategori baik, sedangkan bobot skor rata-rata 

mencapai 6,75 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Sebanyak 19 siswa atau 

sebesar 59,37% memperoleh skor berkategori sangat baik, 6 siswa atau sebesar 

18,75% memperoleh skor berkategori baik. Sementara itu, 7 siswa memperoleh 

nilai berkategori cukup atau sebesar 21,88% dan tidak ada siswa yang 

memperoleh nilai berkategori kurang. Hasil tersebut menunjukkan masih ada 7 
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siswa yang belum menguasai penggunaan bahasa dan EYD secara baik. Namun, 

secara klasikal, siswa telah tuntas dalam aspek penggunaan bahasa dan EYD.  

 

4.1.3.2.12 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Diksi atau 

Pilihan Kata 

 

Penggunaan diksi atau pilihan kata harus sesuai dengan konteks dan dapat 

mengekspresikan gagasan secara jelas. Istilah-istilah yang digunakan semestinya 

berkaitan dengan topik yang dibahas. Tabel 45 berikut ini memperlihatkan hasil 

menulis argumentasi aspek penggunaan diksi atau pilihan kata. 

 

Tabel 45. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Penggunaan Diksi atau 

Pilihan Kata 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 6 48 18,75 202/32= 

6,31 

(kategori 

baik) 

202/32/8X 

100= 78,91 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 25 150 78,13 

Cukup  3-4 1 4 3,12 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 202 100 6,31 78,91 

 

Pada tabel 45, dapat diketahui hasil yang diperoleh siswa pada aspek 

penggunaan diksi atau pilihan kata menunjukkan nilai rata-rata siswa mencapai 

kategori baik, yaitu sebesar 78,91. Bobot skor rata-rata yang diperoleh siswa 

sebesar 6,31 juga berkategori baik. Siswa yang memperoleh skor berkategori 

sangat baik ada 6 siswa atau sebesar 18,75%. Sebanyak 25 siswa atau sebesar 

78,13% memperoleh skor berkategori baik dan ada satu siswa yang memperoleh 

skor berkategori cukup atau sebesar 3,12%, sedangkan tidak satu pun siswa yang 
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memperoleh skor berkategori kurang. Dengan demikian, siswa telah mampu 

memilih kata atau diksi yang tepat untuk menulis argumentasi sesuai topik yang 

dibahas. 

 

4.1.3.2.13 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Keefektifan Kalimat 

 

Hasil tes menulis argumentasi aspek keefektifan kalimat harus memenuhi 

kriteria utama, yaitu kalimat disusun secara efektif sesuai syarat kehematan, 

kelogisan, kesejajaran, dan penekanan sehingga pembaca dapat memahami makna 

secara tepat. Hasil tes menulis argumentasi aspek keefektifan kalimat ditunjukkan 

pada tabel 46. 

 

Tabel 46. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Keefektifan Kalimat 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 8 64 25 198/32= 

6,19 

(kategori 

baik) 

198/32/8X 

100= 77,34 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 19 114 59,38 

Cukup  3-4 5 20 15,62 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 198 100 6,19 77,34 

 

Tabel 46 memperlihatkan hasil menulis argumentasi aspek keefektifan 

kalimat sudah cukup baik. Sebanyak 8 siswa atau sebesar 25% memperoleh skor 

berkategori sangat baik dan 19 siswa atau sebesar 59,38% memperoleh skor 

berkategori baik. Sementara itu, 5 siswa lainnya memperoleh skor berkategori 

cukup atau sebesar 15,62% dan tidak ada siswa yang memperoleh skor 

berkategori kurang. Bobot skor yang diperoleh siswa pada aspek ini mencapai 
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6,19 atau berkategori baik. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa juga berkategori 

baik, yaitu sebesar 77,34. Nilai tersebut menunjukkan siswa sudah dapat 

menyusun kalimat secara efektif dan telah mengalami peningkatan dari siklus I.  

 

4.1.3.2.14 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kohesi dan Koherensi 

 

Pada aspek kohesi dan koherensi, penilaian didasarkan atas kriteria 

penyusunan kalimat-kalimat yang membentuk suatu pengertian atau pertautan 

makna (kohesi) dan keruntutan makna (koherensi) sehingga menjadi padu. Hasil 

menulis argumentasi aspek kohesi dan koherensi dapat dilihat pada tabel 47. 

 

Tabel 47. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kohesi dan Koherensi 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 6 48 18,75 192/32= 6 

(kategori 

baik) 

192/32/8X 

100= 75 

(kategori 

cukup) 

Baik  5-6 20 120 62,50 

Cukup  3-4 6 24 18,75 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 192 100 6 75 

 

Hasil menulis argumentasi aspek kohesi dan koherensi yang terlihat pada 

tabel 47 menunjukkan nilai rata-rata siswa mencapai 75 dan termasuk dalam 

kategori baik. Bobot skor rata-rata mencapai 6 dan termasuk dalam kategori baik. 

Sebanyak 6 siswa memperoleh skor berkategori sangat baik atau sebesar 18,75%. 

Sebanyak 20 siswa memperoleh skor berkategori baik atau sebesar 62,50%. 

Sebanyak 6 siswa atau sebesar 18,75% siswa memperoleh skor berkategori cukup 

dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang. Hasil tersebut 
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menunjukkan siswa sudah dapat menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf 

yang kohesif dan koheren. Meskipun hanya 6 siswa yang memperoleh skor 

berkategori sangat baik dan masih ada 6 siswa pula yang memperoleh nilai 

berkategori cukup, nilai rata-rata klasikal telah mencapai ketuntasan.  

 

4.1.3.2.15 Hasil Tes Menulis Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan 

 

Aspek kerapian tulisan mencapai kategori sangat baik jika tulisan siswa 

jelas terbaca dan tidak ada coretan. Hasil tes menulis argumentasi aspek kerapian 

tulisan dapat dilihat pada tabel 48. 

 

Tabel 48. Hasil Menulis Argumentasi Aspek Kerapian Tulisan 

 

Kategori Interval F 
Bobot 

Skor 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

BS Nilai 

Sangat 

baik 

7-8 14 112 43,75 214/32= 

6,69 

(kategori 

sangat baik) 

214/32/8X 

100= 83,59 

(kategori 

baik) 

Baik  5-6 15 90 46,88 

Cukup  3-4 3 12 9,37 

Kurang  0-2 - - - 

Jumlah   32 214 100 6,69 83,59 

 

Hasil menulis argumentasi aspek kerapian tulisan mencapai nilai rata-rata 

sebesar 83,59 atau dalam kategori baik dan bobot skor rata-rata sebesar 6,69 atau 

dalam kategori sangat baik. Sebanyak 14 siswa memperoleh skor berkategori 

sangat baik atau sebesar 43,75%, 15 siswa memperoleh skor berkategori baik atau 

sebesar 46,88%, dan 3 siswa memperoleh skor berkategori cukup atau sebesar 

9,37%. Sementara tidak satu pun siswa memperoleh skor berkategori kurang.  

 



200 

 

 

 

4.1.3.3 Perubahan Perilaku Siswa setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Menulis Argumentasi Melalui Media Gambar Karikatur Teknik 

Pancingan Kata Kunci Siklus II 

 

Sebagaimana siklus I, perubahan perilaku siswa pada siklus II dijelaskan 

dalam lima karakter siswa, yaitu keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan 

diri, serta kemampuan bekerja sama dan berbagi. Deskripsi perubahan perilaku 

siswa merupakan hasil nontes siklus II yang diperoleh melalui deskripsi perilaku 

ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, wawancara, sosiometri, dan 

dokumentasi foto. Hasil perilaku siswa pada siklus II dapat dilihat pada 

pemaparan berikut. 

 

4.1.3.3.1 Keaktifan Siswa 

Hasil deskripsi perilaku ekologis pada aspek perhatian siswa terhadap 

penjelasan guru, pada saat guru menjelaskan materi, siswa menyimak penjelasan 

dengan baik. Siswa sudah diberi pemahaman oleh guru agar memperhatikan 

penjelasan guru dengan baik. Siswa terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci. Pada saat guru memberi pendalaman materi tentang penerapan media 

gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci, siswa juga terlihat bersungguh-

sungguh, berkonsentrasi dan tidak gaduh sehingga suasana kelas pun menjadi 

tenang. Pada saat guru mencatat materi di papan tulis, siswa juga mencatat di 

buku masing-masing. Hal tersebut menunjukkan keaktifan siswa dalam 

memperhatikan penjelasan guru sudah baik.  
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Berdasarkan catatan harian guru aspek respon dan keaktifan siswa 

terhadap pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci, diketahui siswa memberikan respon yang sangat 

baik. Siswa berfokus dan berkonsentrasi selama dijelaskan guru, serta tidak segan-

segan bertanya ketika mengalami kesulitan. Setelah diberi penjelasan secara lebih 

intensif, siswa mengaku sudah memahami penerapan media gambar karikatur dan 

teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. Siswa pun menjadi lebih 

bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran menulis argumentasi dengan 

menggunakan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

Hasil deskripsi perilaku ekologis aspek keaktifan siswa dalam bertanya 

jawab dengan guru sangat baik. Sebagian besar siswa sudah aktif dan berani untuk 

bertanya dan mengungkapkan pendapat. Siswa putri pun  sudah berani dan aktif 

untuk bertanya, tetapi beberapa di antaranya masih malu dan belum berani 

bertanya kepada guru. Pada saat guru menjelaskan secara intensif penerapan 

media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci, siswa tidak canggung 

untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami sehingga guru lebih 

mudah untuk memberikan masukan dan solusi atas kesulitan yang masih dialami 

siswa. Demikian juga pada saat guru memberikan pancingan kata-kata kunci 

berdasarkan contoh gambar karikatur, siswa aktif mengungkapkan pendapatnya 

tentang kata-kata kunci lainnya. 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis aspek keaktifan siswa pada 

saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa telah melaksanakan diskusi secara aktif 

dan serius. Pada saat pembentukan kelompok, siswa lebih mudah dikondisikan 
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dibandingkan pada siklus I. Siswa membentuk kelompok secara cepat dan tertib. 

Pada saat kegiatan diskusi berlangsung, siswa melaksanakan diskusi dengan baik. 

Setiap anggota kelompok terlihat aktif mengungkapkan pendapatnya. Apabila ada 

kelompok yang masih mengalami kesulitan, guru segera mendekati dan memberi 

pengarahan. Siswa pun aktif menyimak pengarahan dari guru dan memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh. Hasil deskripsi perilaku ekologis tersebut diperkuat 

dengan hasil dokumentasi foto yang diperlihatkan pada gambar 8 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Aktivitas Siswa pada Saat Berdiskusi dengan Anggota 

Kelompoknya Siklus II 

 

 

Pada gambar 8, terlihat siswa sedang melakukan diskusi dengan anggota 

kelompoknya. Gambar pertama memperlihatkan aktivitas siswa pada awal 
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pembentukan kelompok. Guru mengondisikan siswa agar segera berkumpul 

dengan anggota kelompoknya. Siswa pun mencari anggota kelompoknya dan 

segera berkelompok dengan tertib. Pada gambar kedua, kegiatan diskusi 

kelompok telah berlangsung. Salah seorang siswa terlihat aktif dan bersemangat 

mengemukakan pendapatnya kepada anggota kelompoknya. Siswa yang diajak 

berdiskusi juga terlihat senang dan bersemangat menuliskan ide-ide dari teman 

sekelompoknya. Gambar ketiga dan keempat memperlihatkan aktivitas siswa pada 

saat berdiskusi kelompok dan guru yang memberi pengarahan terhadap kelompok 

yang mengalami kesulitan. Pada proses tersebut, siswa terlihat sangat aktif dan 

serius memperhatikan masukan dari guru. Sementara itu, kelompok lain terlihat 

tetap aktif berdiskusi meskipun guru sedang tidak mengawasi kelompok tersebut 

karena harus memberi masukan kelompok lain.  

Selain itu, keaktifan siswa dalam diskusi kelompok juga dapat diketahui 

melalui hasil sosiometri. Teknik pengambilan data sosiometri sama dengan siklus 

I. Siswa dibagi menjadi enam kelompok yang dibentuk secara heterogen dengan 

anggota lima sampai dengan enam siswa. Siswa berkelompok sesuai dengan 

anggota kelompok pada siklus I. Hal tersebut dimaksudkan agar pengelompokan 

siswa menjadi lebih efektif. Selain itu, guru juga lebih mudah memantau, 

memperhatikan, dan memberikan pengarahan kepada siswa yang kurang aktif 

serta kurang mampu bekerja sama dan berbagi berdasarkan hasil sosiometri siklus 

I. Dengan demikian, keaktifan dan kemampuan siswa untuk bekerja sama dan 

berbagi dapat berubah menjadi lebih baik. Berikut ini adalah sosiogram aspek 

keaktifan siswa untuk masing-masing kelompok pada siklus II. 
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1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R6 : 2 

R7 : 3 

R25 : 1 

R29 : 1 

R31 : 3 

 

    

    

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R6 : 2 

R7 : 1 

R25 : 3 

R29 : 3 

R31 : 1 

 

 

 

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R6 : 2 

R7 : 3 

R25 : 1 

R29 : 2 

R31 : 2 

 

 

      

 

Sosiogram 13. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok Pendidikan Siklus II 

 

Berdasarkan sosiogram 13, dapat diketahui siswa yang paling aktif adalah 

R7 dan R13. Siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang pasif adalah 

R25 dan R29. Sementara siswa yang terpilih paling fokus memperhatikan adalah 

R7. Hasil sosiometri tersebut dapat dilihat pada tabel 49 berikut ini. 

 

R25 

R7 R31 R29 

R6 

R25 

R25 

R7 R31 R29 

R6 

R7 R31 R29 

R6 
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Tabel 49. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Pendidikan Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R6 2 2 2 5 -5 5 5 1,7 (B) 25:5= 5 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R7 3 1 3 7,5 -2,5 7,5 12,5 4,2 (B) 

R25 1 3 1 2,5 -7,5 2,5 -2,5 -0,8 (C) 

R29 1 3 2 2,5 -7,5 5 0 0 (B) 

R31 3 1 2 7,5 -2,5 5 10 3,3 (B) 

Total 10 10 10 25 -25 25 25 - 

 

 

Data pada tabel 49 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah 

melaksanakan kegiatan diskusi kelompok dengan aktif. Empat di antara lima 

siswa memperoleh skor berkategori baik, yaitu R7, R31, R6, dan R29. R7 

memperoleh skor paling tinggi, yaitu 4,2. R31 dan R6 memperoleh skor masing-

masing 3,3 dan 1,7. Sementara R29 memperoleh skor 0 yang juga berkategori 

baik. Hanya satu siswa yang memperoleh skor berkategori cukup, yaitu R25 

sebesar -2,5. Skor rata-rata kelompok juga mengalami peningkatan dari siklus I, 

yaitu mencapai 5 atau berkategori baik. Dengan demikian, keaktifan siswa pada 

kelompok Pendidikan dalam kegiatan diskusi kelompok sudah baik. 

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R2 : 3 

R17 : 1 

R19 : 1 

R20 : 4 

R21 : 1 

 

 

 

 

R19 

R17 R21 R20 

R2 
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2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R2 : 1 

R17 : 3 

R19 : 3 

R20 : 0 

R21 : 3 

 

   

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R2 : 3 

R17 : 2 

R19 : 2 

R20 : 1 

R21 : 2 

 

 

 

Sosiogram 14. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok Politik Siklus II 

 

Sosiogram 14 untuk kelompok Politik menunjukkan bahwa siswa yang 

terpilih paling aktif adalah R20. Siswa yang terpilih sebagai siswa yang paling 

pasif ada tiga siswa, yaitu R13, R19, dan R31. Sementara siswa yang paling fokus 

adalah R5. Tabel 50 berikut ini akan menjelaskan perolehan skor keaktifan siswa. 

 

Tabel 50. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Politik Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R2 3 1 3 7,5 -2,5 7,5 12,5 4,2 (B) 35:5= 7 

(SB) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R17 1 3 2 2,5 -7,5 5 0 0 (B) 

R19 1 3 2 2,5 -7,5 5 0 0 (B) 

R20 4 0 1 10 10 2,5 22,5 7,5 (SB) 

R21 1 3 2 2,5 -7,5 5 0 0 (B) 

Total  10 10 10 25 -15 25 35 - 

R19 

R19 

R17 R21 R20 

R2 

R17 R21 R20 

R2 
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Tabel 50 menunjukkan semua siswa pada kelompok Politik telah aktif 

dalam melaksanakan kegiatan diksusi kelompok. Skor rata-rata kelompok 

mencapai kategori sangat baik, yaitu sebesar 7. Skor tertinggi yang berkategori 

sangat baik dicapai oleh R20 yaitu sebesar 7,5. Siswa berikutnya adalah R2 yang 

memperoleh skor sebesar 4,2 atau berkategori baik. Sementara tiga siswa lain 

memperoleh skor sebesar 0 dan termasuk dalam kategori baik.  

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R5 : 1 

R11 : 2 

R14 : 2 

R18 : 4 

R26 : 1 

 

 

   

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R5 : 3 

R11 : 2 

R14 : 2 

R18 : 0 

R26 : 3 

 

     

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R5 : 1 

R11 : 3 

R14 : 3 

R18 : 2 

R26 : 1 

    

    

 

Sosiogram 15. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok Ekonomi Siklus II 

R14 

R11 R26 R18 

R5 

R14 

R14 

R11 R26 R18 

R5 

R11 R26 R18 

R5 
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Berdasarkan sosiogram 15, diketahui siswa yang terpilih paling aktif 

adalah R18. Sebaliknya, R5 dan R26 banyak dipilih sebagai siswa yang pasif. 

Siswa yang terpilih paling fokus adalah R11 dan R14. Berikut ini tabel yang 

memperlihatkan keaktifan kelompok Ekonomi dalam kegiatan diskusi. 

 

Tabel 51. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Ekonomi Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R5 1 3 1 2,5 -7,5 2,5 -2,5 -0,8 (C) 35:5= 7 

(SB) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R11 2 2 3 5 -5 7,5 7,5 2,5 (B) 

R14 2 2 3 5 -5 7,5 7,5 2,5 (B) 

R18 4 0 2 10 10 5 25 8,3 (SB) 

R26 1 3 1 2,5 -7,5 2,5 -2,5 -0,8 (C) 

Total 10 10 10 25 -15 25 35 - 

 

Data pada tabel 51 menunjukkan bahwa keaktifan kelompok Ekonomi 

tergolong sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari skor rata-rata kelompok yang 

mencapai 7. Siswa yang paling aktif adalah R18 dengan skor 0,8 berkategori 

sangat baik. Dua siswa lain memperoleh skor berkategori baik, yaitu R11 dan 

R14. Keduanya memperoleh skor sama, yaitu 2,5. Dua siswa lain memperoleh 

skor berkategori cukup, yaitu 5 dan R26 dengan skor yang sama sebesar -0,8. 

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R1 : 1 

R4 : 1 

R12 : 3 

R13 : 2 

R15 : 3 

  
R12 

R4 R15 R13 

R1 
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2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R1 : 3 

R4 : 3 

R12 : 1 

R13 : 2 

R15 : 1 

 

 

   

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R1 : 2 

R4 : 3 

R12 : 2 

R13 : 1 

R15 : 2 

 

 

 

Sosiogram 16. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok Sosial Siklus II 

 

Hasil sosiometri kelompok Sosial pada sosiogram 16 menunjukkan siswa 

yang terpilih paling aktif adalah R12 dan R15, sedangkan siswa yang terpilih 

paling pasif adalah R1 dan R4. Selain itu, R4 juga banyak dipilih sebagai siswa 

fokus dalam kegiatan diskusi kelompok. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 52. 

 

Tabel 52. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Sosial Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R2 1 3 2 2,5 -7,5 5 0 0 (B) 25:5= 5 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R17 1 3 3 2,5 -7,5 7,5 2,5 0,8 (B) 

R19 3 1 2 7,5 -2,5 5 10 3,3 (B) 

R20 2 2 1 5 -5 2,5 2,5 0,8 (B) 

R21 3 1 2 7,5 -2,5 5 10 3,3 (B) 

Total 10 10 10 25 -25 25 25 - 

R12 

R12 

R4 R15 R13 

R1 

R4 R15 R13 

R1 
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Tabel 52 memperlihatkan semua siswa memperoleh skor berkategori baik 

dengan skor rata-rata kelompok sebesar 5. Artinya, semua siswa pada kelompok 

Sosial telah aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Dua siswa yang mencapai 

skor tertinggi adalah R19 dan R21, yaitu sama-sama memperoleh skor 3,3. Dua 

siswa lainnya juga memperoleh skor yang sama, yaitu R17 dan R20 sebesar 0,8. 

Siswa berikutnya R2 yang memperoleh skor 0 yang juga berkategori baik. 

 

1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R3 : 1 

R8 : 2 

R16 : 4 

R22 : 2 

R27 : 3 

R32 : 0 

     

     

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R3 : 3 

R8 : 2 

R16 : 0 

R22 : 2 

R27 : 1 

R32 : 4 

 

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R3 : 1 

R8 : 0 

R16 : 4 

R22 : 2 

R27 : 2 

R32 : 3 

 

 

Sosiogram 17. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok Budaya Siklus II 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 
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Berdasarkan sosiogram 17, dapat diketahui siswa yang paling banyak 

dipilih sebagai siswa yang aktif adalah R16, sedangkan siswa yang paling banyak 

dipilih sebagai siswa yang pasif adalah R32. Selain banyak dipilih sebagai siswa 

yang aktif, R16 juga banyak dipilih sebagai siswa yang fokus dalam diskusi 

kelompok. Tabel 53 berikut ini akan memperjelas hasil sosiometri tersebut.  

 

Tabel 53. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Budaya Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R3 1 3 1 2 -6 2 -2 -0,7 (C) 14:6= 

2,3 (B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R8 2 2 0 4 -4 -10 -10 -3,3 (C) 

R16 4 0 4 8 10 8 26 8,7 (SB) 

R22 2 2 2 4 -4 4 4 1,3 (B) 

R27 3 1 2 6 -2 4 8 2,7 (B) 

R32 0 4 3 -10 -8 6 -12 -4 (C) 

Total  12 12 12 14 -14 14 14 - 

 

 

Berdasarkan tabel 53, dapat disimpulkan bahwa R27 adalah siswa yang 

paling aktif dalam kegiatan diskusi kelompok karena mencapai skor paling tinggi 

di antara siswa lain, yaitu 8,7 atau berkategori sangat baik. Berikutnya adalah 

siswa yang memperoleh skor berkategori baik, yaitu R27 dan R22 masing-masing 

sebesar 2,7 dan 1,3. Sementara itu, tiga siswa lainnya memperoleh skor 

berkategori cukup. Ketiga siswa tersebut adalah R3 yang memperoleh skor 

sebesar -0,7, R8 yang memperoleh skor sebesar -3,3, dan R32 yang memperoleh 

skor sebesar -4. Skor rata-rata kelompok yang dicapai oleh kelompok Budaya 

adalah sebesar 2,3 atau berkategori baik.  
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1. Siswa yang aktif     Keterangan: 

R9 : 1 

R10 : 3 

R23 : 2 

R24 : 4 

R28 : 1 

R30 : 1 

     

   

2. Siswa yang pasif     Keterangan: 

R9 : 4 

R10 : 1 

R23 : 2 

R24 : 0 

R28 : 2 

R30 : 3 

 

 

3. Siswa yang fokus     Keterangan: 

R9 : 1 

R10 : 2 

R23 : 2 

R24 : 4 

R28 : 1 

R30 : 2 

 

    

Sosiogram 18. Intensitas Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi 

pada Kelompok Hukum Siklus II 

 

Pada sosiogram 18, diketahui siswa yang paling banyak dipilih anggotanya 

sebagai siswa yang aktif adalah R24. Siswa yang banyak dipilih sebagai siswa 

yang pasif adalah R9. R24 jugan terpilih sebagai siswa paling fokus dalam 

kegiatan diskusi kelompok. Intensitas keaktifan siswa dalam kagiatan diskusi pada 

kelompok Hukum diperjelas melalui skor keaktifan yang diperlihatkan pada tabel 

54 berikut ini.    

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 

R9 
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R23 

R28 

R24 

R9 
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R28 
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Tabel 54. Skor Keaktifan Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada 

Kelompok Hukum Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
A P F A P F 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R9 1 4 1 2 -8 2 -4 -1,3 (C) 34:6= 

5,7  

(SB) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

A= Aktif 

P= Pasif 

F= Fokus 

R10 3 1 2 6 -2 4 8 2,7 (B) 

R23 2 2 2 4 -4 4 4 1,3 (B) 

R24 4 0 4 8 10 8 26 8,7 (SB) 

R28 1 2 1 2 -4 2 0 0 (B) 

R30 1 3 2 2 -6 4 0 0 (B) 

Total  12 12 12 24 -14 24 34 - 

 

Pada tabel 54, intensitas siswa tergolong sangat baik karena skor rata-rata 

kelompok mencapai 5,7. Terdapat satu siswa yang memperoleh skor berkategori 

sangat baik, empat siswa memperoleh skor berkategori baik dan hanya satu siswa 

yang berkategori cukup. Siswa yang paling aktif adalah R24 karena memperoleh 

skor paling tinggi, yaitu sebesar 8,7 atau berkategori sangat baik. R10 dan R23 

masing-masing memperoleh skor 2,7 dan 1,3 yang berkategori baik. R28 dan R30 

sama-sama memperoleh skor 0 dan juga berkategori baik. Sementara R9 

memperoleh skor -1,3 atau berkategori cukup. 

Uraian hasil sosiometri aspek keaktifan siswa menunjukkan bahwa semua 

kelompok telah melaksanakan diskusi dengan baik. Skor rata-rata setiap 

kelompok mengalami peningkatan. Pada siklus II, skor rata-rata kelompok yang 

paling tinggi dicapai oleh kelompok Politik dan kelompok Ekonomi, yaitu sebesar 

7,5 atau berkategori sangat baik. Sementara skor rata-rata kelompok yang 

terendah diperoleh kelompok Budaya, yaitu sebesar 2,3 atau berkategori baik. 

Kelompok Hukum memperoleh skor rata-rata kelompok sebesar 5,7 yang 
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termasuk dalam kategori sangat baik. Sementara itu, kelompok Pendidikan dan 

kelompok Sosial sama-sama memperoleh skor rata-rata kelompok sebesar 5 atau 

berkategori baik. 

Berdasarkan uraian hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, 

sosiometri, dan dokumentasi foto yang memperlihatkan karakter keaktifan siswa, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa telah aktif dalam melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Siswa aktif dan bersungguh-sungguh memperhatikan 

penjelasan guru. Siswa juga lebih aktif dan lebih percaya diri dalam kegiatan 

tanya jawab dengan guru. Siswa pun aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Siswa yang pasif dalam kegiatan kelompok siklus I sudah mengubah perilakunya 

menjadi aktif. Siswa juga merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci.  

  

4.1.3.3.2 Kedisiplinan Siswa 

Kedisiplinan siswa pada saat awal pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci sudah baik. 

Berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, sebagian besar siswa terlihat telah siap 

melaksanakan pembelajaran. Kedisiplinan siswa terlihat dari sikap siswa yang 

duduk dengan rapi dan teratur di bangku masing-masing sehingga guru 

melakukan apersepsi dengan mudah. Pada saat kegiatan tanya jawab, siswa juga 

berdisiplin dengan mengacungkan tangan sebelum bertanya. Pada pertemuan 
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kedua, siswa juga sudah siap dengan hasil pekerjaan rumah yang akan digunakan 

sebagai bahan menyunting karangan argumentasi.  

Hasil deskripsi perilaku ekologis tersebut sesuai dengan hasil dokumentasi 

foto aspek keaktifan siswa pada saat awal pembelajaran dan pada saat menerima 

penjelasan dari guru. Siswa terlihat lebih berdisiplin dan berfokus selama 

dijelaskan oleh guru. Hasil dokumentasi foto diperlihatkan pada gambar 9 berikut. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Gambar 9. Aktivitas Siswa pada Awal Pembelajaran dan pada Saat 

Menerima Penjelasan Guru Siklus II 

 

Gambar 9 memperlihatkan aktivitas siswa pada awal pembelajaran dan 

pada saat menerima penjelasan guru selama siklus II. Pada gambar pertama, 

terlihat guru sedang mengondisikan siswa dan melakukan apersepsi dengan 

melakukan tanya jawab  kepada siswa. Siswa terlihat bersemangat dan sangat 
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antusias mengikuti pembelajaran. Gambar berikutnya memperlihatkan aktivitas 

guru pada saat memberikan penjelasan secara mendalam tentang penerapan media 

gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi 

sesuai hasil refleksi. Siswa terlihat sangat berfokus memperhatikan penjelasan 

guru. Pada gambar ketiga, siswa juga menunjukkan sikap memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh dan berfokus terhadap penjelasan guru. Salah satu siswa terlihat 

aktif bertanya kepada guru dengan percaya diri dan tanpa rasa canggung. Pada 

gambar terakhir, suasana pembelajaran terlihat sangat menyenangkan dan 

komunikatif. Siswa merasa senang dan antusias melaksanakan pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci. 

Berdasarkan catatan harian guru dan pengakuan langsung dari siswa, siswa 

merasa lebih siap melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci karena siswa sudah memperoleh 

pengalaman pada siklus I. Siswa terlihat sangat serius dan berdisiplin mengikuti 

pembelajaran, terutama siswa yang pada siklus I masih kurang memahami 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi karena mereka ingin lebih memahaminya. 

Kedisiplinan siswa dapat dilihat dari situasi kelas selama pembelajaran 

berlangsung. Berdasarkan catatan harian guru, situasi kelas selama pembelajaran 

siklus II sangat kondusif. Siswa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tertib. 

Siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat guru menyampaikan 

pendalaman materi. Pada waktu membentuk kelompok, siswa mudah 
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dikondisikan karena siswa terlihat antusias dan cekatan untuk segera berkumpul 

dengan kelompoknya.  

Kedisiplinan siswa juga bisa diukur dari ketepatan waktu pada saat 

mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Berdasarkan deskripsi perilaku 

ekologis, antusiasme siswa terhadap tugas yang diberikan oleh guru sudah baik. 

Siswa sudah tidak mengeluh dan tidak kesulitan untuk mendapatkan informasi 

dan data faktual dari berbagai sumber. Hal tersebut disebabkan siswa sudah 

memanfaatkan internet, koran, dan televisi yang ada di sekolah maupun di 

lingkungan sekitar tempat tinggal mereka sesuai masukan dari guru. Sementara 

itu, pada saat pengumpulan tugas, semua siswa mengerjakan dan mengumpulkan 

tepat waktu karena guru sudah memperkirakan waktu yang cukup bagi siswa 

untuk mengerjakan tugas sebagai hasil refleksi.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci sudah baik. Siswa antusias dengan 

pembelajaran yang sedang berlangsung sehingga suasana kelas menjadi kondusif. 

Siswa juga sudah berdisiplin dan cekatan pada saat membentuk kelompok. Siswa 

sudah antusias terhadap tugas-tugas yang diberikan guru setelah mendapat 

masukan dari guru. Kedisiplinan terhadap tugas juga sudah memuaskan.  

 

4.1.3.3.3 Kejujuran Siswa 

Berdasarkan catatan harian guru aspek keseriusan dan kejujuran siswa 

pada saat menulis argumentasi pada siklus II, siswa melakukan aktivitas menulis 
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argumentasi secara serius dan jujur. Bahkan beberapa siswa memilih untuk 

menyendiri agar lebih berkonsentrasi dan tidak dicontek oleh temannya. Siswa 

putra yang pada siklus I masih belum jujur dan serius pada saat menulis 

argumentasi, pada siklus II sudah menunjukkan perubahan yang signifikan. 

Berikut ini hasil dokumentasi foto yang memperlihatkan aspek kejujuran siswa 

selama melakukan aktivitas menulis argumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Aktivitas Siswa pada Saat Menulis Argumentasi Siklus II 

 

Aktivitas siswa yang terlihat pada gambar 10 adalah pada saat siswa 

menulis argumentasi. Keempat gambar tersebut memperlihatkan kejujuran dan 

keseriusan siswa selama menulis argumentasi. Siswa terlihat menulis secara 

individu. Pada gambar pertama, dua siswa putra terlihat berpaling dari meja 
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kelompok dan terlihat tidak ingin diganggu temannya pada saat menulis. 

Demikian juga dengan gambar kedua, siswa putra terlihat menulis sambil 

menutupi sebagian hasil tulisannya dengan menggunakan buku pelajaran agar 

tidak dicontek oleh temannya. Gambar ketiga dan keempat juga menunjukkan 

keseriusan dan kejujuran siswa pada saat menulis argumentasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejujuran siswa 

pada saat menulis argumentasi pada siklus II sudah sangat memuaskan. Siswa 

sudah menulis argumentasi dengan jujur dan serius. Siswa yang putra yang pada 

siklus I masih belum jujur dan serius pada saat kegiatan menulis argumentasi 

berubah menjadi lebih serius dan jujur. Tidak ada siswa yang mencontek hasil 

pekerjaan temannya.  

 

4.1.3.3.4 Kepercayaan Diri Siswa 

Kepercayaan diri siswa terlihat pada saat kegiatan presentasi. Berdasarkan 

catatan harian guru, pada saat kegiatan presentasi berlangsung, sebagian besar 

siswa telah  membacakan hasil diskusi di depan kelas dengan rasa kepercayaan 

diri yang tinggi. Siswa tidak malu-malu dan tidak perlu ditunjuk agar bersedia 

membacakan hasil tulisannya. Hal tersebut disebabkan guru selalu memotivasi 

dan memberi pengarahan kepada siswa agar percaya diri dan tidak takut salah 

dalam berpresentasi. Sementara itu, siswa lain yang menyimak presentasi sudah 

menunjukkan sikap dan apesiasi yang baik kepada siswa yang berpresentasi. 

Siswa lain menyimak dan memperhatikan dengan baik, tidak gaduh atau bergurau 

dengan temannya sehingga kegiatan presentasi berlangsung dengan tenang dan 
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lancar. Guru juga memberikan penguatan kepada siswa agar tidak segan-segan 

memberikan tepuk tangan kepada siswa yang selesai berpresentasi. 

Kepercayaan diri siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi atau 

hasil menulis argumentasi juga dapat dilihat pada hasil dokumentasi foto. 

Aktivitas siswa pada saat presentasi dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 11. Aktivitas Siswa pada Saat Mempresentasikan Hasil 

Diskusi atau Hasil Menulis Argumentasi Siklus II 

 

Pada gambar 11, terlihat aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil 

menulis argumentasi siklus II. Pada gambar pertama, seorang siswa putri terlihat 

percaya diri membacakan tulisan argumentasi yang dihasilkannya. Siswa lain juga 

menyimak dengan baik. Gambar kedua juga memperlihatkan siswa putri yang 
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membacakan hasil tulisannya dengan percaya diri. Guru terlihat duduk di sebelah 

siswa putra yang kurang memperhatikan temannya yang sedang berpresentasi 

hingga siswa tersebut menjadi aktif dan menyimak dengan baik. Gambar ketiga 

pun memperlihatkan siswa yang membacakan hasil tulisan dengan percaya diri. 

Gambar terakhir memperlihatkan siswa yang percaya diri dan berperilaku sopan 

ketika selesai berpresentasi. Gambar tersebut juga memperlihatkan perilaku siswa 

yang memberikan apresiasi yang baik kepada siswa yang selesai membacakan 

hasil pekerjaannya.  

Berdasarkan uraian catatan harian guru dan dokumentasi foto tersebut, 

dapat diketahui kepercayaan diri siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi atau 

hasil pekerjaan sudah memuaskan. Siswa sudah mengenal guru dan mulai terbiasa 

dengan metode diskusi dan presentasi sehingga rasa percaya diri siswa pada saat 

berpresentasi juga meningkat. Selain itu, siswa yang menyimak presentasi sudah 

aktif dan apresiatif terhadap siswa yang berpresentasi. 

       

4.1.3.3.5 Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis tentang aktivitas siswa pada 

saat kegiatan diskusi, kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok sudah 

baik. Siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi pendapat dengan teman dalam 

satu kelompok secara sungguh-sungguh. Kerja sama diperlihatkan dengan 

pembagian tugas antaranggota kelompok. Kemampuan berbagi dengan sesama 

anggota kelompok juga sudah baik, meskipun belum semua siswa mau membantu 

teman sekelompok yang mengalami kesulitan. 
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Kemampuan bekerja sama dan berbagi dapat diketahui juga melalui hasil 

sosiometri. Siswa yang suka membantu teman sekelompok yang mengalami 

kesulitan memiliki kemampuan bekerja sama dan berbagi yang baik. Sebaliknya, 

siswa yang usil kepada teman sekelompok dan tidak memperhatikan penjelasan 

guru pada saat guru memberikan masukan bagi kelompoknya adalah siswa yang 

kurang mampu bekerja sama dan berbagi dengan anggota kelompok. Hasil 

sosiometri aspek kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa pada siklus II 

diuraikan pada sosiogram masing-masing kelompok berikut ini. 

 

1. Siswa yang suka membantu   Keterangan: 

R6 : 2 

R7 : 2 

R25 : 2 

R29 : 1 

R31 : 3 

 

 

 

2. Siswa yang usil      Keterangan: 

R6 : 2 

R7 : 0 

R25 : 4 

R29 : 4 

R31 : 0 

 

 

 

Sosiogram 19. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Pendidikan Siklus II  

 

Sosiogram 19 memperlihatkan siswa yang terpilih paling suka membantu 

adalah R31. Sementara itu, siswa yang terpilih paling usil adalah R25. Intensitas 

R25 

R7 R31 R29 

R6 

R25 

R7 
R31 R29 

R6 
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kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi pada 

kelompok Pendidikan diperjelas melalui tabel 55 berikut ini. 

 

Tabel 55. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Pendidikan Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R6 2 2 5 -5 0 0 (B) 20:5= 4 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R7 2 0 5 10 15 7,5 (SB) 

R25 2 4 5 -10 -5 -2,5 (C) 

R29 1 4 2,5 -10 -7,5 -3,7 (C) 

R31 3 0 7,5 10 17,5 8,5 (SB) 

Total 10 10 25 -5 20 - 

 

 

Pada tabel 25, terlihat skor rata-rata kelompok Pendidikan sebesar 4 atau 

mencapai kategori baik. Hal tersebut menunjukkan intensitas kemampuan bekerja 

sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi pada kelompok Pendidikan sudah baik. 

Siswa yang mencapai skor sangat baik ada dua, yaitu R31 dan R7 yang 

memperoleh skor masing-masing sebesar 8,5 dan 7,5. R6 memperoleh skor 

sebesar 0 yang tergolong baik, sedangkan dua siswa lain memperoleh skor yang 

berkategori cukup, yaitu R25 dan R29 masing-masing sebesar -2,5 dan -3,7. 

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R2 : 3 

R17 : 3 

R19 : 2 

R20 : 1 

R21 : 1 

 

 

 

R19 

R17 R21 R20 

R2 



224 

 

 

 

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R2 : 0 

R17 : 1 

R19 : 3 

R20 : 2 

R21 : 4 

 

  

 

Sosiogram 20. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Politik Siklus II  

 

Intensitas kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi 

pada kelompok Politik yang ditunjukkan pada sosiogram 20 memperlihatkan ada 

dua siswa yang terpilih paling suka membantu, yaitu R2 dan R17. Sementara 

siswa yang terpilih paling usil adalah R21. Intensitas kemampuan bekerja sama 

dan berbagi dapat dilihat secara jelas melalui penskoran pada tabel 56.  

 

Tabel 56. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Politik Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R2 3 0 7,5 10 17,5 8,7 (SB) 10:5=  2 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R17 3 1 7,5 -2,5 5 2,5 (B) 

R19 2 3 5 -7,5 -2,5 -1,2 (C) 

R20 1 2 2,5 -5 -2,5 -1,2 (C) 

R21 1 4 2,5 -10 -7,5 -3,7 (C) 

Total 10 10 25 -15 10 - 

 

Berdasarkan tabel 56, dapat disimpulkan bahwa intensitas kemampuan 

bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi pada kelompok Politik mencapai 

kategori baik dengan perolehan skor rata-rata kelompok sebesar 2. R2 terpilih 

R19 

R17 R21 R20 

R2 
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sebagai siswa yang paling baik dalam hal bekerja sama dan berbagi karena 

memperoleh skor sebesar 8,7 atau berkategori sangat baik. Selanjutnya, R17 

memperoleh skor sebesar 2,5 atau berkategori baik. R19 dan R20 sama-sama 

memperoleh skor sebesar -1,2 atau berkategori cukup, sedangkan R21 

memperoleh skor sebesar -3,7 yang berkategori cukup. 

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R5 : 4 

R11 : 3 

R14 : 1 

R18 : 1 

R26 : 1 

 

 

    

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R5 : 1 

R11 : 2 

R14 : 2 

R18 : 3 

R26 : 2 

 

    

 

Sosiogram 21. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Ekonomi Siklus II  

 

Siswa yang terpilih paling suka membantu pada kelompok Ekonomi 

berdasarkan sosiogram 21 adalah R5. Siswa yang paling banyak dipilih sebagai 

siswa yang usil adalah R18. Secara lebih rinci, hasil sosiometri tersebut dapat 

dilihat pada tabel 57 berikut ini. 

 

R14 

R11 R26 R18 

R5 

R14 

R11 R26 R18 

R5 



226 

 

 

 

Tabel 57. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Ekonomi Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R5 4 1 10 -2,5 7,5 3,7 (B) 0:5= 0 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R11 3 2 7,5 -5 2,5 1,2 (B) 

R14 1 2 2,5 -5 -2,5 -1,2 (C) 

R18 1 3 2,5 -7,5 -5 -2,5 (C) 

R26 1 2 2,5 -5 -2,5 -1,2 (C) 

Total 10 10 25 -25 0 - 

 

 

Pada tabel 57, skor rata-rata kelompok yang diperoleh kelompok Ekonomi 

sebesar hanya mencapai angka minimal atau 0 yang sudah tergolong dalam 

kategori baik. Hal tersebut menunjukkan intensitas kemampuan bekerja sama dan 

berbagi antaranggota kelompok Ekonomi masih belum maksimal. Meskipun 

demikian, tidak ada siswa yang memperoleh skor berkategori kurang. Dua siswa 

memperoleh skor berkategori baik, yaitu R5 dan R11 masing-masing sebesar 3,7 

dan 1,2. Sementara tiga siswa lain memperoleh skor berkategori cukup. R14 dan 

R26 sama-sama memperoleh skor sebesar -1,2, sedangkan R18 memperoleh skor 

sebesar -2,5.   

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R1 : 1 

R4 : 2 

R12 : 3 

R13 : 1 

R15 : 3 

 

 

   

 

R12 

R4 R15 R13 

R1 
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2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R1 : 3 

R4 : 2 

R12 : 0 

R13 : 4 

R15 : 1 

 

 

 

   

Sosiogram 22. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok Sosial 

Siklus II  

 

Hasil sosiometri yang ditunjukkan pada sosiogram 22 memperlihatkan ada 

dua siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang suka membantu dalam 

kegiatan diskusi pada kelompok Sosial, yaitu R12 dan R15. Pilihan terhadap 

siswa yang usil diperoleh R13. Hasil tersebut diperjelas pada tabel 58 berikut ini.  

 

Tabel 58. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Sosial Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R1 1 3 2,5 -7,5 -5 -2,5 (C) 10:5= 2 

(B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R4 2 2 5 -5 0 0 (B) 

R12 3 0 7,5 10 17,5 8,7 (SB) 

R13 1 4 2,5 -10 -7,5 -3,7 (C) 

R15 3 1 7,5 -2,5 5 2,5 (B) 

Total 10 10 25 -15 10 - 

 

 

Data pada tabel 58 memperlihatkan intensitas kemampuan bekerja sama 

dan berbagi pada kelompok Sosial mencapai kategori baik atau sebesar 2. Siswa 

yang memproleh skor paling tinggi adalah R12 dengan perolehan skor sebesar 8,7 

R12 

R4 R15 R13 

R1 
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atau berkategori sangat baik. R15 memperoleh skor sebesar 2,5 atau berkategori 

baik. R4 juga memperoleh skor berkategori baik sebesar 0. Sementara dua siswa 

yang memperoleh skor berkategori cukup adalah R1 dan R13 masing-masing 

sebesar -2,5 dan -3,7.  

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R3 : 1 

R8 : 1 

R16 : 3 

R22 : 2 

R27 : 1 

R32 : 4 

 

  

2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R3 : 3 

R8 : 3 

R16 : 2 

R22 : 3 

R27 : 1 

R32 : 0 

 

    

    

Sosiogram 23. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Budaya Siklus II  

 

Pada sosiogram 23, siswa yang paling banyak dipilih sebagai siswa yang 

suka membantu adalah R32. Sementara siswa yang banyak dipilih sebagai siswa 

yang usil dalam kegiatan diskusi kelompok ada tiga siswa sekaligus, yaitu R3, R8 

dan R22. Tabel 59 berikut ini menguraikan perolehan skor kemampuan bekerja 

sama dan berbagi siswa sehingga lebih jelas intensitas kemampuan bekerja sama 

dan berbagi siswa pada kelompok Budaya siklus II.  

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 

R3 

R8 
R32 

R16 

R27 

R22 
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Tabel 59. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Budaya Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R3 1 3 2 -6 -4 -2 (C) 10:6=     

1,7 (B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R8 1 3 2 -6 -4 -2 (C) 

R16 3 2 6 -4 2 1 (B) 

R22 2 3 4 -6 -2 -1 (C) 

R27 1 1 2 -2 0 0 (B) 

R32 4 0 8 10 18 9 (SB) 

Total  12 12 24 -14 10 - 

 

 

Hasil penskoran pada tabel 59 menunjukkan kelompok Budaya mencapai 

skor rata-rata sebesar 1,7 atau dalam kategori baik. Hasil tersebut menunjukkan 

kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan diskusi pada kelompok 

Budaya mengalami peningkatan dari hasil siklus I. Siswa yang mencapai skor 

berkategori sangat baik adalah R32 dengan perolehan skor sebesar 9. R16 dan 

R27 memperoleh skor berkategori baik, masing-masing sebesar 1 dan 0. 

Sementara itu, R22 memperoleh skor sebesar -1 atau berkategori cukup. Dua 

siswa lainnya, yaitu R3 dan R8 sama-sama memperoleh skor sebesar -2 yang juga 

berkategori cukup.     

 

1. Siswa yang suka membantu    Keterangan: 

R9 : 1 

R10 : 3 

R23 : 2 

R24 : 4 

R28 : 1 

R30 : 1 

 

  

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 
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2. Siswa yang usil     Keterangan: 

R9 : 3 

R10 : 0 

R23 : 2 

R24 : 0 

R28 : 3 

R30 : 4 

 

     

Sosiogram 24. Intensitas Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi 

Siswa dalam Kegiatan Diskusi pada Kelompok 

Hukum Siklus II  

 

Sosiogram 24 memperlihatkan intensitas kemampuan bekerja sama dan 

berbagi pada kelompok Hukum. Siswa yang terpilih paling suka membantu adalah 

R24. Sebaliknya, siswa yang terpilih paling usil adalah R30. Intensitas tersebut 

secara lebih rinci diperlihatkan pada tabel 60 berikut ini. 

 

Tabel 60. Skor Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi Siswa dalam 

Kegiatan Diskusi pada Kelompok Hukum Siklus II 

 

R 

Perolehan Skor Bobot Skor 
Jum-

lah 

Rata-rata 

Keterangan 
SM U SM U 

Indi-

vidual 

Kelom-

pok 

R9 1 3 2 -6 -4 -2 (C) 20:6= 

3,3 (B) 

 

SB= 6-10 

B= 0-5 

C= (-5)-0 

K= (-10)-(-6) 

SM= Suka 

membantu 

U= Usil 

R10 3 0 6 10 16 8 (SB) 

R23 2 2 4 -4 0 0 (B) 

R24 4 0 8 10 18 9 (SB) 

R28 1 3 2 -6 -4 -2 (C) 

R30 1 4 2 -8 -6 -3 (C) 

Total  12 12 24 -4 20 - 

 

Pada tabel 60, skor rata-rata kelompok yang diperoleh kelompok Hukum 

mencapai kategori baik, yaitu sebesar 3,3. Hasil tersebut cukup memuaskan. 

Siswa yang mencapai kategori sangat baik ada dua, yaitu R24 dan R10 yang 

masing-masing memperoleh skor sebesar 9 dan 8. Satu siswa memperoleh skor 

R9 

R10 
R30 

R23 

R28 

R24 
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berkategori baik, yaitu R23 dengan skor sebesar 0. Sementara itu, tiga siswa lain 

memperoleh skor berkategori cukup. R9 dan R28 memperoleh skor yang sama, 

yaitu sebesar -2, sedangkan R30 memperoleh skor sebesar -3. 

Hasil sosiometri aspek kemampuan bekerja sama dan berbagi pada siklus 

II menunjukkan bahwa semua anggota kelompok telah mampu bekerja sama dan 

berbagi dalam kegiatan diskusi kelompok. Hal tersebut terlihat dari tidak ada 

siswa yang memperoleh skor berkategori kurang. Semua kelompok telah 

mengalami peningkatan pada perolehan skor rata-rata kelompok. Tidak ada 

kelompok yang skor rata-ratanya mencapai kategori cukup atau kurang, 

melainkan semuanya mencapai kategori baik. Skor rata-rata kelompok Pendidikan 

adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 4 atau berkategori baik, sedangkan skor rata-

rata kelompok Ekonomi adalah yang terendah, yaitu sebesar 0 atau berkategori 

baik. Kelompok Hukum memperoleh skor rata-rata kelompok sebesar 3,3. Dua 

kelompok lain yang memperoleh skor rata-rata kelompok berkategori baik, yaitu 

kelompok Politik dan kelompok Sosial yang sama-sama mencapai skor sebesar 2. 

Sementara itu, kelompok Budaya memperoleh skor rata-rata kelompok sebesar 

1,7. Hasil tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan pada aspek 

kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

dari siklus I ke siklus II.  

Selain kemampuan berbagi dalam diskusi kelompok, kemampuan berbagi 

siswa juga dapat diidentifikasi dari catatan harian siswa. Hasil catatan harian 

siswa tentang pembelajaran menulis argumentasi pada siklus II menunjukkan 

bahwa siswa bertambah senang dengan pembelajaran menulis argumentasi 
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melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Hal ini dapat dilihat 

dari pernyataan R15 berikut ini: “Perasaan saya tiap hari makin senang dan paham 

dengan pelajaran bahasa Indonesia karena metodenya cukup efektif dan 

mengimajinasi. Kesan saya bangga karena siswa siswi mayoritas memahami 

pelajaran argumentasi”. Pernyataan senada juga diungkapkan R22: “Dengan ini 

saya makin mudah dalam membuat setiap paragraf argumentasi”.  

Pendapat siswa tentang penggunaan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi pada siklus II 

lebih memudahkan siswa dalam menulis argumentasi. Gambar karikatur disertai 

pancingan kata kunci dari guru dan kata-kata kunci yang mereka tentukan sendiri 

dari hasil diskusi memudahkan mereka dalam menulis argumentasi. Hal tersebut 

sesuai dengan cuplikan yang dikutip dari catatan harian R12 berikut: “Menurut 

saya teknik menggunakan gambar karikatur itu sangat bagus dilakukan dan saya 

menjadi mudah untuk membuat paragraf argumentasi”. Kemudahan juga 

dirasakan oleh R23 seperti terlihat dalam cuplikan berikut: “Lebih mudah karena 

ketika kita melihat gambar mudah untuk merangkai kata-katanya”.  

Kemudahan dan kesulitan pada siklus II yang masih dirasakan siswa juga 

dituliskan dalam catatan harian siswa. Kesulitan yang dirasakan siswa pada saat 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus I, seperti membuat kerangka karangan dan 

menyusun kalimat semakin berkurang. Hal tersebut terlihat dari cuplikan catatan 

harian R20: “Kemudahan: menentukan kata kunci, kalimat, kerangka, dll, 

kesulitan: merangkai paragraf”. Sementara R12 memiliki pendapat yang berbeda: 
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“Kemudahan menyusun paragraf karena dibantu oleh beberapa kata kunci, 

kesulitan: membuat kata kunci”. Cuplikan kedua responden tersebut menunjukkan 

bahwa masing-masing siswa memiliki pendapat yang berbeda. Namun, secara 

keseluruhan siswa memperoleh kemudahan dengan adanya gambar karikatur, 

teknik pancingan kata kunci, dan kerangka argumentasi. 

Berdasarkan catatan harian siswa, siswa juga memberikan saran terhadap 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus II kepada guru untuk mempertahankan 

penggunaan model pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur tenik pancingan kata kunci. Hal tersebut diungkapkan R17 sebagaimana 

terlihat pada kutipan berikut ini: “Saran saya, materi dan metode pembelajaran 

yang baru ini dipertahankan karena sudah cukup baik dan benar”. Siswa juga 

merasa topik yang digunakan untuk tes masih cukup sulit, yaitu „Kekerasan di 

Temanggung dan Cikeusik‟ sebagaimana terlihat dalam cuplikan catatan harian 

R18 berikut: “Sebaiknya media karikaturnya yang gampang dipahami”. Padahal, 

topik tersebut sengaja dipilih guru dengan alasan siswa harus diberi topik yang 

lebih berbobot karena siswa sudah lebih memahami penerapan model 

pembelajaran ini. Selain itu, siswa dapat berpikir kritis terhadap persoalan-

persoalan aktual yang sedang melanda negara Indonesia seperti kasus kekerasan.    

Hasil wawancara juga mengungkapkan kemampuan siswa untuk berbagi 

secara lisan dengan guru. Semua siswa yang diwawancarai pada siklus II 

mengatakan bahwa mereka merasa senang dengan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 
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Menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik, pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

memberikan pengalaman yang baru dan merangsang daya pikir dan kekritisan 

siswa. Sementara itu, siswa yang memperoleh nilai berkategori baik mengatakan 

bahwa dia senang karena pembelajaran dengan model ini sangat efektif. Tidak ada 

siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang sehingga wawancara dilakukan 

terhadap siswa yang belum tuntas atau memperoleh nilai berkategori cukup. Siswa 

tersebut mengaku sudah dapat memahami pembelajaran menulis argumentasi 

dengan menggunakan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci, 

meskipun masih sulit untuk menentukan kata-kata kunci lain. 

Pendapat siswa tentang penggunaan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi, siswa yang 

memperoleh nilai berkategori sangat baik mengungkapkan bahwa gambar 

karikatur dan kata kunci memudahkannya dalam menuangkan ide dan gagasan, 

serta memudahkan dalam menentukan topik. Selain itu, kerangka argumentasi 

yang diajarkan guru juga mempermudah dalam mengorganisasikan isi tulisan. 

Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik mengatakan sudah dapat 

memahami gambar karikatur, tetapi sulit mengungkapkan ide. Namun, setelah 

diberi pancingan kata-kata kunci oleh guru, siswa tersebut menjadi lebih mudah 

menuangkan ide dan gagasannya. Kedua siswa yang memperoleh nilai berkategori 

cukup, mengaku sudah memahami penerapan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi setelah diberi pendalaman 

materi oleh guru. Keduanya mengaku cukup paham setelah berdiskusi dengan 
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teman-teman dalam kelompok masing-masing. Hanya saja kedua siswa tersebut 

mengatakan topik pada siklus II lebih sulit dibandingkan pada siklus I. 

Siswa yang diwawancarai pada siklus II memiliki pendapat yang berbeda 

tentang cara mengajar guru. Menurut siswa yang memperoleh nilai berkategori 

sangat baik, guru sudah menyampaikan materi secara lengkap dan jelas sehingga 

pemahaman mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Siswa merasa pendalaman 

materi yang diberikan guru sudah sangat detail, sehingga keduanya merasa materi 

tersebut diulang kembali. Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik 

mengatakan bahwa penjelasan materi oleh guru sudah membuat mereka paham 

tentang penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi. Sementara itu, kedua siswa yang memperoleh nilai 

berkategori cukup, mengatakan bahwa guru sudah memberikan contoh-contoh 

yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dibandingkan pada siklus I. Guru 

juga sudah dapat berinteraksi dengan baik dan tidak dianggap terlalu serius 

sehingga siswa tersebut dapat menerima penjelasan dari guru dengan mudah dan 

menyenangkan. 

Hasil wawancara tentang kemudahan dan kesulitan yang dialami siswa 

dalam pembelajaran menulis argumentasi melalui gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai 

berkategori sangat baik dan baik mendapat kemudahan dalam menentukan topik 

dan mengembangkan gagasan karena ada kata-kata kunci yang ditentukan 

berdasarkan gambar. Struktur argumentasi juga menjadi lebih mudah 

dikembangkan dengan adanya kerangka argumentasi. Namun, kedua siswa yang 
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belum tuntas atau memperoleh nilai berkategori cukup masih mengalami 

kesulitan, yaitu siswa merasa topik pada siklus II lebih sulit dibandingkan siklus I. 

Meskipun kedua siswa merasa kesulitan dengan topik pada siklus II, keduanya 

mengaku lebih  mudah mendapatkan informasi faktual yang berkaitan dengan 

topik karena topik yang dipilih guru cukup aktual dan siswa tersebut sudah 

memanfaatkan koran sekolah dan laboratorium komputer sesuai saran guru.  

Siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik 

memberikan saran terhadap pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci agar guru tetap menggunakan 

model pembelajaran ini supaya siswa lebih semangat dalam pembelajaran. Siswa 

lain menyarankan agar guru lebih mengenal karakter siswa dan lebih akrab 

dengan siswa. Saran siswa menjadi masukan dan pengalaman tersendiri bagi guru 

untuk dapat mendidik siswa dengan lebih baik.  

Hasil wawancara direkam guru secara tertulis. Hasilnya telah diuraikan 

pada paragraf sebelumnya, sedangkan proses wawancara direkam melalui 

dokumentasi foto. Hasil dokumentasi foto memperlihatkan perubahan perilaku 

siswa dalam hal berbagi. Siswa berbagi secara lebih leluasa dan lebih santai 

karena sudah mengenal guru, meskipun masih ada beberapa siswa yang terlihat 

malu dan sulit berpendapat. Secara keseluruhan, siswa menunjukkan sikap yang 

baik dan santun selama proses wawancara berlangsung. Siswa juga menjawab 

pertanyaan-pertanyaan guru dengan baik dan lancar. Gambar 12 berikut ini 

memperlihatkan aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh guru pada siklus II. 
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Gambar 12. Aktivitas Siswa pada Saat Diwawancarai oleh Peneliti 

Siklus II 

 

Gambar 12 memperlihatkan aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh 

guru atau peneliti. Tidak ada siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang, 

sehingga wawancara dilakukan terhadap dua siswa yang belum tuntas atau yang 

memperoleh nilai berkategori cukup. Wawancara dengan kedua siswa yang 

memperoleh nilai berkategori cukup, diperlihatkan pada gambar pertama dan 

kedua. Pada gambar pertama, siswa terlihat akrab dengan guru, meskipun terlihat 

menundukkan kepala dan masih agak malu. Siswa tersebut menjawab pertanyaan 

guru dengan cukup lancar. Pada gambar kedua, siswa terlihat canggung dan malu 

menjawab pertanyaan dari guru. Pada gambar ketiga dan keempat, yaitu 

wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai berkategori baik dan sangat baik, 
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siswa terlihat percaya diri dan lancar menjawab pertanyaan dari guru. Keempat 

siswa dapat berkomunikasi dan berbagi pengalaman secara baik dan lancar.  

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui kemampuan siswa bekerja sama 

dan berbagi dalam kegiatan kelompok pada siklus II sudah meningkat 

dibandingkan siklus I. Siswa yang pada siklus I tidak suka membantu temannya 

berubah menjadi lebih suka membantu pada siklus II. Kemampuan berbagi juga 

berubah menjadi lebih baik. Penggunaan media gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci sudah efektif dan memudahkan siswa dalam menulis 

argumentasi. Siswa mengaku sudah lebih memahami penerapan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi setelah 

diberi penjelasan intensif oleh guru. Proses dan interaksi pembelajaran antara guru 

dan siswa sudah berlangsung dengan baik sehingga perilaku siswa berubah 

menjadi lebih baik.  

 

 

4.1.3.4 Refleksi Siklus II 

Refleksi siklus II dilakukan berdasarkan hasil tes dan hasil nontes 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci yang telah terlaksana pada siklus II. Hasil tes menunjukkan 

bahwa target penelitian sudah tercapai.  Nilai rata-rata kelas yang dicapai siswa 

pada siklus II sebesar 82 sudah memenuhi batas ketuntasan yang ditentukan oleh 

peneliti, yaitu 75. Siswa yang memperoleh nilai di atas 75 atau yang termasuk 

tuntas sebanyak 30 siswa atau sebesar 93,75% dari jumlah siswa. Sementara itu,  

dua siswa lainnya masih belum tuntas. Meskipun demikian, hasil tes siklus II 
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sudah memenuhi target ketuntasan penelitian, yaitu tingkat ketuntasan melebihi 

target 80% dari jumlah siswa. Berdasarkan analisis hasil tes menulis argumentasi 

pada tiap aspek, diketahui nilai rata-rata siswa pada masing-masing aspek sudah 

melebihi batas ketuntasan penelitian. Dengan demikian, indikator pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

sudah tercapai dengan hasil yang memuaskan.  

Berdasarkan uraian hasil nontes siklus II yang diperoleh melalui deskripsi 

perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan harian siswa, sosiometri, 

wawancara, dan dokumentasi foto, diketahui bahwa perilaku siswa selama 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci siklus II dari segi keaktifan, kedisiplinan, kekritisan, 

kejujuran, dan kemampuan berbagi sudah berubah menjadi lebih baik. Sebagian 

besar siswa sudah berperilaku sesuai dengan lima karakter positif tersebut. 

Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan lima karakter positif dan masih 

terjadi pada siklus I sudah tidak dilakukan siswa pada siklus II. Keaktifan siswa 

dalam melaksanakan pembelajaran mengalami peningkatan yang signifikan. 

Siswa sudah lebih berfokus pada saat diberi penjelasan oleh guru. Siswa juga 

sudah tidak canggung untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Siswa yang 

bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru sudah semakin 

berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi kelompok juga 

meningkat. Tidak  ada siswa gaduh pada saat diskusi atau mondar-mandir di 

kelas. Siswa juga lebih berdisiplin dalam menyelesaikan dan mengumpulkan 

tugas. Kejujuran siswa pada saat menulis argumentasi juga ditunjukkan dengan 
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lebih serius dalam menulis dan tidak mencontek pekerjaan teman karena siswa 

sudah diberi motivasi untuk percaya pada kemampuan sendiri. Rasa percaya diri 

siswa pada saat berpresentasi lebih tinggi dibandingkan pada siklus I. Siswa yang 

menyimak presentasi juga lebih menghargai dan mengapresiasi teman yang 

sedang presentasi. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam diskusi 

kelompok juga berubah menjadi lebih baik. Siswa juga dapat berbagi perasaan 

dan pengalamannya kepada guru dengan baik dan lancar. Siswa mengaku senang 

dan memperoleh kemudahan dalam pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

Hasil refleksi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata pada siklus II 

telah berlangsung dengan baik dan menunjukkan hasil yang memuaskan. 

Keterampilan menulis argumentasi siswa meningkat secara signifikan. Selain itu, 

perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi siklus II 

telah berubah dari negatif ke arah yang positif. Perilaku siswa telah menunjukkan 

karakter keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, dan kemampuan 

bekerja sama dan berbagi. Dengan demikian, hasil penelitian yang ditargetkan 

telah tercapai secara maksimal. 

 

4.2 Pembahasan  

Pembahasan hasil penelitian menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci didasarkan pada hasil tes dan nontes pada 

siklus I dan siklus II. Pembahasan meliputi peningkatan proses pembelajaran, 
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peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa, dan perubahan perilaku 

siswa setelah melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi dengan 

menggunakan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci. 

Pembahasan ketiga hal tersebut dapat dilihat pada uraian berikut. 

 

4.2.1 Peningkatan Proses Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui 

Media Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci   

 

Proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci dilakukan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus 

II. Masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan terdiri atas 

tiga tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan inti berisi eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Meskipun demikian, proses pembelajaran yang 

berlangsung pada siklus I tidak sama persis dengan proses pembelajaran pada 

siklus II. Perbedaan tersebut disebabkan adanya refleksi atas pembelajaran siklus I 

untuk proses perbaikan pada siklus II sehingga diperoleh hasil yang lebih 

maksimal. Peningkatan proses pembelajaran tersebut dipaparkan sebagai berikut.  

Pada tahap pendahuluan siklus I, pembelajaran yang dilakukan, yaitu guru 

mengondisikan dan melakukan apersepsi dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan kepada siswa mengenai pembelajaran menulis argumentasi yang akan 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis, siswa terlihat cukup 

antusias dan berinteraksi secara baik dengan guru. Siswa bersedia menjawab dan 

mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan manfaat pembelajaran. Namun, 

masih ada beberapa siswa yang terlihat kurang memperhatikan dan asyik 

berbicara dengan teman sebangkunya.  
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Sementara itu, berdasarkan deskripsi perilaku ekologis, kegiatan 

pendahuluan pada siklus II memperlihatkan siswa sudah tidak canggung lagi 

dengan guru sehingga guru lebih mudah mengondisikan dan melakukan 

apersepsi. Pada saat guru mengumumkan hasil menulis argumentasi siklus I, 

siswa juga terlihat antusias dan penasaran dengan hasil nilai mereka. Guru 

memberikan motivasi bagi siswa yang nilainya masih berkategori cukup dan 

kurang agar lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran 

dan lebih banyak berlatih. Proses tanya jawab juga berlangsung dengan 

baik. Guru memberi pertanyaan umpan balik mengenai kemudahan dan 

kesulitan yang masih dialami siswa pada pembelajaran siklus I. Siswa 

menjawab pertanyaan guru dengan percaya diri. Siswa juga tidak canggung 

ketika diminta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan dan 

manfaat pembelajaran.  

Pada tahap inti pertemuan pertama siklus I, siswa diberi pemahaman 

tentang hakikat menulis argumentasi dan penerapan media gambar karikatur dan 

teknik pancingan kata kunci dalam menulis argumentasi. Kegiatan tersebut 

dilakukan melalui proses tanya jawab dengan siswa. Berdasarkan catatan harian 

guru, selama proses tersebut, siswa terlihat aktif menanggapi, berkomentar, dan 

bertanya. Kegiatan diskusi juga berlangsung baik, tertib, dan lancar. Tetapi masih 

ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif. Pada saat membacakan hasil 

diskusi, siswa sudah terlihat aktif. Hanya saja ada beberapa perwakilan kelompok 

yang masih merasa canggung untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas.  
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Sementara kegiatan inti pertemuan pertama pada siklus II, guru 

memberi pemecahan kesulitan yang dirasakan siswa dalam menulis 

argumentasi pada pertemuan sebelumnya, antara lain dengan meminta siswa 

untuk memanfaatkan laboratorium komputer dan perpustakaan sekolah 

untuk mendapatkan data dan informasi faktual. Guru juga memberi 

pendalaman materi tentang penerapan media gambar karikatur teknik pancingan 

kata kunci dalam menulis argumentasi karena masih ada siswa yang belum 

memahami sepenuhnya pada siklus I. Berdasarkan catatan harian guru, selama 

proses tersebut, siswa menyimak dan memperhatikan penjelasan guru 

dengan serius, berdisiplin, dan bersungguh-sungguh. Siswa diberi penguatan 

dan pemahaman pada aspek-aspek menulis argumentasi yang nilainya masih 

belum tuntas pada pertemuan siklus I, yaitu  aspek menyampaikan fakta 

sebagai bahan pembuktian, aspek kemampuan menyelesaikan masalah, dan aspek 

kohesi dan koherensi agar siswa dapat menulis sesuai dengan target. Selama 

dijelaskan, siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan aktif 

bertanya. Berdasarkan hasil sosiometri, kegiatan diskusi berlangsung 

dengan baik, tertib, dan lancar. Siswa terlihat aktif dan bersungguh-sungguh 

dalam berdiskusi. Siswa juga aktif bertanya pada saat mengalami kesulitan 

dalam diskusi dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh pada saat 

dijelaskan oleh guru. Pada saat membacakan hasil diskusi, siswa juga 

terlihat aktif dan percaya diri.  

Peningkatan proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci dari siklus I ke siklus II dapat 
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diketahui dengan membandingkan hasil dikumentasi foto. Peningkatan tersebut  

diperlihatkan pada gambar 13 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(siklus I)     (siklus II) 

 

Gambar 13. Perbandingan Proses Pembelajaran Menulis 

Argumentasi melalui Media Gambar Karikatur 

Teknik Pancingan Kata Kunci Siklus I dan Siklus II 

 

Gambar 13 memperlihatkan proses pembelajaran yang berlangsung pada 

siklus I dan siklus II. Gambar siklus I yang pertama memperlihatkan siswa yang 

semangat dan antusias melaksanakan kegiatan pembelajaran. Namun, ada 

beberapa siswa yang terlihat masih belum menyimak penjelasan guru dengan 

baik, yaitu siswi yang duduk di bangku paling depan bagian kanan dan siswa 

putra di bangku deret kedua. Sementara itu, gambar siklus I yang kedua 
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memperlihatkan beberapa siswa putra terlihat kurang aktif dalam kegiatan diskusi. 

Mereka belum bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Pada gambar siklus II 

yang pertama, siswa terlihat sangat bersemangat dan antusias melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Siswa lebih bersungguh-sungguh dan berfokus 

memperhatikan penjelasan guru. Gambar berikutnya memperlihatkan aktivitas 

siswa pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Siswa terlihat serius dan 

bersungguh-sungguh melaksanakan diskusi. Masing-masing siswa terlihat aktif 

pada saat melaksanakan diskusi. Gambar tersebut juga memperlihatkan siswa 

bekerja sama dengan baik dalam kegiatan diskusi kelompok. 

Kegiatan inti pertemuan kedua pada siklus I adalah siswa mendiskusikan 

tulisan argumentasi yang telah dikerjakan sebagai hasil pekerjaan rumah dan 

melakukan revisi dengan berbekal data-data yang diperoleh sebagai hasil 

penugasan. Berdasarkan catatan harian guru, kegiatan tersebut juga berlangsung 

dengan baik. Beberapa siswa mengaku kesulitan memperoleh data-data dan 

informasi yang berkaitan dengan topik. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi 

dengan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk bertukar informasi, 

sedangkan kegiatan revisi dan menulis kembali karangan argumentasi dilakukan 

secara individu.  

Kegiatan inti pertemuan kedua pada siklus II tidak jauh berbeda dengan 

siklus I. Kegiatan yang dilakukan adalah siswa mendiskusikan tulisan argumentasi 

yang telah dikerjakan sebagai hasil pekerjaan rumah dan melakukan revisi dengan 

berbekal data-data yang diperoleh sebagai hasil penugasan. Namun, berdasarkan 

catatan harian guru, pada siklus II siswa sudah lebih berdisiplin mengerjakan 
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tugas dari guru. Siswa mengaku lebih mudah setelah diberi masukan guru 

untuk memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang 

hasil menulis argumentasi. Siswa menyunting hasil tulisan yang telah dibuat dan 

menulis kembali karangan argumentasi secara individu. Siswa menulis dengan 

penuh kesadaran dan keseriusan, tidak berusaha untuk mencontek 

pekerjaan temannya. Hasil menulis argumentasi siswa dinilai oleh guru sebagai 

data tes menulis argumentasi, baik pada siklus I maupun pada siklus II. 

Proses pembelajaran ditutup dengan kegiatan penutup. Pada setiap 

pertemuan, baik siklus I maupun siklus II, siswa dan guru melakukan refleksi dan 

menyimpulkan hasil pembelajaran. Pada siklus I, guru memberi masukan terhadap 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Siswa dihimbau dan diberi tugas untuk 

berlatih menulis argumentasi di rumah. Sementara pada siklus II, guru 

memberi motivasi kepada siswa untuk selalu berlatih menulis, terutama 

menulis argumentasi karena siswa akan memperoleh manfaat yang besar 

apabila terampil dalam menulis argumentasi. Akhir pembelajaran dilanjutkan 

dengan siswa mengisi catatan harian dan sosiometri yang telah dibagikan oleh 

guru. Selain itu, guru juga melakukan wawancara setelah selesai menilai hasil 

tulisan siswa. 

 

4.2.2 Peningkatan Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa setelah 

Melaksanakan Pembelajaran Menulis Argumentasi melalui Media 

Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci  

 

Hasil tes keterampilan menulis argumentasi berupa nilai rata-rata masing-

masing aspek pada siklus I dan siklus II direkap dan dihitung untuk mengetahui 
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peningkatan keterampilan menulis argumentasi siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Peningkatan hasil tes menulis argumetasi dapat dilihat pada 

tabel 61 berikut ini. 

 

Tabel 61. Rekapitulasi dan Peningkatan Nilai Rata-rata Hasil Tes 

Menulis Argumentasi Siklus I dan Siklus II 

 

Aspek 
Rata-rata Peningkatan 

Siklus I Siklus II Siklus II-Siklus I Persentase (%) 

1 91,41 98,44 7,03 7,69% 

2 88,28 91,41 3,13 3,54% 

3 83,59 96,87 13,28 15,89% 

4 66,41 91,41 25 37,64% 

5 67,97 78,91 10,94 16,09% 

6 69,53 77,34 7,81 11,23% 

7 55,47 78,12 22,65 40,83% 

8 55,47 75 19,53 35,21% 

9 62,50 75,78 13,28 21,25% 

10 64,41 75,78 11,37 17,65% 

11 72,66 84,37 11,71 16,12% 

12 67,97 78,91 10,94 16,09% 

13 64,84 77,34 12,50 19,28% 

14 54,69 75 20,31 37,14% 

15 82,03 83,59 1,56 1,90% 

Rata-

rata 
68,03 82 13,97 20,53% 

 

Keterangan:  

1. Aspek menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur. 

2. Aspek menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi. 

3. Aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur. 

4. Aspek kerangka argumentasi. 

5. Aspek bertujuan meyakinkan orang lain. 

6. Aspek kekritisan menganalisis masalah. 
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7. Aspek kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian. 

8. Aspek kemampuan menyelesaikan masalah. 

9. Aspek kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi. 

10. Aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan. 

11. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca. 

12. Aspek penggunaan diksi atau pilihan kata. 

13. Aspek keefektifan kalimat. 

14. Aspek kohesi dan koherensi. 

15. Aspek kerapian tulisan. 

 

Berdasarkan tabel 61, secara klasikal dapat diketahui hasil tes 

keterampilan menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 

13,97 atau 20,53%, yaitu dari nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 68,03 

menjadi sebesar 82 pada siklus II. 

Pada aspek menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur, 

nilai rata-rata siswa meningkat sebesar 7,03 atau mengalami peningkatan sebesar 

7,69%. Nilai rata-rata kelas sebesar 91,41 pada siklus I meningkat menjadi 

sebesar 98,44 pada siklus II. Nilai rata-rata siswa menunjukkan hasil yang sangat 

memuaskan. Hampir seluruh siswa dapat menentukan kata kunci berdasarkan 

gambar karikatur sesuai kriteria yang telah ditentukan. 

Aspek menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi juga 

mengalami peningkatan pada siklus II, yaitu sebesar 3,54% dengan selisih nilai 

sebesar 3,13. Nilai rata-rata kelas pada siklus I sebesar 88,28 meningkat pada 

siklus II menjadi sebesar 91,41. Peningkatan pada aspek tersebut tidak terlalu 
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besar karena siswa pada siklus I sudah menunjukkan kemampuan untuk 

menyusun kalimat berproposisi dari kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya.   

Sementara itu, aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur 

mengalami peningkatan sebesar 15,89%. Nilai rata-rata kelas yang semula 83,59 

menjadi 96,87 pada siklus II dengan selisih nilai sebesar 13,28. Aspek tersebut 

menunjukkan peningkatan yang paling besar dari indikator pengidentifikasian 

topik. Dengan demikian, siswa sudah dapat mengidentifikasi topik berdasarkan 

gambar karikatur dengan teknik pancingan kata kunci secara baik.  

Aspek selanjutnya mengenai indikator pengorganisasian isi, yaitu aspek 

kerangka argumentasi. Siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 

aspek ini, yaitu sebesar 37,64%. Nilai rata-rata kelas yang semula hanya 66,41 

meningkat menjadi 91,41 dengan peningkatan skor sebesar 25. Peningkatan 

tersebut disebabkan siswa sudah lebih memahami langkah-langkah menyusun 

kerangka argumentasi sesuai kriteria, yaitu kerangka yang lengkap dan mengulas 

topik secara rinci. 

Aspek bertujuan meyakinkan orang lain mengalami peningkatan sebesar 

16,09% dengan selisih peningkatan sebesar 10,94. Nilai rata-rata pada siklus I 

sebesar 67,97 meningkat pada siklus II menjadi sebesar 78,91. Aspek bertujuan 

meyakinkan orang lain adalah inti argumentasi. Peningkatan pada aspek tersebut 

menunjukkan siswa sudah dapat menyusun kalimat-kalimat retoris yang mampu 

meyakinkan orang lain. 

Pada aspek kekritisan menganalisis masalah, nilai rata-rata kelas 

meningkat sebanyak 7,81 atau sebesar 11,23%. Nilai rata-rata yang semula hanya 
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berkategori cukup sebesar 69,53 meningkat menjadi sebesar 77,34 dengan 

kategori baik. Peningkatan kemampuan menganalisis masalah disebabkan siswa 

sudah diberi banyak latihan oleh guru, baik latihan dalam bentuk tugas individu 

maupun  latihan secara klasikal atau kelompok. 

Aspek kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai mencapai angka 

22,65 atau sebesar 40,83%. Nilai rata-rata pada siklus I yang hanya mencapai 

55,47 meningkat pada siklus II menjadi 78,12. Peningkatan tersebut menunjukkan 

siswa sudah melaksanakan masukan dari guru sebagai hasil refleksi dengan 

memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah, seperti laboratorium komputer, 

perpustakaan sekolah, koran, maupun televisi. 

Kemampuan menyelesaikan masalah juga termasuk salah satu aspek yang 

nilainya masih berkategori kurang pada siklus I. Pada siklus I, nilai rata-rata kelas 

hanya sebesar 55,47. Pada siklus II, nilai tersebut meningkat menjadi sebesar 75. 

Selisih peningkatan sebesar 19,53 dengan persentase peningkatan sebesar 35,21%. 

Pada aspek tersebut, siswa sudah mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan 

masalah melalui bimbingan guru. Siswa diarahkan untuk berpikir secara kritis 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang dibahas dalam tulisan. 

Aspek yang termasuk dalam indikator pengorganisaisan isi selanjutnya 

adalah aspek kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi. Peningkatan nilai rata-rata kelas pada aspek tersebut mencapai angka 

13,28 atau sebesar 21,25%. Nilai rata-rata aspek tersebut di siklus I dan siklus II 

adalah sebesar 62,50 dan 75,78. Aspek tersebut meningkat karena siswa sudah 
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lebih memahami tentang hakikat argumentasi beserta struktur dan pola 

pengembangannya. Selain itu, siswa telah diajari dan diarahkan guru untuk 

menerapkan struktur argumentasi dalam pembuatan kerangka argumentasi. 

Nilai rata-rata kelas pada aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan 

mengalami peningkatan sebesar 17,65%. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh 

siswa pada siklus I sebesar 64,41 meningkat pada siklus II menjadi sebesar 75,78. 

Selisih nilai peningkatan sebesar 11,37. Guru telah memberi pengarahan pada 

siswa untuk menentukan judul yang menarik dan bisa menggambarkan isi tulisan 

setelah hasil tulisan argumentasi selesai dibuat. Oleh karena itu, penentuan judul 

dicantumkan pada nomor soal yang paling akhir. 

Indikator menulis argumentasi dengan memperhatikan penggunaan bahasa 

dan EYD salah satunya diukur melalui aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

dalam menulis argumentasi. Pada aspek tersebut, nilai rata-rata kelas mengalami 

peningkatan sebesar 16,12%. Nilai yang diperoleh pada siklus I sebesar 72,66 

meningkat sebesar 11,71 pada siklus II menjadi sebesar 84,37. Siswa sudah 

mampu menggunakan ejaan dan tanda baca dengan baik dan benar. Kemampuan 

tersebut diperoleh setelah siswa terbiasa melakukan kegiatan menyunting. 

Aspek penggunaan diksi atau pilihan kata mengalami peningkatan sebesar 

16,09% dari nilai rata-rata kelas pada siklus I yang hanya mencapai 67,97 menjadi 

78,91 pada siklus II. Peningkatan hasil tes menulis argumentasi aspek pilihan kata 

menunjukkan siswa sudah mampu menggunakan kata yang sesuai dengan 

konteks. Siswa sudah menggunakan kata yang baku dalam menulis argumentasi. 
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Pada aspek keefektifan kalimat, peningkatan nilai rata-rata kelas yang 

dialami siswa mencapai 19,28% dengan angka peningkatan sebesar 12,50. Nilai 

rata-rata pada siklus I sebesar 64,84 meningkat pada siklus II menjadi sebesar 

77,34. Siswa lebih memahami kalimat efektif setelah melakukan kegiatan 

menyunting, sehingga siswa mengetahui langsung kesalahan-kesalahan pada 

susunan kalimat yang tidak efektif.  

Salah satu aspek yang masih kurang dikuasai siswa pada siklus I adalah 

aspek kohesi dan koherensi. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada siklus I 

hanya sebesar 54,69. Pada siklus II, nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 75 

dengan selisih peningkatan sebesar 20,31 dan persentase peningkatan sebesar 

37,14%. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan guru telah 

memberi pendalaman materi secara khusus pada aspek kohesi dan koherensi atas 

hasil refleksi. Selain itu, siswa memperoleh pengalaman melalui latihan yang 

diberikan guru dan kegiatan menyunting. 

Sementara itu, pada aspek kerapian tulisan, peningkatan hanya mencapai 

1,90% dari nilai rata-rata siklus I sebesar 82,03 meningkat sebesar 1,56 menjadi 

sebesar 83,59 pada siklus II. Mekipun demikian, nilai tersebut sudah termasuk 

dalam kategori baik karena tulisan siswa sudah rapi, jelas terbaca dan tidak 

banyak coretan. 

Peningkatan keterampilan menulis argumentasi pada siswa kelas X.1 MA 

Al Hadi Mranggen Demak merupakan suatu prestasi yang patut dibanggakan. 

Keberhasilan yang dicapai siswa sangat memuaskan. Sebelum dilakukan tindakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 
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pancingan kata kunci, nilai siswa hanya mencapai kategori kurang. Siswa 

beranggapan bahwa keterampilan menulis argumentasi sangat sulit untuk 

dikuasai. Selama ini pembelajaran yang diberikan guru mata pelajaran bahasa dan 

sastra Indonesia belum menggunakan metode khusus.  

Setelah dilakukan tindakan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci pada siklus I, hasil 

keterampilan menulis argumentasi siswa mencapai nilai rata-rata sebesar 68,03 

dan berada dalam kategori cukup. Pencapaian nilai tersebut belum maksimal 

meskipun sudah menunjukkan peningkatan. Hal tersebut disebabkan siswa belum 

terbiasa dengan model pembelajaran dan siswa belum memahami sepenuhnya 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi.  

Namun, setelah guru merefleksi kekurangan-kekurangan pada siklus I dan 

melakukan perbaikan pada siklus II, nilai rata-siswa meningkat menjadi sebesar 

82 dengan angka peningkatan sebesar 13,97 dan persentase peningkatan sebesar 

20,53%. Pada siklus II, nilai rata-rata setiap aspek sudah mencapai kategori baik 

dan sangat baik. Sebagian besar sudah mampu menulis argumentasi dengan baik 

dan tuntas, tetapi masih ada dua siswa yang masih memperoleh nilai berkategori 

cukup atau belum mencapai batas ketuntasan penelitian. 

Berdasarkan hasil perbandingan tes tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis 

argumentasi. Hasil tes siklus II menunjukkan sebagian besar siswa sudah 
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mencapai nilai di atas standar ketuntasan penelitian, tetapi masih terdapat dua 

siswa yang belum mencapai standar tersebut. Peneliti tidak melakukan remidi 

terhadap siswa tersebut karena keterbatasan waktu. 

 

4.2.3 Perubahan Perilaku Siswa Setelah Melaksanakan Pembelajaran 

Menulis Argumentasi melalui Media Gambar Karikatur teknik 

Pancingan Kata Kunci  

 

Peningkatan keterampilan menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci disertai pula perubahan perilaku siswa dari 

siklus I ke siklus II. Hasil deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, catatan 

harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto pada siklus I 

menunjukkan bahwa masih ada sebagian siswa yang menunjukkan perilaku 

negatif. Perilaku negatif tersebut yaitu siswa kurang aktif dalam kegiatan tanya 

jawab atau mengemukakan pendapat, bercanda dengan teman dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman atau gaduh pada saat 

diskusi, mondar-mandir di kelas, tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas, tidak 

jujur pada saat menulis argumentasi, kurang percaya diri saat berpresentasi, 

kurang mampu bekerja sama dan berbagi dalam kegiatan kelompok, dan kurang 

menghargai dan mengapresiasi teman yang sedang berpresentasi.  

Namun, pada siklus II perilaku siswa mengalami perubahan yang 

signifikan. Siswa tidak canggung untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. 

Siswa yang bercanda dengan teman dan tidak memperhatikan penjelasan guru 

semakin berkurang. Keaktifan dan kedisiplinan dalam kegiatan diskusi kelompok 

juga meningkat. Siswa lebih berdisiplin dalam menyelesaikan dan mengumpulkan 
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tugas, serta jujur pada saat menulis argumentasi. Rasa percaya diri pada saat 

berpresentasi juga lebih tinggi. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok juga berubah menjadi lebih baik. Perubahan perilaku siswa 

dijelaskan pada uraian berikut. 

 

4.2.3.1 Keaktifan Siswa 

 

Pada siklus I, masih terdapat siswa yang belum bersikap aktif. Pada saat 

guru menyampaikan materi, masih ada siswa yang tidak memperhatikan 

penjelasan guru dan tidak mau mencatat. Ada pula siswa yang terlihat kurang 

antusias dan kurang bersemangat melaksanakan pembelajaran. Pada saat kegiatan 

diskusi berlangsung, terdapat beberapa siswa dalam satu kelompok yang masih 

terlihat bergurau dengan teman, mondar-mandir dikelas, dan tidak mengikuti 

diskusi dengan baik bersama anggota kelompoknya. Pada saat pembentukan 

kelompok, sebagian siswa putra sulit untuk dikondisikan.  

Keaktifan siswa pada siklus II mengalami perubahan. Berdasarkan hasil 

deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, sosiometri, dan dokumentasi foto, 

sebagian besar siswa sudah aktif dan berani untuk bertanya atau mengungkapkan 

pendapat. Siswa berfokus dan berkonsentrasi selama dijelaskan guru, serta tidak 

segan-segan bertanya ketika mengalami kesulitan. Pada saat pembentukan 

kelompok, siswa lebih mudah dikondisikan dibandingkan pada siklus I. Siswa 

membentuk kelompok secara cepat dan tertib. Pada saat kegiatan diskusi 

berlangsung, siswa melaksanakan diskusi dengan baik. Setiap anggota kelompok 

terlihat aktif mengungkapkan pendapatnya. Siswa pun menjadi lebih bersemangat 
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dan antusias melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media 

gambar karikatur teknik pancingan kata kunci.  

Peningkatan keaktifan siswa dalam kegiatan diskusi kelompok dapat 

dilihat pada perbandingan hasil sosiometri. Hasil penskoran keaktifan siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok pada siklus II menunjukkan peningkatan dari siklus I. 

Hasil tersebut diperlihatkan pada tabel 62 berikut ini. 

 

Tabel 62. Perbandingan Skor Rata-rata Kelompok Aspek Keaktifan 

dalam Kegiatan Diskusi Kelompok Siklus I dan Siklus II 

 

Nama Kelompok 
Skor Rata-rata Kelompok Peningkatan Skor 

(Siklus II-Siklus I) Siklus I Siklus II 

Kelompok Pendidikan  3 5 2 

Kelompok Politik 5 7 2 

Kelompok Ekonomi 1 7 6 

Kelompok Sosial  3 5 2 

Kelompok Budaya 0,7 2,3 1,6 

Kelompok Hukum 2,3 5,7 3,4 

 

Tabel 62 memperlihatkan peningkatan keaktifan siswa dalam 

melaksanakan diskusi kelompok siklus I dan siklus II. Kelompok Pendidikan, 

kelompok Politik, dan kelompok Sosial mengalami peningkatan skor sebesar 2. 

Kelompok Hukum mengalami peningkatan skor rata-rata kelompok sebesar 3,4. 

Kelompok Ekonomi mengalami peningkatan skor rata-rata kelompok paling 

tinggi, yaitu sebesar 6. Sebaliknya, kelompok Budaya mengalami peningkatan 

skor rata-rata kelompok paling rendah, yaitu sebesar 1,6.  Data tersebut juga 

menunjukkan kelompok Politik adalah kelompok yang paling aktif dalam 

kegiatan diskusi kelompok pada siklus I. Sementara itu, kelompok Politik dan 

kelompok Ekonomi adalah dua kelompok yang paling aktif dalam kegiatan 
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diskusi kelompok pada siklus II. Peningkatan keaktifan siswa juga dapat dilihat 

pada perbandingan hasil dokumentasi foto yang memperlihatkan aktivitas siswa 

pada saat berdiskusi dengan anggota kelompoknya pada siklus I dan siklus II 

sebagaimana terlihat pada gambar 14 berikut ini. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Siklus I)     (siklus II)   

 

Gambar 14. Perbandingan Aktivitas Siswa pada Saat Berdiskusi 

dengan Anggota Kelompoknya Siklus I dan Siklus II 

 

Pada gambar 14, terlihat siswa sedang melakukan diskusi dengan anggota 

kelompoknya. Pada gambar siklus I, terlihat masih ada seorang siswa putra yang 

mondar-mandir di kelas pada saat kegiatan dikudi berlangsung. Siswa putra yang 

lain juga terlihat tidak aktif berdiskusi dengan anggota kelompoknya, padahal 

anggota tersebut sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Pada gambar siklus 
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II, salah seorang siswa terlihat aktif dan bersemangat mengemukakan 

pendapatnya kepada anggota kelompoknya. Siswa yang diajak berdiskusi juga 

terlihat senang dan bersemangat menuliskan ide-ide dari teman sekelompoknya. 

Pada saat guru memberi pengarahan terhadap kelompok yang mengalami 

kesulitan, siswa terlihat sangat aktif dan serius memperhatikan masukan dari guru. 

Sementara itu, kelompok lain terlihat tetap aktif berdiskusi. 

 

4.2.3.2 Kedisiplinan Siswa 

 

Kedisiplinan siswa pada saat awal pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci siklus I sudah cukup 

baik. Hanya saja masih ada siswa yang terlihat kurang bersemangat mengikuti 

pembelajaran. Ada pula siswa yang bergurau dan tidak memperhatikan penjelasan 

yang disampaikan guru. Siswa antusias dengan pembelajaran yang sedang 

berlangsung sehingga suasana kelas menjadi kondusif. Hanya beberapa siswa 

terlihat kurang disiplin pada saat membentuk kelompok. Siswa juga kurang 

antusias terhadap tugas-tugas yang diberikan guru dan tidak berdisiplin terhadap 

tugas yang diberikan oleh guru. 

Perubahan perilaku kedisiplinan pada siklus II ditandai dengan sikap siswa 

yang duduk dengan rapi dan teratur di bangku masing-masing pada saat awal 

pembelajaran. Siswa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan tertib sehingga 

suasana kelas menjadi kondusif. Siswa memperhatikan dengan sungguh-sungguh 

pada saat guru menyampaikan pendalaman materi. Siswa juga berdisiplin dan 

cekatan pada saat membentuk kelompok. Siswa antusias terhadap tugas-tugas 
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yang diberikan guru setelah mendapat masukan dari guru. Pada saat pengumpulan 

tugas, semua siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Perubahan kedisiplinan siswa dapat dilihat pada gambar 15. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(siklus I)     (siklus II) 

 

Gambar 15. Perbandingan Aktivitas Siswa pada Awal Pembelajaran 

dan pada Saat Menerima Penjelasan Guru Siklus I dan 

Siklus II 

 

Gambar 15 memperlihatkan kedisiplinan siswa pada awal pembelajaran 

dan pada saat menerima penjelasan guru. Pada gambar siklus I, siswa terlihat 

sudah fokus memperhatikan penjelasan guru. Hanya saja ada satu siswa putra 

yang duduk di bangku belakang yang terlihat kurang bersemangat dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru. Gambar siklus I yang kedua, menunjukkan siswa 
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sudah mulai tertarik dan antusias melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. Hanya 

saja ada satu siswa putri yang juga kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. 

Sementara pada gambar siklus II, siswa terlihat bersemangat dan sangat antusias 

mengikuti pembelajaran. Pada saat guru memberi pendalaman materi tentang 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi, siswa sangat berfokus memperhatikan penjelasan guru.  

 

4.2.3.3 Kejujuran Siswa 

 

Pada siklus I, masih terdapat beberapa siswa, terutama siswa putra yang 

belum bersikap jujur. Mereka berusaha untuk melihat atau mencontek pekerjaan 

teman sekelompok. Siswa tersebut juga tidak berdisiplin, karena pada saat siswa 

lain sudah mulai menulis, siswa tersebut masih asyik bercanda dengan teman. Ada 

pula siswa yang masih mondar-mandir di kelas selama kegiatan menulis 

berlangsung. Hal tersebut menunjukkan sebagian siswa putra belum menulis 

argumentasi secara jujur dan serius.  

Berbeda dengan kondisi yang terjadi pada saat kegiatan menulis 

argumentasi siklus I, pada siklus II, siswa melakukan aktivitas menulis 

argumentasi secara serius dan jujur. Kejujuran dan keseriusan siswa putra yang 

masih kurang maksimal pada siklus I, telah mengalami perubahan yang signifikan 

pada siklus II. Bahkan, beberapa siswa memilih untuk menyendiri agar lebih 

berkonsentrasi dan tidak dicontek oleh temannya. Perubahan perilaku tersebut 

disebabkan guru lebih memotivasi dan meyakinkan siswa untuk percaya pada 
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kemampuan sendiri. Berikut ini perbandingan hasil dokumentasi foto yang 

memperlihatkan aspek kejujuran siswa selama melakukan aktivitas menulis 

argumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(siklus I)        (siklus II)   

 

Gambar 16. Perbandingan Aktivitas Siswa pada Saat Menulis 

Argumentasi Siklus I dan Siklus II 

 

Aktivitas siswa yang terlihat pada gambar 16 memperlihatkan kejujuran 

siswa pada saat siswa menulis argumentasi. Pada gambar siklus I terlihat ada 

beberapa siswa putra yang tidak menulis argumentasi secara jujur dan terlihat 

sedang mencontek tulisan teman sekelompoknya. Pada gambar siklus I yang 

kedua juga diperlihatkan karakter kejujuran yang masih rendah dari seorang siswa 

putra yang berusaha untuk melihat hasil pekerjaan siswa lain. Pada gambar siklus 
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II, siswa putra terlihat lebih jujur pada saat menulis argumentasi. Siswa putra 

terlihat berpaling dari meja kelompok dan terlihat tidak ingin diganggu temannya 

pada saat menulis. Siswa lain terlihat menulis sambil menutupi sebagian hasil 

tulisannya dengan menggunakan buku pelajaran agar tidak dicontek oleh 

temannya.  

 

4.2.3.4 Kepercayaan Diri Siswa 

 

Kepercayaan diri siswa terlihat pada saat kegiatan presentasi. Pada siklus 

I, masih ada siswa yang belum berani membacakan hasil diskusi di depan kelas. 

Masih ada siswa yang ragu terhadap hasil pekerjaannya sehingga kurang percaya 

diri pada saat mempresentasikan hasilnya. Sikap siswa selama berpresentasi juga 

masih ada yang kurang luwes dan masih terlihat malu kepada guru dan siswa lain. 

Siswa yang menyimak presentasi juga terlihat kurang aktif memperhatikan dan 

menanggapi siswa yang sedang berpresentasi. Beberapa siswa malah tidak 

mengacuhkan temannya yang sedang berpresentasi.  

Kepercayaan diri siswa mengalami perubahan pada siklus II. Sebagian 

besar siswa telah membacakan hasil diskusi di depan kelas dengan penuh percaya 

diri. Hal tersebut disebabkan guru selalu memotivasi dan memberi pengarahan 

kepada siswa agar percaya diri dalam berpresentasi. Siswa yang masih ragu 

terhadap hasil pekerjaannya mendapat perhatian yang lebih besar dari guru. Guru 

juga memberi pengarahan agar siswa membacakan hasil diskusi atau hasil menulis 

argumentasi dengan sikap yang luwes dan tidak kaku. Sementara itu, siswa lain 

yang menyimak presentasi sudah menunjukkan sikap dan apresiasi yang baik 
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kepada siswa yang berpresentasi. Perubahan perilaku kepercayaan diri siswa pada 

saat mempresentasikan hasil diskusi atau hasil menulis argumentasi dari siklus I 

ke siklus II diperlihatkan pada gambar 17 berikut ini.  

 

 

   

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(siklus I)     (siklus II) 

 

Gambar 17. Perbandingan Aktivitas Siswa pada Saat 

Mempresentasikan Hasil Diskusi atau Hasil 

Menulis Argumentasi Siklus I dan Siklus II 

 

Pada gambar 17 siklus I, siswa terlihat malu-malu dan kurang percaya diri 

untuk membacakan tulisan argumentasi yang dihasilkannya. Gambar kedua 

memperlihatkan siswa putra yang masih ragu-ragu dengan hasil tulisannya, 

sehingga terlihat canggung dan tidak percaya diri pada saat membacakan 

membacakan hasil tulisannya di depan teman-temannya. Gambar tersebut juga 
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menunjukkan ada siswa yang tidak memperhatikan atau memberikan respon dan 

apresiasi yang baik kepada siswa yang sedang mempresentasikan hasil diskusi dan 

hasil tulisannya. Sementara itu, pada gambar siklus II, seorang siswi terlihat 

percaya diri membacakan tulisan argumentasi yang dihasilkannya. Gambar lain 

memperlihatkan siswa yang percaya diri dan berperilaku sopan ketika selesai 

berpresentasi. Gambar tersebut juga memperlihatkan perilaku siswa yang 

memberikan apresiasi yang baik kepada siswa yang selesai membacakan hasil 

pekerjaannya. 

 

4.2.3.5 Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi  

 

Berdasarkan hasil deskripsi perilaku ekologis, sosiometri, catatan harian 

siswa, dan wawancara pada siklus I, diketahui kemampuan bekerja sama siswa 

dalam kegiatan diskusi kelompok masih belum maksimal. Masih ada siswa yang 

malas dan tidak mau diajak diskusi oleh temannya. Siswa tersebut memilih untuk 

pasif dan berdiam diri, padahal siswa lain sudah bekerja sama secara baik. Ada 

juga siswa yang sulit untuk diajak bekerja sama dalam kelompok dan lebih senang 

bergurau. Beberapa siswa mampu berbagi dengan cara membantu teman 

sekelompok yang mengalami kesulitan. Kemampuan siswa berbagi perasaan dan 

pengalamannya selama mengikuti pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci secara tertulis sudah cukup 

baik. Namun, secara lisan atau melalui wawancara, siswa terlihat masih canggung 

dan malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya.  
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Kemampuan siswa untuk bekerja sama dan berbagi telah mengalami 

perubahan pada siklus II. Kerja sama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok 

sudah berubah menjadi lebih baik. Siswa terlihat bersemangat dan saling berbagi 

pendapat dengan teman dalam satu kelompok secara sungguh-sungguh. 

Kemampuan berbagi dengan sesama anggota kelompok juga mengalami 

perubahan yang cukup signifikan karena lebih banyak siswa yang suka membantu 

teman sekelompoknya yang mengalami kesulitan pada siklus II, berbeda dari 

siklus I. Kemampuan berbagi untuk mengungkapkan perasaan dan 

pengalamannya selama mengikuti pembelajaran juga berubah menjadi lebih baik. 

Siswa lebih akrab, percaya diri, luwes, dan tidak canggung sehingga proses 

berbagi dari siswa kepada guru berlangsung lebih komunikatif dan lancar.  

Kemampuan siswa dalam bekerja sama dan berbagi dengan anggota 

kelompoknya dalam kegiatan diskusi kelompok dapat dilihat pada perbandingan 

skor rata-rata kelompok aspek kemampuan bekerja sama dan berbagi siswa dalam 

kegiatan diskusi kelompok siklus I dan siklus II. Hasil tersebut diperlihatkan pada 

tabel 63 berikut ini. 

 

Tabel 63. Perbandingan Skor Rata-rata Kelompok Aspek 

Kemampuan Bekerja Sama dan Berbagi dalam 

Kegiatan Diskusi Kelompok Siklus I dan Siklus II 

 

Nama Kelompok 
Skor Rata-rata Kelompok Peningkatan Skor 

(Siklus II-Siklus I) Siklus I Siklus II 

Kelompok Pendidikan  0 4 4 

Kelompok Politik -2 2 4 

Kelompok Ekonomi -4 0 4 

Kelompok Sosial  0 2 2 

Kelompok Budaya -1,7 1,7 3,4 

Kelompok Hukum 1,7 3,3 1,6 
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Pada tabel 63, diketahui kelompok Pendidikan, kelompok Politik, dan 

kelompok Ekonomi mengalami peningkatan skor rata-rata kelompok sebesar 4. 

Kelompok Sosial mengalami peningkatan skor sebesar 2. Sementara kelompok 

Budaya dan kelompok Hukum mengalami peningkatan skor rata-rata kelompok 

sebesar 3,4 dan 1,6. Kelompok yang memiliki kemampuan bekerja sama dan 

berbagi paling baik dalam kegiatan diskusi pada siklus I adalah kelompok Hukum, 

sedangkan pada siklus II adalah kelompok Pendidikan. Perubahan karakter 

kemampuan bekerja sama dan berbagi juga dapat diidentifikasi dengan 

membandingkan hasil dokumentasi foto yang diperlihatkan pada gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

(siklus I)     (siklus II)  

 

Gambar 18. Perbandingan Aktivitas Siswa pada Saat Diwawancarai 

oleh Peneliti Siklus I dan Siklus II 
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Gambar 18 memperlihatkan kemampuan berbagi siswa melalui 

perbandingan aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh guru atau peneliti 

siklus I dan siklus II. Gambar siklus I dan siklus II masing-masing 

memperlihatkan wawancara dengan siswa yang memperoleh nilai terendah dan 

tertinggi. Pada gambar siklus I, siswa yang memperoleh nilai berkategori kurang 

terlihat kaku dan masih berpikir keras untuk menjawab pertanyaan dari guru. Hal 

tersebut disebabkan siswa mengalami banyak kesulitan pada saat pembelajaran 

menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci 

sehingga siswa tersebut harus mengungkapkan banyak hal tentang kesulitan yang 

dialaminya. Sementara siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik 

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan guru dengan lancar meskipun masih 

terlihat agak malu-malu dan belum terlihat luwes karena masih belum terlalu 

mengenal guru. Pada gambar siklus II, wawancara dengan siswa yang 

memperoleh nilai berkategori cukup memperlihatkan siswa sudah lebih akrab 

dengan guru, meskipun terlihat menundukkan kepala dan masih agak malu. Siswa 

tersebut menjawab pertanyaan guru dengan cukup lancar. Sementara wawancara 

dengan siswa yang memperoleh nilai berkategori sangat baik memperlihatkan 

siswa yang lebih percaya diri dan lancar menjawab pertanyaan dari guru.  

Uraian mengenai perubahan perilaku siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa ke 

arah yang lebih positif. Siswa semakin antusias dan bersemangat mengikuti 

pembelajaran. Interaksi dan komunikasi yang baik antarsiswa maupun antara 
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siswa dan guru membuat siswa lebih mampu bersikap aktif, disiplin, jujur, 

percaya diri, dan mampu bekerja sama dan berbagi selama melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci. Perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan 

hasil keterampilan menulis argumentasi yang terus meningkat pada setiap siklus. 

 

4.2.4 Perbandingan Hasil Penelitian Peningkatan Keterampilan Menulis 

Argumentasi melalui Media Gambar Karikatur Teknik Pancingan 

Kata Kunci dengan Hasil Penelitian pada Kajian Pustaka 

 

Penelitian tentang Peningkatan Keterampilan Menulis Argumentasi 

melalui Media Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci yang dilakukan 

peneliti menunjukkan hasil yang memuaskan. Keterampilan menulis argumentasi 

siswa mengalami peningkatan setelah dilakukan tindakan pembelajaran dengan 

menggunakan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci. Nilai 

rata-rata kelas pada prasiklus hanya mencapai 54,78 dan termasuk dalam kategori 

kurang. Siswa selama pembelajaran juga masih menunjukkan perilaku-perilaku 

negatif. Namun, setelah dilaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci pada siklus I dan siklus II, 

keterampilan menulis argumentasi siswa mengalami peningkatan. Hasil tes 

keterampilan menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 13,25 atau 

24,19%, yaitu dari 54,78 menjadi 68,03 yang termasuk dalam kategori cukup. 

Hasil tes pada siklus I belum mencapai batas ketuntasan minimal yang telah 

ditentukan oleh peneliti sehingga peneliti melakukan perbaikan pada siklus II. 
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Hasil tes menulis argumentasi pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 

13,97 atau 20,53%, yaitu dari nilai rata-rata siklus I 68,03 menjadi 82 pada siklus 

II. Hasil tersebut sangat memuaskan dan sudah memenuhi target penelitian. 

Perilaku siswa dalam melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci juga mengalami 

perubahan yang signifikan. Pada siklus I, masih ada beberapa siswa yang 

menunjukkan perilaku negatif, yaitu bercanda dengan teman dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru, berbicara dengan teman atau gaduh pada saat 

diskusi, mondar-mandir di kelas, tidak disiplin dalam menyelesaikan tugas, tidak 

jujur pada saat menulis argumentasi, serta kurang menghargai dan mengapresiasi 

teman yang sedang berpresentasi. Namun, pada siklus II perilaku siswa 

mengalami perubahan ke arah yang lebih positif. Siswa sudah lebih berfokus pada 

saat diberi penjelasan oleh guru. Siswa yang bercanda dengan teman dan tidak 

memperhatikan penjelasan guru sudah semakin berkurang. Keaktifan dan 

kedisiplinan dalam kegiatan diskusi kelompok juga meningkat. Tidak  ada siswa 

yang gaduh pada saat diskusi atau mondar-mandir di kelas. Siswa juga lebih 

berdisiplin dan jujur dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Rasa 

percayaan diri pada saat berpresentasi juga lebih tinggi dibandingkan pada siklus 

I. Siswa yang menyimak presentasi juga lebih menghargai dan mengapresiasi 

teman yang sedang berpresentasi. Kemampuan bekerja sama dan berbagi dalam 

diskusi kelompok juga berubah menjadi lebih baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkedudukan sebagai pelengkap 

dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah 
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penelitian yang dilakukan oleh Harningsih (2007), Dewi (2008), Hapsari (2008), 

Ni‟am (2009), Nursasi (2009), dan Kha‟izah (2010). Perbandingan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dijabarkan pada uraian berikut ini. 

Harningsih (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi Melalui Penerapan Teknik Menulis 

Terbimbing Bagi Siswa Kelas XII IPS 3 SMA Negeri 1 Sragi Tahun Ajaran 

2006/2007 mengkaji tentang menulis karangan argumentasi dengan menerapkan 

teknik menulis terbimbing dapat meningkatkan keterampilan menulis argumentasi 

siswa. Hasil penelitiannya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata siswa hasil 

pembelajaran pada prasiklus yang hanya mencapai  55,61, kemudian meningkat 

pada siklus I menjadi 67,56. Pada pembelajaran siklus II, nilai rata-rata siswa 

kembali meningkat menjadi 79,42 dengan persentase peningatan sebesar 1,19%. 

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Harningsih, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti lebih maksimal. Penelitian Harningsih menggunakan 

teknik menulis terbimbing tanpa menggunakan media tertentu, sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik pancingan kata kunci dan 

media gambar karikatur dalam menulis argumentasi. Hal tersebut menunjukkan 

penggunaan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci sudah 

efektif.  

Penelitian Dewi (2008) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Paragraf Argumentasi melalui Metode Konstruktivistik dengan Media VCD 

“Silet” pada Siswa Kelas VII C SMPN 1 Demak menemukan bahwa media VCD 
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“Silet” dengan menggunakan metode konstruktivistik dapat meningkatkan 

keterampilan menulis paragraf argumentasi siswa kelas VII C SMPN 1 Demak. 

Hasil penelitiannya menunjukkan keterampilan menulis argumentasi meningkat 

sebesar 11,33% pada siklus I dengan nilai rata-rata 62,45 dari nilai rata-rata 

prasiklus yang semula hanya 51,09. Pada siklus II, nilai rata-rata kelas meningkat 

sebesar 1,74% dengan nilai rata-rata 74,19. Peningkatan pada penelitian Dewi 

juga belum terlalu maksimal bagi peneliti karena nilai rata-ratanya lebih rendah 

atau berada di bawah kriteria ketuntasan yang ditetapkan peneliti. Hasil tersebut 

juga menunjukkan penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata 

kunci pada pembelajaran menulis argumentasi yang dilakukan oleh peneliti lebih 

maksimal dibandingkan penerapan metode konstruktivistik dan media VCD 

“Silet” pada pembelajaran menulis argumentasi yang dilakukan Dewi. 

Hapsari (2008) melakukan penelitian dengan menggunakan media yang 

serupa dengan penelitian ini, yaitu Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan 

Argumentasi dengan Media Gambar Karikatur Politik pada Siswa Kelas XI 

Jurusan Akuntansi SMK Veteran Semarang. Penelitian tersebut menunjukkan 

terjadi peningkatan keterampilan siswa dalam menulis karangan argumentasi dari 

nilai rata-rata kelas pada tahap prasiklus sebesar 6,97 dan meningkat 3% pada 

siklus I menjadi sebesar 9,17. Pada siklus II, skor rata-rata kelas meningkat 

sebesar 3,51% menjadi sebesar 10,35. Setelah dilakukan pembelajaran 

menggunakan media gambar karikatur politik, terjadi perubahan tingkah laku 

siswa. Siswa yang sebelumnya merasa kurang siap dan aktif dalam pembelajaran 

menjadi siap dan lebih aktif melaksanakan pembelajaran. Penelitian ini 
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melengkapi penelitian Hapsari karena selain menggunakan media gambar 

karikatur, penelitian ini juga menerapkan teknik pancingan kata kunci yang dapat 

mempermudah siswa dalam pembelajaran menulis argumentasi. Hal tersebut 

terbukti dari hasil tes keterampilan menulis argumentasi yang dilakukan peneliti 

lebih tinggi dibandingkan hasil yang diperoleh dalam penelitian Hapsari. 

Penelitian Ni‟am (2009) yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis 

Puisi dengan Media Poster melalui Teknik Pancingan Kata Kunci Siswa Kelas 

VII A MTs Sunan Muria Keling Jepara menunjukkan keterampilan menulis puisi 

siswa meningkat sebesar 10,14% dari siklus I ke siklus II. Rata-rata skor pada 

siklus I mencapai 67,63, sedangkan skor pada siklus II mencapai 75,26. Teknik 

yang digunakan pada penelitian Ni‟am sama dengan teknik yang digunakan oleh 

peneliti, yaitu teknik pancingan kata kunci. Hanya saja penelitian Ni‟am mengkaji 

peningkatan keterampilan menulis puisi (sastra) dengan menggunakan media 

poster, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji peningkatan 

menulis argumentasi (nonsastra) dengan menggunakan media gambar karikatur. 

Relevansinya adalah teknik pancingan kata kunci dapat diterapkan untuk 

meningkatkan keterampilan menulis siswa, baik menulis sastra maupun nonsastra. 

Peneliti telah membuktikan bahwa teknik pancingan kata kunci dapat diterapkan 

pada pembelajaran keterampilan menulis argumentasi dengan peningkatan hasil 

yang memuaskan. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nursasi (2009) yang berjudul 

Peningkatan Keterampilan Menulis Paragraf Argumentasi melalui Pendekatan 

SAVI dengan Pemanfaatan Karikatur Media Massa pada Siswa Kelas X 3 SMA 
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Negeri 3 Pemalang Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian Nursasi menunjukkan 

terjadi peningkatan keterampilan menulis paragraf argumentasi dan terjadi 

perubahan perilaku ke arah yang positif pada siswa kelas X 3 SMA Negeri 3 

Pemalang setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan SAVI dan 

penggunaan media gambar karikatur media massa. Peningkatan keterampilan 

menulis argumentasi siswa kelas X 3 SMA Negeri 3 Pemalang dari siklus I ke 

siklus II sebesar 16,17%, yaitu dari nilai rata-rata sebesar 64,55 pada siklus I 

meningkat menjadi sebesar 80,72 pada siklus II. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa penerapan media gambar karikatur dalam pembelajaran menulis 

argumentasi dapat meningkatkan keterampilan menulis argumentasi secara 

memuaskan. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, nilai rata-rata pada penelitian yang dilakukan peneliti mencapai skor yang 

lebih tinggi, yaitu sebesar 82. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknik 

pancingan kata kunci dan media gambar karikatur sudah efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kha‟izah (2010) tentang Pemanfaatan 

Media Kartu Gagasan dengan Teknik Mind Mapping untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menulis Argumentasi Siswa Kelas X 4 SMA Negeri 1 Mertoyudan 

Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa pemanfaatan media dan teknik yang 

baik dan tepat dalam pembelajaran menulis argumentasi dapat meningkatkan 

keterampilan siswa dalam menulis argumentasi sekaligus meningkatkan semangat 

dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Hasil analisis data penelitian 

menunjukkan peningkatan nilai rata-rata dari siklus I ke siklus II sebesar 

11,342%. Nilai rata-rata pada siklus I sebesar 68,875 meningkat pada siklus II 
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menjadi sebesar 76,687. Data hasil nontes juga menunjukkan siswa memberikan 

respon yang baik pada pelaksanaan pembelajaran menulis argumentasi dengan 

media kartu gagasan dan teknik mind mapping. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan perolehan nilai rata-rata yang lebih tinggi 

dibandingkan penelitian Kha‟izah. Perubahan perilaku siswa juga lebih kompleks 

karena mencakup lima pendidikan karakter, yaitu keaktifan, kedisiplinan, 

kejujuran, kepercayaan diri, dan kemampuan bekerja sama dan berbagi. 

Berdasarkan uraian perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan menulis argumentasi dapat ditingkatkan dengan berbagi metode, 

teknik, maupun media pembelajaran tertentu. Penelitian tentang peningkatan 

keterampilan menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penelitian tersebut 

dilakukan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil 

penelitian yang dicapai sangat memuaskan. Nilai rata-rata kelas pada akhir siklus 

mencapai 82 dalam kategori baik. Perilaku siswa juga mengalami perubahan dari 

arah yang negatif menuju ke arah yang lebih positif. Perubahan perilaku siswa 

dapat dilihat dari keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, dan 

kemampuan bekerja sama dan berbagi. Setelah dilakukan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci, siswa  

menjadi lebih aktif, disiplin, jujur, percaya diri, serta mampu bekerja sama dan 

berbagi dengan baik. Hal tersebut menunjukkan penggunaan media gambar 

karikatur dan teknik pancingan kata kunci sangat efektif untuk meningkatkan 

keterampilan menulis argumentasi siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan berdasarkan hasil penelitian keterampilan menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci adalah sebagai 

berikut. 

1) Proses pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci pada siklus I dan siklus II berlangsung dalam 

alur atau tahapan yang sama. Namun, peneliti melakukan perbaikan proses 

pembelajaran pada siklus II berdasarkan refleksi siklus I. Pada siklus I, 

siswa diberi pemahaman tentang hakikat menulis argumentasi dan 

penerapan media gambar karikatur dan teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi, sedangkan pada siklus II, guru memberi pendalaman 

materi tentang penerapan model terutama bagi siswa yang masih belum 

memahaminya. Pada siklus II, guru juga memberikan pendalaman materi 

secara lebih intensif pada aspek-aspek penilaian yang masih belum 

dikuasai siswa pada siklus I. Pada siklus I, guru menggunakan media 

gambar karikatur dengan topik yang dipilih berdasarkan masukan siswa, 

sedangkan pada siklus II guru memilih media gambar karikatur dengan 

topik yang lebih mudah dipahami siswa dan tetap mengukur kemampuan 

siswa. Perbaikan yang telah dilaksanakan pada siklus II menyebabkan 

proses pembelajaran menulis argumentasi berlangsung dengan lancar dan  
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mengalami peningkatan dibanding siklus I. Hal tersebut ditandai dengan 

perubahan perilaku siswa selama melaksanakan pembelajaran siklus II. 

2) Keterampilan menulis argumentasi melalui media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci pada siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa sebelum 

diberi tindakan adalah sebesar 54,78 dan berada dalam kategori kurang. 

Pada siklus I, nilai rata-rata siswa mengalami peningkatan sebesar 13,25 

atau sebesar 24,19% menjadi sebesar 68,03 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 13,97 atau sebesar 20,53% menjadi sebesar 82 dan 

berada dalam kategori baik. Peningkatan nilai rata-rata tersebut 

membuktikan keberhasilan pembelajaran menulis argumentasi melalui 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

3) Perilaku siswa kelas X.1 MA Al Hadi Mranggen Demak setelah 

melaksanakan pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar 

karikatur teknik pancingan kata kunci mengalami perubahan ke arah 

positif. Perubahan perilaku siswa mencakup lima karakter penting, yaitu 

keaktifan, kedisiplinan, kejujuran, kepercayaan diri, serta kemampuan 

bekerja sama dan berbagi. Perubahan perilaku siswa dibuktikan dengan 

data nontes yang berupa deskripsi perilaku ekologis, catatan harian guru, 

catatan harian siswa, wawancara, sosiometri, dan dokumentasi foto. 
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Berdasarkan analisis data hasil nontes pada siklus I, masih terdapat siswa 

yang berperilaku negatif selama melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci. 

Sebagian besar siswa masih belum aktif selama melaksanakan 

pembelajaran, belum berdisiplin pada saat pembelajaran dan pengumpulan 

tugas, belum jujur pada saat menulis argumentasi, belum percaya diri 

dalam kegiatan presentasi, dan belum mampu bekerja sama dan berbagi 

secara baik 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 dan berdisiplin 

dalam tugas, lebih jujur pada saat menulis argumentasi, lebih percaya diri 

dan saling menghargai dalam kegiatan presentasi, serta lebih mampu 

bekerja sama dan 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 

model pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci. Model pembelajaran menulis argumentasi 

melalui media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci terbukti dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis argumentasi. Selain itu, 

model pembelajaran tersebut dapat merangsang minat dan semangat siswa, 
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menumbuhkan karakter siswa yang aktif, berdisiplin, jujur, percaya diri, 

serta memiliki kemampuan bekerja sama dan berbagi secara baik. 

2) Model pembelajaran menulis argumentasi melalui media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci dapat digunakan sebagai model pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia karena memiliki keunggulan merangsang daya 

pikir, kemampuan berargumen, dan kekritisan siswa terhadap berbagai 

persoalan yang dimunculkan melalui media gambar karikatur yang 

menarik, murah, sekaligus efektif, dan teknik pancingan kata kunci yang 

memudahkan siswa untuk mengungkapkan argumen dan  menentukan 

pilihan kata yang tepat berdasarkan gambar karikatur. Meskipun demikian, 

penerapan model 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 argumentasi. Para peneliti dapat menerapkan berbagai strategi, 

model, metode, teknik, dan media berdasarkan pendekatan tertentu yang 

tepat untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa, khususnya menulis 

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 PEMBELAJARAN SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan : MA Al Hadi Mranggen Demak 

Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/semester : X.1/2 

Standar Kompetensi : Menulis 

12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf 

dan teks pidato. 

Kompetensi Dasar    : 12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat   

dalam bentuk paragraf argumentatif. 

Indikator                : 1) Mengidentifikasi topik dengan menentukan kata-kata 

kunci, menyusun kalimat-kalimat berproposisi, dan 

menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur. 

     2) Mengorganisasikan isi tulisan argumentasi sesuai 

struktur dan pola pengembangan yang isinya 

bertujuan meyakinkan pembaca dengan menunjukkan 

fakta-fakta yang dapat mendukung gagasannya. 

      3) Menulis argumentasi dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan EYD. 

Alokasi Waktu   :  4x45 menit (2 pertemuan) 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam 

bentuk paragraf argumentatif. 

 

B. Materi Pokok 

1. Pola pengembangan dalam menulis argumentasi (induksi dan deduksi). 

2. Struktur argumentasi (pendahuluan, pengembangan/pembuktian, dan 

penutup). 

3. Langkah menyusun kerangka argumentasi. 

4. Langkah-langkah menulis argumentasi.  

Lampiran 1 
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5. Bahasa dan EYD dalam menulis argumentasi. 

6. Langkah-langkah menyunting karangan. 

 

C. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Kontekstual 

2. Metode : 1) Tanya jawab 

  2) Masyarakat belajar 

  3) Inkuiri 

  4) Refleksi 

  5) Autenthic assesment (penilaian sebenarnya) 

3. Teknik  : Pancingan kata kunci 

 

D. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran Alokasi 

waktu 

Metode 

dan Teknik 

Karakter 

Pendahuluan  

1. Siswa dikondisikan untuk siap 

mengikuti proses pembelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan dan manfaat yang akan 

diperoleh siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Siswa diberi motivasi untuk 

meningkatkan keterampilan menulis. 

15‟  

Apersepsi  

 

Tanya 

jawab 

 

Ceramah 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

Keaktifan 

 

 

Keaktifan   

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Guru memberi penjelasan melalui 

tanya jawab dengan  siswa tentang 

penerapan media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci dalam 

pembelajaran menulis argumentasi. 

2. Guru memberikan gambar karikatur, 

kemudian siswa diminta untuk 

berpendapat secara lisan. 

 

60‟  

 

Ceramah  

 

 

 

 

Apresiasi 

 

 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

 

Keaktifan 

 

 

 



284 

 

 

 

3. Guru memberikan beberapa kata 

kunci yang sesuai dengan gambar 

karikatur sebagai pancingan. 

4. Siswa menentukan kata-kata kunci 

lain dan mengembangkan kata-kata 

kunci menjadi kalimat-kalimat 

sederhana yang mengandung 

proposisi sesuai dengan gambar 

karikatur dan topik yang disajikan. 

5. Siswa bersama guru menulis satu 

contoh paragraf argumentatif 

berdasarkan kalimat-kalimat yang 

telah dibuat. 

6. Berdasarkan tulisan tersebut, guru 

melakukan tanya jawab dengan siswa 

tentang hal-hal yang harus 

diperhatikan dalam menulis 

argumentasi serta kriteria penilaian 

menulis argumentasi dengan media 

gambar karikatur teknik pancingan 

kata kunci agar siswa dapat menulis 

sesuai dengan target. 

Pancingan 

kata kunci 

 

Inkuiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan  

 

 

Keaktifan  

 

 

 

 

 

Keaktifan 

 

 

 

Keaktifan   

b. Elaborasi  

1. Siswa membentuk kelompok. 

2. Siswa diberi gambar karikatur tentang 

penertiban Pedagang Kaki Lima 

(PKL) oleh Satpol PP 

3. Siswa mencerna, menafsirkan, dan 

mengungkapkan pendapat-

pendapatnya mengenai gambar 

karikatur tersebut. 

4. Siswa diberi penguatan mengenai 

pendapat-pendapatnya tersebut dan 

diberi pemahaman tentang maksud 

yang terkandung dalam gambar. 

5. Siswa diberi pancingan kata-kata 

kunci yang sesuai dengan gambar 

karikatur. 

 

 

 

 

 

Masyarakat 

belajar 

 

 

Apresiasi  

 

 

 

 

 

 

 

Pancingan 

kata kunci 

 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

Keaktifan  

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 
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6. Siswa berdiskusi menentukan kata-

kata kunci lain, mengembangkannya 

menjadi kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi, dan membuat 

kerangka argumentasi. 

Diskusi dan 

inkuiri   

Keaktifan, 

bekerja 

sama dan 

berbagi 

c. Konfirmasi  

1. Setelah siswa selesai berdiskusi, 

siswa yang ditunjuk oleh anggota 

kelompoknya mewakili kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

2. Siswa lain memperhatikan, memberi 

tanggapan, komentar dan penilaian. 

  

Presentasi  

 

 

 

Authentic 

assesment 

 

Kepercayaan 

diri, 

Keaktifan  

 

 

Keaktifan  

Penutup 

1. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

3. Siswa diberi masukan untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut. 

4. Siswa diberi tugas untuk menulis 

argumentasi berdasarkan kata-kata 

kunci dan kerangka argumentasi yang 

telah dibuat pada saat diskusi sebagai 

ajang latihan. 

5. Siswa juga ditugasi untuk mencari 

dan mengumpulkan informasi dari 

berbagai sumber yang bersifat faktual 

sesuai topik yang telah dibahas 

sebagai bahan untuk memperkuat 

argumen dan untuk memperbaiki 

tulisan argumentatif agar pada 

pertemuan kedua, tulisan yang 

dihasilkan lebih berbobot. 

15‟  

Refleksi 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

Penugasan  

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

Keaktifan 

 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

 

Kedisiplinan 
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2. Pertemuan Kedua 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Metode 

dan Teknik 

Karakter 

Pendahuluan 

1. Siswa dikondisikan untuk siap 

mengikuti proses pembelajaran. 

2. Guru bertanya jawab dengan siswa 

tentang tujuan dan manfaat yang akan 

diperoleh siswa setelah melaksanakan 

pembelajaran. 

3. Siswa dimotivasi untuk dapat menulis 

argumentasi dengan lebih baik lagi 

karena sudah memiliki pengalaman 

menulis pada pertemuan sebelumnya  

15‟  

Apersepsi,  

 

Tanya 

jawab 

 

 

Ceramah 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

Keaktifan  

 

 

 

Keaktifan  

Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 

1. Siswa diingatkan kembali (rehersial) 

tentang topik yang telah dibahas pada 

pertemuan yang lalu serta tugas yang 

telah diberikan, yaitu informasi 

faktual dari berbagai sumber. 

2. Siswa membuka kembali catatan 

kata-kata kunci dan kalimat-kalimat 

berproposisi, serta tulisan 

argumentatif yang telah dibuat. 

3. Guru mengingatkan siswa untuk 

memperhatikan aspek-aspek dalam 

menulis argumentasi serta kriteria 

penilaian tulisan agar siswa dapat 

menulis sesuai dengan target. 

60‟  

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

Keaktifan 

 

 

b. Elaborasi  

1. Siswa membentuk kelompok. 

2. Siswa diberi gambar karikatur dengan 

topik sesuai pertemuan yang lalu. 

3. Siswa berdiskusi mengenai data 

informasi faktual yang telah diperoleh 

dan mengaitkannya dengan gambar 

karikatur, kalimat-kalimat 

berproposisi, dan tulisan argumentatif 

yang telah dihasilkan. 

  

Masyarakat 

belajar 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan, 

Bekerja 

sama dan 

Berbagi 
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4. Siswa menganalisis dan menyunting 

tulisan yang telah dihasilkan tersebut. 

5. Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi dan memberi 

masukan kepada siswa untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

dialami siswa. 

6. Berdasarkan hasil analisis dan bahan-

bahan yang telah disiapkan, siswa 

menulis argumentasi secara individu. 

7. Hasil tulisan siswa disunting oleh 

teman dalam satu kelompok. 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

Tes  

 

 

Authentic 

assesment 

 

Keaktifan 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

 

Kejujuran, 

Kedisiplinan 

 

Kedisiplinan 

c. Konfirmasi  

1. Setelah siswa selesai menulis 

argumentasi, siswa yang ditunjuk 

oleh anggota kelompoknya mewakili 

kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. 

2. Siswa lain memperhatikan, memberi, 

tanggapan, komentar, dan penilaian. 

  

Presentasi 

 

 

 

 

Authentic 

assesment 

 

Kepercayaan 

diri, 

Keaktifan 

 

 

Keaktifan  

Penutup 

1. Guru bersama siswa melakukan 

refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami siswa dan 

memberi masukan kepada siswa. 

3. Siswa diminta berpendapat tentang 

topik yang akan diulas pada 

pertemuan siklus II sebagai bahan 

pertimbangan guru. 

4. Siswa dimotivasi agar melakukan 

latihan menulis dan mempersiapkan 

diri untuk kegiatan pembelajaran 

menulis argumentasi pada pertemuan 

siklus II.  

5. Tulisan argumentatif yang dihasilkan 

siswa dikumpulkan dan dinilai guru 

sebagai hasil tes siklus I. 

15‟  

Refleksi 

 

 

Tanya 

jawab  

 

Tanya 

Jawab 

 

 

Ceramah 

 

 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

Keaktifan  

 

 

Keaktifan 

 

 

 

Keaktifan 

 

 

 

 

Kedisiplinan  
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E. Sumber dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Pembelajaran : 1) Internet  

2) Koran Suara Merdeka 

   3) Buku EYD 

2. Media Pembelajaran : Gambar karikatur 

 

F. Penilaian 

1. Jenis tagihan  : 1) Penugasan 

  2) Produk 

2. Bentuk instrumen : 1) Teknik penilaian  

  2) Rubrik penilaian 

  3) Kriteria penilaian 

  4) Pedoman penilaian 

3. Bentuk soal  : Uraian 

4. Contoh soal  : 

1) Cermatilah gambar karikatur berikut ini! Tentukan kata-kata kunci 

berdasarkan gambar karikatur tersebut! 

2) Kembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi! 

3) Simpulkan topik berdasarkan gambar karikatur tersebut! 

4) Buatlah kerangka argumentasi berdasarkan kata-kata kunci dan topik 

gambar karikatur! 

5) Tulislah minimal tiga paragraf argumentatif dengan memperhatikan 

kriteria penilaian berikut. 

a. Kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur. 

b. Kalimat-kalimat yang mengandung proposisi. 

c. Simpulan topik berdasarkan gambar karikatur.. 

d. Bertujuan meyakinkan orang lain. 

e. Kekritisan menganalisis masalah. 

f. Kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian. 

g. Kemampuan menyelesaikan masalah. 
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h. Kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi. 

i. Kesesuaian judul dengan isi tulisan. 

j. Penggunaan ejaan dan tanda baca. 

k. Penggunaan diksi atau pilihan kata. 

l. Keefektifan kalimat. 

m. Kohesi dan koherensi. 

n. Kerapian tulisan. 

6) 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. Mengidentifikasi topik 

dengan menentukan kata-

kata kunci, menyusun 

kalimat-kalimat 

berproposisi, dan 

menyimpulkan topik 

berdasarkan gambar 

karikatur. 

2. Mengorganisasikan isi 

tulisan argumentasi sesuai 

struktur dan pola 

pengembangan yang 

isinya bertujuan 

meyakinkan pembaca 

dengan menunjukkan 

fakta-fakta yang dapat 

mendukung gagasannya. 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian  

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tentukan kata-kata 

kunci, susun kalimat-

kalimat yang 

mengandung proposisi, 

kemudian simpulkan 

topik berdasarkan 

gambar karikatur 

tersebut! 

2. Buatlah kerangka 

argumentasi 

berdasarkan kata-kata 

kunci dan topik gambar 

karikatur dan 

kemukakan fakta-fakta 

sehingga dapat 

meyakinkan pembaca! 
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3. Menulis argumentasi 

dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan 

EYD. 

Tes 

tertulis 

Uraian   3. Tulislah minimal tiga 

paragraf argumentatif 

dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan 

EYD! 

 

Indikator penilaian dirinci ke dalam aspek-aspek penilaian untuk 

mempermudah dalam pengorganisasian nilai. Setiap aspek diberi skor antara 1 

sampai 4. Skor tersebut dikali dengan bobot yang sudah ditentukan sehingga 

diperoleh nilai akhir menulis paragraf argumentasi. 

 

Tabel 2. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Aspek Penilaian 
No. 

Soal 

Rentang Skor 
Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Pemahaman topik 

4) Kata-kata kunci 

berdasarkan gambar 

karikatur 

5) Kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi 

6) Simpulan topik 

berdasarkan gambar 

karikatur 

 

1 

 

 

2 

 

3 

     

2 

 

 

3 

 

2 

 

8 

 

 

12 

 

8 

2. Pengorganisasian isi 

8) Kerangka argumentasi 

9) Bertujuan meyakinkan 

orang lain 

10) Kekritisan 

menganalisis masalah  

11) Kemampuan 

menyampaikan fakta 

sebagai bahan 

pembuktian  

12) Kemampuan 

menyelesaikan masalah 

13) Kesesuaian jenis 

paragraf, struktur, dan 

pola pengembangan 

argumentasi 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

     

5 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

20 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

8 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 adalah sebagai berikut. 

 

         Nilai akhir : Jumlah skor yang diperoleh x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

 

Aspek penilaian di atas dijabarkan dalam kriteria penilaian keterampilan 

menulis argumentasi siswa. Kriteria penilaian tersebut dijelaskan pada tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Aspek Penilaian Kriteria Rentang 

Skor 

Kategori 

1. Pemahaman 

topik 

1) Kata-kata kunci 

berdasarkan 

gambar karikatur 

 

 

 

a. Menentukan hingga 9 atau 

lebih kata kunci 

b. Menentukan hingga 7-8 kata 

kunci 

c. Menentukan 4-6 kata kunci  

d. Hanya menentukan 3 kata 

kunci 

 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

2) Kalimat-kalimat 

berproposisi 

 

 

 

 

a. Membuat 9 atau lebih kalimat 

berproposisi 

b. Membuat 6-8 kalimat 

berproposisi 

c. Membuat 3-5 kalimat 

berproposisi 

d. Kalimat yang dibuat tidak 

mengandung proposisi 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

14) Kesesuaian judul 

dengan isi tulisan 

 

6 

 

2 

 

8 

3. Penggunaan bahasa dan 

EYD 

6) Ejaan dan tanda baca 

7) Diksi atau pilihan kata 

8) Keefektifan kalimat 

9) Kohesi dan koherensi 

10) Kerapian tulisan 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

     

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

Jumlah Skor Maksimal 184 
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3) Simpulan topik 

berdasarkan 

gambar karikatur 

a. Topik yang disimpulkan tepat 

dan benar sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

b. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat meskipun sudah 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

c. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

d. Topik yang disimpulkan salah 

dan tidak sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup  

 

 

 

Kurang 

2. Pengorganisasian 

isi 

1) Kerangka 

argumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kerangka yang dibuat sangat 

lengkap dan mengulas topik 

secara rinci 

b. Kerangka yang dibuat 

lengkap namun kurang 

mengulas topik secara rinci 

c. Kerangka yang dibuat kurang 

lengkap dan tidak mengulas 

topik secara rinci  

d. Kerangka yang dibuat terlalu 

sederhana dan tidak 

mengulas topik secara rinci  

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

2) Bertujuan 

meyakinkan 

orang lain 

a. Pembaca meyakini dan 

terpengaruh dengan isi 

argumen 

b. Pembaca meyakini argumen 

tapi tidak terpengaruh 

c. Pembaca kurang yakin 

terhadap kebenaran argumen 

yang disampaikan 

d. Pembaca tidak merasa yakin 

dan menolak argumen yang 

disampaikan 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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3) Kekritisan 

menganalisis 

masalah 

 

 

 

 

 

 

a. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis dan 

komprehensif. 

b. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis namun 

kurang komprehensif 

c. Masalah yang muncul hanya 

dianalisis secara sederhana 

dan tidak komprehensif  

d. Masalah yang muncul tidak 

dianalisis sama sekali 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

4) Menyampaikan 

fakta sebagai 

bahan 

pembuktian 

a. Penyampaian fakta sangat 

jelas dan mendukung 

gagasan 

b. Penyampaian fakta jelas dan 

cukup mendukung gagasan 

c. Penyampaian fakta cukup 

jelas tapi kurang mendukung 

gagasan 

d. Penyampaian fakta kurang 

jelas dan tidak mendukung 

gagasan 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

5) Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

a. Masalah yang muncul dapat 

terselesaikan secara 

komprehensif 

b. Masalah yang muncul dapat 

terseselaikan, namun tidak 

komprehensif 

c. Hanya sebagian kecil masalah 

yang dapat diselesaikan.  

d. Masalah yang muncul tidak 

dapat diselesaikan 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 
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11) Kesesuaian jenis 

paragraf,  

struktur, dan pola 

pengembangan 

argumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jenis paragraf argumentatif, 

struktur dan pola 

pengembangan sangat sesuai 

dan runtut 

b. Jenis paragraf argumentatif, 

pola pengembangan sesuai 

(induksi maupun deduksi) 

namun struktur kurang runtut 

c. Jenis paragraf argumentatif, 

tapi pola pengembangan 

tidak sesuai (tidak 

menggunakan pola induksi 

atau deduksi) dan struktur 

tidak runtut 

d. Jenis paragraf 

nonargumentatif, struktur dan 

pola pengembangan tidak 

sesuai 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

 

Kurang 

7) Kesesuaian judul 

dengan isi tulisan  

a. Judul menarik dan sangat 

sesuai atau mencerminkan isi 

tulisan. 

b. Judul menarik dan cukup 

sesuai dengan isi tulisan  

c. Judul kurang sesuai atau 

kurang memberikan 

gambaran isi tulisan. 

d. Judul tidak sesuai dan tidak 

memberikan gambaran isi 

tulisan. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

3. Penggunaan   

bahasa dan EYD 

1) Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Terdapat 0-5 kesalahan ejaan 

dan tanda baca 

b. Terdapat 6-10 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

c. Terdapat 11-15 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

d. Terdapat 16 atau lebih 

kesalahan ejaan dan tanda 

baca 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 
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2) Penggunaan diksi 

atau pilihan kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kata-kata yang digunakan 

tepat atau sesuai konteks dan 

dapat mengekspresikan 

gagasan secara jelas 

b. Kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan konteks, 

namun kurang menunjukkan 

gagasan secara jelas  

c. Kata-kata yang digunakan 

kurang sesuai konteks dan 

tidak menunjukkan gagasan 

secara jelas  

d. Kata-kata yang digunakan 

tidak sesuai konteks dan 

tidak mengekspresikan 

gagasan 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

3) Keefektifan 

kalimat 

a. Kalimat disusun secara efektif 

sesuai syarat kehematan, 

kelogisan, kesejajaran, dan 

penekanan sehingga pembaca 

dapat memahami makna 

secara tepat  

b. Kalimat yang disusun tidak 

sepenuhnya memenuhi syarat 

kalimat efektif sehingga 

dapat menimbulkan 

kesalahan penafsiran 

c. Kalimat yang disusun hanya 

memenuhi salah satu syarat 

kalimat efektif sehingga 

pembaca sulit memahami 

makna yang disampaikan 

d. Kalimat tidak disusun secara 

efektif sehingga pembaca 

tidak dapat memahami 

makna yang disampaikan 

secara tepat 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 
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4) Kohesi dan 

koherensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertautan makna (kohesi) dan 

keruntutan makna 

(koherensi) sehingga menjadi 

padu 

b. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertauatan makna, tapi 

penyusunannya kurang runtut 

c. Kalimat-kalimat kurang 

membentuk suatu pengertian 

atau pertautan makna dan 

tidak disusun secara runtut 

d. Kalimat-kalimat tidak 

menunjukkan adanya 

pertautan dan keruntutan 

makna (tidak kohesif dan 

koheren) 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

5) Kerapian tulisan a. Tulisan jelas terbaca dan tidak 

ada coretan 

b. Tulisan terbaca dan ada 

sedikit coretan 

c. Tulisan terbaca dan banyak 

coretan 

d. Tulisan sulit dibaca dan 

banyak coretan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai acuan penilaian keterampilan 

menulis argumentasi siswa. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika 

memperoleh nilai antara 85-100, kategori baik nilai antara 75-84, kategori cukup 

nilai antara 60-74, dan kategori kurang nilai antara 0-59. Kategori dan rentang 

nilai tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel pedoman penilaian berikut. 
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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 

60-74 

0-59 

 

       Demak,................................... 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia,   Guru Praktikan, 

 

 

Siti Sa‟adiah, S.Pd.     Abdullah Qoyyumus Syarif  

NIP -      NIM 2101407128 

 

Mengetahui, 

Kepala MA Al Hadi Mranggen Demak 

 

 

Rifan Hawari, S.Pd.I. 

    NIP - 
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RENCANA PEMBELAJARAN SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan : MA Al Hadi Mranggen Demak 

Mata pelajaran  : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Kelas/semester : X.1/2 

Standar Kompetensi : Menulis 

12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf 

dan teks pidato. 

Kompetensi Dasar    : 12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat   

dalam bentuk paragraf argumentatif. 

Indikator                : 1) Mengidentifikasi topik dengan menentukan kata-kata 

kunci, menyusun kalimat-kalimat berproposisi, dan 

menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur. 

     2) Mengorganisasikan isi tulisan argumentasi sesuai 

struktur dan pola pengembangan yang isinya 

bertujuan meyakinkan pembaca dengan menunjukkan 

fakta-fakta yang dapat mendukung gagasannya. 

      3) Menulis argumentasi dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan EYD. 

Alokasi Waktu   :  4x45 menit (2 pertemuan) 

 

G. Tujuan Pembelajaran 

Siswa mampu menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam 

bentuk paragraf argumentatif. 

 

H. Materi Pokok 

1. Pola pengembangan dalam menulis argumentasi (induksi dan deduksi). 

2. Struktur argumentasi (pendahuluan, pengembangan/pembuktian, dan 

penutup). 

3. Langkah menyusun kerangka argumentasi. 

4. Langkah-langkah menulis argumentasi.  

Lampiran 2  
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5. Bahasa dan EYD dalam menulis argumentasi. 

6. Langkah-langkah menyunting karangan. 

 

I. Metode Pembelajaran 

1. Pendekatan : Kontekstual 

2. Metode : 1) Tanya jawab 

  3) Masyarakat belajar 

  4) Inkuiri 

  5) Refleksi 

  6) Autenthic assesment (penilaian sebenarnya) 

3. Teknik  : Pancingan kata kunci 

 

J. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Pertama 

Kegiatan pembelajaran Alokasi 

waktu 

Metode 

dan Teknik 

Karakter 

Pendahuluan  

4. Siswa dikondisikan untuk siap 

mengikuti proses pembelajaran. 

5. Guru memberi pertanyaan umpan 

balik mengenai kemudahan dan 

kesulitan yang dialami siswa pada 

pembelajaran siklus I. 

6. Guru mengumumkan hasil tes 

menulis argumentasi yang 

diperoleh siswa pada siklus I. 

7. Guru bertanya jawab dengan siswa 

mengenai tujuan dan manfaat yang 

akan diperoleh setelah melaksanakan 

pembelajaran. 

8. Siswa dimotivasi agar lebih 

bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi. 

 

 

15‟  

Apersepsi  

 

Tanya 

jawab 

 

 

Ceramah 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

Keaktifan 

 

 

 

Kedisiplinan  

 

 

Keaktifan  

 

 

 

Keaktifan    
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Kegiatan inti 

d. Eksplorasi 

7. Guru memberi pertanyaan umpan 

balik mengenai topik pada 

pertemuan siklus sebelumnya dan 

menghubungkannya dengan topik 

yang akan diulas pada pertemuan 

ini.  

8. Guru memberikan pemecahan 

kesulitan yang dirasakan siswa 

dalam menulis argumentasi pada 

pertemuan sebelumnya, antara lain 

dengan memanfaatkan 

laboratorium komputer dan 

perpustakaan sekolah untuk 

mendapatkan data dan informasi 

faktual. 

9. Siswa diberi penjelasan secara 

intensif tentang hal-hal yang belum 

dipahami, yaitu penerapan media 

gambar karikatur dan teknik 

pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi. 

10. Guru menjelaskan kembali tentang 

penerapan media gambar karikatur 

teknik pancingan kata kunci dalam 

menulis argumentasi secara lebih 

mendalam. 

11. Siswa diberi penguatan dan 

pemahaman pada aspek-aspek 

menulis argumentasi yang nilainya 

masih belum tuntas pada 

pertemuan siklus I, yaitu  aspek 

menyampaikan fakta sebagai bahan 

pembuktian, aspek kemampuan 

menyelesaikan masalah, dan aspek 

kohesi dan koherensi agar siswa 

dapat menulis sesuai dengan target. 

60‟  

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan  

 

 

 

 

 

Keaktifan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan  
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e. Elaborasi  

7. Siswa membentuk kelompok. 

8. Siswa diberi gambar karikatur 

tentang lambatnya penanganan 

kasus kekerasan di Temanggung 

dan Cikeusik. 

9. Siswa mencerna, menafsirkan, dan 

mengungkapkan pendapat-

pendapatnya mengenai gambar 

karikatur tersebut. 

10. Siswa diberi penguatan mengenai 

pendapat-pendapatnya tersebut dan 

diberi pemahaman tentang maksud 

yang terkandung dalam gambar. 

11. Siswa diberi pancingan kata-kata 

kunci yang sesuai dengan gambar 

karikatur.  

12. Siswa berdiskusi menentukan kata-

kata kunci lain, mengembangkannya 

menjadi kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi, dan membuat 

kerangka argumentasi. 

 

 

 

Masyarakat 

belajar 

Apresiasi  

 

 

Apresiasi 

 

 

 

 

 

 

 

Pancingan 

kata kunci 

 

Diskusi dan 

inkuiri   

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

 

Keaktifan  

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan 

 

 

Keaktifan, 

bekerja 

sama dan 

berbagi 

f. Konfirmasi  

3. Setelah siswa selesai berdiskusi, 

siswa yang ditunjuk oleh anggota 

kelompoknya mewakili kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi di 

depan kelas. 

4. Siswa lain memperhatikan, memberi 

tanggapan, komentar dan penilaian. 

  

Presentasi  

 

 

 

Authentic 

assesment 

 

Kepercayaan 

diri, 

Keaktifan  

 

 

Keaktifan  

Penutup 

6. Siswa bersama guru melakukan 

refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

8. Siswa diberi masukan untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut. 

15‟  

Refleksi 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

Keaktifan 
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9. Siswa diberi tugas untuk menulis 

argumentasi berdasarkan kata-kata 

kunci dan kerangka argumentasi yang 

telah dibuat pada saat diskusi sebagai 

ajang latihan. 

10. Siswa juga ditugasi untuk mencari 

dan mengumpulkan informasi faktual 

dari berbagai sumber untuk 

memperbaiki tulisan argumentatif 

agar lebih baik daripada tulisan-

tulisan sebelumnya. 

Penugasan  

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

Kedisiplinan 

 

 

 

 

Kedisiplinan 

 

2. Pertemuan Kedua 

Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Metode 

dan Teknik 

Karakter 

Pendahuluan 

4. Siswa dikondisikan agar siap 

mengikuti proses pembelajaran. 

5. Guru melakukan apersepsi melalui 

tanya jawab dengan siswa tentang 

tujuan kegiatan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan manfaat yang 

akan diperoleh siswa setelah 

mengikuti pembelajaran tersebut. 

6. Siswa dimotivasi agar lebih 

bersungguh-sungguh dalam 

melaksanakan pembelajaran menulis 

argumentasi dan meningkatkan 

keterampilan menulis argumentasi 

pada pertemuan ini 

15‟  

Apersepsi, 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

Keaktifan  

 

 

 

 

 

Keaktifan  

Kegiatan Inti 

d. Eksplorasi 

4. Siswa diingatkan kembali (rehersial) 

tentang topik yang telah dibahas pada 

pertemuan yang lalu serta tugas yang 

telah diberikan, yaitu informasi 

faktual dari berbagai sumber. 

5. Siswa membuka kembali catatan 

kata-kata kunci dan kalimat-kalimat 

60‟  

 

Ceramah 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 
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berproposisi, serta tulisan 

argumentatif yang telah dibuat. 

 

 

e. Elaborasi  

8. Siswa membentuk kelompok. 

9. Siswa diberi gambar karikatur dengan 

topik sesuai pertemuan yang lalu. 

10. Siswa berdiskusi mengenai data 

informasi faktual yang telah diperoleh 

dan mengaitkannya dengan gambar 

karikatur, kalimat-kalimat 

berproposisi yang telah dibuat, dan 

tulisan argumentatif yang telah 

dihasilkan. 

11. Siswa menganalisis dan menyunting 

tulisan yang telah dihasilkan tersebut. 

12. Guru membimbing siswa dalam 

kegiatan diskusi dan memberi 

masukan kepada siswa untuk 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang 

masih dialami siswa. 

13. Berdasarkan hasil analisis dan bahan-

bahan yang telah disiapkan, siswa 

menulis argumentasi secara individu. 

14. Hasil tulisan siswa disunting oleh 

teman dalam satu kelompok. 

  

Masyarakat 

belajar 

 

Diskusi  

 

 

 

 

 

 

Inkuiri 

 

 

 

 

 

 

Tes  

 

 

Authentic 

assesment 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan, 

Bekerja 

sama dan 

Berbagi 

 

 

Keaktifan 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

 

 

Kejujuran, 

Kedisiplinan 

 

Kedisiplinan 

f. Konfirmasi  

3. Setelah siswa selesai menulis 

argumentasi, siswa yang ditunjuk 

oleh anggota kelompoknya mewakili 

kelompok mempresentasikan hasil 

pekerjaannya di depan kelas. 

4. Siswa lain memperhatikan, memberi, 

tanggapan, komentar, dan penilaian. 

  

Presentasi 

 

 

 

 

Authentic 

assesment 

 

Kepercayaan 

diri, 

Keaktifan 

 

 

Keaktifan  

Penutup 

6. Guru bersama siswa melakukan 

refleksi dan menyimpulkan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

7. Guru menanyakan kesulitan-kesulitan 

yang masih dialami siswa dan 

memberi masukan kepada siswa. 

15‟  

Refleksi 

 

 

Tanya 

jawab  

 

 

Keaktifan, 

Kedisiplinan 

 

Keaktifan  
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8. Guru memberikan penguatan 

kepada siswa dengan memberikan 

hadiah kepada siswa terbaik. 

9. Tulisan argumentatif yang dihasilkan 

siswa kemudian dikumpulkan dan 

dinilai untuk mengetahui peningkatan 

keterampilan menulis argumentasi 

siswa setelah dilaksanakan 

pembelajaran siklus II ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedisiplinan  

 

 

K. Sumber dan Media Pembelajaran 

3. Sumber Pembelajaran : 1) Internet  

2) Koran Suara Merdeka 

   3) Buku EYD 

4. Media Pembelajaran : Gambar karikatur 

 

L. Penilaian 

1. Jenis tagihan  : Penugasan dan produk 

2. Bentuk instrumen : 1) Teknik penilaian  

  2) Rubrik penilaian 

  3) Kriteria penilaian 

  4) Pedoman penilaian 

3. Bentuk soal  : Uraian 

4. Contoh soal  : 

7) Cermatilah gambar karikatur berikut ini! Tentukan kata-kata kunci 

yang sesuai topik gambar karikatur tersebut! 

8) Kembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi! 

9) Simpulkan topik berdasarkan gambar karikatur tersebut! 

10) Buatlah kerangka argumentasi berdasarkan kata-kata kunci dan topik 

gambar karikatur! 
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11) Tulislah minimal tiga paragraf argumentatif dengan memperhatikan 

kriteria penilaian berikut. 

o. Kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur. 

p. Kalimat-kalimat yang mengandung proposisi. 

q. Simpulan topik berdasarkan gambar karikatur. 

r. Bertujuan meyakinkan orang lain. 

s. Kekritisan menganalisis masalah. 

t. Kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian. 

u. Kemampuan menyelesaikan masalah. 

v. Kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi. 

w. Kesesuaian judul dengan isi tulisan. 

x. Penggunaan ejaan dan tanda baca. 

y. Penggunaan diksi atau pilihan kata. 

z. Keefektifan kalimat. 

aa. Kohesi dan koherensi. 

bb. Kerapian tulisan. 

12) 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 

4. Mengidentifikasi topik 

dengan menentukan kata-

kata kunci, menyusun 

kalimat-kalimat 

berproposisi, dan 

menyimpulkan topik 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

Uraian  

 

 

 

 

 

4. Tentukan kata-kata 

kunci, susun kalimat-

kalimat yang 

mengandung proposisi, 

kemudian simpulkan 

topik berdasarkan 
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berdasarkan gambar 

karikatur. 

5. Mengorganisasikan isi 

tulisan argumentasi sesuai 

struktur dan pola 

pengembangan yang 

isinya bertujuan 

meyakinkan pembaca 

dengan menunjukkan 

fakta-fakta yang dapat 

mendukung gagasannya. 

6. Menulis argumentasi 

dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan 

EYD. 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian   

gambar karikatur 

tersebut! 

5. Buatlah kerangka 

argumentasi 

berdasarkan kata-kata 

kunci dan topik gambar 

karikatur dan 

kemukakan fakta-fakta 

sehingga dapat 

meyakinkan pembaca! 

 

6. Tulislah minimal tiga 

paragraf argumentatif 

dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan 

EYD! 

 

Indikator penilaian dirinci ke dalam aspek-aspek penilaian untuk 

mempermudah dalam pengorganisasian nilai. Setiap aspek diberi skor antara 1 

sampai 4. Skor tersebut dikali dengan bobot yang sudah ditentukan sehingga 

diperoleh nilai akhir menulis paragraf argumentasi. Penskoran dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 2. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

No. Aspek Penilaian 
No.  

Soal 

Rentang Skor 
Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Pemahaman topik 

7) Kata-kata kunci 

berdasarkan gambar 

karikatur 

8) Kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi 

9) Simpulan topik 

berdasarkan gambar 

karikatur 

 

1 

 

 

2 

 

3 

     

2 

 

 

3 

 

2 

 

8 

 

 

12 

 

8 

2. Pengorganisasian isi 

15) Kerangka 

argumentasi 

 

4 

5 

     

5 

5 

 

20 

20 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 adalah sebagai berikut. 

 

         Nilai akhir : Jumlah skor yang diperoleh x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

 

Aspek penilaian di atas dijabarkan dalam kriteria penilaian keterampilan 

menulis argumentasi siswa. Kriteria ditetapkan sebagai acuan untuk mengukur 

kemampuan siswa pada setiap aspek. Kriteria penilaian tersebut dijelaskan pada 

tabel 3 berikut. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Aspek Penilaian Kriteria Rentang Kategori 

16) Bertujuan 

meyakinkan orang lain 

17) Kekritisan 

menganalisis masalah  

18) Kemampuan 

menyampaikan fakta 

sebagai bahan 

pembuktian  

19) Kemampuan 

menyelesaikan masalah 

20) Kesesuaian jenis 

paragraf, struktur, dan 

pola pengembangan 

argumentasi 

21) Kesesuaian judul 

dengan isi tulisan 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

8 

 

 

 

8 

3. Penggunaan bahasa dan 

EYD 

12) Ejaan dan tanda 

baca 

13) Diksi atau pilihan 

kata 

14) Keefektifan 

kalimat 

15) Kohesi dan 

koherensi 

16) Kerapian tulisan 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

     

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

Jumlah Skor Maksimal 184 
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Skor 

1. Pemahaman 

topik 

1) Kata-kata kunci 

berdasarkan 

gambar karikatur 

 

 

 

a. Menentukan hingga 9 atau 

lebih kata kunci 

b. Menentukan hingga 7-8 kata 

kunci 

c. Menentukan 4-6 kata kunci  

d. Hanya menentukan 3 kata 

kunci 

 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

2) Kalimat-kalimat 

berproposisi 

 

 

 

 

a. Membuat 9 atau lebih kalimat 

berproposisi 

b. Membuat 6-8 kalimat 

berproposisi 

c. Membuat 3-5 kalimat 

berproposisi 

d. Kalimat yang dibuat tidak 

mengandung proposisi 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

3) Simpulan topik 

berdasarkan 

gambar karikatur 

a. Topik yang disimpulkan tepat 

dan benar sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

b. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat meskipun sudah 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

c. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

d. Topik yang disimpulkan salah 

dan tidak sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup  

 

 

 

Kurang 
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2. Pengorganisasian 

isi 

1) Kerangka 

argumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kerangka yang dibuat sangat 

lengkap dan mengulas topik 

secara rinci 

b. Kerangka yang dibuat 

lengkap namun kurang 

mengulas topik secara rinci 

c. Kerangka yang dibuat kurang 

lengkap dan tidak mengulas 

topik secara rinci  

d. Kerangka yang dibuat terlalu 

sederhana dan tidak 

mengulas topik secara rinci  

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

2) Bertujuan 

meyakinkan 

orang lain 

a. Pembaca meyakini dan 

terpengaruh dengan isi 

argumen 

b. Pembaca meyakini argumen 

tapi tidak terpengaruh 

c. Pembaca kurang yakin 

terhadap kebenaran argumen 

yang disampaikan 

d. Pembaca tidak merasa yakin 

dan menolak argumen yang 

disampaikan 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

3) Kekritisan 

menganalisis 

masalah 

 

 

 

 

 

 

a. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis dan 

komprehensif. 

b. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis namun 

kurang komprehensif 

c. Masalah yang muncul hanya 

dianalisis secara sederhana 

dan tidak komprehensif  

d. Masalah yang muncul tidak 

dianalisis sama sekali 

4 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

4) Menyampaikan 

fakta sebagai 

bahan 

pembuktian 

a. Penyampaian fakta sangat 

jelas dan mendukung 

gagasan 

b. Penyampaian fakta jelas dan 

cukup mendukung gagasan 

c. Penyampaian fakta cukup 

jelas tapi kurang mendukung 

gagasan 

d. Penyampaian fakta kurang 

jelas dan tidak mendukung 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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gagasan 

5) Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

a. Masalah yang muncul dapat 

terselesaikan secara 

komprehensif 

b. Masalah yang muncul dapat 

terseselaikan, namun tidak 

komprehensif 

c. Hanya sebagian kecil masalah 

yang dapat diselesaikan.  

d. Masalah yang muncul tidak 

dapat diselesaikan 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

17) Kesesuaian jenis 

paragraf,  

struktur, dan pola 

pengembangan 

argumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Jenis paragraf argumentatif, 

struktur dan pola 

pengembangan sangat sesuai 

dan runtut 

b. Jenis paragraf argumentatif, 

pola pengembangan sesuai 

(induksi maupun deduksi) 

namun struktur kurang runtut 

c. Jenis paragraf argumentatif, 

tapi pola pengembangan 

tidak sesuai (tidak 

menggunakan pola induksi 

atau deduksi) dan struktur 

tidak runtut 

d. Jenis paragraf 

nonargumentatif, struktur dan 

pola pengembangan tidak 

sesuai 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

 

Kurang 

7) Kesesuaian judul 

dengan isi tulisan  

a. Judul menarik dan sangat 

sesuai atau mencerminkan isi 

tulisan. 

b. Judul menarik dan cukup 

sesuai dengan isi tulisan  

c. Judul kurang sesuai atau 

kurang memberikan 

gambaran isi tulisan. 

d. Judul tidak sesuai dan tidak 

memberikan gambaran isi 

tulisan. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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3. Penggunaan   

bahasa dan EYD 

1) Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Terdapat 0-5 kesalahan ejaan 

dan tanda baca 

b. Terdapat 6-10 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

c. Terdapat 11-15 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

d. Terdapat 16 atau lebih 

kesalahan ejaan dan tanda 

baca 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

2) Penggunaan diksi 

atau pilihan kata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kata-kata yang digunakan 

tepat atau sesuai konteks dan 

dapat mengekspresikan 

gagasan secara jelas 

b. Kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan konteks, 

namun kurang menunjukkan 

gagasan secara jelas  

c. Kata-kata yang digunakan 

kurang sesuai konteks dan 

tidak menunjukkan gagasan 

secara jelas  

d. Kata-kata yang digunakan 

tidak sesuai konteks dan 

tidak mengekspresikan 

gagasan 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

 

3) Keefektifan 

kalimat 

a. Kalimat disusun secara efektif 

sesuai syarat kehematan, 

kelogisan, kesejajaran, dan 

penekanan sehingga pembaca 

dapat memahami makna 

secara tepat  

b. Kalimat yang disusun tidak 

sepenuhnya memenuhi syarat 

kalimat efektif sehingga 

dapat menimbulkan 

kesalahan penafsiran 

c. Kalimat yang disusun hanya 

memenuhi salah satu syarat 

kalimat efektif sehingga 

pembaca sulit memahami 

makna yang disampaikan 

d. Kalimat tidak disusun secara 

efektif sehingga pembaca 

tidak dapat memahami 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

Kurang 



312 

 

 

 

makna yang disampaikan 

secara tepat 

4) Kohesi dan 

koherensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertautan makna (kohesi) dan 

keruntutan makna 

(koherensi) sehingga menjadi 

padu 

b. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertauatan makna, tapi 

penyusunannya kurang runtut 

c. Kalimat-kalimat kurang 

membentuk suatu pengertian 

atau pertautan makna dan 

tidak disusun secara runtut 

d. Kalimat-kalimat tidak 

menunjukkan adanya 

pertautan dan keruntutan 

makna (tidak kohesif dan 

koheren) 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

 

 

 

 

5) Kerapian tulisan a. Tulisan jelas terbaca dan tidak 

ada coretan 

b. Tulisan terbaca dan ada 

sedikit coretan 

c. Tulisan terbaca dan banyak 

coretan 

d. Tulisan sulit dibaca dan 

banyak coretan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

 

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai acuan penilaian keterampilan 

menulis argumentasi siswa. Siswa dikatakan mencapai kategori sangat baik jika 

memperoleh nilai antara 85-100, kategori baik nilai antara 75-84, kategori cukup 

nilai antara 60-74, dan kategori kurang nilai antara 0-59. Kategori dan rentang 

nilai tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel pedoman penilaian berikut. 
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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 

60-74 

0-54 

 

       Demak, .................................. 

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia,   Guru Praktikan, 

 

 

Siti Sa‟adiah, S.Pd.     Abdullah Qoyyumus Syarif  

NIP -      NIM 2101407128 

 

Mengetahui, 

Kepala MA Al Hadi Mranggen Demak 

 

 

Rifan Hawari, S.Pd.I. 

                                                   NIP - 
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DAFTAR NAMA SISWA  

KELAS X.1 MA AL HADI MRANGGEN DEMAK 

 

No. Nama Siswa Jenis Kelamin 

1. Abdul Ghofur Laki-laki 

2. Ahmad Ahsanudin Laki-laki 

3. Ahmad Khafidin Laki-laki 

4. Dwi Ningrum Sari Perempuan 

5. Fahis Husein Laki-laki 

6. Faridatun Nasriyah Perempuan 

7. Farigh Hana Perempuan 

8. Feri Setiawan Laki-laki 

9. Heri Setyawan Laki-laki 

10. Ida Isna Khayah Perempuan 

11. Khikmatun Nissa Perempuan 

12. M. Afiful Qohdaz Laki-laki 

13. M. Miftahul Khoerudin Laki-laki 

14. Mahtumatun Suhfah Perempuan 

15. Maulana Afham Laki-laki 

16. Miftahul Jannah Perempuan 

17. Nafis Satur Rohmah Perempuan 

18. Nur Khafidz Laki-laki 

19. Qoni‟ah Perempuan 

20. Rika Khalawati Perempuan 

21. Samsul Hadi Laki-laki 

22. Sholahuddin Laki-laki 

23. Sikha Fajriyah Perempuan 

24. Siti Maimunah Perempuan 

25. Siti Maghfiroh Perempuan 

26. Syaiful Hadi Laki-laki 

27. Ulfah Najihah Perempuan 

28. Ulil Albab Laki-laki 

29. Umi Hani‟ah Perempuan 

30. Wahyu Arsetyo Nugroho Laki-laki 

31. Wahyuningsih Perempuan 

32. Yayuk Rohmaniyati Perempuan 

 

 

Lampiran 3 



 

 

1 

 

REKAPITULASI SKOR DAN PEROLEHAN NILAI MENULIS 

ARGUMENTASI SIKLUS I 

 

No. Nama Siswa 
Skor tiap Aspek 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Abdul Ghofur 6 6 4 10 15 15 10 10 4 6 8 6 4 4 6 62 Cukup 

2. Ahmad Ahsanudin 8 12 8 15 15 15 10 15 4 6 8 6 6 6 4 75 Baik 

3. Ahmad Khafidin 8 12 8 15 10 15 10 5 4 6 6 6 6 4 8 67 Cukup 

4. Dwi Ningrum Sari 6 12 4 15 15 15 10 5 4 4 4 4 6 4 6 62 Cukup 

5. Fahis Husein 6 6 6 10 15 15 15 10 4 4 4 6 4 4 8 64 Cukup 

6. Faridatun Nasriyah 8 12 6 15 10 15 10 10 4 8 4 6 4 4 8 67 Cukup 

7. Farigh Hana 8 12 8 15 15 15 10 15 8 6 4 6 6 6 8 77 Baik 

8. Feri Setiawan 8 12 8 20 15 15 15 15 6 8 8 8 6 6 6 85 Sangat baik 

9. Heri Setyawan 8 9 4 10 15 15 10 10 6 6 8 6 4 4 6 66 Cukup 

10. Ida Isna Khayah 8 12 8 15 20 15 15 15 6 6 6 6 6 4 6 80 Baik 

11. Khikmatun Nissa 8 12 8 15 15 15 15 15 6 6 6 4 6 4 6 77 Baik 

12. M. Afiful Qohdaz 8 12 8 15 15 15 10 15 8 6 4 6 6 6 8 77 Baik 

13. M. Miftahul 

Khoerudin 

6 9 8 15 15 10 10 5 4 4 8 6 4 4 6 62 Cukup 

14. Mahtumatun Suhfah 8 12 6 15 10 15 10 15 6 4 2 6 4 6 6 68 Cukup 

15. Maulana Afham 6 12 4 15 15 15 10 5 4 4 4 4 6 4 6 62 Cukup 

16. Miftahul Jannah 8 6 4 15 10 15 10 5 4 6 6 4 6 4 8 60 Cukup 

17. Nafis Satur Rohmah 6 6 4 10 15 15 10 10 4 6 8 6 4 4 6 62 Cukup 

18. Nur Khafidz 8 12 8 10 15 15 10 10 4 4 6 6 4 4 4 65 Cukup 

19. Qoni‟ah 8 12 8 15 10 15 10 5 4 6 6 6 6 4 8 67 Cukup 

20. Rika Khalawati 8 9 6 10 10 10 10 10 4 4 8 6 6 4 8 61 Cukup 

21. Samsul Hadi 8 12 8 15 15 15 10 15 4 6 8 6 6 6 4 75 Baik 

22. Sholahuddin 8 9 4 10 15 15 10 10 6 6 8 6 4 4 6 66 Cukup 

No. Nama Siswa 
Skor tiap Aspek 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23. Sikha Fajriyah 4 12 6 10 10 15 10 15 6 4 4 6 6 4 8 65 Cukup 

24. Siti Maimunah 8 12 8 15 15 15 15 15 6 6 6 4 6 4 6 77 Baik 

25. Siti Maghfiroh 8 12 8 15 15 15 15 15 6 6 6 4 6 4 6 77 Baik 

26. Syaiful Hadi 6 9 8 15 10 10 10 15 4 4 4 4 4 4 8 62 Cukup 

27. Ulfah Najihah 8 12 8 15 20 15 20 15 8 8 6 6 6 6 6 86 Sangat baik 

28. Ulil Albab 4 9 6 10 10 5 5 10 4 4 4 4 6 4 8 50 Cukup 

29. Umi Hani‟ah 8 9 6 10 10 10 10 10 4 4 8 6 6 4 8 61 Kurang 

30. Wahyu Arsetyo 

Nugroho 

8 12 8 15 15 15 15 15 6 6 6 4 6 4 6 77 Baik 

31. Wahyuningsih 8 12 8 10 10 10 5 5 4 2 2 4 2 2 8 50 Kurang 

32. Yayuk Rohmaniyati 8 12 8 10 15 15 10 10 4 4 6 6 4 4 4 65 Cukup 

 

Keterangan: 
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16. Aspek menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur  

 13. Aspek keefektifan kalimat  

17. Aspek menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi   

 14. Aspek kohesi dan koherensi 

18. Aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur   

 15. Aspek kerapian tulisan 

19. Aspek kerangka argumentasi 

20. Aspek bertujuan meyakinkan orang lain 

21. Aspek kekritisan menganalisis masalah 

22. Aspek kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian 

23. Aspek kemampuan menyelesaikan masalah 

24. Aspek kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi 

25. Aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan 

26. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

27. Aspek penggunaan diksi atau pilihan kata 
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REKAPITULASI SKOR DAN PEROLEHAN NILAI MENULIS 

ARGUMENTASI SIKLUS II 

 

No. Nama Siswa 
Skor tiap Aspek 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Abdul Ghofur 8 12 8 20 15 15 20 15 6 8 8 6 6 6 8 87 Sangat baik 

2. Ahmad Ahsanudin 8 12 6 15 20 15 15 20 6 6 8 8 6 8 8 90 Sangat baik 

3. Ahmad Khafidin 8 12 8 15 15 15 15 10 4 6 8 6 6 6 8 77 Baik 

4. Dwi Ningrum Sari 8 12 8 20 10 15 15 10 4 4 6 4 4 4 4 70 Cukup 

5. Fahis Husein 8 9 8 20 15 15 15 15 6 6 8 6 6 8 6 82 Baik 

6. Faridatun Nasriyah 8 12 8 20 15 15 15 20 4 4 8 6 6 6 8 84 Baik 

7. Farigh Hana 8 12 8 15 15 15 20 15 6 6 8 6 8 6 8 85 Sangat baik 

8. Feri Setiawan 8 12 6 15 20 20 15 20 8 8 8 8 6 8 6 91 Sangat baik 

9. Heri Setyawan 8 9 8 20 15 15 15 15 6 4 8 6 6 6 4 80 Baik 

10. Ida Isna Khayah 8 12 8 20 20 20 20 20 6 8 8 8 6 6 6 96 Sangat baik 

11. Khikmatun Nissa 8 12 8 15 15 15 15 15 6 8 8 6 6 6 8 82 Baik 

12. M. Afiful Qohdaz 8 12 8 20 20 20 20 15 8 6 4 8 6 8 8 94 Sangat baik 

13. M. Miftahul 

Khoerudin 

8 9 8 20 15 15 15 10 4 6 6 6 6 6 8 77 Baik 

14. Mahtumatun Suhfah 8 9 8 20 15 15 20 20 8 6 8 6 8 6 6 89 Sangat baik 

15. Maulana Afham 8 12 8 20 15 15 20 20 6 6 6 6 6 6 6 87 Sangat baik 

16. Miftahul Jannah 8 9 8 20 15 15 15 10 6 6 4 6 6 4 6 76 Baik 

17. Nafis Satur Rohmah 8 9 8 20 15 15 15 10 6 6 4 6 6 6 8 77 Baik 

18. Nur Khafidz 8 12 8 15 15 15 10 15 6 6 6 6 6 6 6 76 Baik 

19. Qoni‟ah 8 12 8 20 15 15 15 15 6 6 8 6 4 6 8 83 Baik 

20. Rika Khalawati 8 12 8 20 15 15 15 20 6 6 4 6 6 4 6 82 Baik 

21. Samsul Hadi 8 12 6 15 20 15 15 15 6 6 4 6 4 4 6 77 Baik 

22. Sholahuddin 8 9 8 20 15 15 15 15 6 4 8 6 6 6 4 80 Baik 

No. Nama Siswa 
Skor tiap Aspek 

Nilai Kategori 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23. Sikha Fajriyah 8 12 6 15 20 15 15 20 8 8 8 8 6 8 8 91 Sangat baik 

24. Siti Maimunah 8 9 8 20 15 15 15 15 8 6 8 6 6 6 6 82 Baik 

25. Siti Maghfiroh 8 12 8 20 15 15 15 10 6 4 8 6 6 6 8 80 Baik 

26. Syaiful Hadi 8 9 8 20 15 15 15 10 6 6 4 6 6 6 8 77 Baik 

27. Ulfah Najihah 8 9 8 20 20 15 15 20 8 8 8 8 4 8 6 90 Sangat baik 

28. Ulil Albab 6 9 8 15 10 15 15 10 6 6 8 6 6 4 6 71 Cukup 

29. Umi Hani‟ah 6 12 8 20 15 15 15 15 4 4 4 6 4 4 6 75 Baik 

30. Wahyu Arsetyo 

Nugroho 

8 12 8 20 15 15 15 10 6 4 8 6 6 6 8 80 Baik 

31. Wahyuningsih 8 12 8 15 15 15 10 15 6 6 6 6 6 6 6 76 Baik 

32. Yayuk Rohmaniyati 8 12 8 15 15 15 15 15 6 8 6 6 6 4 6 80 Baik 

 

Keterangan: 
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28. Aspek menentukan kata-kata kunci berdasarkan gambar karikatur  

 13. Aspek keefektifan kalimat  

29. Aspek menyusun kalimat-kalimat yang mengandung proposisi   

 14. Aspek kohesi dan koherensi 

30. Aspek menyimpulkan topik berdasarkan gambar karikatur   

 15. Aspek kerapian tulisan 

31. Aspek kerangka argumentasi 

32. Aspek bertujuan meyakinkan orang lain 

33. Aspek kekritisan menganalisis masalah 

34. Aspek kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian 

35. Aspek kemampuan menyelesaikan masalah 

36. Aspek kesesuaian jenis paragraf, struktur, dan pola pengembangan 

argumentasi 

37. Aspek kesesuaian judul dengan isi tulisan 

38. Aspek penggunaan ejaan dan tanda baca 

39. Aspek penggunaan diksi atau pilihan kata 



 

 

1 

 

DAFTAR NILAI TES MENULIS ARGUMENTASI 

 

No. Nama Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

1.  Abdul Ghofur 54 62 87 

2. Ahmad Ahsanudin 42 75 90 

3. Ahmad Khafidin 48 67 77 

4. Dwi Ningrum Sari 54 62 70 

5. Fahis Husein 51 64 82 

6. Faridatun Nasriyah 61 67 84 

7. Farigh Hana 48 77 85 

8. Feri Setiawan 61 85 91 

9. Heri Setyawan 51 66 80 

10. Ida Isna Khayah 64 80 96 

11. Khikmatun Nissa 46 77 82 

12. M. Afiful Qohdaz 68 77 94 

13. M. Miftahul Khoerudin 61 62 77 

14. Mahtumatun Suhfah 68 68 89 

15. Maulana Afham 62 62 87 

16. Miftahul Jannah 45 60 76 

17. Nafis Satur Rohmah 54 62 77 

18. Nur Khafidz 48 65 76 

19. Qoni‟ah 51 67 83 

20. Rika Khalawati 43 61 82 

21. Samsul Hadi 60 75 77 

22. Sholahuddin 43 66 80 

23. Sikha Fajriyah 61 65 91 

24. Siti Maimunah 61 77 82 

25. Siti Maghfiroh 60 77 80 

26. Syaiful Hadi 54 62 77 

27. Ulfah Najihah 68 86 90 

28. Ulil Albab 50 50 71 

29. Umi Hani‟ah 51 61 75 

30. Wahyu Arsetyo Nugroho 54 77 80 

31. Wahyuningsih 50 50 76 

32. Yayuk Rohmaniyati 51 65 80 
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Contoh Penerapan Model Pembelajaran Menulis Argumentasi  

melalui Media Gambar Karikatur Teknik Pancingan Kata Kunci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kata-kata kunci: 1) Makelar kasus (markus) 

2) Pajak rakyat 

3) Korupsi 

4) Kekayaan 25 M 

5) Plesiran 

6) Rakyat terbebani 

7) Sikap pemerintah 

8) Sistem hukum rapuh 

9) Gayus mempermainkan hukum 

10) Hukuman untuk Gayus 

11) Ketegasan hukum/pemerintah 

12) Hukum tak lagi dipermainkan 

2. Makelar kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan telah menjadi berita 

yang populer dan menghebohkan masyarakat dari berbagai kalangan. Gayus 

tambunan terbukti menggelapkan pajak rakyat. Selain itu, ia juga melakukan 

berbagai tindak korupsi. Dari hasil korupsinya, Gayus memiliki kekayaan 

hingga 25 miliar rupiah. Dengan kekayaan sebesar itu, Gayus seolah-olah bisa 

melakukan apa saja. Bahkan ia mampu menggunakan kekayaannya untuk 

membeli hukum, hingga dalam sel tahanan pun ia mampu mengelabuhi atau 

menyuap petugas untuk plesiran ke luar negeri. Hal ini jelas membebani 

rakyat. Dalam kondisi seperti itu, ironisnya sikap pemerintah justru tidak 

memihak kepada rakyat. Aturan hukum di Indonesia ternyata tidak begitu 

ketat. Bandingkan dengan Cina, misalnya. Di Cina, orang yang terbukti akan 

dijatuhi hukuman mati. Maka, hukuman yang paling tepat untuk seorang Gayus 

Tambunan adalah hukuman mati. Kalaupun tidak hukuman mati, paling tidak 

hukuman penjara seumur hidup, mengingat Indonesia bukan negara 

komunis, atheis, atau negara islam, melainkan negera demokrasi yang 

berasaskan Pancasila. Hal ini sebanding dengan tindak pelanggaran hukum 

yang telah dilakukan Gayus. Kalau pemerintah bisa bersikap sedemikian 
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tegas, maka hukum di Indonesia tidak akan lagi dipermainkan dan korupsi 

tidak akan merajalela seperti sekarang.  

3. Topik/pokok bahasan: hukum dapat dibeli dengan uang 

4. Kerangka: 

Topik: hukum dapat dibeli dengan uang 

Sikap: tidak sependapat 

Introduksi: makelar kasus yang dilakukan Gayus Tambunan  

Pengembangan: - Gayus korupsi hingga memiliki kekayaan 25 M 

- Gayus mempermainkan hukum di Indonesia 

- Sikap pemerintah tidak tegas dalam mengatasi masalah ini 

- Pertegas hukum 

- Korupsi tidak lagi merajalela 

- Kesejahteraan rakyat dijamin meningkat 

Konklusi:  makelar kasus yang dilakukan Gayus Tambunan memang menjadi 

masalah yang pelik. Namun bukan berarti hal ini tidak dapat 

diselesaikan. Pemerintah harusnya lebih tegas dalam menghukum 

pelaku korupsi sehingga hukum tidak lagi dipermainkan. 

 

5. Paragraf: 

Makelar kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan telah menjadi berita 

yang populer dan menghebohkan masyarakat dari berbagai kalangan. Gayus 

Tambunan yang hanya seorang pegawai Ditjen Pajak dengan Golongan III A 

ditemukan memiliki kekayaan di rekeningnya sebesar Rp 25 miliar, rumah mewah 

di Kelapa Gading bernilai sekitar Rp 1 miliar serta mobil mewah Mercedez Bens 

dan Ford Everest. Berdasarkan hasil survei yang dimuat di berita Metronews, 

kekayaan Gayus Tambunan tersebut mengalahkan kekayaan Presiden SBY yang 

melaporkan kekayaannya sebesar Rp 7 miliar di KPU saat pilpres 2009. 

Berdasarkan indikasi tersebut, Gayus diduga kuat telah melakukan tindak 

korupsi atas pajak rakyat. Gayus Tambunan juga diduga melakukan money 

laundring dan penggelapan. Dari hasil penyidikan oleh Mabes Polri, dugaan 

tersebut ternyata terbukti. Gayus terbukti melakukan tindakan korupsi dan 

penggelapan pajak rakyat. Dari hasil korupsinya, Gayus memiliki kekayaan 

hingga 25 miliar rupiah.  

Dengan kekayaan sebesar itu, Gayus seolah-olah bisa melakukan apa saja. 

Bahkan ia mampu menggunakan kekayaannya untuk membeli hukum, hingga 

dalam sel tahanan pun ia mampu mengelabuhi atau menyuap petugas untuk 

plesiran ke luar negeri. Data menunjukkan Gayus telah 68 kali keluar tahanan, 

hampir 4-5 hari sekali dengan menyogok ratusan juta. 

Hal ini jelas membebani rakyat. Pajak rakyat yang seharusnya digunakan 

untuk pembangunan dan kepentingan rakyat justru disalahgunakan oleh para 

koruptor yang tidak bertanggung jawab dan tidak berhati nurani. Padahal, kondisi 

kesejahteraan rakyat masih sangat jauh dari harapan, terbukti masih banyaknya 

tingkat penganguran dan kemiskinan yang diderita rakyat.  

Dalam kondisi seperti itu, ironisnya sikap pemerintah justru tidak 

memihak kepada rakyat. Bagaimana tidak? Aturan hukum di Indonesia ternyata 
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tidak begitu ketat. Terbukti  dari Gayus yang bebas keluar-masuk sel. Bandingkan 

dengan Cina, misalnya. Di Cina, orang yang terbukti akan dijatuhi hukuman mati. 

Maka, hukuman yang paling tepat untuk seorang Gayus Tambunan adalah 

hukuman mati. Kalaupun tidak hukuman mati, paling tidak hukuman penjara 

seumur hidup, mengingat Indonesia bukan negara komunis, atheis, atau negara 

islam, melainkan negera demokrasi yang berasaskan Pancasila. Hal ini sebanding 

dengan tindak pelanggaran hukum yang telah dilakukan Gayus.  

Kalau pemerintah bisa bersikap demikian, maka hukum di Indonesia tidak 

akan lagi dipermainkan dan korupsi tidak akan merajalela seperti sekarang. 

Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dijamin dapat meningkat lebih dari apa 

yang pernah dirasakan sebelumnya. 

 

6. Judul: Sang Markus yang Kebal Hukum 
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CONTOH PARAGRAF ARGUMENTATIF 

 

Kendalikan Narkoba dari Penjara 

Ada “Jenderal Besar” yang mengendalikan peredaran narkotika dan obat-

obatan terlarang (narkoba) dari penjara. Posisi yang sedemikian tinggi itu 

membawahi “Kapolri”, “Kapolda”, hingga “Kapolsek”. Dengan sistem yang 

terstruktur itulah para pengedar narkoba bekerja. Omzet per hari bisa mencapai 

Rp 10 miliar, dengan tingkat produksi 3.650 ton/tahun. Bisa dibayangkan, dari 

penjara saja mampu berbuat demikian, apalagi jika di luar. 

Cerita tersebut bukanlah kabar baru, tetapi memang sudah sedemikian jauh 

keadaan sebagian besar penjara di negeri ini. Banyak mantan narapidana berkisah, 

penjara adalah sekolah yang sesungguhnya. Anda, setiap detik ketemu orang yang 

sama dalam kurun waktu yang lama. Interaksi dalam penjara menjadikan satu 

dengan lainnya seperti saudara. Barangkali merasa senasib, maka jalinan 

pertemanan menjadi lebih mudah terjadi. 

Satu dengan yang lain akan saling mengungkap perasaan sebagai orang 

terbui, tetapi juga berbagi pengalaman. Tukang curi motor akan berbagi 

pengalaman bagaimana menggunakan kunci T. Koruptor mungkin bercerita 

tentang bagaimana menguras uang negara. Demikian juga bankir sesat akan 

berbagi cara menggelapkan uang nasabah. Bukan tidak mungkin jika nanti 

diputuskan pengadilan masuk bui, 26 politisi yang terlibat suap cek perjalanan 

juga akan berkisah.  

Setiap napi akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan kelas dan kasta. 

Pencuri HP, burung, sepeda, dll tentu tidak akan bisa menikmati fasilitas ruang 

mewah. Tetapi jika mereka masuk dengan standar VIP ya akan mendapatkan 

banyak sekali fasilitas. Tidak mengherankan manakala di antara mereka ini 

“menghidupi” para penjaga. Apa boleh buat buat, beginilah keadaan penjara di 

republik ini. Kisah lama seperti ini masih terus bersambung. 

Maka, tidak ada sesuatu yang mengeherankan manakala di LP 

Nusakambangan ketemu “bandar paus” yang mengendalikan pasar narkoba. 

Dengan omset Rp 10 milair per hari, apa yang tidak bisa didapatkan? Bahkan jika 

perlu penjara dan seisinya pun bisa dibeli. Ini semua tidak bisa terjadi manakala 

tidak ada fasilitas dari para pengelola penjara. Dengan struktur bekerja yang rapi, 

mereka mengendalikan semua aparat di berbagai tingkatan. 

Maka jika terjadi operasi dadakan dan terbongkar jaringan, mereka akan 

tiarap sesaat. Setelah suasana cair dan negosisasi telah dibangun kembali ya lancar 

lagi. Penjara tidak akan pernah bisa steril karena negara tak mampu melakukan, 

bahkan sangat mungkin tidak sempat. Aparat penjara hanya sedikit saja yang 

bersih, sehingga dimungkinkan terjadi kolaborasi saling menguntungkan. 

Keadaan yang memprihatinkan ini sungguh tak diketahui kapan berakhir. 

 

(Sumber: Suara Merdeka, edisi Rabu 2 Maret 2011). 
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MEDIA GAMBAR KARIKATUR SIKLUS I 
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MEDIA GAMBAR KARIKATUR SIKLUS II 
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SOAL TES 

 

1) Cermatilah gambar karikatur berikut ini! Tentukan kata-kata kunci 

berdasarkan gambar karikatur tersebut! 

2) Kembangkan kata-kata kunci tersebut menjadi kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi! 

3) Simpulkan topik berdasarkan gambar karikatur tersebut! 

4) Buatlah kerangka argumentasi berdasarkan kata-kata kunci dan topik gambar 

karikatur! 

5) Tulislah paragraf argumentatif minimal tiga paragraf, berdasarkan gambar 

karikatur tersebut, kata-kata kunci yang telah kamu tentukan, kalimat-kalimat 

berproposisi dan kerangka argumentasi yang telah kamu buat, serta berbagai 

data informasi yang telah kamu kumpulkan dari berbagai sumber dengan 

memperhatikan kriteria penilaian berikut. 

a. Kata-kata kunci sesuai topik dalam gambar karikatur. 

b. Kalimat-kalimat yang mengandung proposisi. 

c. Simpulan topik berdasarkan gambar karikatur. 

d. Kerangka argumentasi. 

e. Bertujuan meyakinkan orang lain. 

f. Kekritisan menganalisis masalah. 

g. Kemampuan menyampaikan fakta sebagai bahan pembuktian. 

h. Kemampuan menyelesaikan masalah. 

i. Kesesuaian jenis dan pola pengembangan paragraf. 

j. Kesesuaian judul dengan isi. 

k. Penggunaan ejaan dan tanda baca. 

l. Penggunaan diksi atau pilihan kata. 

m. Keefektifan kalimat. 

n. Kohesi dan koherensi. 

o. Kerapian tulisan. 

6) Tentukan judul yang sesuai dengan isi tulisan argumentatif yang telah kamu 

hasilkan! 
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INSTRUMEN PENILAIAN TES 

 

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. Mengidentifikasi topik 

dengan menentukan kata-

kata kunci, menyusun 

kalimat-kalimat 

berproposisi, dan 

menyimpulkan topik 

berdasarkan gambar 

karikatur. 

2. Mengorganisasikan isi 

tulisan argumentasi sesuai 

struktur dan pola 

pengembangan yang 

isinya bertujuan 

meyakinkan pembaca 

dengan menunjukkan 

fakta-fakta yang dapat 

mendukung gagasannya. 

3. Menulis argumentasi 

dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan 

EYD. 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

Uraian  

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian   

1. Tentukan kata-kata 

kunci, susun kalimat-

kalimat yang 

mengandung proposisi, 

kemudian simpulkan 

topik berdasarkan 

gambar karikatur 

tersebut! 

2. Buatlah kerangka 

argumentasi 

berdasarkan kata-kata 

kunci dan topik gambar 

karikatur dan 

kemukakan fakta-fakta 

sehingga dapat 

meyakinkan pembaca! 

 

3. Tulislah minimal tiga 

paragraf argumentatif 

dengan memperhatikan 

penggunaan bahasa dan 

EYD! 

 

Indikator penilaian dirinci ke dalam aspek-aspek penilaian untuk 

mempermudah dalam pengorganisasian nilai. Setiap aspek diberi skor antara 1 

sampai 4. Skor tersebut dikali dengan bobot yang sudah ditentukan sehingga 

diperoleh nilai akhir menulis paragraf argumentasi. Skor menulis paragraf 

argumentasi dijelaskan melalui rubrik penilaian yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

 

Perhitungan nilai akhir dalam skala 0 s.d. 100 adalah sebagai berikut. 

 

         Nilai akhir : Jumlah skor yang diperoleh x 100 

                  Jumlah skor maksimal 

No. Aspek Penilaian 
No.  

Soal 

Rentang Skor 
Bobot 

Skor 

Maksimal 1 2 3 4 

1. Pemahaman topik 

1) Kata-kata kunci 

berdasarkan gambar 

karikatur 

2) Kalimat-kalimat yang 

mengandung proposisi 

3) Simpulan topik 

berdasarkan gambar 

karikatur 

 

1 

 

 

2 

 

3 

     

2 

 

 

3 

 

2 

 

8 

 

 

12 

 

8 

2. Pengorganisasian isi 

1) Kerangka argumentasi 

2) Bertujuan meyakinkan 

orang lain 

3) Kekritisan 

menganalisis masalah  

4) Kemampuan 

menyampaikan fakta 

sebagai bahan 

pembuktian  

5) Kemampuan 

menyelesaikan masalah 

6) Kesesuaian jenis 

paragraf, struktur, dan 

pola pengembangan 

argumentasi 

7) Kesesuaian judul 

dengan isi 

 

4 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

 

6 

     

5 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

 

2 

 

 

 

2 

 

20 

20 

 

20 

 

20 

 

 

 

20 

 

8 

 

 

 

8 

3. Penggunaan bahasa dan 

EYD 

1) Ejaan dan tanda baca 

2) Diksi atau pilihan kata 

3) Keefektifan kalimat 

4) Kohesi dan koherensi 

5) Kerapian tulisan 

 

 

5 

5 

5 

5 

5 

     

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

8 

8 

8 

8 

8 

Jumlah Skor Maksimal 184 



117 

 

 

 

Aspek penilaian tersebut dijabarkan dalam kriteria penilaian keterampilan 

menulis argumentasi siswa. Kriteria penilaian tersebut dijelaskan pada tabel 3 

berikut. 

 

Tabel 3. Kriteria Penilaian Menulis Paragraf Argumentasi 

Aspek Penilaian Kriteria Rentang 

Skor 

Kategori 

1. Pengidentifikasian 

topik 

1) Kata-kata kunci 

berdasarkan 

gambar karikatur 

 

 

 

a. Menentukan hingga 9 atau 

lebih kata kunci 

b. Menentukan hingga 7-8 kata 

kunci 

c. Menentukan 4-6 kata kunci  

d. Hanya menentukan 3 kata 

kunci 

 

 

4 

 

3 

 

2 

1 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

Kurang 

2) Kalimat-kalimat 

berproposisi 

a. Membuat 9 atau lebih kalimat 

berproposisi 

b. Membuat 6-8 kalimat 

berproposisi 

c. Membuat 3-5 kalimat 

berproposisi 

d. Kalimat yang dibuat tidak 

mengandung proposisi 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik  

 

Cukup  

 

Kurang  

3) Simpulan topik 

berdasarkan 

gambar karikatur 

a. Topik yang disimpulkan tepat 

dan benar sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

b. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat meskipun sudah 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

c. Topik yang disimpulkan 

kurang tepat dan kurang 

sesuai dengan gambar 

karikatur dan kata-kata kunci 

d. Topik yang disimpulkan salah 

dan tidak sesuai dengan 

gambar karikatur dan kata-

kata kunci 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup  

 

 

 

Kurang 
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2. Pengorganisasian 

isi 

1) Kerangka 

argumentasi 

 

 

 

a. Kerangka yang dibuat sangat 

lengkap dan mengulas topik 

secara rinci 

b. Kerangka yang dibuat 

lengkap namun kurang 

mengulas topik secara rinci 

 

c. Kerangka yang dibuat kurang 

lengkap dan tidak mengulas 

topik secara rinci  

d. Kerangka yang dibuat terlalu 

sederhana dan tidak 

mengulas topik secara rinci 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

2) Bertujuan 

meyakinkan orang 

lain 

a. Pembaca meyakini dan 

terpengaruh dengan isi 

argumen 

b. Pembaca meyakini argumen 

tapi tidak terpengaruh 

c. Pembaca kurang yakin 

terhadap kebenaran argumen 

yang disampaikan 

d. Pembaca tidak merasa yakin 

dan menolak argumen yang 

disampaikan 

4 

 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

3) Kekritisan 

menganalisis 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis dan 

komprehensif. 

b. Masalah yang muncul 

dianalisis secara kritis namun 

kurang komprehensif 

c. Masalah yang muncul hanya 

dianalisis secara sederhana 

dan tidak komprehensif  

d. Masalah yang muncul tidak 

dianalisis sama sekali 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

 

4) Menyampaikan 

fakta sebagai 

bahan pembuktian 

a. Penyampaian fakta sangat 

jelas dan mendukung 

gagasan 

b. Penyampaian fakta jelas dan 

cukup mendukung gagasan 

c. Penyampaian fakta cukup 

jelas tapi kurang mendukung 

gagasan 

 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 
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d. Penyampaian fakta kurang 

jelas dan tidak mendukung 

gagasan 

1 Kurang 

5) Kemampuan 

menyelesaikan 

masalah 

a. Masalah yang muncul dapat 

terselesaikan secara 

komprehensif 

b. Masalah yang muncul dapat 

terseselaikan, namun tidak 

komprehensif 

 

c. Hanya sebagian kecil masalah 

yang dapat diselesaikan.  

d. Masalah yang muncul tidak 

dapat diselesaikan 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

Kurang 

6) Kesesuaian jenis 

paragraf,  struktur, 

dan pola 

pengembangan 

argumentasi 

a. Jenis paragraf argumentatif, 

struktur dan pola 

pengembangan sangat sesuai 

dan runtut 

b. Jenis paragraf argumentatif, 

pola pengembangan sesuai 

(induksi maupun deduksi) 

namun struktur kurang runtut 

c. Jenis paragraf argumentatif, 

tapi pola pengembangan 

tidak sesuai (tidak 

menggunakan pola induksi 

atau deduksi) dan struktur 

tidak runtut 

d. Jenis paragraf 

nonargumentatif, struktur dan 

pola pengembangan tidak 

sesuai 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

 

 

Kurang 

7) Kesesuaian judul 

dengan isi tulisan 

a. Judul menarik dan sangat 

sesuai atau mencerminkan isi 

tulisan. 

b. Judul menarik dan cukup 

sesuai dengan isi tulisan  

c. Judul kurang sesuai atau 

kurang memberikan 

gambaran isi tulisan. 

d. Judul tidak sesuai dan tidak 

memberikan gambaran isi 

tulisan. 

4 

 

 

3 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

Baik 

 

Cukup 

 

 

Kurang 
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3. Penggunaan   

bahasa dan EYD 

1) Penggunaan ejaan 

dan tanda baca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Terdapat 0-5 kesalahan ejaan 

dan tanda baca 

b. Terdapat 6-10 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

c. Terdapat 11-15 kesalahan 

ejaan dan tanda baca 

d. Terdapat 16 atau lebih 

kesalahan ejaan dan tanda 

baca 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

2) Penggunaan diksi 

atau pilihan kata 

 

 

 

 

 

a. Kata-kata yang digunakan 

tepat atau sesuai konteks dan 

dapat mengekspresikan 

gagasan secara jelas 

b. Kata-kata yang digunakan 

sesuai dengan konteks, 

namun kurang menunjukkan 

gagasan secara jelas  

c. Kata-kata yang digunakan 

kurang sesuai konteks dan 

tidak menunjukkan gagasan 

secara jelas  

d. Kata-kata yang digunakan 

tidak sesuai konteks dan 

tidak mengekspresikan 

gagasan 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

Baik 

 

 

 

Cukup 

 

 

Kurang 

3) Keefektifan 

kalimat 

a. Kalimat disusun secara efektif 

sesuai syarat kehematan, 

kelogisan, kesejajaran, dan 

penekanan sehingga pembaca 

dapat memahami makna 

secara tepat  

b. Kalimat yang disusun tidak 

sepenuhnya memenuhi syarat 

kalimat efektif sehingga 

dapat menimbulkan 

kesalahan penafsiran 

c. Kalimat yang disusun hanya 

memenuhi salah satu syarat 

kalimat efektif sehingga 

pembaca sulit memahami 

makna yang disampaikan 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik 

 

 

 

 

Cukup 
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d. Kalimat tidak disusun secara 

efektif sehingga pembaca 

tidak dapat memahami 

makna yang disampaikan 

secara tepat 

1 Kurang 

4) Kohesi dan 

koherensi 

a. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertautan makna (kohesi) dan 

keruntutan makna 

(koherensi) sehingga menjadi 

padu 

b. Kalimat-kalimat membentuk 

suatu pengertian atau 

pertauatan makna, tapi 

penyusunannya kurang runtut 

c. Kalimat-kalimat kurang 

membentuk suatu pengertian 

atau pertautan makna dan 

tidak disusun secara runtut 

d. Kalimat-kalimat tidak 

menunjukkan adanya 

pertautan dan keruntutan 

makna (tidak kohesif dan 

koheren) 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Sangat 

baik 

 

 

 

 

Baik  

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

5) Kerapian tulisan a. Tulisan jelas terbaca dan tidak 

ada coretan 

b. Tulisan terbaca dan ada 

sedikit coretan 

c. Tulisan terbaca dan banyak 

coretan 

d. Tulisan sulit dibaca dan 

banyak coretan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Sangat 

baik 

Baik 

 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kriteria penilaian tersebut digunakan sebagai acuan penilaian keterampilan 

menulis argumentasi. Pedoman penilaian dijelaskan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. Pedoman Penilaian Keterampilan Menulis Argumentasi 

No Kategori Rentang Skor 

1.  

2. 

3. 

4. 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Kurang  

85-100 

75-84 

60-74 

0-59 
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PEDOMAN DESKRIPSI PERILAKU EKOLOGIS 

 

Deskripsi perilaku ekologis diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap 

perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Perilaku siswa diamati 

dan dideskripsikan sesuai pedoman berikut ini. 

 

1. Deskripsikan kesiapan siswa dalam pembelajaran menulis argumentasi dengan 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Deskripsikan perhatian siswa terhadap penjelasan guru! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. Deskripsikan keaktifan siswa dalam kegiatan tanya jawab dengan guru! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. Deskripsikan aktivitas siswa dalam kegiatan diskusi kelompok! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

5. Deskripsikan antusiasme siswa terhadap tugas yang diberikan guru! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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PEDOMAN CATATAN HARIAN GURU 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : ............................................... 

Tempat  : ............................................... 

 

1. Jelaskan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran menulis argumentasi 

dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Jelaskan respon dan keaktifan siswa terhadap pembelajaran menulis 

argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. Uraikan situasi kelas selama proses pembelajaran menulis argumentasi dengan 

media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci berlangsung! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. Uraikan keseriusan dan kejujuran siswa pada saat menulis argumentasi! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

5. Jelaskan kepercayaan diri siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi atau 

hasil menulis argumentasi! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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PEDOMAN CATATAN HARIAN SISWA 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : ............................................... 

Kelas   : ............................................... 

Nomor presensi : ............................................... 

  

1. Uraikan perasaan dan kesan Anda mengenai pembelajaran menulis 

argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Kemukakan pendapat Anda tentang penggunaan media gambar karikatur dan 

teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. Uraikan kemudahan dan kesulitan yang Anda alami pada saat melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik 

pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. Tuliskan saran Anda terhadap kegiatan pembelajaran menulis argumentasi 

dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian adalah 

sebagai berikut. 

 

1. Bagaimanakah kesan Anda mengenai pembelajaran menulis argumentasi 

dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci? 

2. Bagaimanakah pendapat Anda tentang penggunaan media gambar karikatur 

dan teknik pancingan kata kunci dalam pembelajaran menulis argumentasi? 

3. Bagaimanakah pendapat Anda tentang cara guru menyampaikan pembelajaran 

menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci? 

4. Kemudahan dan kesulitan apa saja yang Anda alami selama pembelajaran 

menulis argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata 

kunci? 

5. Apa saja saran yang dapat Anda berikan terhadap pembelajaran menulis 

argumentasi dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 
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PEDOMAN SOSIOMETRI 

 

Mata Pelajaran : Bahasa dan Sastra Indonesia 

Nama   : ............................................... 

Kelas   : ............................................... 

Nama kelompok : ............................................... 

 

1. Tuliskan nama teman kelompok diskusimu! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Tuliskan dua nama teman sekelompokmu yang aktif dalam diskusi kelompok! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

3. Tuliskan dua nama teman sekelompokmu yang pasif dalam diskusi kelompok! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. Tuliskan dua nama teman sekelompokmu yang usil dan suka mengganggu 

dalam diskusi kelompok! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

5. Tuliskan dua nama teman sekelompokmu yang fokus dalam diskusi kelompok! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

6. Tuliskan dua nama teman sekelompokmu yang suka membantu teman yang 

mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran menulis argumentasi 

dengan media gambar karikatur teknik pancingan kata kunci! 

Hasil:......................................................................................................................

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 
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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 dengan anggota kelompoknya. 

3. Aktivitas siswa pada saat menulis argumentasi. 

4. Aktivitas siswa pada saat mempresentasikan hasil diskusi atau hasil menulis 

argumentasi. 

5. Aktivitas siswa pada saat diwawancarai oleh peneliti. 
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