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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Tahap Observasi Awal atau Studi Pendahuluan 

Tahap observasi awal atau studi pendahuluan adalah salah satu tahap yang 

harus dilaksanakan pada penelitian tindakan kelas. Tahap observasi awal atau studi 

pendahuluan dilakasanakan dengan tujuan mendapatkan informasi awal mengenai 

permasalahan tertentu yang terjadi dalam pembelajaran di satu kelas. Setelah 

pelaksanaan observasi awal maka peneliti dapat menentukan langkah selanjutnya 

dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 

Peneliti melakukan observasi awal atau studi pendahuluan dalam 

melaksanakan penelitian tindakan kelas. Peneliti melakukan observasi awal pada 

tanggal 3 Desember 2009. Observasi awal dilakukan di kelas X-6 SMA Negeri 22 

Bandung. Observasi awal dilakukan di SMA Negeri 22 Bandung karena peneliti akan 

melaksanakan penelitian di sana. Peneliti melaksanakan observasi awal di kelas X-6 

karena rekomendasi dari guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMAN 22 Bandung.  

Studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan angket siswa dan 

wawancara guru serta siswa. Pertanyaan dalam angket siswa bersifat umum mengenai 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Berdasarkan hasil angket yang disebarkan 

peneliti di kelas X-6 diperoleh hasil 70% siswa menganggap kegiatan pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia belum terlaksana dengan baik, 63% siswa menyatakan 

penyampaian materi dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia belum maksimal, 

79% siswa menganggap metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 
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Bahasa dan Sastra Indonesia belum baik, 80% siswa menyatakan bahwa 

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia belum menggunakan media pembelajaran, 

64% siswa menganggap pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia belum melatih 

kemampuan mereka untuk berpikir kritis, dan menurut 65% siswa menyatakan bahwa 

keterampilan berbahasa yang paling sulit dipelajari adalah pembelajaran menulis. 

Berdasarkan hasil angket tersebut didapatkan kesimpulan bahwa ada 

permasalahan dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas X-6. 

Permasalahan tersebut mencakup proses kegiatan pembelajaran, penyampaian materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, kemampuan berpikir kritis 

siswa tidak dilatih dalam kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran menulis dianggap 

sebagai pembelajaran keterampilan berbahasa yang paling sulit. Hasil angket 

ditetapkan sebagai data awal yang mendukung latar belakang dilakukannya penelitian 

tindakan kelas di kelas X-6 SMA Negeri 22 Bandung. 

Hasil angket yang dilakukan pada tahap observasi awal  didukung oleh 

wawancara dengan guru dan siswa. Wawancara dilakukan setelah penyebaran angket 

dan hasil angket diketahui. Wawancara dilakukan pada guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia yang mengajar di kelas X-6, yaitu Ibu Anih dan tiga orang siswa kelas X-6. 

Wawancara dilakukan secara informal di saat istirahat di ruang guru. Berdasarkan 

hasil wawancara pada guru Bahasa dan Sastra Indonesia didapatkan informasi bahwa 

memang respon siswa terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia masih 

kurang. Selain itu metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa 

dan Sastra Indonesia masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional 
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karena prioritas pembelajaran ada pada aspek kognitif yang mengedepankan 

perolehan nilai siswa. Materi yang paling sulit diajarkan adalah materi pembelajaran 

menulis terutama menulis paragraf argumentasi. Hal tersebut dikarenakan masih 

banyak siswa yang mendapatkan nilai menulis paragraf argumentasi di bawah KKM. 

Wawancara juga dilakukan pada siswa kelas X-6. Siswa yang diwawancara 

sebanyak tiga orang. Wawancara dilakukan kepada Adlizar Subhan, Putri Auliya dan 

Tsani Nur Famy. Proses wawancara dilakukan secara informal ketika waktu istirahat 

setelah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara 

pada tahap studi pendahuluan didapatkan informasi yang tidak jauh berbeda dengan 

hasil angket.  

Adlizar Subhan mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia belum berlangsung secara maksimal, materi pembelajaran masih 

disampaikan secara konvensional, tidak ada penggunaan media pembelajaran, dan 

materi yang paling sulit adalah materi pembelajaran menulis khususnya menulis 

paragraf argumentasi. Putri Auliya mengatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan 

Adlizar. Ia mengatakan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia masih 

membosankan, kegiatan pembelajaran hanya memprioritaskan aspek kognitif yang 

mengedepankan nilai evaluasi, kemampuan berpikir kritis tidak dilatih dalam 

kegiatan pembelajaran, menulis adalah materi pembelajaran yang sulit dipelajari 

salah satunya adalah materi menulis paragraf argumentasi. Tsani Nur Famy 

mengatakan penyampaian materi Bahasa dan Sastra Indonesia belum disampaikan 

dengan baik, tidak ada penggunakan media pembelajaran, metode pembelajaran 
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kurang variatif sehingga ada kesan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia itu 

membuat jenuh siswa, kemampuan berpikir kritis untuk menyikapi permasalahan 

tertentu tidak dilakukan dalam pembelajaran, dan materi yang paling sulit dipelajari 

adalah materi menulis paragraf argumentasi. 

Berdasarkan hasil angket dan wawancara yang dilakukan terlihat bahwa 

permasalahan terjadi dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas X-6 

khususnya dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Permasalahan yang 

diketahui berdasarkan observasi awal tersebut menjadi acuan peneliti untuk 

menentukan langkah selanjutnya dalam penelitian tindakan kelas. Permasalahan yang 

terjadi di kelas X-6 akan diselesaikan oleh peneliti dengan penggunaan model deep 

dialogue/critical thinking dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

 

4.2 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.2.1 Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti dalam 

penelitian tindakan kelas. Perencanaan tindakan dilakukan dalam setiap siklusnya. 

Pada siklus satu perencanaan tindakan dilakukan berdasarkan hasil studi pendahuluan 

yang telah dilakukan. Perencanaan tindakan terdiri dari beberapa tahap, yakni 

mengidentifikasi masalah dan menerapkan alternatif pemecahan masalah, 

menentukan tempat dan tanggal penelitian, menentukan observer penelitian, 

menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran, mengembangkan skenario 
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pembelajaran, menyiapkan sumber pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, 

menyusun alat evaluasi pembelajaran, mengembangkan format observasi. 

1) Mengidentifikasi masalah dan menerapan alternatif pemecahan masalah 

Sebelum merencanakan tindakan yang lebih terperinci, peneliti mengidentifikasi 

masalah dan menentukan altrnatif pemecahan masalah. Identifikasi masalah diketahui 

dari hasil observasi awal atau studi pendahuluan yang dilakukan di kelas X-6 SMA 

Negeri 22 Bandung. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti 

didapatkan permasalahan yang mencakup proses kegiatan pembelajaran, 

penyampaian materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, 

kemampuan berpikir kritis siswa tidak dilatih dalam kegiatan pembelajaran, dan 

pembelajaran menulis argumentasi dianggap sebagai pembelajaran keterampilan 

berbahasa yang paling sulit. Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut dapat 

disimpulkan bahwa permasalahan ada pada pembelajaran menulis argumentasi. 

Permasalahan ini mencakup proses pembelajarannya dan hasil evaluasi berupa 

paragraf argumentasi. 

Oleh karena itu peneliti mencari alternatif pemecahan permasalahan tersebut 

dengan membaca berbagai referensi dari buku, internet, media masa, jurnal, dll 

mengenai berbagai metode, teknik, dan model pembelajaran. Akhirnya peneliti 

menemukan model pembelajaran yang dianggap cocok untuk menyelesaikan 

permasalahan di kelas X-6, yaitu model deep dialogue/critical thinking. Setelah 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai model pembelajaran ini, 

peneliti memutuskan untuk menggunakan model tersebut dalam kegiatan penelitian 
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tindakan kelas. Pembelajaran menulis paragraf argumentasi berupa proses 

pembelajarannya dan hasil evaluasinya yang menjadi permasalahan di kelas X-6 akan 

peneliti selesaikan dengan penggunaan model deep dialogue/critical thinking. 

2) Menentukan tempat dan tanggal penelitian 

Perencanaan dalam siklus satu yang dilakukan peneliti setelah mengidentifikasi 

masalah dan menentukan alternatif adalah menentukan tempat dan tanggal penelitian. 

Peneliti melakukan kegiatan penelitian di kelas X-6 dan kebetulan dalam kegiatan 

PLP (pendidikan latihan profesi) peneliti mengajar di kelas X-6 SMAN 22 Bandung. 

Peneliti menentukan tempat penelitian sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan. 

Peneliti berencana menggunakan ruang multimedia  SMAN 22 Bandung untuk 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Akan tetapi pada tanggal 29 April 2010 ruang 

multimedia tidak dapat digunakan oleh peneliti karena digunakan oleh guru mata 

pelajaran lain. Oleh karena itu, peneliti menentukan tempat lain. Akhirnya peneliti 

memilih alternatif tempat lainnya sebagai tempat penelitian. Setelah mencari tempat, 

akhirnya peneliti berhasil menggunakan labolatorium fisika. Ruangan itu digunakan 

karena memiliki infokus dan tidak sedang digunakan. Peneliti menghubungi petugas 

labolatorium untuk meminta izin menggunakan ruangan labolatorium fisika. 

Akhirnya peneliti mendapatkan izin untk menggunakan ruangan tersebut.  

Tanggal penelitian untuk siklus satu peneliti tetapkan pada tanggal 29 April 2010 

pada hari Kamis. Hari Kamis dipilih karena jadwal pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia di kelas X-6 adalah hari rabu dan kamis. Siklus satu ditetapkan pada 

tanggal 29 April 2010 karena penulis berusaha mengefektifkan waktu penelitian yang 
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bersamaan dengan waktu pelaksanaan PLP. Selain itu tanggal tersebut dipilih karena 

telah disetujui oleh dua dosen pembimbing setelah instrumen penelitian disetujui dan 

dapat digunakan dalam penelitian.  

3) Menentukan observer penelitian 

Salah satu instrumen yang digunakan dalam kegiatan penelitian tindakan kelas 

adalah lembar observasi. Lembar observasi diisi oleh observer (pengamat). Oleh 

karena itu, peneliti sebelum kegiatan pelaksanaan dan observasi penelitian, peneliti 

menentukan observer penelitian. Observer penelitian dipilih oleh peneliti berdasarkan 

kredibelitasnya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.  

Observer yang dipilih oleh peneliti adalah Dra. Anih Ruhyani dan Dra. Hj. Mimie 

Sendaruwati selaku guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMAN 22 Bandung serta 

Anggie Anggraeni selaku teman sejawat peneliti yang sama-sama praktik di SMA 

Negeri 22 Bandung dalam kegiatan PLP. 

4) Menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran 

Permasalahan yang terjadi di kelas X-6 dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia adalah pembelajaran menulis paragraf argumentasi. Oleh karena itu 

berdasarkan permasalahan tersebut peneliti menentukan pokok bahasan yang akan 

disampaikan dalam siklus satu adalah  materi menulis paragraf argumentasi.  

Pokok bahasan atau materi menulis paragraf argumentasi yang akan disampaikan 

dalam siklus satu terdiri dari pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, jenis paragraf, 

pengertian paragraf argumentasi, ciri-ciri paragraf argumentasi, dan contoh paragraf 

argumentasi. Pokok bahasan tersebut peneliti dapatkan dari buku paket Bahasa dan 
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Sastra Indonesia kelas X, dan buku-buku referensi lainnya yang berhubungan dengan 

menulis, paragraf, dan karangan argumentasi. Selain itu peneliti juga memanfaatkan 

media internet sebagai sumber referensi materi menulis paragraf argumentasi yang 

akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran. 

5)  Mengembangkan skenario pembelajaran 

Salah satu tahapan dalam perencanaan siklus satu adalah mengembangkan 

skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran dituangkan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun oleh 

peneliti sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar proses 

pembelajaran lebih sistematis dan efektif. Hal penting dalam penyusunan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) ini adalah pengembangan skenario pembelajaran 

yang meliputi langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dalam 

penelitian disusun berdasarkan model pembelajaran deep dialogue/critical thinking. 

Model deep dialogue/critical thinking diaplikasikan dalam kegiatan inti 

pembelajaran. Hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan skenario 

pembelajaran berdasarkan model deep dialogue/critical thinking adalah sebagai 

sebagai berikut. 

a) Membentuk kelompok yang terdiri dari minimal empat orang. 

b) Memberikan pertanyaan terbuka mengenai permasalahan tertentu pada setiap 

kelompok. 

c) Membangun dinamika siswa dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan terbuka 

mengenai permasalahan tertentu dengan dialog mendalam dan berpikir kritis. 
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d) Meminta siswa mengkritisi topik permasalahan yang ada dalam paragraf 

argumentasi tersebut dengan melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya. 

e) Mengamati kegiatan dialog mendalam dan berpikir kritis siswa di setiap kelompok. 

f) Meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog mendalam 

dan berpikir kritis mengenai permasalahan tertentu yang diajukan oleh guru. 

g) Memberi umpan balik pada siswa mengenai laporan hasil dialog mendalam dan 

berpikir kritis yang mereka sampaikan. 

h) Meminta siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti dan fakta 

dalam bentuk paragraf argumentasi berdasarkan proses dialog mendalam yang 

telah mereka lakukan mengenai topik permasalahan yang mereka kritisi. 

Peneliti mengharapkan dengan mengembangkan skenario pembelajaran, 

penelitian dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. 

Permasalahan kelas X-6 diharapkan dapat teratasi dengan pengembangan skenario 

pembelajaran berdasarkan model deep dialogue/critical thinking. Proses 

pembelajaran yang cenderung monoton karena penggunaan model konvensional 

dapat teratasi dengan pembelajaran yang peneliti lakukan. Oleh karena itu, 

penyusunan RPP yang di dalamnya termasuk pengembangan skenario pembelajaran 

harus disusun semaksimal mungkin dalam tahap perencanaan tindakan.  

 

 

6) Menyiapkan sumber pembelajaran 
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Sumber pembelajaran harus disiapkan pada tahap perencanaan tindakan. Sumber 

pembelajaran adalah berbagai sumber referensi yang penulis gunakan untuk kegiatan 

pembelajaran. Sumber pembelajaran didapat dari buku-buku, jurnal, media masa, dan 

internet. Sebelum pelaksanaan tindakan, penyiapan sumber pembelajaran perlu 

dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan 

peneliti lakukan.  

Sumber pembelajaran yang disiapkan dalam tahap perencanaan siklus satu ini di 

antaranya buku Argumentasi dan Narasi karangan Gorys Keraf, buku Kompeten 

Berbahasa Indonesia untuk Siswa Kelas X karangan Mafrukhi, buku berjudul Aktif 

dan Kreatif berbahasa Indonesia karangan Ali Abdul Samad, buku Menuli Tanpa 

Rasa Takut karangan St. Kartono, jurnal berjudul Pembelajaran Menulis Karangan 

Ilmiah Berbasis Deep Dialogue/Critical Thinking karya Umi Salamah.  

7) Menyiapkan media pembelajaran 

Media memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu manfaat 

media pembelajaran adalah menarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan 

memperhatikan. Oleh  karena itu, peneliti dalam kegiatan pembelajaran menggunakan 

media untuk membantu berjalannya proses pembelajaran yang baik. Model deep 

dialogue/critical thinking tidak membatasi penggunaan media dalam pembelajaran. 

Hal itu mempermudah peneliti menentukan dan menyiapkan media pembelajaran 

dalam kegiatan penelitian tindakan kelas.  

Media yang disiapkan oleh peneliti pada siklus satu adalah media power point 

yang ditampilkan melalui infokus. Media yang digunakan berisi materi mengenai 
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menulis paragraf argumentasi. Materi yang ditampilkan berupa slide show power 

point. Alat yang digunakan dalam penelitian siklus satu adalah laptop dan infokus. 

Alat-alat tersebut peneliti siapkan sebelum kegiatan penelitian.  

8) Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

Alat evaluasi yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah lembar tes. 

Dalam PTK lembar tes tersebut merupakan instrumen penelitian yang digunakan 

sebagai alat pengumpul data. Peneliti mempersiapkan lembar tes menulis paragraf 

argumentasi yang berfungsi sebagai instrumen penelitian juga sebagai alat evaluasi 

pembelajaran.  

Alat evaluasi berupa lembar tes ini disiapkan penulis sebelum pelaksanaan siklus 

satu. Dalam alat evaluasi tersebut, siswa harus menuliskan nama, nomor presensi, dan 

hari/tanggal. Sebuah perintah untuk menulis paragraf argumentasi tertulis pada 

lembar tes. Selanjutnya tersedia baris kosong yang harus diisi dengan karya siswa 

berupa paragraf argumentasi.  

9) Mengembangkan format observasi 

Salah satu ciri khas penelitian tindakan kelas adanya proses observasi. Orang yang 

melakukan observasi disebut observer dan alat untuk mencatat penilaian hasil 

observasi disebut lembar observasi. Lembar observasi merupakan instrumen 

penelitian. Selain itu dalam tahap perencanaan tindakan, menentukan observer dan 

mengembangkan format observasi sangatlah penting. 

Dalam pengembangan format observasi, peneliti menyesuaikannya dengan 

langkah-langkah pembelajaran menggunakan model deep dialogue/critical thinking. 
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Hal-hal yang dinilai oleh kegiatan observasi adalah setiap langkah yang ada dalam 

pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking. Sedangkan penilaiannya sendiri 

memiliki 5 skala, yaitu 5 untuk sangat baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk 

kurang, 1 untuk sangat kurang.  

 

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan kelas merupakan realisasi dari teori dan teknik mengajar 

serta tindakan (treatment) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan 

dilaksanakan berdasarkan perencanaan pelaksanaan yang telah dibuat, tetapi perlu 

diingat bahwa tindakan itu tidak secara mutlak dikendalikan oleh rencana, mengingat 

dinamika proses pembelajaran di kelas menuntut penyesuaian dan adaptasi.  

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh peneliti di siklus satu beracuan 

pada rencana tindakan siklus satu. Pelaksanaan tindakan merupakan aplikasi kegiatan 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi menggunakan model deep dialogue/ 

critical thinking. Hal tersebut sebagai alternatif pemecahan masalah yang ada di kelas 

X-6 yang telah diidentifikasi sebelumnya.  

Tempat, hari, dan tanggal penelitian dilaksanakan sesuai dengan perencanaan 

yang telah dilakukan. Penelitian siklus satu dilaksanakan pada hari kamis tanggal  29 

April 2010. Penelitian siklus satu dilaksanakan di ruang multimedia. Pembelajaran 

dimulai pukul 06.45, karena pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas X-6 

dilaksanakan pada jam kesatu dan kedua. Seluruh siswa kelas X-6 memasuki ruangan 

multimedia dan duduk secara rapi dan tertib.  
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Observer penelitian yang terdiri dari tiga orang, yaitu Dra Anih Ruhyani, Dra. 

Hj. Mimie Sendaruwati, dan Anggie Anggraini. Observer ditentukan pada saat tahap 

perencanaan tindakan. Penulis menghubungi seluruh observer sebelum penelitian 

dilakukan. Seluruh observer yang semuanya guru Bahasa dan Sastra Indonesia dapat 

hadir dengan tepat waktu dan dapat menunjukan kerjasama yang kooperatif dengan 

peneliti. Dra. Anih Ruhyani dan Dra. Hj. Mimie Sendaruwati adalah guru tetap SMA 

Negeri 22 Bandung, sedangkan Anggie Anggraeni adalah teman sejawat peneliti yang 

sama-sama praktik di SMA Negeri 22 Bandung.  

Peneliti memberikan lembar observasi sebagai salah satu instrumen penelitian 

kepada tiga observer. Selain itu peneliti juga memberikan RPP (rencana pelaksanaan 

pembelajaran). Sebelum pelaksanaan tindakan siklus satu dimulai, peneliti 

memberikan informasi pengisian lembar observasi kepada observer.  

Pada pukul 06.45 WIB pembelajaran sudah dimulai. Peneliti melaksanakan 

semua langkah awal pembelajaran yang ada dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Peneliti mengucapkan salam pada siswa dan mengajak mereka berdoa. 

Setelah itu peneliti mengecek kehadiran siswa kelas X-6. Setelah jumlah siswa yang 

hadir diketahui barulah peneliti melakukan apersepsi sesuai dengan materi yang yang 

akan dipelajari pada hari itu. Aparsepsi yang peneliti lakukan adalah mengingatkan 

siswa untuk mengungkapkan beberapa permasalahan yang terjadi di sekitar 

lingkungan siswa. Permasalahan yang diungkapkan siswa diantaranya adalah masalah 

kekerasan remaja,  banjir, bencana alam, pergaulan bebas remaja, ujian nasional, 

kemacetan lalu lintas, dsb. Siswa diajak untuk memberikan pendapatnya mengenai 
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permasalahan yang mereka ungkapkan. Beberapa siswa memberikan pendapatnya 

mengenai permasalahan tersebut dan disertai alasan. Lalu peneliti mengaitkan dengan 

materi. Bahwa pendapat yang disertai alasan tersebut disebut argumen, dan argumen 

dapat dituangkan dalam sebuah paragraf. Paragraf tersebut disebut paragraf 

argumentasi.  

Setelah kegiatan apersepsi, peneliti menyampaikan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Standar kompetensi pembelajaran adalah 

mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato. Kompetensi 

dasarnya adalah menulis gagasan untuk mendukung pendapat dalam bentuk paragraf 

argumentasi. Peneliti menyampaikan secara langsung standar kompetensi dan 

kompetensi dasar dan dibantu oleh media power point dan infokus. Hal itu dilakukan 

agar siswa dapat mencatatnya. 

Tujuan pembelajaran juga disampaikan dalam kegiatan awal pelaksanaan 

siklus satu. Tujuan pembelajaran menulis paragraf argumentasi peneliti sampaikan 

secara langsung dan dibantu oleh media power point serta infokus. Tujuan 

pembelajaran disampaikan agar siswa menyadari apa yang harus siswa dapatkan 

ketika mengikuti pembelajaran ini. Selain tujuan pembelajaran, peneliti juga 

memaparkan manfaat pembelajaran. Manfaat pembelajaran disampaikan secara 

langsung dan menggunakan bantuan media power point serta infokus. Manfaat 

pembelajaran disampaikan secara rinci agar siswa mengetahui manfaat menulis 

paragraf argumentasi bagi kehidupan siswa. 
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Respon dari siswa terhadap langkah awal pembelajaran yang dilaksanakan 

guru sangat baik. Siswa nampak antusias dan aktif mengikuti pembelajaran. namun 

ada juga beberapa siswa yang tidak terlalu memperhatikan peneliti. Akan tetapi 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran. 

Penyampaian manfaat pembelajaran merupakan langkah akhir dalam kegiatan awal 

pembelajaran. Langkah awal pembelajaran dilaksanakan selama 10 menit. 

Kegiatan pembelajaran sekaligus penelitian tetap dilanjutkan. Kali ini hal 

yang dilakukan adalah pelaksanaan langkah inti kegiatan pembelajaran. Hal pertama 

yang dilakukan peneliti dalam kegiatan inti adalah menjelaskan materi pembelajaran 

menggunakan media power point dan infokus. Peneliti meminta seluruh siswa kelas 

X-6 yang mengikuti pembelajaran untuk bersikap tenang dan memperhatikan 

penjelasan materi. Peneliti menjelaskan mengenai pengertian paragraf, ciri-ciri 

paragraf, jenis paragraf, pengertian paragraf argumentasi, ciri-ciri paragraf 

argumentasi, dan contoh paragraf argumentasi. Pokok bahasan yang disampaikan 

adalah pokok bahasan yang telah disusun sebelumnya pada tahap perencanaan 

pembelajaran.  

Setelah peneliti menjelaskan materi menulis paragraf argumentasi, peneliti 

memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya. Tidak ada pertanyaan yang diajukan 

oleh siswa berkaitan dengan materi. Peneliti bertanya kembali kepada siswa 

mengenai pemahaman siswa terhadap materi menulis paragraf argumentasi. Ternyata 

seluruh siswa telah memahami materi atau pokok bahasan yang peneliti sampaikan. 
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Setelah penjelasan materi, peneliti meminta siswa untuk duduk secara 

berkelompok. Pembentukan kelompok adalah awal dari pelaksanaan model deep 

dialogue/critical thinking. Tidak ada kendala berarti dalam pembentukan kelompok. 

Hal ini dikarenakan kursi dan meja siswa yang ada di ruang labolatorium fisika sudah 

tersusun secara berkelompok. Peneliti meminta siswa menyiapkan diri untuk 

melakukan kegiatan dialog mendalam. Pembentukan kelompok dilakukan dengan 

tertib dan kondusif.  

Pembangunan dinamika kelompok dimulai memberikaan pertanyaan terbuka 

pada siswa mengenai permasalahan yang ada di sekitar mereka. Peneliti meminta 

siswa mengangkat topik permasalahan yang akan mereka dialogkan. Peneliti 

memberi waktu kurang lebih sepuluh menit. Setelah sepeuluh menit, peneliti meminta 

laporan siswa mengenai tema permasalahan yang akan mereka angkat. Kelompok 

satu mengangkat tema perilaku pedofilia yang marak terjadi akhir-akhir ini, 

kelompok kedua membahas mengenai kemacetan lalu lintas, kelompok tiga 

membahas kekerasan pada anak, dan kelompok ke empat mengangkat tema tawuran. 

Berdasarkan tema yang siswa angkat, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka 

mengenai pendapat, alasan mengenai pendapat, data dan fakta yang mendukung 

pendapat mengenai permasalahan tertentu yang mereka pilih. 

Setelah itu peneliti meminta siswa melalukan dialog mendalam mengenai 

permasalahan yang mereka pilih. Siswa diminta melakukan dialog selama dua puluh 

menit. Setelah itu, peneliti meminta masing-masing kelompok melaporkan hasil 

dialog yang mereka lakukan. Kegiatan dialog dilakukan untuk melatih kemampuan 
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berpikir kritis siswa dalam menanggapi permasalahan tertentu, itulah tujuan dari 

model deep dialogue/critical thinking. Peneliti mengawasi setiap kelompok ketika 

melakukan dialog mendalam. Peneliti berkeliling dari satu kelompok ke kelompok 

lain untuk  memperhatikan dinamika yang terjadi dalam kelompok. Selain itu peneliti 

juga membatu menjawab pertanyaan siswa ketika ada hal yang mereka bingungkan 

dan ingin tanyakan. 

Proses dialog mendalam yang dilakukan dalam kelompok berjalan dengan 

lancar dan kondusif. Ada siswa yang sangat aktif dalam kegiatan dialog tersebut dan 

kemampuan berpikir kritis mereka sangat terlihat, tetapi ada juga sebagian siswa yang 

masih pasif dan tidak banyak berpartisipasi untuk membangun dinamika kelompok 

melalui dialog mendalam dan berpikir kritis. 

Setelah waktu melakukan dialog habis, maka peneliti meminta setiap 

kelompok melaporkan hasil dialognya. Akhirnya setiap kelompok melalui salah satu 

siswa dalam kelompok tersebut menyampaikan secara lisan hasil dialog mendalam 

yang siswa lakukan. Peneliti sebagai guru memberikan umpan balik berupa pujian 

dan tanggapan terhadap hasil dialog tersebut. 

Setelah siswa melakukan dialog mendalam dan melaporkan hasilnya. Peneliti 

membagikan instrumen penelitian yang lain berupa lembar tes menulis paragraf 

argumentasi. Setelah semua siswa mendapatkan lembar tes tersebut, meneliti 

meminta siswa menuangkan pendapat disertai alasan serta fakta-fakta pendukung 

mengenai permasalahan yang telah siswa bahas pada kegiatan dialog ke dalam 

paragraf argumentasi. Siswa menulis paragraf argumentasi secara individu. Tema 
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paragraf argumentasi tersebut adalah permasalahan yang telah mereka saksikan dalam 

tayangan video mengenai pemanasan global dan  telah mereka kritisi bersama melalui 

dialog mendalam.  

Siswa menulis paragraf argumentasi dengan tenang. Mereka terlihat sungguh-

sunguh mengerjakan paragraf argumentasi. Mereka tidak terlalu banyak kesulitan 

karena paragraf yang siswa tulis berdasarkan kegiatan dialog mendalam dan berpikir 

kritis yang siswa lakukan sebelumnya. Peneliti memperhatikan proses menulis yang 

siswa lakukan. Sesekali ada pertanyaan mengenai teknik penulisan. Penulis 

memberikan pengarahan pada beberapa siswa yang bertanya tersebut. Peneliti 

memberikan waktu selama dua puluh menit untuk menulis paragraf argumentasi.  

Setelah waktu dua puluh menit berlalu, peneliti meminta siswa 

mengumpulkan paragraf argumentasi yang telah mereka tulis. Lalu pneliti bersiap 

untuk melaksanakan kegiatan akhir pembelajaran. peneliti meminta siswa untuk 

menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Peneliti bertanya pada siswa siapa yang 

bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari itu.  

Aldi Andika Pratama menyimpulkan kegiatan dengan mengatakan bahwa 

pada hari ini siswa belajar mengenai menulis paragraf argumentasi. Pembelajaran 

yang dilakukan mencakup penyampaian materi paragraf argumentasi, melalukan 

dialog mengenai permasalahan tertentu, dan menulis paragraf argumentasi. Setelah 

itu peneliti meminta siswa lain untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaaran. 

Sendhi Anshari Rasyid menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan 

mengatakan bahwa paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat 
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disertai alasan dan fakta yang mendukung. Selain itu pembelajaran yang dilakukan 

tadi membahas permasalahan tertentu yang terjadi dimasyarakat mengenai suatu 

melalui kegiatan dialog mendalam. Setelah itu siswa diminta menulis paragraf 

argumentasi berdasarkan hasil dialog tersebut. 

Setelah perwakilan siswa mampu menyimpulkan kegiatan pembelajaran, 

peneliti pun menyimpulkan pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran dilakukan 

oleh siswa dan guru. Setelah menyimpulkan kegiatan pembelajaran, peneliti 

melakukan refleksi. Guru meminta siswa menyampaikan apa yang siswa rasakan 

setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, apa yang siswa dapatkan dari kegiatan 

pembelajaran, dan apa masukan atau saran yang mereka berikan untuk pembelajaran 

selanjutnya. Siswa menuliskan refleksinya pada secarik kertas. Peneliti 

menyimpulkan hasil refleksi pembelajaran sebagai berikut. Siswa merasa senang 

dengan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa mendapatkan pengetahuan 

mengenai materi menulis paragraf argumentasi, saran untuk pembelajaran selanjutnya 

adalah tetap menggunakan media pembelajaran yang menarik, berorientasi pada 

siswa tetapi guru juga menyampaikan materi, dan menyajikan permasalahan yang 

terjadi sehari-hari. 

Setelah kegiatan refleksi selesai, peneliti menutup pelajaran dengan 

menyampaikan terimakasih dan meminta siswa untuk belajar lebih giat lagi. Setelah 

itu peneliti mengucapkan salam dan meminta siswa kelas X-6 untuk kembali ke 

kelas. Siswa meninggalkan labolatorium dengan tenang dan tertib, karena peneliti 

telah memberitahu mereka agar keluar ruangan dengan tertib. 
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4.2.3  Observasi Aktivitas Guru 

Lembar obsrvasi aktivitas guru merupakan salah satu instrumen penelitian 

yang digunakan oleh peneliti. Lembar observasi ini digunakan oleh peneliti sebagai 

pengumpul data berupa nilai dari pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking 

yang diberikan oleh observer. Observer yang ditunjuk untuk mengisi lembar 

observasi ini ada tiga orang. Semua observer adalah guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia. Observer pertama adalah Dra. Anih Ruhyani, observer kedua adalah Dra. 

Hj. Mimie Sendaruwati, observer ketiga adalah Anggie Anggraini. Penilaian terhadap 

pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking dilakukan saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Observer mengamati dan menilai peneliti dalam 

mengaplikasikan model deep dialogue/critical thinking secara langsung. Nilai 

observasi ditulis dalam lembar observasi aktivitas guru. Selanjutnya, setelah seluruh 

observer memberikan penilaian, peneliti menganalisis lembar observasi tersebut 

untuk mengetahui hasil pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking. Peneliti 

mengecek dan menghitung pengamatan aktivitas guru. Data hasil pengamatan 

aktivitas guru dianalisis berdasarkan pencapaian skala penilaian setiap aspek yang 

diberikan tiga pengamat. Hasil analisis ini sebagai refleksi untuk perencanaan 

tindakan selanjutnya. 

Nilai rata-rata yang diperoleh peneliti dari ketiga observer untuk seluruh 

aspek aplikasi model deep dialogue/critical thinking adalah 3,1. Nilai 3,1 dalam skala 

penilaian observasi aktivitas guru memiliki arti baik. Secara keseluruhan penampilan 
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guru dalam mengaplikasikan model deep dialogue/critical thinking sudah dianggap 

baik oleh ketiga observer. Mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Akan 

tetapi karena siklus pertama merupakan penampilan pertama peneliti untuk 

menerapkan model deep dialogue/critical thinking dalam pembelajaran, maka 

kekurangan sangat dirasakan oleh peneliti. Pada pendeskripsian hasil observasi siklus 

satu ini peneliti mendeskripsikan keseluruhan aspek atau kegiatan yang ada dalam 

model deep dialogue/ critical thinking. Hal tersebut dikarenakan keseluruhan aspek 

model deep dialogue/ critical thinking masih dirasa kurang maksimal 

pengaplikasiannya pada siklus pertama.  

Kegiatan membentuk kelompok yang terdiri minimal empat orang dinilai 

cukup karena memperoleh nilai 3. hal ini dikarena pembentukan kelompok belum 

efektif. Setiap kelompok terdiri dari sembilan samapai sepuluh orang siswa, dan itu 

dirasa terlalu banyak oleh observer sehingga proses dialog mendalam tidak berjalan 

efektif. Nilai 3 juga diperoleh untuk aspek memberikan pertanyaan terbuka pada 

setiap kelompok. Nilai tiga yang berarti cukup diberikan oleh observer karena 

pertanyaan terbuka yang diajukan peneliti masih bersifat umum dan tidak spesifik 

kepada permasalahan yang diangkat oleh siswa.  

Kegiatan membangun dinamika membangun dinamika kelompok dengan 

memotivasi siswa untuk membahas permasalahan tertentu dengan dialog mendalam 

dan berpikir kritis memperoleh nilai 2,7. Hal ini memiliki arti kegiatan membangun 

dinamika kelompok dengan memotivasi siswa untuk membahas permasalahan 

tertentu dengan dialog mendalam dan berpikir kritis dinilai cukup oleh ketiga 



97 
 

 

observer. Nilai ini diperoleh karena peneliti belum mampu membangun dinamika 

kelompok siswa dengan maksimal dan kurang memberikan motivasi pada siswa 

untuk melakukan kegiatan deep dialog/critical thinking.  

Nilai 3 diperoleh dari observer untuk kegiatan meminta siswa mengkritisi 

permasalahan dengan melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya. Nilai tiga 

memiliki pengertian cukup. Hal ini dikarenakan peneliti tidak memberitahu teknik 

melakukan dialog mendalam untuk berpikir kritis sebelumnya pada siswa. Ketiga 

observer mengharapkan peneliti mengungkapkan terlebih dahulu bagaimana proses 

deep dialogue/critical thinking yang harus dilakukan siswa. Nilai baik diperoleh 

untuk kegiatan mengamati kegiatan dialog mendalam dan berpikir kritis siswa di 

setiap kelompok. Ketiga observer memberikan nilai 4 untuk kegiatan ini. Ketiga 

observer menilai kegiatan mengamati dan mengawasi dialog mendalam yang 

dilakukan siswa sudah baik, karena peneliti berkeliling ke setiap kelompok dan 

mengawasi proses dialog yang mereka lakukan dan memberika jawaban atau arahan 

bila ada hal yang belum dipahami siswa.  

Kegiatan meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis mengenai permasalahan tertentu yang diajukan oleh 

guru mendapatkan nilai rata-rata 2,7. Nilai 2,7 memiliki arti cukup. Nilai ini 

diperoleh karena peneliti kurang tegas untuk meminta siswa melaporkan laporan hasil 

dialog mendalam dan berpikir kritisnya. Hal ini berakibat dua kelompok tidak mau 

menyampaikan laporan hasil dialog mendalam.  
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Kegiatan memberi umpan balik pada siswa mengenai laporan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis yang mereka sampaikan dinilai cukup oleh ketiga 

observer. Nilai yang didapatkan adalah 2,7. Nilai ini diperoleh karena peneliti sudah 

memberikan umpan balik berupa pujian dan juga tanggapan. Akan tetapi karena ada 

dua kelompok yang tidak menyampaikan laporan hasil dialog mendalam dan berpikir 

kritis, maka peneliti tidak dapat memberikan umpan balik kepada dua kelompok 

tersebut.  

Kegiatan terakhir yang diobservasi oleh observer adalah kegiatan meminta 

siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti dan fakta dalam bentuk 

paragraf argumentasi berdasarkan proses dialog mendalam yang telah mereka 

lakukan mengenai topik permasalahan yang mereka kritisi. Ketiga observer 

memberikan nilai rata-rata 4. Hal itu berarti kegiatan yang dilakukan peneliti sudah 

baik. Peneliti meminta siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti 

dan fakta dalam bentuk paragraf argumentasi setelah peneliti memberikan umpan 

balik atas proses dialog mendalam yang dilakukan siswa. Kegiatan ini dinilai baik 

karena penulis sudah tegas dan memberikan pengarahan singkat pada siswa untuk 

menuangkan gagasannya mengenai permasalahan tertentu yang mereka dialogkan ke 

dalam sebuah paragraf argumentasi.  

 

4.2.4 Analisis Paragraf Argumentasi Siswa 

Lembar tes menulis paragraf argumentasi adalah salah satu instrumen 

penelitian yang digunakan oleh peneliti. Lembar tes menulis paragraf argumentasi ini 
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disi oleh siswa berupa paragraf argumentasi. Tulisan paragraf argumentasi tersebut 

menjadi data yang dianalisis oleh peneliti. Penganalisisan dilakukan dengan 

berpedoman pada format penilaian. Peneliti membagi hasil menulis paragraf menjadi 

tiga kategori yang didasarkan perolehan skala penilaian, yaitu baik, cukup, dan 

kurang. Berikut adalah analisis hasil pembelajaran berupa paragraf argumentasi pada 

siklus satu. 

  

Tabel 4.1 

Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus I 

No 
 

Nama Nlai Aspek Nilai 
Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Adlizar Subhan 10 4 6 6 4 4 6 6 6 52 
2 Aldi Andika Pratama 10 10 10 10 10 8 8 9 9 84 
3 Arafah Urfatania Ifa 10 8 10 8 8 6 8 9 9 76 
4 Bram Kusumajaya 10 4 4 8 8 6 6 6 4 56 
5 Faisal Sidik 10 10 10 10 10 4 2 12 12 80 
6 Fina Belia Bestari 10 10 10 10 10 6 6 12 15 89 
7 Firdha Rizky Ramadahany 10 6 6 4 6 6 6 6 9 59 
8 Fitri Sismawati 10 4 6 6 4 4 2 6 6 50 
19 Hafidzi Hidayat 10 4 6 6 4 6 6 9 6 57 
10 Hendi Susanto 10 10 10 10 10 8 8 12 9 86 
11 Husna Hadiyan 10 10 10 10 6 6 6 9 6 73 
12 Iqbal Fahrizal 10 8 10 6 8 6 8 6 6 68 
13 Kiki Kurniasih 10 4 6 4 6 6 6 6 9 57 
14 Muhamad Givaldha Fajar 10 6 6 10 4 6 6 6 6 54 
15 Marakes Gagah Rani 10 10 10 10 10 8 8 9 9 84 
16 Muhammad Fadil 10 6 8 10 6 6 6 9 9 62 
17 Muhammad Rizaldi Akbar 10 6 6 8 6 4 6 6 6 58 
18 Muhammad Ziko R 10 8 10 8 6 6 6 12 12 78 
19 Nadia Husnullaila 10 8 8 6 6 6 6 9 9 68 
20 Nurul Nida Aghnia 10 6 6 8 4 4 6 6 6 56 
21 Ockti Suharti 10 6 6 6 4 4 6 6 6 54 
22 Petrus Januar Saleh 10 8 8 8 6 6 8 6 6 66 
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23 Putri Auliya 10 8 8 8 8 6 6 6 6 66 
24 Putri Ilma Agnia 10 6 8 6 6 8 6 6 6 62 
25 Putri Kania Audina 10 6 8 6 6 4 6 6 6 58 
26 Qorita Ayna Muthahhari 10 6 8 6 6 6 6 9 9 66 
27 Raden Detha Jati Pratama 10 6 8 6 6 6 8 6 9 65 
28 Refi Nurani 10 6 8 6 6 6 6 6 6 60 
29 Rianty Pratiwi 10 8 8 8 6 6 6 9 9 70 
30 Ruthiara Tunggadewi 10 8 8 8 6 6 6 9 9 70 
31 Sarah Fidhiah 10 6 8 6 6 6 4 6 6 58 
32 Sendhi Anshari Rasyid 10 10 10 10 10 8 8 12 9 87 
33 Triani Kamalia 10 6 6 6 6 4 6 9 9 59 
34 Tsani Nur Famy 10 6 6 6 6 4 6 9 9 59 
35 Wahyu Fathria 10 8 8 8 6 6 6 6 6 64 
36 Zulqaidandy Rahman 10 8 8 8 6 6 8 6 6 66 

Nilai Total 2376 
Nilai Rata-rata 66 

 

Keterangan 

1 = Kesatuan  

2 = Kepaduan  

3 = Kelangkapan  

4 = Urutan  

5 = Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan  

6 = Alasan, data, dan fakta yang mendukung  

7 = Pembenaran fakta dan data  

8 = Kalimat  

9 = EYD  

 

Tabel 4.2  

Tabel Kategori Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus I 

No Nama Siswa Kategori 

Baik (80-100) Cukup (60-79) Kurang (<59) 

1 Aldi Andika Pratama √   
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2 Faisal Sidik √   

3 Fina Belia Bestari √   

4 Hendi Susanto √   

5 Marakes Gagah Rani √   

6 Sendhi Anshari Rasyid √   

7 Arafah Urfatania Ifa  √  

8 Husna Hadiyan  √  

9 Iqbal Fahrizal  √  

10 Muhammad Fadil  √  

11 Muhammad Ziko   √  

12 Nadia Husnullaila  √  

13 Petrus Januar Saleh  √  

14 Putri Auliya  √  

15 Putri Ilma Agnia  √  

16 Qorita Ayna Muthahhari  √  

17 Raden Detha Jati Pratama  √  

18 Refi Nurani  √  

19 Rianty Pratiwi  √  

20 Ruthiara Tunggadewi  √  

21 Wahyu Fathria  √  

22 Zulqaidandy Rahman  √  

23 Adlizar Subhan   √ 

24 Bram Kusumajaya   √ 

25 Firdha Rizky R   √ 

26 Fitri Sismawati   √ 

27 Hafidzi Hidayat   √ 

28 Kiki Kurniasih   √ 
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29 Muhamad Givaldha Fajar    √ 

30 Muhammad Rizaldi    √ 

31 Nurul Nida Aghnia   √ 

32 Ockti Suharti   √ 

33 Putri Kania Audina   √ 

34 Sarah Fidhiah   √ 

35 Triani Kamalia   √ 

36 Tsani Nur Famy   √ 

Jumlah 6 siswa 16 siswa 14 siswa 

 

 

 

 

Grafik 4.1 

Grafik Kategori Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus I 



 

 

 

Kategori Baik 

 

Nama   : Fina Belia B

Skor   : 89 

Kategori : Baik 

Perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Sudah banyak sanksi
yang diberikan oleh pihak sekolah agar perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun 
faktanya, perkelahian masih terjadi. Biasanya, perkelahian disebabkan oleh hal yang 
sepele, contohnya bercanda kelewatan yang menyebabkan sakit hati, berbicara kasar, 
sampai masalah pribadi yang dibesar
perkelahian. Diperlukan solusi tepat agar masalah ini dapat diselesaikan, peraturan 
sekolah harus diperketat, contohnya bisa dengan mewajibkan murid sekolah langsung 
pulang kerumah sehabis jam belajar usai agar siswa tidak nongkrong di suatu tempat 
dan berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan masalah serta merugikan orang
yang berada di sekitarnya. 
  

Analisis paragraf yang ditulis oleh Fina Belia B adalah sebagai berikut.
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Perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Sudah banyak sanksi
yang diberikan oleh pihak sekolah agar perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun 
faktanya, perkelahian masih terjadi. Biasanya, perkelahian disebabkan oleh hal yang 

contohnya bercanda kelewatan yang menyebabkan sakit hati, berbicara kasar, 
sampai masalah pribadi yang dibesar-besarkan merupakan faktor utama dimulainya 
perkelahian. Diperlukan solusi tepat agar masalah ini dapat diselesaikan, peraturan 

rketat, contohnya bisa dengan mewajibkan murid sekolah langsung 
pulang kerumah sehabis jam belajar usai agar siswa tidak nongkrong di suatu tempat 

hal yang dapat menimbulkan masalah serta merugikan orang
yang berada di sekitarnya.  

Analisis paragraf yang ditulis oleh Fina Belia B adalah sebagai berikut.
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Perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Sudah banyak sanksi-sanksi 
yang diberikan oleh pihak sekolah agar perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun 
faktanya, perkelahian masih terjadi. Biasanya, perkelahian disebabkan oleh hal yang 

contohnya bercanda kelewatan yang menyebabkan sakit hati, berbicara kasar, 
besarkan merupakan faktor utama dimulainya 

perkelahian. Diperlukan solusi tepat agar masalah ini dapat diselesaikan, peraturan 
rketat, contohnya bisa dengan mewajibkan murid sekolah langsung 

pulang kerumah sehabis jam belajar usai agar siswa tidak nongkrong di suatu tempat 
hal yang dapat menimbulkan masalah serta merugikan orang-orang 

Analisis paragraf yang ditulis oleh Fina Belia B adalah sebagai berikut. 
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Paragraf argumentasi yang ditulis Fina Belia memiliki satu kalimat utama, yakni 

sebagai berikut. 

 

 Perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan.  

 

Peneliti memberi nilai lima untuk unsur kesatuan paragraf. Hal tersebut 

dikarenakan paragraf argumentasi yang ditulis memiliki satu kalimat utama. Selain 

itu kalimat utama dalam paragraf tersebut juga mengandung  ide pokok keseluruhan 

paragraf argumentasi yang ditulis. Kalimat utama paragraf tersebut mewakili isi 

keseluruhan paragraf argumentasi yang ditulis, yaitu mengenai permasalahan 

perkelahian pelajar. Nilai untuk aspek kesatuan adalah lima. 

2) Kepaduan 

Kepaduan dalam paragraf mengacu kepada hubungan erat antar kalimat. Setiap 

kalimat dalam sebuah paragraf harus memperlihatkan hubungan yang erat. Paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Fina Belia memperlihatkan hubungan yang erat antar 

kalimatnya, mudah dipahami hungungan antar kalimatnya, dan tidak melompat-

lompat. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat-kalimat berikut. 

 

Perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Sudah 
banyak sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah agar 
perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun faktanya, perkelahian 
masih terjadi. Biasanya, perkelahian disebabkan oleh hal yang 
sepele, contohnya bercanda kelewatan yang menyebabkan sakit hati, 
berbicara kasar, sampai masalah pribadi yang dibesar-besarkan 
merupakan faktor utama dimulainya perkelahian. Diperlukan solusi 
tepat agar masalah ini dapat diselesaikan, peraturan sekolah harus 
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diperketat, contohnya bisa dengan mewajibkan murid sekolah 
langsung pulang kerumah sehabis jam belajar usai agar siswa tidak 
nongkrong di suatu tempat dan berbuat hal-hal yang dapat 
menimbulkan masalah serta merugikan orang-orang yang berada di 
sekitarnya.  

 

Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang menyatakan ide pokok paragraf 

bahwa perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Kalimat kedua dan ketiga 

mengemukakan fakta yang mendukung kalimat utama bahwa walaupun sudah banyak 

sanksi dari pihak sekolah tetap saja perkelahian pelajar masih terjadi. Setelah kalimat 

kedua dan ketiga yang mengungkapkan fakta pendukung kalimat utama, kalimat 

keempat mengungkapkan penyebab perkelahian pelajar berupa bercanda yang 

kelewatan, berkata kasar sampai masalah pribadi yang dibesar-besarkan. Kalimat 

kelima berisi solusi yang dikemukakan penulis untuk mengatasi permasalahan 

perkelahian pelajar seperti peraturan sekolah yang diperketat dengan mewajibkan 

siswa pulang langsung ke rumah usai jam pelajaran selesai.  

Terlihat jelas hubungan erat antar kalimat dalam paragraf yang ditulis. Dimulai 

dari kalimat utama berupa pendapat penulis bahwa perkelahian pelajar di Indonesia 

sulit dihentikan, lalu didukung oleh fakta yang mendukung kalimat utama di kalimat 

kedua dan ketiga, lalu dikemukakan faktor penyebab perkelahian pelajar pada kalimat 

keempat, serta diakhiri oleh kalimat kelima yang menyatakan solusi penulis atas 

permasalahan perkelahian pelajar. Kepaduan paragraf argumentasi yang ditulis Fina 

Belia diberi nilai lima. 

3) Kelengkapan 
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Kelengkapan sebuah paragraf adalah adanya kalimat penjelas yang mendukung 

kalimat utama. Kalimat penjelas merupakan unsur penting untuk melengkapi sebuah 

paragraf. Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Fina Belia diberi nilai lima. Hal itu 

dikarenakan paragraf argumentasi yang ditulis memiliki beberapa kalimat penjelas 

yang mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas yang ada dalam paragraf yang 

ditulis oleh Fina Belia adalah sebagai berikut. 

 

Sudah banyak sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak 
sekolah agar perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun 
faktanya, perkelahian masih terjadi. Biasanya, perkelahian 
disebabkan oleh hal yang sepele, contohnya bercanda kelewatan 
yang menyebabkan sakit hati, berbicara kasar, sampai masalah 
pribadi yang dibesar-besarkan merupakan faktor utama dimulainya 
perkelahian. Diperlukan solusi tepat agar masalah ini dapat 
diselesaikan, peraturan sekolah harus diperketat, contohnya bisa 
dengan mewajibkan murid sekolah langsung pulang kerumah 
sehabis jam belajar usai agar siswa tidak nongkrong di suatu 
tempat dan berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan masalah serta 
merugikan orang-orang yang berada di sekitarnya.  

 

Kalimat penjelas tersebut sangat menunjang kalimat utama. Kalimat penjelas 

pertama dan kedua menyatakan fakta pendukung kalimat utama. Kalimat penjelas ke 

tiga menjelaskan penyebab perkelahian pelajar. Kalimat penjelas keempat 

menjelaskan solusi penulis untuk mengatasi perkelahian pelajar. Kalimat utama dan 

kalimat penjelas membentuk unsur kelengkapan paragraf. 

4) Urutan 

Urutan mengacu kepada seluruh kalimat yang membangun paragraf memiliki 

urutan ide secara logis. Urutan hampir sama dengan kepaduan, akan tetapi urutan 



107 
 

 

lebih menitik beratkan pada urutan ide logis keseluruhan paragraf. Paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Fina Belia memiliki urutan yang sempurna. Hal ini 

terlohat dari paragraf argumentasi yang ia tulis sebagai berikut. 

 

Perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Sudah 
banyak sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah agar 
perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun faktanya, 
perkelahian masih terjadi. Biasanya, perkelahian disebabkan oleh 
hal yang sepele, contohnya bercanda kelewatan yang 
menyebabkan sakit hati, berbicara kasar, sampai masalah pribadi 
yang dibesar-besarkan merupakan faktor utama dimulainya 
perkelahian. Diperlukan solusi tepat agar masalah ini dapat 
diselesaikan, peraturan sekolah harus diperketat, contohnya bisa 
dengan mewajibkan murid sekolah langsung pulang kerumah 
sehabis jam belajar usai agar siswa tidak nongkrong di suatu 
tempat dan berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan masalah serta 
merugikan orang-orang yang berada di sekitarnya.  

 

Urutan ide yang logis terlihat dari paragraf tersebut. Penulis mengungkapkan 

terlebih dahulu  inti permasalahan yang menjadi ide pokok dalam kalimat utama, 

yaitu perkelahian pelajar di Indonesia yang sulit dihentikan. Selanjutnya penulis 

mengungkapkan fakta yang mendukung pernyataannya bahwa walaupun sanksi telah 

diberikan pihak sekolah perkelahian masih saja berlangsung. Urutan paragraf 

selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab perkelahian pelajar seperti bercanda 

yang kelewatan, berkata kasar, dan permasalahan pribadi yang dibesar-besarkan. Dan 

urutan akhir paragraf adalah pengungkapan solusi yang dapat dilakukan untuk 

menghentikan masalah perkelahian pelajar. Berdasarkan urutan logis yang 

dikemukakan penulis dalam paragraf argumentasinya, penulis memberi nilai lima  

untuk unsur urutan. 
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5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Ciri khas paragraf argumentasi adalah memiliki pernyataan, ide, atau pendapat 

yang dikemukakan. Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Fina Belia memiliki 

pernyataan, ide, atau pendapat di awal paragraf, yaitu Perkelahian pelajar di 

Indonesia sulit dihentikan. Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulis 

mampu menarik perhatian ,meyakinkan dan mempengaruhi pembaca dengan sangat 

baik. Hal ini dikarenakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan pendapat sangat 

efektif dan tidak bertele-tele. Penulis secara tegas mengungkapkan pendapatnya 

bahwa perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Selain itu kalimat sederhana 

tersebut mampu menampung keseluruhan isi paragraf mengenai permasalahan 

perkelahian pelajar. Oleh karena itu peneliti memberi nilai lima untuk aspek 

pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan dalam paragraf argumentasi. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung  

Pernyataan, ide, dan pendapat yang dikemukakan dalam paragraf argumentasi 

harus didukung dengan alasan, data, dan fakta yang mendukung. Hal ini dilakukan 

untuk meyakinkan pembaca agar mempercayai hal yang ditulis. Fina Belia 

mengungkapkan alasan yang mendukung pendapatnya yang menyatakan bahwa 

perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. Alasan yang mendukung 

diungkapkan pada kalimat berikut. 

 

Sudah banyak sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah 
agar perkelahian antar pelajar tidak terjadi. Namun faktanya, 
perkelahian masih terjadi. 



109 
 

 

 

Alasan yang dikemukakan penulis untuk mendukung pendapatnya adalah bahwa 

sanksi-sanksi yang diberikan pihak sekolah tidak mampu menghentikan perkelahian 

pelajar. Akan tetapi alasan yang diberikan belum cukup kuat karena tidak disertai 

dengan fakta yang benar-benar terjadi. Alasan dikemukakan berdasarkan opini 

penulis mengenai alasan kenapa perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihentikan. 

Oleh karena itu walaupun pendapatnya mampu menarik pembaca, tetapi alasan 

pengungkapan pendapat masih kurang apalagi tidak disertai oleh data dan fakta 

empirik. Peneliti memberi nilai tiga untuk aspek penyampaian alasan, data, dan fakta 

yang mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta yang disampaikan 

Pembenaran data dan fakta yang disampaikan dalam paragraf argumentasi 

merupakan pembuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan 

melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis. Pengertian yang 

lebih sederhananya adalah keseluruhan isi paragraf argumentasi merupakan suatu 

pembuktian kebenaran yang dapat diterima secara logis. Pendapat dan alasan yang 

dikemukakan Fina Belia membuktikan kepada pembaca bahwa permasalahan 

perkelahian pelajar di Indonesia sulit dihilangkan. Hal tersebut didukung oleh alasan 

bahwa sanksi yang diberikan sekolah belum mampu menghentikan perkelahian 

pelajar. Akan tetapi karena paragraf tidak didukung fakta dan data maka peneliti 

hanya memberikan nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta yang 

disampaikan. 
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8) Kalimat 

Kalimat sangat penting dalam penulisan sebuah paragraf. Kalimat yang disusun 

harus efektif. Kalimat efektif berarti memiliki struktur yang tepat, penggunaan kata 

yang tepat dan tidak berlebihan, serta memiliki pengertian yang logis. Kalimat-

kalimat yang digunakan oleh Fina Belia  sudah efektif, kecuali pada kalimat kelima 

sebagai berikut. 

 

Diperlukan solusi tepat agar masalah ini dapat diselesaikan, 
peraturan sekolah harus diperketat, contohnya bisa dengan 
mewajibkan murid sekolah langsung pulang kerumah sehabis jam 
belajar usai agar siswa tidak nongkrong di suatu tempat dan 
berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan masalah serta 
merugikan orang-orang yang berada di sekitarnya. 
 

Kalimat tersebut terlalu panjang dan tidak efektif. Bahkan kalimat kelima dalam 

paragraf argumentasi yang ditulis Fina Belia dapat diurai menjadi beberapa kalimat 

lagi. Susunan kata masih salah dan penulisan kalimat belum terstruktur dengan baik 

karena unsur kalimat seperti subjek, predikat, objek/keterangan/pelengkap sulit 

diidentifikasi. Perbaikan kalimat tersebut sebagai berikut. 

 

Solusi tepat diperlukan agar masalah ini dapat diselesaikan. 
Peraturan sekolah harus diperketat, contohnya bisa dengan 
mewajibkan murid sekolah langsung pulang kerumah sehabis jam 
belajar usai . Hal itu dilakukan agar siswa tidak nongkrong di 
suatu tempat dan berbuat hal-hal yang dapat menimbulkan 
masalah serta merugikan orang-orang yang berada di sekitarnya. 
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 Nilai yang diberikan untuk aspek kalimat yang menyusun paragraf adalah 

empat. 

 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Penggunaan ejaan yang disempurnakan dalam paragraf penting untuk dianalisis. 

Oleh karena itu, peneliti menganalisis penggunaan ejaan berupa tanda baca, 

pemakaian huruf, dan penulisan kata dalam paragraf argumentasi yang ditulis Fina 

Belia. Penggunaan tanda baca sudah digunakan dengan benar, pemakaian huruf sudah 

benar, dan penulisan kata sudah benar untuk keseluruhan paragraf. Tidak ada 

kesalahan ejaan dalam paragraf yang ditulis oleh Fina belia. Oleh karena itu Fina 

Belia memperoleh nilai lima untuk penulisan ejaan.  

 

Nama  : Faisal Sidik 

Skor  : 80 

Kategori  : Baik 

 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri sendiri, orang lain, dan 
bangsa Indonesia karena perkelahian  pelajar. Mencerminkan watak pelajar tersebut 
maupun bangsa Indonesia yang tidak bisa mengintrol nafsu. Perkelahian pelajar 
umumnya terjadi dikalangan remaja karena pada masa ini emosi manusia Memuncak 
dan tidak bisa terkontrol. Perkelahian pelajar umumnya disebabkan tersinggungnya 
salah satu individu, entah itu masalah cinta, atau rasa tersinggung akibat tingkah laku 
atau perkataan yang bisa menimbulkan perkelahian. cara mengatasi perkelahian 
pelajar dengan cara mendekatkan diri kepada allah swa dan jangan mudah terbawa 
emosi karena emosi itulah yang dapat menimbulkan perkelahian pelajar. 
 

 

Analisis paragraf argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik adalah sebagai berikut. 
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1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik telah memenuhi aspek 

kesatuan. Hal itu dikarenakan paragraf yang ditulis Faisal Sidik memiliki satu kalimat 

utama yang terletak di awal paragraf. Kalimat utama paragraf argumentasi tersebut 

adalah sebagai berikut 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri 
sendiri, orang lain, dan bangsa Indonesia karena perkelahian  
pelajar mencerminkan watak pelajar tersebut maupun bangsa 
Indonesia yang tidak bisa mengintrol nafsu. 

 
 Kalimat tersebut mengandung ide pokok paragraf argumentasi. Karena paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik sudah memenuhi aspek kesatuan dengan 

baik, maka peneliti memberi nilai lima untuk aspek kesatuan. 

2) Kepaduan 

Kepaduan merupakan aspek ataupun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah 

paragraf. Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik memiliki kepaduan. 

Kepaduan menunjukkan kereratan antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan dalam 

paragraf argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik terlihat dari kalimat-kalimat 

dalam paragraf sebagai berikut. 

 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri 
sendiri, orang lain, dan bangsa Indonesia karena perkelahian  
pelajar mencerminkan watak pelajar tersebut maupun bangsa 
Indonesia yang tidak bisa mengintrol nafsu. Perkelahian pelajar 
umumnya terjadi dikalangan remaja karena pada masa ini emosi 
manusia memuncak dan tidak bisa terkontrol. Perkelahian pelajar 
umumnya disebabkan tersinggungnya salah satu individu, entah itu 
masalah cinta, atau rasa tersinggung akibat tingkah laku atau 
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perkataan yang bisa menimbulkan perkelahian. cara mengatasi 
perkelahian pelajar dengan cara mendekatkan diri kepada allah 
swa dan jangan mudah terbawa emosi karena emosi itulah yang 
dapat menimbulkan perkelahian pelajar. 

 

Hubungan yang erat nampak antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. 

Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang mengemukakan bahwa perkelahian 

remaja sangat berdampak buruk bagi diri, sendiri, orang lain dan bangsa Indonesia. 

Kalimat kedua berhubungan erat dengan kalimat pertama. Karena kalimat kedua 

mengungkapkan penyebab terjadinya perkelahian pelajar yaitu emosi manusia di usia 

remaja sedang memucak dan tidak bisa terkontrol. Kalimat ketiga pun 

mengungkapkan penyebab terjadinya perkelahian pelajar, yaitu masalah individu 

seperti cinta, perkataan, maupun tingkah laku. Kalimat keempat mengungkapkan cara 

mengatasi perkelahian pelajar. Berdasarkan analisis kepaduan terlihat hubungan erat 

antar kalimat dalam paragraf. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai lima untuk 

aspek kepaduan. 

3) Kelengkapan 

Kelengkapan paragraf merupakan hal yang harus ada dalam paragraf. Paragraf 

argumentasi yang ditulis Faisal Sidik telah memenuhi aspek kelengkapan, karena 

memiliki kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas yang 

ada dalam paragraf argumentasi yang ditulis Faisal Sidik adalah sebagai berikut. 

 

Perkelahian pelajar umumnya terjadi dikalangan remaja 
karena pada masa ini emosi manusia memuncak dan tidak bisa 
terkontrol. Perkelahian pelajar umumnya disebabkan 
tersinggungnya salah satu individu, entah itu masalah cinta, atau 
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rasa tersinggung akibat tingkah laku atau perkataan yang bisa 
menimbulkan perkelahian. cara mengatasi perkelahian pelajar 
dengan cara mendekatkan diri kepada allah swa dan jangan mudah 
terbawa emosi karena emosi itulah yang dapat menimbulkan 
perkelahian pelajar. 

 

Kalimat penjelas terdiri dari tiga kalimat. Kalimat penjelas pertama 

mengemukakan penyebab perkelahian pelajar berupa emosi yang tidak terkontrol. 

Kalimat penjelas kedua mengungkapkan  penyebab konkret perkelahian pelajar, yaitu 

masalah indovodu seperti cinta, tingkah laku, maupun perkataan. Sedangkan kalimat 

penjelas ketiga merupakan solusi untuk mengurangi atau menghentikan masalah 

perkelahian pelajar. Kalimat-kalimat penjelas yang diungkapkan Faisal Sidik dalam 

paragrafnya telah memenuhi aspek kelengkapan, oleh karena itu peneliti memberi 

nilai lima. 

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang dikemukakan Faisal Sidik telah memenuhi aspek 

urutan. Hal itu dikarenakan adanya urutan ide yang logis dalam paragrafnya. Urutan 

ide yang dikemukakan oleh Faisal Sidik adalah sebagai berikut.urutan pertama berupa 

pendapat dan pernyataan penulis bahwa perkelahian pelajar berdampak negatif. 

Urutan kedua adalah penyebab terjadinya perkelahian pelajar. Urutan ketiga adalah 

solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir perkelahian pelajar. Peneliti 

memberik nilai lima untuk aspek urutan 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 
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Penulis mengungkapkan pernyataan, ide, atau pendapat telah dikemukakan penulis 

dalam paragraf argumentasinya. Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Faisal Sidik dalam paragrafnya adalah sebagai berikut.  

 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri sendiri, 
orang lain, dan bangsa Indonesia karena perkelahian  pelajar 
mencerminkan watak pelajar tersebut maupun bangsa Indonesia 
yang tidak bisa mengintrol nafsu. 

 

Pendapat yang dikemukakan adalah bahwa perkelahian pelajar sangat berdampak 

buruk bagi diri sendiri, orang lain dan bangsa Indonesia karena perkelahian pelajar 

akan mencerminkan bangsa Indonesia tidak bisa mengontrol nafsu. Pendapat yang 

dikemukakan oleh Faisal Sidik ini  sudah benar dan mencerminkan sikap yang tegas, 

sehingga pembaca dapat terpengaruh. Oleh karena itu peneliti memberi nilai lima 

untuk nilai pernyataan, ide, atau pendapat. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan oleh penulis harus disertai 

alasan, data, dan fakta yang mendukung. Alasan telah dikemukakan oleh Faisal Sidik 

dalam paragraf argumntasi yang ditulisnya. Pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan Faisal Sidik adalah bahwa perkelahian pelajar dapat merugikan dan 

akan mencerminkan bangsa Indonesia yang tidak mampu mengontrol emosi. Alasan 

yang dikemukakan oleh Faisal Sidik kurang relevan dengan pendapat yang 

dikemukakan. Alasan yang diberikan oleh Faisal Sidik adalah sebagai berikut.  

Perkelahian pelajar umumnya terjadi dikalangan remaja karena pada masa ini emosi 
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manusia memuncak dan tidak bisa terkontrol. Penulis mengemukakan penyebab 

terjadinya perkelahian pelajar, bukan alasan kenapa perkelahian pelajar dapat 

merugikan bagi diri sendiri, orang tua, dan bangsa Indonesia. Selain itu paragraf 

argumentasi tidak dilengkapi dengan data  dan fakta maka peneliti memberi nilai dua 

untuk aspek alasan, data, dan fakta yang mendukung.  

7) Pembenaran data dan fakta 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Faisal Sidik dalam paragraf 

argumentasi yang ditulisnya sudah dikemukakan dengan baik. Akan tetapi, karena 

tidak didukung oleh alasan, data, dan fakta maka pembenaran fakta dan data tidak 

membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses 

penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis. Oleh karena itu peneliti memberi 

nilai satu untuk aspek pembenaran fakta dan data. 

8) Kalimat 

Kalimat efektif dan terstruktur harus digunakan dalam paragraf argumentasi. 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik telah menggunakan kalimat 

efektif, walaupun  ada beberapa kalimat yang tidak efektif. Berikut adalah kalimat-

kalimat yang digunakan untuk menyusun paragraf arumentasi yang ditulis oleh Faisal 

Sidik. 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri 
sendiri, orang lain, dan bangsa Indonesia karena perkelahian  
pelajar mencerminkan watak pelajar tersebut maupun bangsa 
Indonesia yang tidak bisa mengontrol nafsu. Perkelahian pelajar 
umumnya terjadi dikalangan remaja karena pada masa ini emosi 
manusia memuncak dan tidak bisa terkontrol. Perkelahian pelajar 
umumnya disebabkan tersinggungnya salah satu individu, entah itu 
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masalah cinta, atau rasa tersinggung akibat tingkah laku atau 
perkataan yang bisa menimbulkan perkelahian. cara mengatasi 
perkelahian pelajar dengan cara mendekatkan diri kepada allah 
swa dan jangan mudah terbawa emosi karena emosi itulah yang 
dapat menimbulkan perkelahian pelajar. 

 

Ada beberapa kalimat yang tidak efektif, diantaranya adalah kalimat berikut ini. 
 
 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri sendiri, orang 
lain, dan bangsa Indonesia karena perkelahian  pelajar 
mencerminkan watak pelajar tersebut maupun bangsa Indonesia 
yang tidak bisa mengintrol nafsu. 

 
 Kalimat tersebut dapat diuraikan menjadi dua buah kalimat sebagai berikut  

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri sendiri, orang 
lain, dan bangsa Indonesia. Hal itu mencerminkan watak pelajar 
maupun bangsa Indonesia tidak mampu mengontrol emosi.  
 

Karena dalam paragraf argumentasi tersebut ada kalimat yang tidak efektif maka 

peneliti memberi nilai empat untu aspek kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Ejaan adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf. 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Faisal Sidik memiliki beberapa kesalahan 

ejaan sebagai berikut.   

 

Perkelahian pelajar sangat berdampak buruk, bagi diri 
sendiri, orang lain, dan bangsa Indonesia karena perkelahian  
pelajar mencerminkan watak pelajar tersebut maupun bangsa 
Indonesia yang tidak bisa mengontrol nafsu. Perkelahian pelajar 
umumnya terjadi dikalangan remaja karena pada masa ini emosi 
manusia memuncak dan tidak bisa terkontrol. Perkelahian pelajar 
umumnya disebabkan tersinggungnya salah satu individu, entah itu 
masalah cinta, atau rasa tersinggung akibat tingkah laku atau 
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perkataan yang bisa menimbulkan perkelahian. cara mengatasi 
perkelahian pelajar dengan cara mendekatkan diri kepada allah swt 
dan jangan mudah terbawa emosi karena emosi itulah yang dapat 
menimbulkan perkelahian pelajar. 

 

Kesalahan pertama adalah penulisan tanda baca koma (,) setelah kata buruk. 

Seharusnya tanda baca (,) tersebut tidak perlu ditulis setelah kata buruk. Penulisan 

huruf a pada kata allah, seharusnya ditulis dengan huruf kapital, yaitu Allah. 

Penulisan kata singkatan SWT harus ditulis dengan huruf kapital semua, akan tetapi 

Faisal Sidik tidak menulisnya dengan huruf kapital. Karena ada tiga kesalahan ejaan 

dalam paragraf, maka peneliti memberi nilai empat untuk aspek ejaan.  

 

Kategori Cukup 

 

Nama  : M. Ziko 

Skor  : 78 

Kategori : Cukup 

 

Jalanan kota Banung sekarang ini sudah begitu mengkhawatirkan. Jalan-jalan 
sudah penuh dengan lubang yg tak kunjung diperbaiki sebut saja jl. Soekarno-Hatta. 
Jalan terpanjang di kota Bandung ini sudah begitu menkhawatirkan. Penyebab 
kecelakaan yaitu kualitas aspal jalan yang kurang bagus serta banyak kendaraan berat 
yang memasuki/ melewati jalan tersebut. Pemerintah yang kurang tanggap menangani 
masalah ini menjadikan jalan-jalan protokol tersebut semakin parah. oleh karena itu 
alangkah bijaksananya pemerintah bila dapat mengakhiri permasalahan ini dengan 
langkah-langkah yang baik dan tidak merugikan masyarakat. 

 

Analisis paragraf argumentasi yang ditulis oleh M. Ziko adalah sebagai berikut. 

1) Kesatuan 
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Paragraf yang ditulis oleh M. Ziko telah memenuhi unsur kesatuan. Hal tersebut 

terlihat dari kalimat utama yang ditulis berjumlah satu. Kalimat utama tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

Jalanan kota Bandung sekarang ini sudah begitu mengkhawatirkan.  
 

Kalimat utama yang ditulis di awal paragraf mengandung ide pokok paragraf, yaitu 

permasalahan jalan kota Bandung yang sudah mengkhwatirkan. Penulis memberi nilai 

lima untuk unsur kesatuan. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh M. Ziko telah memenuhi unsur kepaduan 

walaupun ada beberapa kalimat yang tidak memiliki hubungan yang erat. Hal tersebut 

dapat dilihat dari kalimat-kalimat berikut. 

 

Jalanan kota Bandung sekarang ini sudah begitu 

mengkhawatirkan. Jalan-jalan sudah penuh dengan lubang yg tak 

kunjung diperbaiki sebut saja jl. Soekarno-Hatta. Jalan terpanjang 

di kota Bandung ini sudah begitu menkhawatirkan. Penyebab 

kecelakaan yaitu kualitas aspal jalan yang kurang bagus serta 

banyak kendaraan berat yang memasuki/ melewati jalan tersebut. 

Pemerintah yang kurang tanggap menangani masalah ini 

menjadikan jalan-jalan protokol tersebut semakin parah. oleh 

karena itu alangkah bijaksananya pemerintah bila dapat 

mengakhiri permasalahan ini dengan langkah-langkah yang baik 

dan tidak merugikan masyarakat. 
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Paragraf tersebut memiliki kepaduan yang baik. Hal ini terlihat dari hubungan 

yang erat antar kalimatnya. Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang 

menyatakan bahwa jalanan di kota Bandung sudah begitu mengkhawatirkan. Kalimat 

kedua mengemukakan penjelasan kondisi jalan di kota Bandung yang berlubang dan 

tak kunjung diperbaiki. Kalimat ketiga menyatakan contoh jalan di kota Bandung 

yang kondisinya sudah mengkhawatirkan, yaitu jalan Soekarno-Hatta. Kalimat 

keempat tidak memiliki hubungan dengan kalimat ketiga, karena kalimat keempat 

mengungkapkan penyebab kecelakaan yang disebabkan kondisi  jalan, padahal pada 

kalimat-kalimat sebelumnya hanya mengemukakan masalah jalan yang kondisinya 

mengkhawatirkan bukan kecelakaan. Kalimat kelima mengungkapkan pemerintah 

yang kurang tanggap terhadap kondisi jalan. Kalimat keenam mengungkapkan saran 

kepeda pemerintah untk mengakhiri permasalahan jalan ini. Secara keseluruhan 

paragraf tersebut memiliki kepaduan. Oleh karena itu peneliti memberi nilai empat 

untuk unsur kepaduan. 

 

 

3) Kelengkapan 

Paragraf yang ditulis oleh M. Ziko memiliki kelengkapan yang baik. Hal ini 

terlihat dari adanya kalimat utama dan kalimat penjelas yang mendukung kalimat 

utama. Kalimat utama paragraf argumentasu yang ditulis M. Ziko adalah Jalanan 
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kota Bandung sekarang ini sudah begitu mengkhawatirkan. Sedangkan kalimat-

kalimat penjelasnya adalah sebagai berikut. 

 

Jalan-jalan sudah penuh dengan lubang yg tak kunjung 
diperbaiki sebut saja jl. Soekarno-Hatta. Jalan terpanjang di kota 
Bandung ini sudah begitu menkhawatirkan. Penyebab kecelakaan 
yaitu kualitas aspal jalan yang kurang bagus serta banyak 
kendaraan berat yang memasuki/ melewati jalan tersebut. 
Pemerintah yang kurang tanggap menangani masalah ini 
menjadikan jalan-jalan protokol tersebut semakin parah. oleh 
karena itu alangkah bijaksananya pemerintah bila dapat 
mengakhiri permasalahan ini dengan langkah-langkah yang baik 
dan tidak merugikan masyarakat. 

 

Kalimat utama mengandung ide pokok jalanan di Bandung mengkhawatirkan. 

Sedangkan kalimat-kalimat penjelas mengungkapkan ide penjelas sebagai berikut. 

Salah satu ruas jalan yang kondisinya mengkhawatirkan, penyebab kondisi jalan 

mengkhawatirkan, pemerintah yang kurang tanggap, serta masukan kepada 

pemerintah untuk mengatasi permasalahan kondisi jalan. Peneliti memberi nilai lima 

untuk unsur kelengkapan. 

4) Urutan 

Paragraf yang ditulis oleh M. Ziko memperlihatkan urutan yang logis walaupun 

tidak sempurna karena ada satu kalimat yang mengganggu urutan ide logis paragraf. 

Kalimat utama mengandung ide pokok kondisi jalan di Bandung yang 

mengkhawatirkan.  Kalimat penjelas memberikan penjelasan yang mendukung 

pendapat penulis bahwa kondisi jalan di kota Bandung mengkhawatirkan. Urutan ide 

pada kalimat penjelas adalah sebagai berikut. Salah satu ruas jalan yang kondisinya 
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mengkhawatirkan, penyebab kondisi jalan mengkhawatirkan, pemerintah yang 

kurang tanggap, serta masukan kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan 

kondisi jalan. Akan tetapi kalimat keempat memperlihatkan hubungan yang tidak 

terlalu logis. Hal itu dikarenakan penulis langsung mengemukakan penyebab 

kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Padahal kalimat sebelumnya hanya 

terfokus pada kondisi jalan dan tidak mengungkapkan masalah kecelakaan.. Untuk 

unsur urutan peneliti memberi nilai empat.  

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan atau pendapat yang dikemukakan M.Ziko dalam paragraf 

argumentasinya adalah sebagai berikut. 

 

 Jalanan kota Bandung sekarang ini sudah begitu mengkhawatirkan.  

 

Pernyataan atau pendapat tersebut sekaligus kalimat utama yang mengandung ide 

pokok. Akan tetapi seharusnya pernyataan ide  atau pendapat dikemukakan dengan 

lebih tegas. Hal itu dapat dilakukan dengan menghilangkan beberapa kata. Sehingga 

kalimat pernyataan atau pendapat lebih efektif dan memiliki unsure ketegasan. 

Kalimat pendapat atau pernyataan yang tepatuntuk paragraf argumentasi tersebut 

adalah Jalanan kota Bandung mengkhawatirkan. Oleh karena itu, penulis memberi 

nilai tiga untuk pernyataan atau ide yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 
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Alasan, data, dan fakta yang mendukung diungkapkan dalam paragraf argumentasi 

untuk meyakinkan pembaca. M. Ziko telah mengemukakan alasan yang mendukung 

pernyataan atau pendapatnya mengenai kondisi jalan di kota Bandung yang 

mengkhawatirkan. Hal itu dapat dilihat dari kalimat-kalimat berikut. 

 
Jalan-jalan sudah penuh dengan lubang yg tak kunjung 

diperbaiki sebut saja jl. Soekarno-Hatta. Jalan terpanjang di kota 
Bandung ini sudah begitu menkhawatirkan. Penyebab kecelakaan 
yaitu kualitas aspal jalan yang kurang bagus serta banyak 
kendaraan berat yang memasuki/ melewati jalan tersebut. 

 

Alasan penulis mengungkapkan pendapatnya bahwa jalanan di kota Bandung 

mengkhawatirkan adalah karena jalan-jalannya  sudah berlubang dan tak kunjung 

diperbaiki serta kualitas aspal yang kurang bagus dan banyaknya kendaraan berat 

yang melewati jalan tersebut menjadi faktor penyebab rusaknya jalan.  

Alasan sudah dikemukakan dengan baik. Akan tetapi fakta dan data belum 

diungkapkan dalam paragraf argumentasi. Penjelasan mengenai kondisi jalan rusak 

cenderung seperti opini. Sehingga pembaca belum merasa yakin untuk membenarkan 

pendapat yang dikemukakan. Paragraf argumentasi itu pun tidak mengemukakan data 

konkret mengenai kondisi jalan di Bandung. Oleh karena itu penulis memberi nilai 

tiga untuk alasan, data, dan fakta yang mendukung pendapat yang dikemukakan. 

7) Pembenaran data dan fakta  

Pendapat dan alasan yang dikemukakan M.Ziko membuktikan kepada pembaca 

bahwa jalanan kota Bandung mengkhawatirkan. Hal tersebut didukung oleh alasan 

bahwa banyak jalan berlubang, aspal dengan kualitias kurang, dan sering dilalui oleh 
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kendaraan berat. Akan tetapi karena paragraf tidak didukung fakta dan data maka 

peneliti hanya memberikan nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta yang 

disampaikan. 

8) Kalimat 

Kalimat-kalimat yang digunakan oleh M.Ziko dalam paragraf diberi nilai empat 

oleh peneliti. Hal ini karena tidak semua kalimat dalam paragraf argumentasi 

menggunakan kalimat efektif. Hal ini terlihat dari kalimat berikut.  

 

oleh karena itu alangkah bijaksananya pemerintah bila dapat 
mengakhiri permasalahan ini dengan langkah-langkah yang baik 
dan tidak merugikan masyarakat. 

 

Kalimat tersebut tidak efektif. Hal itu dapat dilihat dari struktur kalimat dan 

penggunaan kata dalam kalimat. Kalimat tersebut dapat diubah menjadi sebuah 

kalimat, yaitu Oleh karena itu, pemerintah harus dapat mengakhiri permasalahan 

ini. Peneliti memberi nilai empat untuk kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Ejaan yang digunakan M. Ziko dalam paragraf argumentasinya masih belum 

sempura. Hal itu dapat dibuktikan sebagai berikut.  

 

Jalanan kota Bandung sekarang ini sudah begitu 
mengkhawatirkan. Jalan-jalan sudah penuh dengan lubang yg tak 
kunjung diperbaiki sebut saja jl. Soekarno-Hatta. Jalan 
terpanjang di kota Bandung ini sudah begitu menkhawatirkan. 
Penyebab kecelakaan yaitu kualitas aspal jalan yang kurang bagus 
serta banyak kendaraan berat yang memasuki/ melewati jalan 
tersebut. Pemerintah yang kurang tanggap menangani masalah ini 
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menjadikan jalan-jalan protokol tersebut semakin parah. oleh 
karena itu alangkah bijaksananya pemerintah bila dapat 
mengakhiri permasalahan ini dengan langkah-langkah yang baik 
dan tidak merugikan masyarakat. 

 

Ada tiga kesalahan penulisan ejaan. Pertama adalah penulisan kata yang disingkat 

menjadi yg. Kedua adalah penulisan kata jl. Soekarno-Hatta seharusnya ditulis jalan 

Soekarno-Hatta. Ketiga adalah kesalahan penulisan huruf o pada kata oleh. 

Seharusnya ditulis dengan huruf capital karena merupakan kata di awal kalimat. 

Berdasarkan kesalahan ejaan tersebut peneliti memberi nilai empat.  

 

Nama  : Muhammad Fadil 

Skor  : 70 

Kategori : Cukup 

 

Jalan di kota Bandung banyak yang rusak. banyak jalan utama di kota 
Bandung yang berlubang. Jalan di kota Bandung yang banyak mengalami kerusakan 
di antaranya jl. Soekarno-Hatta, Cibaduyut, dan Buah-batu. Beberapa penyebab 
rusaknya jalan adalah kualitas aspal yang rendah. Banyaknya kendaraan berat dan 
kurang tanggapnya pemerintah. Faktor cuaca juga menjadi penyebab terjadinya 
kerusakan jalan  di kota Bandung. Banyak kerugian yang telah dialami para pengguna 
jalan di antaranya adalah rusaknya kendaraan, kemacetan panjang yang bahkan 
kecelakaan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat diharapkan untuk lebih tanggap akan 
rusaknya jalan di kota Bandung karena hal itu telah banyak merugikan masyarakat.  
 

 

Berikut adalah analisis paragraf argumentasi yang ditulis Muhammad Fadil 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Muhammad Fadil memiliki satu kalimat 

utama yaitu sebagai berikut. 
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 Jalan di kota Bandung banyak yang rusak.  

 

Oleh, karena itu paragraf yang ditulis Muhammad Fadil telah memenuhi aspek 

kesatuan. Dalam kalimat utama tersebut terkandung ide pokok paragraf, yaitu jalan di 

kota Bandung banyak yang rusak. Muhammad Fadil mendapatkan nilai lima untuk 

aspek kesatuan. 

2) Kepaduan 

Peneliti memberi nilai tiga untuk aspek kepaduan. Hal itu dikarenakan tidak semua 

kalimat yang menyusun paragaraf memiliki keeratan.  

 

Jalan di kota Bandung banyak yang rusak. banyak jalan 
utama di kota Bandung yang berlubang. Jalan di kota Bandung 
yang banyak mengalami kerusakan di antaranya jl. Soekarno-
Hatta, Cibaduyut, dan Buah-batu. Beberapa penyebab rusaknya 
jalan adalah kualitas aspal yang rendah. Banyaknya kendaraan 
berat dan kurang tanggapnya pemerintah. Faktor cuaca juga 
menjadi penyebab terjadinya kerusakan jalan  di kota Bandung. 
Banyak kerugian yang telah dialami para pengguna jalan 
diantaranya adalah rusaknya kendaraan, kemacetan panjang 
bahkan kecelakaan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat diharapkan 
untuk lebih tanggap akan rusaknya jalan di kota Bandung karena 
hal itu telah banyak merugikan masyarakat.  

 

Kalimat pertama dan kedua tidak memiliki hubungan yang erat karena kalimat 

pertama merupakan pendapat penulis bahwa jalan di kota Bandung banyak yang 

rusak dan kelimat kedua menyatakan banyak jalan di kota Bandung yang berlubang. 

Kedua kalimat ini sebenarnya bisa disatukan menjadi jalan di kota Bandung banyak 
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yang rusak dan berlubang. Bila dipisahkan maka hubungan antara kalimat pertama 

dan kedua menjadi tidak erat karena hanya seperti pengulangan. 

3) Kelengkapan 

Kalimat utama yang ditulis oleh Muhammad Fadil telah dilengkapi oleh kalimat 

penjelas. Akan tetapi tidak semua kalimat penjelas tersebut mendukung kalimat 

utama. Kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Muhammad Fadil adalah sebagai berikut. 

 

banyak jalan utama di kota Bandung yang berlubang. 
Jalan di kota Bandung yang banyak mengalami kerusakan di 
antaranya jl. Soekarno-Hatta, Cibaduyut, dan Buah-batu. Beberapa 
penyebab rusaknya jalan adalah kualitas aspal yang rendah. 
Banyaknya kendaraan berat dan kurang tanggapnya pemerintah. 
Faktor cuaca juga menjadi penyebab terjadinya kerusakan jalan  di 
kota Bandung. Banyak kerugian yang telah dialami para pengguna 
jalan diantaranya adalah rusaknya kendaraan, kemacetan panjang 
bahkan kecelakaan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat diharapkan 
untuk lebih tanggap akan rusaknya jalan di kota Bandung karena 
hal itu telah banyak merugikan masyarakat.  

 

Ada satu buah kalimat yang tidak mendukung kalimat utama, yaitu kalimat 

penjelas pertama yang mengungkapkan bahwa jalan di kota Bandung banyak yang 

berlubang. Seharusnya kalimat penjelas ini disatukan dengan kalimat pertama 

menjadi satu buah kalimat utama. Karena ketika dipisahkan kalimat tersebut menjadi 

kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas kedua 

mengungkapkan contoh jalan-jalan di kota Bandung yang mengalami kerusakan. 

Kalimat penjelas ketiga sampai kalimat penjelas keempat mengungkapkan penyebab 

rusaknya jalan-jalan di kota Bandung. Kalimat penjelas keenam adalah kerugian yang 
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disebabkan oleh kerusakan jalan .Kalimat penjelas ketujuh adalah saran kepada 

pemerintah untuk lebih tanggap terhadap permasalahan kerusakan jalan di kota 

Bandung. Peneliti memberi nilai empat untuk aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Urutan mengacu kepada urutan ide yang logis dalam paragraf. Urutan dalam 

paragraf argumentasi yang ditulis oleh Muhammad Fadil telah memenuhi aspek 

urutan. Urutan ide pertama yang diungkapkan penulis adalah pendapat penulis yang 

menyatakan bahwa jalan di kota Bandung banyak yang rusak. Urutan ide yang kedua 

adalah jalan-jalan yang mengalami kerusakan di kota bandung. Urutan ide yang 

ketiga adalah penyebab kerusakan jalan di antaranya oleh kualitas aspal kurang, 

kendaraan berat, kurang tanggapnya pemerintah, dan faktor cuaca. Urutan ide yang 

keempat adalah saran penulis pada pemerintah untuk lebih tanggap terhadap 

permasalahan kerusakan jalan. Peneliti memberikan nilai lima untuk aspek urutan. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Fadil dalam 

paragraf argumentasi yang ditulisnya adalah sebagai berikut. 

 

Jalan di kota Bandung banyak yang rusak. banyak jalan utama di 
kota Bandung yang berlubang. 

 

 Peneliti memberi nilai tiga untuk aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan karena peryataan yang diungkapkan lebih bersifat informatif dan 

kurang menyatakan sikap penulis terhadap permasalahan tertentu. 
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6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Penulis telah mengemukakan alasan yang mendukung pernyataan, ide, atau 

pendapat penulis, yaitu sebagai berikut.  

 

Beberapa penyebab rusaknya jalan adalah kualitas aspal 
yang rendah. Banyaknya kendaraan berat dan kurang tanggapnya 
pemerintah. Faktor cuaca juga menjadi penyebab terjadinya 
kerusakan jalan  di kota Bandung. Banyak kerugian yang telah 
dialami para pengguna jalan diantaranya adalah rusaknya 
kendaraan, kemacetan panjang bahkan kecelakaan. 

 

Alasan yang dikemukakan oleh penulis adalah penyebab pernyataan yang 

dikemukakan sebelumnya yaitu banyak jalan di kota Bandung yang rusak. Alasan 

yang dikemukakan penulis relevan. Akan tetapi penulis tidak mengemukakan data 

dan fakta mengenai jalan yang rusak di kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti 

memberi nilai tiga yntuk aspek alasan, data, dan fakta yang mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang mendukung telah dikemukakan oleh Muhammad Fadil bahwa jalan 

yang rusak disebabkan oleh kualitas aspal rendah, kendaraan berat, pemerintah yang 

kurang tanggap, dan cuaca. Alasan yang dikemukakan cukup meyakinkan pembaca 

sehingga membenarkan proses penalaran. Akan teapi karena tidak disertai data dan 

fakta maka peneliti memberi nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Kalimat harus diperhatikan dalam menulis sebuah paragraf. Berikut adalah analisis 

kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Muhammad Fadil. Kalimat 
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pertama dan kalimat kedua seharusnya dapat disatukan menjadi kalimat majemuk 

setara dengan menambaahkan konjung si dan. Kalimat pertama adalah Jalan di kota 

Bandung banyak yang rusak. banyak jalan utama di kota Bandung yang berlubang. 

Kedua kalimat tersebut bila disatukan menjadi Jalan di kota Bandung banyak yang 

rusak adan berlubang. Selain kalimat tersebut kalimat lain yang kurang efektif adalah 

Oleh sebab itu, pemerintah sangat diharapkan untuk lebih tanggap akan rusaknya 

jalan di kota Bandung karena hal itu telah banyak merugikan masyarakat. Kalimat 

tersebut dapat disederhanakan menjadi Oleh sebab itu, pemerintah diharaapkan lebih 

tanggap akan kerusakan jalaan di kota Bandung. Kata sangat, untuk, dan kalimat 

karena hal itu telah banyak merugikan masyarakat harus dihilangkan karena tidak 

efektif. Penulis memneri nilai tiga untuk aspek penulisan kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Muhammad fadil dalam penulisan 

paragraf argumentasinya. Berikut adalah kesalahan ejaan yang ada dalam paragraf 

argumentasi tersebut. 

 

Jalan di kota Bandung banyak yang rusak. banyak jalan 
utama di kota Bandung yang berlubang. Jalan di kota Bandung 
yang banyak mengalami kerusakan di antaranya jl. Soekarno-
Hatta, Cibaduyut, dan Buah-batu. Beberapa penyebab rusaknya 
jalan adalah kualitas aspal yang rendah. Banyaknya kendaraan 
berat dan kurang tanggapnya pemerintah. Faktor cuaca juga 
menjadi penyebab terjadinya kerusakan jalan  di kota Bandung. 
Banyak kerugian yang telah dialami para pengguna jalan 
diantaranya adalah rusaknya kendaraan, kemacetan panjang 
bahkan kecelakaan. Oleh sebab itu, pemerintah sangat diharapkan 
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untuk lebih tanggap akan rusaknya jalan di kota Bandung karena 
hal itu telah banyak merugikan masyarakat.  

 

Kesalahan pertama adalah penulisan huruf b dalam kata banyak yang seharusnya 

ditulis dalam huruf kapital karena merupakan kata di awal kalimat. Jata jalan 

seharusnya tidak disingkat jl. Akan tetapi harus ditulis jalan. Kata Cibaduyut dan 

Buah Batu harus diawali dengan kata jalan. Kata Buah Batu tidak ditulis 

menggunakan tanda baca hubung (-). Kata diantaranya harus ditulis dipisahkan 

menjadi di antaranya. Hal itu dikarenakan di bukan imbuhan dalam kata tersebut tapi 

merupakan kata depan. Karena kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi terdapat 

enam kesalahan, maka peneliti memberi nilai tiga. 

 

Nama  : Husna H 

Skor  : 73 

Kategori : Cukup 

 

Jalan kota Bandung makin hari makin rusak atau berlubang, diantaranya di Jl. 
Soekarno-Hatta, Ters. Buah batu, Cibaduyut. Penyebab kerusakan jalan dikarenakan 
seringnya di lintasi kendaraan berat dan kualitas aspal yg jelek. Sikap yg disayangkan 
dari pemerintah kurang tanggap dalam menanggulangi jalan protocol tsb. Akibatnya 
jalanan yg terbengkalai menjadi semakin parah, banyak terjadi kecelakaan, terjadi 
kemacetan panjang, berkendara menjadi tidak nyaman, kendaraan menjadi sering 
rusak. seharusnya pemerintah mengakhiri permasalahan ini dg jalan yg baik. 

 
Berikut adalah analisis paragraf argumentasi yang ditulis Husna H 
 
1) Kesatuan 

Kalimat utama pargraf argumentasi yang ditulis oleh Husna adalah sebagai 

berikut. 
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 Jalan kota Bandung makin hari makin rusak atau berlubang, 

diantaranya di Jl. Soekarno-Hatta, Ters. Buah batu, Cibaduyut. 

 

 Kalimat utama tersebut mengandung ide pokok paragraf, yaitu jalan di kota 

Bandung makin hasi makin rusak atau berlubang. Karena paragraf argumentasi yang 

ditulis Husna hanya memiliki satu kalimat utama maka nilai untuk aspek kesatuan 

adalah lima. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Husna telah memenuhi aspek kepaduan. 

Hal tersebut terlihat dari hubungan erat antar kalimat dalam paragraf.  

 

Jalan kota Bandung makin hari makin rusak atau berlubang, 
diantaranya di Jl. Soekarno-Hatta, Ters. Buah batu, Cibaduyut. Penyebab 
kerusakan jalan dikarenakan seringnya di lintasi kendaraan berat dan kualitas 
aspal yg jelek. Sikap yg disayangkan dari pemerintah kurang tanggap dalam 
menanggulangi jalan protokol tsb. Akibatnya jalanan yg terbengkalai 
menjadi semakin parah, banyak terjadi kecelakaan, terjadi kemacetan 
panjang, berkendara menjadi tidak nyaman, kendaraan menjadi sering rusak. 
seharusnya pemerintah mengakhiri permasalahan ini dg jalan yg baik. 

 
Kalimat pertama menyatakan bahwa jalan di kota Bandung mengalami kerusakan. 

Kalimat pertama berhubungan erat dengan kalimat kedua, karena kalimat kedua 

menyatakan penybab kerusakan jalan di kota Bandung. Kalimat ketiga 

mengemukakan penyebab lain dari kerusakan di kota Bandung, yakni pemerintah 

kurang tanggap terhadap permasalahan kerusakan jalan ini. Jadi hubungan kalimat 

kedua dan ketiga adalah sama-sama penyebab kerusakan jalan. Kalimat keempat 
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berhubungan dengan kalimat sebelumnya karena kalimat keempat dampak kerusakan 

jalan di  kota Bandung. Peneliti memberi nilai lima untuk aspek kepaduan. 

3) Kelengkapan 

Paragraf yang baik adalah paragraf yang mengandung aspek kelengkapan. Aspek 

kelengkapan, yaitu paragraf yang memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Husna telah memiliki kalimat penjelas sebagai 

berikut.  

 

Penyebab kerusakan jalan dikarenakan seringnya di lintasi 
kendaraan berat dan kualitas aspal yg jelek. Sikap yg disayangkan 
dari pemerintah kurang tanggap dalam menanggulangi jalan 
protokol tsb. Akibatnya jalanan yg terbengkalai menjadi semakin 
parah, banyak terjadi kecelakaan, terjadi kemacetan panjang, 
berkendara menjadi tidak nyaman, kendaraan menjadi sering rusak. 
seharusnya pemerintah mengakhiri permasalahan ini dg jalan yg 
baik. 

 

Kelangkapan paragraf di atas sangat baik. Kalimat penjelas pertama menjelaskan 

penyebab kerusakan. Kalimat penjelas kedua menjelaskan penyebab lain dari 

kerusakan jalan yaitu pemerintah yang kurang tanggap. Kalimat penjelas ketiga 

menjelaskan akibat dari kerusakan jalan di kota Bandung. Kalimat penjelas terakhir 

merupakan saran kepada pemerintah untuk mengakhiri permasalahan kerusakan jalan. 

Kalimat-kalimat penjelas tersebut mendukung kalimat utama, oleh karena itu peneliti 

memberi nilai lima.  

4) Urutan 
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Urutan ide yang logis telah diperlihatkan oleh paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Husna. Urutan logis paragraf tersebut adalah sebagai berikut. Pada bagian awal 

penulis mengemukakan permasalahan jalan di kota Bandung yang mengalami 

kerusakan. Kemudian penulis mengungkapkan  penyebab terjadinya kerusakan jalan. 

Selanjutnya penulis mengungkapkan akibat dari kerusakan jalan tersebut, dan penulis 

memberikan saran kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. 

Berdasarkan urutan ide yang logis tersebut, peneliti memberi nilai lima. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat merupakan hal penting yang harus ada dalam 

sebuah paragraf argumentasi. Pernyataan atau ide yang dikemukakan Husna dalam 

paragraf argumentasinya adalah sebagai berikut. Jalan kota Bandung makin hari 

makin rusak atau berlubang, diantaranya di Jl. Soekarno-Hatta, Ters. Buah batu, 

Cibaduyut. Pernyataan atau pendapat tersebut kurang tegas karena menggunakan 

kalimat yang tidak efektif. Selain itu pendapat yang dikemukakan lebih seperti 

informasi bukan pernyataan sikap penulis. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai tiga 

untuk aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang dikemukakan Husna untuk mendukung pernyataan atau pendapat 

yang dikemukakan dalam paragraf argumentasinya adalah sebagai berikut. Penyebab 

kerusakan jalan dikarenakan seringnya di lintasi kendaraan berat dan kualitas aspal 

yg jelek. Sikap yg disayangkan dari pemerintah kurang tanggap dalam 

menanggulangi jalan protokol tsb. Alasan yang dikemukakan berupa alasan kenapa 
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jalan di kota Bandung mengalami kerusakan. Akan tetapi paragraf tersebut tidak 

didukung oleh fakta dan data yang actual, sehingga peneliti hanya memberi nilai tiga 

untuk aspek ini.  

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang dikemukakan untuk mendukung pernyataan atau pendapat dapat 

dibenarkan dan relevan. Akan tetapi karena tidak dilengkapi data dan fakta, maka 

pembaca belum dapat terpengaruh oleh paragraf argumentasi yang ditulis oleh Husna. 

Oleh karena itu peneliti mamberi nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Kalimat yang ditulis Husna dalam menyusun paragraf argumentasi masih banyak 

yang belum efektif. Hal tersebut terbukti dari kalimat utama berikut. Jalan kota 

Bandung makin hari makin rusak atau berlubang, diantaranya di Jl. Soekarno-Hatta, 

Ters. Buah batu, Cibaduyut. Seharusnya kalimat tersebut ditulis sebagau berikut. 

Jalan kota Bandung semakin hari semakin parah atau berlubang. Kalimat lainnya 

yang perlu diperbaiki adalah kalimat Sikap yg disayangkan dari pemerintah kurang 

tanggap dalam menanggulangi jalan protokol tsb. Kalimat tersebut tidak efektif, 

karena seharusnya kalimat tersebut ditulis Sikap pemerintah kurang tanggap dalam 

menanggulangi permasalahan kerusakan jalan. Karena penggunaan kalimat masih 

ada yang tidak efektif maka peneliti memberi nilai tiga.  

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Paragraf yang ditulis oleh Husna masih menggunakan ejaan yang kurang 

sempurna. Hal tersebut terlihat sebagai berikut. 
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Jalan kota Bandung makin hari makin rusak atau 
berlubang, diantaranya di Jl. Soekarno-Hatta, Ters. Buah batu, 
Cibaduyut. Penyebab kerusakan jalan dikarenakan seringnya di 
lintasi kendaraan berat dan kualitas aspal yg jelek. Sikap yg 
disayangkan dari pemerintah kurang tanggap dalam 
menanggulangi jalan protokol tsb. Akibatnya jalanan yg 
terbengkalai menjadi semakin parah, banyak terjadi kecelakaan, 
terjadi kemacetan panjang, berkendara menjadi tidak nyaman, 
kendaraan menjadi sering rusak. seharusnya pemerintah 
mengakhiri permasalahan ini dg jalan yg baik. 

Kesalahan ejaan yang pertama adalah kata jalan yang disingkat menjadi jl. 

Kesalahan ejaan kedua adalah kata terusan disingkat menjadi ters. Kesalahan ejaan 

yang ketiga adalah kata dilintasi harus disatukan antara di dan lintasi karena 

merupakan kata berimbuhan, oleh karena itu penulisannya tidak dipisahkan. 

Kesalahan selanjutnya adalah kata yang disingkat menjadi yg ada sebanyak empat 

buah. Kesalahan selanjutnya adalah kata dengan disingkat menjadi dg. Kata tersebut 

oleh penulis ditulis tsb, padahal singkatan tersebut tidak harus dipakai dalam kalimat 

yang ditulis karena tidak sesuai dengan konteks kalimat. Kesalahan terakhir adalah 

huruf s pada kata seharurnya harus ditulis menggunakan huruf kapital karena kata 

pertama dalam kalimat. Berdasarkan analisis ejaan, peneliti memberikan nilai dua.  

 

Kategori Kurang 

 

Nama  : Kiki K 

Skor  : 54 

Kategori : Kurang 

 
Kasus balita merokok. Kasus ini merupakan perilaku menyimpang. Hal ini 

bisa menyebabkan hal negatif bagi balita tersebut. Biasanya dia bisa menghabiskan 
lebih dari tiga bungkus rokok perhari. Bisa-bisa sebelum dewasa dia sudah terkena 
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banyak penyakit. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. seharusnya 
orang tua harus lebih perhatian dan tegas terhadap anak tersebut. Kasus ini telah 
terjadi di daerah Jawa Timur. Kasus ini juga akan segera ditanggulangi oleh Kak Seto 
di KPAI. 
 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Kiki K, memiliki satu kalimat utama. Oleh 

karena itu, paragraf argumentasi tersebut telah mengandung aspek kesatuan. Kalimat 

utama paragraf tersebut terletak di awal paragraf, yaitu Kasus balita merokok. 

Walaupun kalimat utama tersebut terkesan janggal dan sangat singkat. Akan tetapi 

mengandung ide pokok paragraf yang mengenai kasus balita merokok. Oleh karena 

itu, peneliti tetap memberi nilai lima dalam aspek kesatuan. 

2) Kepaduan 

Kepaduan paragraf merupakan hubungan erat antar kalimat dalam paragraf. 

Hubungan yang erat belum diperlihatkan oleh kalimat-kalimat dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Kiki. Hal itu terlihat sebagai berkut.  

 

Kasus balita merokok. Kasus ini merupakan perilaku 
menyimpang. hal ini bisa menyebabkan hal negatif bagi balita 
tersebut. Biasanya dia bisa menghabiskan lebih dari tiga bungkus 
rokok perhari. Bisa-bisa sebelum dewasa dia sudah terkena banyak 
penyakit. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. 
seharusnya orang tua harus lebih perhatian dan tegas terhadap anak 
tersebut. kasus ini telah terjadi di daerah jawa Timur. Kasus ini 
juga akan segera ditanggulangi oleh Kak Seto di KPAI. 

 
 

Kalimat pertama dan kalimat kedua memiliki hubungan karena keduanya 

merupakan pendapat penulis mengenai kasus balita merokok. Kalimat ketiga tiga 
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berhubungan dengan kalimat kedua karena kalimat ketiga mengungkapkan bahwa 

merokok dapat menyebabkan hal negatif pada balita. Kalimat keempat tidak memiliki 

hubungan erat dengan kalimat ketiga. Pada kalimat ketiga dikemukakan bahwa 

merokok dapat menyebabkan hal negatif, sedangkan kalimat keempat menyatakan 

seorang anak balita yang menghabiskan rokok lebih dari tiga bungkus sehari. Balita 

yang merokok lebih dari tiga bungkus sehari tersebut, sebelumnya tidak diungkapkan 

pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat kelima samapai kalimat terakhir memiliki 

hubungan dengan kalimat keempat. Kalimat kelima berhubungan dengan kalimat 

keempat, yaitu kalimat kelima mengemukakan bahwa penyakit bisa menyerang balita 

yang merokok tersebut sebelum ia tumbuh dewasa. Kalimat keenam juga masih 

berhubungan dengan kalimat kelima, yaitu mengemukakan kurangnya pengawasan 

dan perhatian orangtua balita yang merokok tersebut. Kalimat ketujuh 

memperlihatkan hubungan kurang erat dengan kalimat keenam. Kalimat ketujuh 

mengemukakan bahwa kejadian balita merokok terjadi di Jawa Timur. Seharusnya 

kalimat ketujuh berada di awal paragraf. Kalimat kedelapan mengemukakan bahwa 

Kak Seto dari KPAI akan segera menanggulangi kasus ini. Berdasarkan analisis 

kepaduan, maka peneliti memberi nilai dua. 

3) Kelengkapan 

Paragraf argumentasi ang ditulis oleh Kiki K, terdiri dari kalimat utama dan 

kalimat penjelas.. Kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Kasus ini merupakan perilaku menyimpang. hal ini bisa 
menyebabkan hal negatif bagi balita tersebut. Biasanya dia bisa 
menghabiskan lebih dari tiga bungkus rokok perhari. Bisa-bisa 
sebelum dewasa dia sudah terkena banyak penyakit. Hal ini terjadi 
karena kurangnya pengawasan orang tua. seharusnya orang tua 
harus lebih perhatian dan tegas terhadap anak tersebut. kasus ini 
telah terjadi di daerah jawa Timur. Kasus ini juga akan segera 
ditanggulangi oleh Kak Seto di KPAI. 

 

Kalimat penjelas pertama mengungkapkan bahwa kasus balita merokok 

merupakan perilaku menyimpang. Kalimat penjelas ketiga menjelaskan bahwa balita 

yang merokok dapat menyebabkan berbagai hal negatif. Kalimat penjelas ke emap 

membahas kasus seorang balita yang merokok lebih dari tiga bungkus sehari. Kalimat 

penjelas ini tidak terlalu berhubungan dengan kalimat utama walaupun 

mengemukakan masalah balita merokok juga. Kalimat penjelas keempat ini menjadi 

tidak relevan karena, tidak terlalu mendukung kalimat utama yang mengandung 

pengertian umum bukan mengenai salah satu kasus balita merokok. Kalimat penjelas 

kelima sampai terakhir menjelaskan secara rinci mengenai salah satu kasus balita 

perokok tersebut yang tinggal di Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

memberikan nilai tiga untuk aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Urutan mengacu kepada urutan ide yang logis dalam paragraf. Penulis menilai 

paragraf yang ditulis oleh Kiki K belum memenuhi urutan ide dengan baik. Hal itu 

dikareakan pada awal paragraf penulis mengemukakan kasus balita merokok secara 

umum, akan tetapi secara tiba-tiba pada kalimat kelima penulis langsung 
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memfokuskan permasalahan kepada salah satu balita perokok di Jawa Timur. Oleh 

karena itu, peneliti hanya memberi nilai dua untuk aspek urutan.  

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, dan pendapat yang ditulis oleh Kiki bukan merupakan pernyataan 

sikap, dan tidak mampu mempengaruhi pembaca. Pendapat yang dikemukakan 

penulis terdiri dari sebuah kalimat sebagai berikut. Kasus ini merupakan perilaku 

menyimpang. Kalimat tersebut lebih bersifat informatif, apalagi frasa balita perokok 

diganti dengan kata ini. Oleh karena itu peneliti  memberi nilai tiga.  

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang dikemukakan oleh Kiki untuk mendukung pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakannya mengenai balita yang merokok adalah sebagai 

berikut. Hal ini bisa menyebabkan hal negatif bagi balita tersebut. Alasan yang 

dikemukakan kurang lengkap untuk mendukung pernyataan atau pendapat penulis. 

Fakta sudah ada walaupun tidak rinci, yaitu kasus balita perokok yang tinggal di Jawa 

Timur yang mampu menghabiskan rokok lebih dari tiga bungkus sehari. Data konkret 

tentang permasalahan balita perokok ini belum dikemukakan oleh penulis. Oleh 

karena itu, penulis memberi nilai tiga untuk aspek alasan, data, dan fakta yang 

mendukung.  

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang digunakan oleh  penulis untuk mendukung pendapat memang kurang 

mendukung. Fakta yang diangkat juga hanya seputar kasus balita perokok di Jawa 

Timur yang mampu merokok tiga bungkus sehari. Oleh karena itu pembaca belum 
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meyakini untuk membenarkan data dan fakta tersebut. Oleh karena itu peneliti 

memberi nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Ada kalimat yang belum efektif dalam paragraf yang ditulis oleh Kiki K. Kalimat 

itu adalah sebagai berikut.  Kasus balita merokok. Kasus ini merupakan perilaku 

menyimpang. Agar efektif, sebenarnya dua buah kalimat tersebut dapat dijadikan 

menjadi satu yaitu sebagai berikut, Kasus balita merokok merupakan hal yang 

menyimpang. Kalimat lain yang kurang tepat adalah kalimat berikut, Seharusnya 

orang tua harus lebih perhatian dan tegas terhadap anak tersebut. Kata harus, 

sebaiknya dihilangkan agar kalimat menjadi efektif, yaitu Seharusnya orang tua lebih 

perhatian dan tegas terhadap anak tersebut. Kalimat lainnya yang belum efektif 

adalah kalimat berikut Kasus ini juga akan segera ditanggulangi oleh Kak Seto di 

KPAI. Kata juga dan segera dalam kalimat sebaiknya dihilangkan sehingga kalimat 

tersebut menjadi efektif, yaitu Kasus ini akan ditanggulangi oleh Kak Seto di KPAI. 

Peneliti memberi nilai dua untuk aspek penulisan kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Penggunaan ejaan yang tepat harus diperhatikan dalam penulisan paragraf 

argumentasi. Berikut adalah kesalahan ejaan yang ada dalam paragraf argumentasi 

yang ditulis oleh Kiki K. 

 

Kasus balita merokok. Kasus ini merupakan perilaku 
menyimpang. hal ini bisa menyebabkan hal negatif bagi balita 
tersebut. Biasanya dia bisa menghabiskan lebih dari tiga bungkus 
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rokok perhari. Bisa-bisa sebelum dewasa dia sudah terkena banyak 
penyakit. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua. 
seharusnya orang tua harus lebih perhatian dan tegas terhadap anak 
tersebut. kasus ini telah terjadi di daerah jawa Timur. Kasus ini 
juga akan segera ditanggulangi oleh Kak Seto di KPAI. 

 

Seluruh kesalahan ejaan pada paragraf argumentasi yang ditulis Kiki K adalah 

penulisan huruf. Huruf h seharusnya ditulis dengan huruf kapital, karena kata hal 

adalah awal kalimat. Huruf s dalam kata seharusnya juga seharusnya ditulis dengan 

huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Huruf k pada kata kasus seharusnya 

juga ditulis kapital, karena kata kasus merupakan kata di awal kalimat. Huruf j pada 

kata Jawa Timur harus ditulis kapital karena nama propinsi. Akan tetapi Kiki K 

menulis huruf j pada kata Jawa Timur  tidak dengan huruf kapital. Berdasarkan 

kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi karya Kiki K, maka peneliti memberi 

nilai tiga untuk aspek ejaan. 

 

Nama  : Firdha Rizky Ramadhany 

Skor  : 59 

Kategori : kurang 

 

kasus ini adalah kasus tentang balita yang merokok. kasus ini termasuk kasus 
yang menyimpang perilaku. Menurut saya, perilaku tersebut terjadi karena kesalahan 
orang tua selalu memberikan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok. padahal 
kandungan rokok sangat berbahaya bagi manusia , apalagi ank-anak. berarti 
kekurangan ilmu juga mempengaruhi hal ini, kak seto selaku ketua komnas 
perlindungan anak, turut prihatin dan mengajak orang tuanya untuk mengubah  
anaknya untuk tidak merokok lagi.  
 

 

1) Kesatuan 
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Paragraf argumentasi yang baik harus memiliki satu kalimat utama dalam 

paragrafnya. Paragraf argumentasi yang ditulis Firdha Rizky telah memiliki satu 

kalimat utama. Kalimat utama dalam paragraf argumentasi tersebut adalah kasus ini 

adalah kasus tentang balita yang merokok. walaupun penulisan kalimat utama belum 

baik, tetapi kalimat utama ini mengandung ide pokok, yakni mengenai kasus balita 

merokok. Karena telah memenuhi aspek kesatuan, maka peneliti memberi nilai lima 

untuk aspek ini. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Firdha Rizky belum memiliki unsur 

kepaduan yang baik. Hal tersebut terlihat dari hubungan antar kalimat dalam paragraf. 

 

kasus ini adalah kasus tentang balita yang merokok. kasus 
ini termasuk kasus yang menyimpang perilaku. Menurut saya, 
perilaku tersebut terjadi karena kesalahan orang tua selalu 
memberikan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok, padahal 
kandungan rokok sangat berbahaya bagi manusia , apalagi anak-
anak. berarti kekurangan ilmu juga mempengaruhi hal ini, kak seto 
selaku ketua komnas perlindungan anak, turut prihatin dan 
mengajak orang tuanya untuk mengubah anaknya untuk tidak 
merokok lagi.  

 

Kalimat pertama mengemukakan kasus tentang balita yang merokok. Kalimat 

kedua mengemukakan bahwa kasus merokok merupakan perilaku menyimpang. 

Hubungan kalimat pertama dan kedua erat karena mengemukakan permasalahan yang 

sama. Kalimat ketiga mengungkapkan pendapat penulis bahwa balita yang merokok 

disebabkan oleh kesalahan orang tua. Hubungan kalimat kedua dan ketiga adalah, 
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bahwa kalimat ketiga merupakan penjabaran alasan kenapa banyak balita yang 

merokok. Kalimat keempat mengungkapkan kekurangan ilmu mempengaruhi 

perilaku balita merokok dan Kak Seto dari KPAI prihatin atas kasus balita merokok. 

kalimat ketiga dan keempat kurang berhubungan. Peneliti memberikan nilai tiga 

untuk nilai kepaduan. 

3) Kelengkapan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Firdha Rizky telah mengandung unsure 

kelangkapan. Hal itu karena kalimat utama paragraf telah dilengkapi dengan kalimat 

penjelas yang mendukung. Berikut ini merupakan kalimat penjelas dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis Firdha Rizky. 

 

kasus ini termasuk kasus yang menyimpang perilaku. 
Menurut saya, perilaku tersebut terjadi karena kesalahan orang tua 
selalu memberikan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok, 
padahal kandungan rokok sangat berbahaya bagi manusia , apalagi 
anak-anak. berarti kekurangan ilmu juga mempengaruhi hal ini, 
kak seto selaku ketua komnas perlindungan anak, turut prihatin 
dan mengajak orang tuanya untuk mengubah anaknya untuk tidak 
merokok lagi.  

 

Kalimat penjelas pertama mengemukakan kasus balita merokok merupakan 

merupakan perilaku menyimpang. Kalimat penjelas kedua mengemukakan pendapat 

penulis bahwa perilaku balita merokok merupakan kesalahan orang tua yang selalu 

memberikan apa yang diinginkan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok. Kalimat 

penjelas ketiga mengungkapkan kekurangan ilmu mempengaruhi perilaku balita 

merokok dan Kak Seto selaku ketia KPAI prihatin dan mengajak orang tua untuk 
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mengubah anaknya untuk tidak merokok lagi. Kalimat penjelas ketiga belum baik 

karena mengandung dua gagasan, seharusnya kalimat penjelas ketiga dipisah menjadi 

dua kalimat penjelas yang mengandung dua gagasan berbeda tetapi tetap mendukung 

kalimat utama. Berdasarkan hasil analisis peneliti memberi nilai tiga untuk aspek 

kelengkapan. 

 

4) Urutan  

Urutan ide yang logis harus diperlihatkan paragraf argumentasi. Paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Firdha Rizky memiliki urutan ide sebagai berikut. 

Urutan ide pertama mengungkapkan bahwa kasus balita merokok adalah sebuah 

penyimpangan perilaku. Urutan ide kedua sedikit tidak relevan dengan urutan ide 

pertama, karena urutan ide pertama merupakan permasalahan umum balita merokok, 

akan tetapi pada urutan ide selanjutnya diungkapkan satu kasus balita merokok secara 

langsung tanpa pengantar sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti hanya memberi nilai 

dua untuk aspek urutan. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat harus ada dalam sebuah paragraf argumentasi. 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Firdha Rizky dalam paragraf 

argumentasinya adalah sebagai berikut.  

kasus ini adalah kasus tentang balita yang merokok. kasus ini 
termasuk kasus yang menyimpang perilaku.  
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Pendapat yang dikemukakan oleh Firdha Rizky tidak tegas dan lugas. Hal itu 

dikarenakan pendapat yang dikemukakan terlalu panjang dan tidak pada intinya. Bila 

disederhanakan maka pernyataa atau pendapat yang baik adalah seperti ini Kasus 

balita merokok merupakan perilaku menyimpang. Oleh karena itu peneliti memeberi 

nilai tiga untuk aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan, data, dan fakta dibutuhkan untuk mendukung pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan. Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Firdha Rizky 

mengandung pernyataan atau pendapat sebagai berikut. 

kasus ini adalah kasus tentang balita yang merokok. kasus ini 
termasuk kasus yang menyimpang perilaku.  

 

Alasan yang dikemukakan oleh penulis untuk mendukung paragraf tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

Menurut saya, perilaku tersebut terjadi karena kesalahan orang tua 
selalu memberikan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok, 
padahal kandungan rokok sangat berbahaya bagi manusia, apalagi 
anak-anak.berarti kekurangan ilmu juga mempengaruhi hal ini.  

 
 

 Alasan yang diberikan menjelaskan bahwa perilaku balita merokok terjadi karena 

kesalahan orang tua yang selalu mengikuti keinginan anak dan tidak mengetahui 

bahaya merokok. alasan yang dikemukakan mendukung pernyataan, ide, atau 

pendapat akan tetapi karena tidak disertai data dan fakta yang actual peneliti hanya 

memberi nilai tiga.  



147 
 

 

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang dikemukakan oleh Firdha Rizky dalam paragraf argumentasinya 

sudah mendukung pernyataan atau pendapat. Aan tetapi pembenaran terhadap fakta 

dan data belum dapat direalisasikan karena pada paragraf argumentasi tersebut tidak 

ada data dan fakta yang mendukung. Oleh karena itu peneliti memberi nilai tiga untuk 

aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Kalimat yang menyusun sebuah paragraf harus terstruktur dan efektif. Kalimat-

kalimay yang ada dalam paragraf argumentasi karya Firdha Rizky belum semuanya 

efektif dan terstruk. Berikut adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan kalimat. 

Kasus ini termasuk kasus yang menyimpang perilaku, kesalahan terjadi pada frasa 

menyimpang perilaku, seharusnya adalah penyimpangan perilaku. Kesalahan kalimat 

selanjutnya adalah kalimat Menurut saya, perilaku tersebut terjadi karena kesalahan 

orang tua selalu memberikan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok, padahal 

kandungan rokok sangat berbahaya bagi manusia , apalagi anak-anak. Kalimat 

tersebut tidak efektif, seharusnya kalimat tersebut diubah sebagai berikut. Perilaku 

tersebut terjadi karena kesalahan orang tua yang tidak mengetahui bahaya rokok 

bagi balita. Kalimat terakhir yang tidak efektif adalah kalimat Berarti kekurangan 

ilmu juga mempengaruhi hal ini, Kak seto selaku ketua komnas perlindungan anak, 

turut prihatin dan mengajak orang tuanya untuk mengubah anaknya untuk tidak 

merokok lagi. Kalimat tersebut memiliki struktur yang tidak baik dan ada dua 

gagasan dalam satu kalimat. Gagasan pertama adalah kekurangan ilmu 
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mempengaruhi balita merokok dan gagasan kedua adalah Kak Seto selaku ketua 

YPAI turut prihatin atas kasus balita merokok dan mengajak orang tua mengubah 

anaknya untuk tidak merokok lagi. Untuk memperbaiki kalimat hal yang dapat 

dilakukan adalah menghilangkan bagian kalimat berarti kekurangan ilmu juga 

mempengaruhi hal ini karena bagian ini sudah termasuk pada gagasan kalimat 

sebelumnya. Sehingga kalimat akhir bila bagian itu dihilangkan adalah sebagai 

berikut. Kak seto selaku ketua komnas perlindungan anak, turut prihatin dan 

mengajak orang tuanya untuk mengubah anaknya agar tidak merokok lagi. Karena 

banyaknya kesalahan penulisan kalimat peneliti hanya memberi nilai dua. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Firdha Rizky adalah 

sebagai berikut.  

 

kasus ini adalah kasus tentang balita yang merokok. kasus 
ini termasuk kasus yang menyimpang perilaku. Menurut saya, 
perilaku tersebut terjadi karena kesalahan orang tua selalu 
memberikan anaknya tanpa mengerti kandungan rokok, padahal 
kandungan rokok sangat berbahaya bagi manusia , apalagi anak-
anak. berarti kekurangan ilmu juga mempengaruhi hal ini, kak seto 
selaku ketua komnas perlindungan anak, turut prihatin dan 
mengajak orang tuanya untuk mengubah anaknya untuk tidak 
merokok lagi.  

 

Kesalahan ejaan terjadi pada pemakaian huruf dan tanda baca. Huru k pada kata 

kasus seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan kata pertama 

kalimat. Huruf b dalam kata berarti seharusnya ditulis kapital karena merupakan kata 

pertama kalimat. Huruf k pada kata Kak seharusnya menggunakan huruf kapital 
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karena kata sapaan. Huruf s  pada kata Seto harus ditulis dengan huruf kapital karena 

nama orang. Penggunaan tanda koma (,) setelah kata manusia seharusnya tidak 

dipisah dengan spasi. Berdasarkan kesalahan ejaan peneliti memberi nilai tiga untuk 

kesalahan ejaan. 

 

Nama              : M. Givaldha Fajar. P 

Skor                : 54 

Kategori         : kurang 

 

Tawuran Pelajar merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di 
tengah lingkungan pelajar. Tawuran biasa nya disebabkan oleh tingginya sifat egois 
di suatu kelompok pelajar SMA misalkan SMA A tidak ingin kalah eksis dengan 
SMA B atau karena mereka saling mengejek sesama pelajar, dan terjadilah keributan 
antar pelajar agar tawuran ini tidak menjadi berbudaya, dikalangan pelajar 
seharusnya, pihak sekolah, polisi, serta yang lainnya dapat meminimalisir terjadi nya 
tawuran antar pelajar di Indonesia. 

 

 

 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh M. Givaldha Fajar telah memenuhi unsur 

kesatuan. Hal ini terlihat dari satu kalimat utama yang ada dalam paragraf 

argumentasi tersebut. Kalimat utama dalam paragraf yang ditulis M. Givaldha Fajar 

mengandung gagasan utama. Kalimat utama paragraf argumentasi tersebut adalah 

Tawuran Pelajar merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah 

lingkungan pelajar. Gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama tersebut 
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adalah tawuran pelajar merupakan permasalahan sosial yang terjadi di tengah 

lingkungan pelajar. Untuk unsur kesatuan peneliti memberi nilai lima. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh M. Givaldha Fajar memilki kepaduan. Hal 

ini disebabkan hubungan antar kalimat yang menyusun paragraf memiliki hubungan 

yang erat. Akan tetapi paragraf argumentasi tersebut hanya tersusun dari dua buah 

kalimat. Keratan hubungan kalimat tampak pada kalimat pertama dan kalimat kedua. 

Kalimat pertama menyatakan bahwa permasalahan tawuran pelajar merupakan salah 

satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah lingkungan pelajar. Sedangkan 

kalimat kedua menyatakan penyebab tawuran pelajar. Hubungan antar kedua kalimat 

tersebut adalah adanya pengungkapan bahwa permasalahan tawuran pelajar 

permasalahan di lingkungan pelajar dan kalimat kedua menyatakan penyebab 

terjadinya tawuran tersebut. Karena kereratan hanya terlihat antara dua kalimat saja 

maka untuk aspek kepaduan peneliti memberi nilai tiga. 

3) Kelengkapan 

Paragraf argumentasi yang ditulis M. Givaldha Fajar telah memenuhi unsur 

kelengkapan, yaitu adanya kalimat utama dan kalimat pendukung. Akan tetapi 

kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama hanya terdiri dari dari sebuah 

kalimat. Kalimat utama dalam paragraf argumentasi tersebut adalah Tawuran Pelajar 

merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah lingkungan 

pelajar. Sedangkan kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama tersebut adalah 

sebagai berikut. 
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Tawuran biasa nya disebabkan oleh tingginya sifat egois di 
suatu kelompok pelajar SMA misalkan SMA A tidak ingin kalah 
eksis dengan SMA B atau karena mereka saling mengejek sesama 
pelajar, dan terjadilah keributan antar pelajar agar tawuran ini tidak 
menjadi berbudaya, dikalangan pelajar seharusnya, pihak sekolah, 
polisi, serta yang lainnya dapat meminimalisir terjadi nya tawuran 
antar pelajar di Indonesia. 

 

Kalimat penjelas tersebut menjelaskan penyebab terjadinya tawuran dan himbauan 

kepada beberapa pihak agar tawuran dapat diminimalisir. Walaupun paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh M. Givaldha Fajar telah memiliki unsur kelangkapan, 

akan tetapi kalimat penjelas yang berfungsi  mendukung kalimat utama kurang baik. 

Karena hanya terdiri dari sebuah kalimat. Oleh karena itu peneliti memberi nilai tiga. 

4) Urutan 

Walaupun hanya terdiri dari dua kalimat, akan tetapi paragraf argumentasi yang 

ditulis oleh M. Givaldha Fajar telah memenuhi unsur urutan ide yang logis. Peneliti 

memberi nilai lima untuk aspek urutan. Urutan Ide pertama yang dikemukakan oleh 

M. Givaldha Fajar adalah mengenai tawuran merupakan permasalahan yang terjadi di 

lingkungan sosial pelajar. Hal tersebut ditunjukan oleh kalimat berikut. Tawuran 

Pelajar merupakan salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah 

lingkungan pelajar. 

Sedangkan ide logis yang menjadi urutan kedua adalah penyebab terjadinya 

tawuran pelajar dan himbauan kepada beberapa pihak agar tawuran dapat 

diminimalisir. Hal tersebut terlihat dari kalimat berikut.  
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Tawuran biasa nya disebabkan oleh tingginya sifat egois di suatu 
kelompok pelajar SMA misalkan SMA A tidak ingin kalah eksis 
dengan SMA B atau karena mereka saling mengejek sesama 
pelajar, dan terjadilah keributan antar pelajar agar tawuran ini tidak 
menjadi berbudaya, dikalangan pelajar seharusnya, pihak sekolah, 
polisi, serta yang lainnya dapat meminimalisir terjadi nya tawuran 
antar pelajar di Indonesia. 

 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan merupakan bagian utama dari 

sebuah paragraf argumentasi. M. Givaldha Fajar menuliskan pernyataan, ide, atau 

pendapat dalam paragraf argumentasi yang ditulisnya. Kalimat berisi pernyataan, ide, 

atau pendapat dituliskan pada kalimat pertama, yaitu Tawuran Pelajar merupakan 

salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah lingkungan pelajar. 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulis tidak tegas dan lebih 

bersifat informatif. Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan dalam paragraf 

argumentasi harus jelas dan lugas, sehingga pembaca dapat terpengaruh dan 

mempercayai pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan. Pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan M. Givaldha Fajar seharusnya ditulis seperti ini, 

Tawuran pelajar sering terjadi di lingkungan pelajar. Berdasarkan analisis 

pernyataan, ide, atau pendapat dalam paragraf argumentasi peneliti memberikan nilai 

dua. 

 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 
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Alasan, data, dan fakta harus dikemukakan dalam paragraf argumentasi untuk 

mendukung pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan. M. Givaldha Fajar 

menuliskan alasan yang mendukung pendapatnya mengenai tawuran pelajar 

merupakan permasalahan yang terjadi di lingkungan pelajar. Alasan yang penulis 

kemukakan adalah karena pelajar memiliki sifat egois yang tinggi dan ejekan antar 

pelajar. Alasan yang dikemukakan sesuai dan mendukung kalimat pendapat, akan 

tetapi tidak disertai data dan fakta yang mendukung. Ketikdakadaan fakta dan data 

yang mendukung pernyataan, ide, atau pendapat menyebabkan pembaca tidak 

terpengaruh oleh paragraf argumentasi yang dituliskan. Oleh karena itu peneliti 

memberi nilai tiga untuk aspek keberadaan alasan, data, dan fakta yang mendukung. 

7) Pembenaran fakta dan data 

Pendapat dan alasan yang dikemukakan M. Givaldha Fajar membuktikan kepada 

pembaca bahwa tawuran merupakan permasalahan yang terjadi di lingkungan pelajar. 

Hal tersebut didukung oleh alasan bahwa pelajar memiliki sifat egois yang tinggi. 

Akan tetapi karena paragraf tidak didukung fakta dan data maka peneliti hanya 

memberikan nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta yang disampaikan. 

8) Kalimat 

Paragraf yang ditulis oleh M. Givaldha Fajar hanya terdiri dari dua kalimat. 

Kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat 

penjelas. Kalimat pertama apabila dianalisis secara sintaksis, telah memiliki struktur 

yang benar. Tawuran Pelajar berfungsi sebagai subjek merupakan berfungsi sebagai 

predikat salah satu permasalahan sosial yang terjadi di tengah lingkungan pelajar 
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berfungsi sebagai objek. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat yang tidak 

efektif, karena kalimat yang terlalu panjang dan struktur kalimatnya pun sulit untuk 

dianalisis.  

 

Tawuran biasa nya disebabkan oleh tingginya sifat egois di 
suatu kelompok pelajar SMA misalkan SMA A tidak ingin kalah 
eksis dengan SMA B atau karena mereka saling mengejek sesama 
pelajar, dan terjadilah keributan antar pelajar agar tawuran ini tidak 
menjadi berbudaya, dikalangan pelajar seharusnya, pihak sekolah, 
polisi, serta yang lainnya dapat meminimalisir terjadi nya tawuran 
antar pelajar di Indonesia. 

 

Kalimat penjelas tersebut dapat diperbaiki dengan mengubahnya menjadi beberapa 

kalimat sebagai berikut. 

 

Tawuran biasanya disebabkan oleh tingginya sifat egois di 
suatu kelompok pelajar SMA. Contoh kasus yang sering terjadi 
misalkan SMA A tidak ingin kalah eksis dengan SMA B atau 
karena mereka saling mengejek sesama pelajar dan terjadilah 
keributan antar pelajar. Agar tawuran tidak menjadi budaya 
dikalangan pelajar seharusnya, pihak sekolah, polisi, serta yang 
lainnya dapat meminimalisir terjadinya tawuran antar pelajar di 
Indonesia. 

 

Berdasarkan hasil analisis kalimat dalam paragraf maka peneliti 

memberi nilai dua pada M. Givaldha Fajar untuk segi penulisan kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Ejaan harus diperhatikan dalam menulis sebuah paragraf argumentasi. M. 

Givaldha Fajar kurang memperhatikan ejaan dalam penulisan paragraf argumentasi.  
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Tawuran Pelajar merupakan salah satu permasalahan 
sosial yang terjadi di tengah lingkungan pelajar. Tawuran biasa 
nya disebabkan oleh tingginya sifat egois di suatu kelompok 
pelajar SMA, misalkan SMA A tidak ingin kalah eksis dengan SMA 
B atau karena mereka saling mengejek sesama pelajar, dan 
terjadilah keributan antar pelajar. agar tawuran ini tidak menjadi 
berbudaya, dikalangan pelajar seharusnya, pihak sekolah, polisi, 
serta yang lainnya dapat meminimalisir terjadi nya tawuran antar 
pelajar di Indonesia. 

 

Kesalahan ejaan pertama adalah penulisan huruf P pada kata pelajar  yang ditulis 

dengan huruf kapital. Kesalahan ejaan kedua adalah penulisan kata biasa nya  

seharusnya dirangkai menjadi biasanya tidak dipisah. Kesalahan ketiga adalah kata 

penghubung atau dan karena yang disatukan, seharusnya dalam kalimat majemuk 

pemilihan cukup digunakan satu kata penghubung saja yaitu atau. Kesalahan keempat 

adalah kesalahan penulisan kata berimbuhan, sesuai dengan konteks kalimat, kata 

yang tepat adalah budaya bukan berbudaya. Kesalahan kelima adalah kata terjadi nya  

yang seharusnya disatukan menjadi terjadinya. Kesalahan keenam adalah harus 

adanya tanda (,) setelah kata SMA. Kesalahan ketujuh adalah setelah kata pelajar 

harus ada tanda baca (,). Kesalahan kedelapan adalah seharusnya tidak ada tanda (,) 

setelah kata berbudaya. Kesalahan kesembilan adalah setelah akata seharusnya harus 

ada tanda (,). Berdasarkan jumlah kesalahan ejaan dalam paragraf maka peneliti 

memberi nilai dua. 

4.2.5 Refleksi 

Setelah dilaksanakan tindakan yang disertai dengan observasi dan evaluasi 

hasil belajar siswa, selanjutnya diadakan refleksi terhadap hal-hal yang telah terjadi. 
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Catatan-catatan observasi dan nilai evaluasi itu dimanfaatkan untuk dijadikan 

pedoman dalam melaksanakan tindakan berikutnya. Tindakan berikutnya 

dilaksanakan berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan. Refleksi yang dilakukan 

tentu bertolak dari pelaksanaan tindakan terdahulu. Data-data pelaksanaan tindakan 

terdahulu ini terkumpul dalam catatan observasi. Berikut adalah refleksi berdasarkan 

hasil observasi aktifitas guru. 

1) Pembentukan kelompok siswa untuk melakukan deep dialogue/critical thinking 

belum efektif. 

2)  Kegiatan membangun dinamika kelompok belum maksimal dan peneliti kurang 

memberikan motivasi pada siswa untuk melakukan kegiatan deep dialog/critical 

thinking.  

3) Siswa belum maksimal mengkritisi permasalahan dengan melakukan dialog 

mendalam di dalam kelompoknya dikarenakan peneliti tidak memberitahu teknik 

melakukan dialog mendalam untuk berpikir kritis sebelumnya pada siswa. 

4) Kegiatan meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis mengenai belum maksimal karena peneliti kurang 

tegas untuk meminta siswa melaporkan laporan hasil dialog mendalam dan 

berpikir kritisnya. 

5) Umpan balik tidak diberikan kepada seluruh kelompok karena tidak seluruh 

kelompok melaporkan hasil dialog mendalamnya. 

6) Penggunaan media pembelajaran masih belum memberikan kontribusi maksimal 

dalam pembelajaran. 
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Refleksi berdasarkan hasil evaluasi siswa berupa paragraf argumentasi adalah sebagai 

berikut. 

1) Siswa masih belum mampu mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

2) Siswa masih belum menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, 

dan pendapat. 

3) Siswa belum mampu menulis paragraf dengan kalimat efektif, karena masih dapat 

kesalahan penulisan kalimat. 

4) Siswa belum mampu menulis paragraf dengan menggunakan ejaan yang baik dan 

benar karena masih terdapat kesalahan penulisan kata, huruf, dan tanda baca. 

Berdasarkan refleksi siklus I yang telah dilakukan, peneliti menyusun beberapa hal 

yang akan dilakukan di siklus II berdasarkan hasil refleksi siklus I, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Mengefektifkan pembentukan kelompok melakukan deep dialogue/critical 

thinking. 

2) Memaksimalkan kegiatan membangun dinamika kelompok dengan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk melakukan deep dialogue/critical thinking. 

3) Memberitahukan cara melakukan dialog mendalam pada siswa agar siswa mampu 

berpikir kritis. 

4) Tegas dalam meminta siswa melaporkan hasil kegiatan deep dialogue/critical 

thinking. 
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5) Memberikan umpan balik kepada seluruh kelompok yang melaporkan hasil deep 

dialogue/critical thinking. 

6) Menggunakan media pembelajaran yang efektif dan mampu menarik perhatian 

siswa. 

7) Mengingatkan siswa untuk mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

8) Mengingatkan siswa  untuk menuliskan data dan fakta yang mendukung 

pernyataan, ide, dan pendapat. 

9) Mengingatkan siswa untuk menulis paragraf dengan kalimat efektif, karena masih 

dapat kesalahan penulisan kalimat. 

10) Mengingatkan siswa untuk menulis paragraf dengan menggunakan ejaan yang 

baik dan benar karena masih terdapat kesalahan penulisan kata, huruf, dan tanda 

baca. 

 

4.3 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.3.1 Perencanaan Tindakan  

Perencanaan tindakan merupakan hal yang penting dilakukan dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Perencanaan siklus II bertolak dari hasil 

refleksi siklus I. Pada siklus II perencanaan tindakan dilakukan berdasarkan hasil 

refleksi siklus I. Perencanaan tindakan siklus II terdiri dari beberapa tahap, yakni 

mengidentifikasi masalah dan menerapkan alternatif pemecahan masalah, 

menentukan tempat dan tanggal penelitian, menentukan observer penelitian, 
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menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran, mengembangkan skenario 

pembelajaran, menyiapkan sumber pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, 

menyusun alat evaluasi pembelajaran, mengembangkan format observasi. 

1) Mengidentifikasi masalah dan menerapkan alternatif pemecahan masalah 

Berdasarkan hasil refleksi siklus I, peneliti melakukan identifikasi masalah dan 

menerapkan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada siklus I. Identifikasi 

masalah pada tahap pelaksanaan tindakan siklus I adalah sebagai berikut. 

a) Pembentukan kelompok siswa untuk melakukan deep dialogue/critical thinking 

belum efektif. 

b)  Kegiatan membangun dinamika kelompok belum maksimal dan peneliti kurang 

memberikan motivasi pada siswa untuk melakukan kegiatan deep dialog/critical 

thinking.  

c) Siswa belum maksimal mengkritisi permasalahan dengan melakukan dialog 

mendalam di dalam kelompoknya dikarenakan peneliti tidak memberitahu teknik 

melakukan dialog mendalam untuk berpikir kritis sebelumnya pada siswa. 

d) Kegiatan meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis mengenai belum maksimal karena peneliti kurang 

tegas untuk meminta siswa melaporkan laporan hasil dialog mendalam dan 

berpikir kritisnya. 

e) Umpan balik tidak diberikan kepada seluruh kelompok karena tidak seluruh 

kelompok melaporkan hasil dialog mendalamnya. 
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f) Penggunaan media pembelajaran masih belum memberikan kontribusi maksimal 

dalam pembelajaran. 

Selain identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan siklus I, peneliti juga 

mengidentifikasi masalah hasil karya siswa berupa paragraf argumentasi sebagai 

berikut. 

a) Siswa masih belum mampu mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

b) Siswa masih belum menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, 

dan pendapat. 

c) Siswa belum mampu menulis paragraf dengan kalimat efektif, karena masih dapat 

kesalahan penulisan kalimat. 

d) Siswa belum mampu menulis paragraf dengan menggunakan ejaan yang baik dan 

benar karena masih terdapat kesalahan penulisan kata, huruf, dan tanda baca. 

Setelah permasalahan siklus I teridentifikasi berdasarkan hasil refleksi, maka peneliti 

menerapkan pemecahan masalah untuk menyelesaikan permasalahan siklus I tersebut. 

a) Mengefektifkan pembentukan kelompok melakukan deep dialogue/critical 

thinking. 

b) Memaksimalkan kegiatan membangun dinamika kelompok dengan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk melakukan deep dialogue/critical thinking. 

c) Memberitahukan cara melakukan dialog mendalam pada siswa agar siswa mampu 

berpikir kritis. 
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d) Tegas dalam meminta siswa melaporkan hasil kegiatan deep dialogue/critical 

thinking. 

e) Memberikan umpan balik kepada seluruh kelompok yang melaporkan hasil deep 

dialogue/critical thinking. 

f) Menggunakan media pembelajaran yang efektif dan mampu menarik perhatian 

siswa. 

g) Mengingatkan siswa untuk mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

h) Mengingatkan siswa  untuk menuliskan data dan fakta yang mendukung 

pernyataan, ide, dan pendapat. 

i) Mengingatkan siswa untuk menulis paragraf dengan kalimat efektif, karena masih 

dapat kesalahan penulisan kalimat. 

j) Mengingatkan siswa untuk menulis paragraf dengan menggunakan ejaan yang baik 

dan benar karena masih terdapat kesalahan penulisan kata, huruf, dan tanda baca. 

Alternatif pemecahan masalah tersebut diaplikasikan pada tahap pelaksanaan 

tindakan siklus II. 

2) Menentukan tempat dan tanggal penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan tempat dan 

tanggal penelitian. Tempat penelitian yang peneliti tentukan adalah ruang multimedia. 

Pemilihan ruang multimedia dilakukan karena, peneliti akan menggunakan media 

infokus, layar, serta speaker. Media lain yang digunakan adalah tayangan Editorial 

Media Indonesia Metro TV. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan tempat yang 
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kondusif untuk melakukan pembelajarn menggunakan media tersebut. Peneliti 

menghubungi koordinator ruang multimedia, yaitu bu Cucu dan petugas ruang 

multimedia, yaitu pak Aris. Peneliti menghubungi bu Cucu dan pak Aris untuk 

menanyakan hari apa ruang multimedia kosong dan tidak digunakan oleh guru lain. 

Ternyata pada tanggal 6 Mei 2010, ruang multimedia kosong dan tidak digunakn oleh 

guru lain. Kebetulan tanggal 6 Mei 2010 adalah hari kamis dan pelajaran Bahasa dan 

Sastra Indonesia di kelas X-6 ada di hari kamis pada jam pertama dan kedua. Karena 

kesempatan inilah peneliti menetapkan hari penelitian siklus II pada hari kamis 

tanggal 6 Mei 2010 di ruang multimedia. 

3) Menentukan observer penelitian 

Observer pada siklus II diperlukan untuk menilai pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas. Pada siklus I observer penelitian adalah Dra. Anih Ruhyani, Dra. Mimie 

Sendaruwati, dan Anggie Anggraeni. Pada perencanaan siklus II, peneliti tetap akan 

menetapkan Dra. Anih Ruhyani, Dra. Hj. Mimie Sendaruwati, dan Anggie Anggraeni 

sebagai observer pelaksanaan tindakan siklus II. Dra. Anih Ruhyani dan Dra. Hj. 

Mimie Sendaruwati adalah guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SMAN 22 Bandung. Sedangkan Anggie Anggraeni adalah teman sejawat peneliti.  

Peneliti kembali menghubungi ketiga orang tersebut untuk ditanya kesediannya 

bertindak sebagai observer. Ketiga orang tersebut bersedia menjadi observer pada 

pelaksanaan tindakan siklus II. Peneliti memberitahukan kepada tiga orang observer  

tersebut tempat dan tanggal penelitian siklus II. 

4) Menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran 
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Pokok bahasan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan pada siswa kelas X-

6 adalah materi mengenai menulis paragraf argumentasi. Peneliti menentukan pokok 

bahasan menulis paragraf argumentasi yang akan dijelaskan berasarkan hasil evaluasi 

karya siswa. Penekanan materi pelajaran paragraf argumentasi pada penelitian siklus 

II adalah sebagai berikut. Mengenai pernyataan, ide, atau pendapat penulis; Alasan, 

data, dan fakta yang mendukung; Penulisan kalimat dan ejaan. Pokok bahasan 

tersebut peneliti dapatkan dari buku paket Bahasa dan Sastra Indonesia kelas X, dan 

buku-buku referensi lainnya yang berhubungan dengan menulis, paragraf, dan 

karangan argumentasi. Selain itu peneliti juga memanfaatkan media internet sebagai 

sumber referensi materi menulis paragraf argumentasi yang akan disampaikan dalam 

kegiatan pembelajaran. 

5) Mengembangkan skenario pembelajaran 

Skenario pembelajaran pada siklus II dituangkan dalam RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). RPP disusun oleh peneliti sebelum pelaksanaan kegiatan 

siklus II dilkukan. RPP disusun agar pembelajaran lebih efektif dan sistematis. Model 

deep dialogue/critical thinking tetap digunakan sebagai model pembelajaran di siklus 

II. Model deep dialogue/critical thinking diaplikasikan pada kegiatan inti 

pembelajaran. Skenario pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran pada siklus 

II tidak jauh berbeda skenario pembelajaran pada siklus I.  Perbedaan langkah 

pembelajaran antara siklus I dan siklus II adalah pada penggunaan media. Pada siklus 

II, siswa diminta menyimak tayangan Media Indonesia Metro TV yang menyajikan 

permasalahan tertentu.  
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Hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan skenario pembelajaran 

berdasarkan model deep dialogue/critical thinking pada siklus II adalah sebagai 

sebagai berikut. 

a) Membentuk kelompok yang terdiri dari minimal empat orang. 

b) Memberikan pertanyaan terbuka mengenai permasalahan tertentu pada setiap 

kelompok. 

c) Membangun dinamika siswa dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan terbuka 

mengenai permasalahan tertentu dengan dialog mendalam dan berpikir kritis. 

d) Meminta siswa mengkritisi topik permasalahan yang ada dalam paragraf 

argumentasi tersebut dengan melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya. 

e) Mengamati kegiatan dialog mendalam dan berpikir kritis siswa di setiap kelompok. 

f) Meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog mendalam 

dan berpikir kritis mengenai permasalahan tertentu yang diajukan oleh guru. 

g) Memberi umpan balik pada siswa mengenai laporan hasil dialog mendalam dan 

berpikir kritis yang mereka sampaikan. 

h) Meminta siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti dan fakta 

dalam bentuk paragraf argumentasi berdasarkan proses dialog mendalam yang 

telah mereka lakukan mengenai topik permasalahan yang mereka kritisi. 

Peneliti mengharapkan dengan mengembangkan skenario pembelajaran, 

penelitian dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. 

Permasalahan yang terjadi pada siklus I di kelas X-6 diharapkan dapat teratasi dengan 

pengembangan skenario pembelajaran siklus II. Selain itu, untuk memperbaiki 
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kekurangan siklus I, peneliti akan memaksimalkan pelaksanaan model deep 

dialogue/critical thinking dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi sesuai 

perencanaan siklus II.  

6) Menyiapkan sumber pembelajaran 

Sumber pembelajaran yang disiapkan dalam tahap perencanaan siklus II tidak jauh 

berbeda dengan sumber pembelajaran pada siklus I, di antaranya buku Argumentasi 

dan Narasi karangan Gorys Keraf, buku Kompeten Berbahasa Indonesia untuk Siswa 

Kelas X karangan Mafrukhi, buku berjudul Aktif dan Kreatif berbahasa Indonesia 

karangan Ali Abdul Samad, buku Menuli Tanpa Rasa Takut karangan St. Kartono, 

jurnal berjudul Pembelajaran Menulis Karangan Ilmiah Berbasis Deep 

Dialogue/Critical Thinking karya Umi Salamah.  

7) Menyiapkan media pembelajaran 

Media memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu manfaat 

media pembelajaran adalah menarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan 

memperhatikan. Oleh  karena itu, peneliti dalam kegiatan pembelajaran menggunakan 

media untuk membantu berjalannya proses pembelajaran yang baik. Berdasarkan 

hasil refleksi siklus I, penggunaan media belum mampu menarik perhatian siswa. 

Oleh karena itu peneliti merencanakan penggunaan media yang dapat menarik 

perhatian siswa dan membantu pembelajaran. 

Media yang disiapkan oleh peneliti pada siklus satu adalah media power point 

yang ditampilkan melalui infokus. Media yang digunakan berisi materi mengenai 

menulis paragraf argumentasi. Materi yang ditampilkan berupa slide show power 
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point. Selain itu, media lain yang digunakan adalah video rekaman Editorial Media 

Indonesia Metro TV yang membahas permasalahan tertentu. Peneliti mengunduh 

video tersebut dari ditus www.youtube.com.  Alat yang digunakan dalam penelitian 

siklus II adalah laptop, infokus, dan speaker. Alat-alat tersebut peneliti siapkan 

sebelum kegiatan penelitian.  

8) Menyusun alat evaluasi pembelajaran 

Alat evaluasi yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas adalah lembar tes. 

Lembar tes tersebut merupakan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data. Peneliti mempersiapkan lembar tes menulis paragraf argumentasi 

yang berfungsi sebagai instrumen penelitian juga sebagai alat evaluasi pembelajaran. 

Lembar tes yang dipergunakan dalam siklus II sama dengan lembar tes yang 

dugunakan siswa dalam siklus I. 

Alat evaluasi berupa lembar tes ini disiapkan penulis sebelum pelaksanaan siklus 

satu. Dalam alat evaluasi tersebut, siswa harus menuliskan nama, nomor presensi, dan 

hari/tanggal. Sebuah perintah untuk menulis paragraf argumentasi tertulis pada 

lembar tes. Selanjutnya tersedia baris kosong yang harus diisi dengan karya siswa 

berupa paragraf argumentasi.  

9) Mengembangkan format observasi 

Lembar observasi merupakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data 

pelaksanaan tindakan. Dalam pengembangan format observasi, peneliti 

menyesuaikannya dengan langkah-langkah pembelajaran menggunakan model deep 

dialogue/critical thinking siklus II. Hal-hal yang dinilai oleh kegiatan observasi 
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adalah setiap langkah yang ada dalam pelaksanaan model deep dialogue/critical 

thinking. Format observasi hanya untuk menilai pelaksanaan model deep 

dialogue/critical thinking saja. Sedangkan penilaiannya memiliki 5 skala, yaitu 5 

untuk sangat baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk kurang, 1 untuk sangat 

kurang.  

 

4.3.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. 

Peneliti mengaplikasikan seluruh hal yang ada dalam perencanaan siklus II pada 

pelaksanaan siklus II. Penelitian dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2010. 

Tanggal tersebut dipilih karena tempat pelaksanaan penelitian, yakni ruang 

multimedia sedang kosong dan tidak dipergunakan oleh guru lain. Selain itu, tanggal 

6 Mei 2010 dipilih untuk mengefektifkan waktu penelitian yang bersamaan waktunya 

dengan kegiatan PLP.  

Pelaksanaan tindakan siklus II dilakukan di ruang multimedia SMA Negeri 22 

Bandung. Ruang tersebut dipilih karena memiliki alat-alat yang dibutuhkan sebagai 

media pembelajaran. selain itu, ruang multimedia cukup luas dan nyaman sehingga 

siswa dapat belajar dengan baik. Pelaksanaan siklus II dimulai pukul 06.30 WIB. 

Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas X-6 dilakukan pada jam pertama dan 

kedua. Peneliti telah mengumumnkan sebelumnya kepada siswa kelas X-6 bahwa 

pada hari Kamis, siswa akan belajar Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas X-6. 

Sehingga pada pukul 06.30, siswa sudah hadir di ruang multimedia. 
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Sebelum pelaksanaan penelitian dimulai, peneliti telah menghubungi tiga 

observer, yakni Dra. Anih Ruhyani, Dra. Hj. Mimie Sendaruwati, dan Anggie 

Anggraeni. Ketiga observer dihubungi sehari sebelum pelaksanaan penelitian 

dilakukan. pada hari pelaksanaan, ketiga observer datang tepat waktu dan langsung 

memasuki ruang multimedia untuk menilai pelaksanaan siklus II yang dilakukan oleh 

peneliti. 

Setelah siswa memasuki ruangan multimedia, peneliti segera memulai 

kegiatan pembelajaran. peneliti melakukan kegiatan pembuka dengan mengucapkan 

salam dan mengajak siswa berdoa bersama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

Setelah berdoa, peneliti melakukan apersepsi. Peneliti meminta siswa  untuk 

mengingat materi yang telah disampaikan mengenai paragraf argumentasi. Peneliti 

bertanya pada siswa mengenai pengertian paragraf argumentasi, ciri-ciri paragraf 

argumentasi, dan tema penulisan argumentasi bisa dari permasalahan yang ada di 

kehidupan sehari-hari. Peneliti juga bertanya pada siswa mengenai permasalahan 

yang terjadi akhir-akhir ini di lingkungan sekitar siswa. Siswa mmenjawab 

permasalahan yang mereka temui diantaranya adalah banjir, bencana alam, korupsi, 

tawuran pelajar, pornografi, pemanasan global, dll. Setelah mereka mengungkapkan 

masalah-masalah yang sering mereka lihat sehari-hari baik secara langsung ataupun 

media informasi, peneliti mengatakan bahwa permasalahan tersebut dapat siswa 

bahas dengan teman, kemudian siswa menuangkan pendapat, pernyataan atau ide 

mengenai permasalahan tertentu dan melengkapinya dengan alasan, data, serta fakta 

yang mendukung dalam sebuah paragraf argumentasi. 
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Setelah melakukan apersepsi peneliti menyampaikan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar pembelajaran hari itu. Standar kompetensi pembelajaran hari itu 

adalah mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato, 

sedangkan kompetensi dasarnya adalah menulis gagasan untuk mendukung suatu 

pendapat dalam bentuk paragraf argumentasi. Penulis mengatakan bahwa 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi akan diulangi kembali, karena masih ada 

siswa yang belum mampu menulis paragraf argumentasi dengan baik. 

Hal selanjutnya yang peneliti lakukan adalah menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran menulis paragraf argumentasi adalah siswa 

mampu menulis paragraf argumentasi dengan baik. Setelah peneliti menyampaikan 

tujuan pembelajaran, peneliti menyampaikan manfaat pembelajaran. Manfaat 

pembelajaran argumentasi adalah, siswa mampu menulis wacana yang bersifat 

argumentatif seperti opini, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang dibuat menggunakan 

paragraf argumentasi.  

Setelah tujuan dan manfaat pembelajaran disampaikan, peneliti melakukan 

kegiatan inti pembelajaran. peneliti menyampaikan materi paragraf argumentasi. 

Akan tetapi berbeda dengan siklus I, materi yang dijelaskan dalam siklus II 

didasarkan pada hasil evaluasi paragraf argumentasi. Peneliti mengingatkan kembali 

pengertian paragraf argumentasi. Lalu peneliti mengingatkan ciri-ciri paragraf 

argumentasi, agar siswa memahami bagaimana menulis paragraf argumentasi yang 

baik. Peneliti menekankan pada siswa agar selalu menuliskan penyataan, ide, atau 

pendapat dalam paragraf argumentasi yang siswa tulis. Selain itu pernyataa, ide, atau 
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pendapat yang dikemukakan harus tegas, lugas, merupakan sikap penulis terhadap 

permasalahan tertentu, serta mampu mempengaruhi pembaca.  

Selain siswa harus menulis pernyataan, ide, atau pendapat dalam paragraf 

argumentasinya, siswa juga harus menuliskan alasan, data, dan fakta yang 

mendukung. Alasan, data, dan fakta harus dituliskan untuk meyakinkan pembaca agar 

mempercayai pendapat penulis mengenai permasalahan tertentu. Berdasarkan hasil 

evaluasi siklus I, banyak siswa yang tidak mengungkapkan data konkret dan fakta 

actual mengenai permasalahan yang mereka angkat dalam paragraf argumentasinya. 

Setelah itu peneliti menyampaikan materi mengenai kalimat efektif dan ejaan. 

Hal ini penting karena masih banyak siswa yang belum menggunakan kalimat efektif 

dan kalimat belum terstruktur. Selain itu siswa masih banyak melakuklan kesalahan 

dalam penulisan ejaan (penulisan huruf, pemakaian tanda baca, dan penulisan kata). 

Peneliti kemudia mempersilakan siswa untuk mengajukan pertanyaan seputar 

materi yang telah dijelaskan. Ternyata tidak ada siswa yang bertanya. Lalu peneliti 

meminta siswa untuk membentuk kelompok. Siswa diminta membuat kelompok yang 

terdiri dari minimal empat orang. Akhirnya dengan memindahkan kursi, siswa 

membuat kelompok dengan duduk melingkar. Setelah siswa membentuk kelompok, 

siswa diminta untuk menonton video Editorial Media Indonesia Metro TV mengenai 

permasalahan banjir, pembangunan jembatan selat sunda, dan kebudayaan Indonesia 

yang diklaim Malaysia. Kelompok pertama dan kedua harus memperhatikan tayangan 

video mengenai banjir, kelompok ketiga dan keempat harus memperhatikan tayangan 

video mengenai kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh Malaysia, kelompok siswa 
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kelima dan keenam harus memperhatikan tayangan video mengenai pembangunan 

jembatan setan sunda.  

Peneliti memberikan wakti lima belas menit kepada siswa untuk menyaksikan 

tayangan video Editorial Media Indonesia Metro TV. Setelah siswa menonton 

tayangn video, maka peneliti langsung meminta siswa dalam kelompok untuk 

mengkritisi permasalahan yang telah siswa saksikan melalui tayangan video tersebut. 

Peneliti membangun dinamika kelompok dengan memberikan motivasi siswa untuk 

melakukan dialog mendalam mengenai permasalahan banjir, pembangunan jembatan 

selat sunda, dan kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Peneliti 

memberikan sejumlah pertanyaan terbuka mengenai permasalahan yang telah mereka 

saksikan tayangannya di video pada setiap kelompok. Kemudian setiap siswa dalam 

kelompok harus melakukan dialog mendalam mengenai permasalahan tersebut agar 

kemampuan berpikir kritis siswa berkembang. Peneliti memberitahukan cara 

melakukan dialog mendalam, yaitu setiap anggota kelompok menyampaikan 

pendapatnya mengenai permasalahan yang diteliti, mengkritisi penyebab 

permasalahan, menganalisis fakta-fakta, dan menemukan solusi untuk permasalahan 

tersebut.  

Siswa diberi waktu untuk melakukan dialog mendalam di dalam 

kelompoknya. Peneliti mengawasi aktifitas dialog mendalam di setiap kelompok 

secara berkeliling. Peneliti membantu siswa bila ada kelompok yang mengalami 

kebingungan atau menanyakan sesuatu hal. Setelah siswa melakukan dialog 
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mendalam dalam kelompoknya masing-masing, peneliti secara tegas meminta siswa 

untuk menyampaikan hasil dialog mendalam yang siswa lakukan.  

Setiap kelompok menyampaikan laporan hasil dialog mendalam. Perwakilan 

kelompok menyampaikan hasil dialog mendalam dan berpikir kritis mereka mengenai 

permasalahan tertentu. Peneliti memberikan umpan balik kepada setiap siswa yang 

telah melaporkan hasil dialog mendalam dan berpikir kritis berupa pujian, tanggapan, 

dan masukan. 

Peneliti kemudian meminta siswa untuk menuliskan pernyataan, ide, atau 

pendapatnya mengenai permasalahan yang telah siswa dialogkan dengan teman 

sekelompoknya ke dalam sebuah paragraf argumentasi. Kemudian siswa menyertakan 

alasan, data, dan fakta. Kemampuan berpikir kritis siswa mengenai permasalahan 

tertentu harus siswa tuangkan dalam bentuk paragraf argumentasi. Kemudian peneliti 

mengingatkan siswa tentang teknik penulisan yang benar baik penulisan kalimat 

maupun ejaan.  

Siswa kelas X-6 menulis paragraf argumentasi dengan tenang. Siswa 

menuangkan pernyataan, ide, dan pendapat mereka ke dalam paragraf argumentasi. 

Siswa tidak ada yang terlihat kesulitan, karena apa yang siswa tulis merupakan hasil 

berpikir kritis terhadap suatu permasalahan yang telah mereka dialogkan sebelumnya 

dengan teman sekelompok.  

Peneliti meminta siswa mengumpulkan paragraf argumentasi yang ditulis 

siswa. Beberapa orang siswa yang telah selesai menulis langsung mengumpulkannya 

kepada peneliti. Pengumpulan dilakukan tidak serentak, karena masih ada siswa yang 
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belum selesai menulis paragraf argumentasinya. Tapi setelah dua puluh menit, semua 

siswa kalas X-6 sudah mengumpulkan paragraf argumentasinya.  

Setelah semua siswa mengumpulkan paragraf argumentasinya, kegiatan 

pembelajaran dilanjutkan pada kegiatan akhir. Peneliti meminta siswa untuk 

menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Faisal Sidik siswa pertama yang 

ingin menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Ia mengatakan bahwa hal terpenting 

dalam penulisan paragraf argumentasi adalah mengemukakan pernyataan, ide, atau 

pendapat disertai alasan, data dan fakta yang mendukung. Ia melanjutkan tujuan dari 

penulisan paragraf argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca atas pendapat 

penulis mengenai suatu permasalahan tertentu. Hendi Susanto pun ingin 

menyimpulkan kegiatan pembelajaran. ia mengatakan bahwa paragraf argumentasi 

merupakan paragraf yang paragraf  yang mengemukakan pendapat disertai alasan, 

contoh, bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga orang akan membenarkan 

pendapat, sikap, gagasan, dan keyakinan kita. Ia mengatakan juga bahwa menulis 

paragraf argumentasi harus memperhatikan penulisan kalimat dan ejaan agar tidak 

terjadi kesalahan. 

Setelah siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran, selanjutnya peneliti 

sebagai guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Peneliti mengatakan bahwa 

paragraf argumentasi merupakan paragraf yang paragraf  yang mengemukakan 

pendapat disertai alasan, contoh, bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga 

orang akan membenarkan pendapat, sikap, gagasan, dan keyakinan kita. Jadi hal 

terpenting dalam sebuah paragraf argumentasi adalah adanya pernyataan, ide, atau 
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pendapat yang disertai alasan, data, dan fakta yang mendukung. Akan tetapi selain itu 

penulis paragraf argumentasi juga harus memperhatikan penulisan paragraf, yakni 

harus ada aspek kesatuan, kepaduan, kelangkapan dan urutan. Selain itu penulisan 

kalimat dan ejaan pun harus benar-benar diperhatikan. 

Setelah peneliti menyimpulkan kegiatan pembelajaran, peneliti meminta siswa 

melakukan refleksi. Peneliti bertanya kepada siswa mengenai apa yang mereka 

dapatkan pada pembelajaran hari itu, apa yang mereka rasakan pada pembelajaran 

hari itu, dan apa saran yang mereka dapat berikan untuk pembelajaran selanjutnya. 

Wahyu menjawab bahwa ia mendapatkan pengetahuan mengenai paragraf 

argumentasi dan mampu untk mengkritisi permasalahan tertentu serta menuliskannya 

dalam sebuah paragraf argumentasi. Wahyu juga mengatakan bahwa ia merasa 

senang dengan pembelajaran hari itu karena media yang digunakan menarik dan ada 

kegiatan dialog dalam kelompok yang memungkinkan siswa bertukar pikiran. Wahyu 

memberikan saran agar pembelajaran seperti itu tetap dilaksanakan.  

Selain Wahyu, siswa lain yang ingin melakukan refleksi adalah Muhammad 

Rizaldi. Ia mengatakan bahwa banyak sekali pengetahuan baru mengenai paragraf 

argumentasi yang ia dapatkan. Lalu perasaan dia selama mengikuti pembelajaran 

senang karena media yang digunakan menarik dan metode pembelajaran tidak 

monoton. Selain itu Muhammad Rizaldi memberikan saran agar pembelajaran 

selanjutnya menggunakan metode yang lebih menarik lagi. 

Akhirnya kegiatan pembelajaran selesai. Setelah siswa melakukan refleksi, 

peneliti menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Setelah pembelajaran selesai, 
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penulis meminta siswa kembali ke ruang kelas X-6 akan tetapi terlebih dahulu 

membereskan atau merapikan bangku-bangku yang ada di ruang multimedia.   

 

4.3.2 Observasi Aktifitas Guru 

Aktifitas guru selama pelaksanaan siklus I diamati oleh tiga orang observer. 

Ketiga observer tersebut adalah Dra. Anih Ruhyani, Dra. Mimie Sendaruwati, dan 

Anggie Anggraeni. Ketiga observer memberikan penilaian terhadap aktifitas peneliti 

selama melakukan pembelajaran menggunakan model deep dialogue/critical thinking.  

Nilai ditulis pada lembar observasi yang merupakan instrumen penelitian.  

Seperti halnya pada siklus 1, observer hanya menilai pengampikasian model 

deep dialogue.critical thinking dalam kegiatan pembelajaran. Skala penilaian yang 

diberikan antara 1 sampai 5. Penilaian dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Setelah pelaksanaan siklus II selesai, peneliti menghitung nilai hasil observasi dan 

mendeskripsikan hasil observasi siklus II. Data hasil pengamatan aktivitas guru 

dianalisis berdasarkan pencapaian skala penilaian setiap aspek yang diberikan tiga 

pengamat. Pendeskripsian hasil observasi digunakan sebagai acuan untuk refleksi dan 

perencanaan tindakan selanjutnya. 

Nilai rata-rata yang diperoleh peneliti dari ketiga observer untuk seluruh 

aspek aplikasi model deep dialogue/critical thinking adalah 4,5. Nilai 4,5 dalam skala 

penilaian observasi aktivitas guru memiliki arti sangat baik. Secara keseluruhan 

penampilan guru dalam mengaplikasikan model deep dialogue/critical thinking sudah 

dianggap sangat baik oleh ketiga observer mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan 
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akhir. Ada peningkatan nilai yang sangat signifikan. Pada siklus satu berdasarkan 

hasil observasi, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model deep 

dialogue/critical thinking mendapatkan nilai 3,1 atau baik, sedangkan pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II mendapatkan nilai 4,5 atau sangat baik. Hal tersebut 

menunjukkan ada peningkatan pesat dari pengaplikasian model deep dialogue/critical 

thinking. Berikut adalah deskripsi tiap aspek yang diamati oleh tiga observer.  

Kegiatan membentuk kelompok yang terdiri minimal empat orang dinilai baik 

karena memperoleh nilai 4. Hal ini dikarena pembentukan kelompok sudah efektif. 

Setiap kelompok terdiri dari enam orang siswa, dan itu dirasa cukup oleh observer 

sehingga proses dialog mendalam berjalan lebih efektif dari sebelumnya. Nilai 4,3  

diperoleh untuk aspek memberikan pertanyaan terbuka pada setiap kelompok. Nilai 

4,3 sangat baik diberikan oleh observer karena pertanyaan terbuka yang diajukan 

peneliti bersifat spesifik sesuai dengan permasalahan yang akan didialogkan.  

Kegiatan membangun dinamika membangun dinamika kelompok dengan 

memotivasi siswa untuk membahas permasalahan tertentu dengan dialog mendalam 

dan berpikir kritis memperoleh nilai 3,3. Nilai 3,3 berarti baik. Ada peningkatan yang 

dilakukan peneliti untuk membangun dinamika kelompok. Peneliti memberikan 

motivasi yang dapat mendorong siswa untuk mendialogkan permasalahan dan 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Akan tetapi motivasi yang disampaikan 

guna membangun dinamika kelompok belum dirasakan oleh setiap siswa. Hal itu 

dikarenakan peneliti masih belum mampu memompa semangat siswa untuk 

seluruhnya aktif melakukan dialog mendalam. 
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Nilai 4 diperoleh dari observer untuk kegiatan meminta siswa mengkritisi 

permasalahan dengan melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya. Nilai 4 

memiliki pengertian baik. Hal ini dikarenakan peneliti telah memberitahu cara 

melakukan dialog mendalam untuk berpikir kritis pada siswa, yaitu dengan cara 

menyampaikan pendapat terhadap permasalahan, mengkritisi fakta-fakta, 

menyampaikan data dan alasan, serta memberikan solusi permasalahan.  

Nilai sangat baik diperoleh untuk kegiatan mengamati kegiatan dialog 

mendalam dan berpikir kritis siswa di setiap kelompok. Ketiga observer memberikan 

nilai 4,7 untuk kegiatan ini. Ketiga observer menilai kegiatan mengamati dan 

mengawasi dialog mendalam yang dilakukan siswa sudah baik, karena peneliti 

berkeliling ke setiap kelompok dan mengawasi proses dialog yang mereka lakukan 

dan memberika jawaban atau arahan bila ada hal yang belum dipahami siswa.  

Kegiatan meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis mengenai permasalahan tertentu yang diajukan oleh 

guru mendapatkan nilai rata-rata 4,7. Nilai 4,7 memiliki arti sangat baik. Nilai ini 

diperoleh karena peneliti telah tegas untuk meminta siswa melaporkan laporan hasil 

dialog mendalam dan berpikir kritisnya. Aspek ini merupakan aspek yang mengalami 

peningkatan nilai sangat pesat karena semua siswa melaporkan hasil dialog 

mendalam yang siswa lakukan.  

Kegiatan memberi umpan balik pada siswa mengenai laporan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis yang mereka sampaikan dinilai sangat baik oleh ketiga 

observer. Nilai yang didapatkan adalah 4,7. Nilai ini diperoleh karena peneliti sudah 
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memberikan umpan balik berupa pujian, tanggapan, dan masukan atau saran. Penilai 

pada aspek ini mengalami peningkatan pesat karena semua kelompok yang telah 

melaporkan hasil dialog mendalam diberi umpan balik. 

Kegiatan terakhir yang diobservasi oleh observer adalah kegiatan meminta 

siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti dan fakta dalam bentuk 

paragraf argumentasi berdasarkan proses dialog mendalam yang telah mereka 

lakukan mengenai topik permasalahan yang mereka kritisi. Ketiga observer 

memberikan nilai rata-rata 5 . Hal itu berarti kegiatan yang dilakukan peneliti sangat 

baik. Peneliti meminta siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti 

dan fakta dalam bentuk paragraf argumentasi berdasarkan permasalahan yang sudah 

mereka dialogkan dalam kegiatan dialog mendalam dan berpikir kritis. 

Secara keseluruhan pelaksanaan tindakan siklus II berupa pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi menggunakan model deep dialogue/critical thinking 

telah berlangsung sangat baik. Ada peningkatan signifikan dalam penilaian yang 

diberikan oleh observer. Akan tetapi tetap saja ada beberapa kekurangan yang harus 

diperbaiki pada siklus selanjutnya. Kekurangan pada siklus II ini adalah pada saat 

membangun dinamika kelompok, peneliti melihat ada beberapa siswa antusias untk 

melalukan diaog mendalam. Kekurangan lainnya adalah tidak semua siswa dalam 

kelompok aktif untk melakukan dialog mendalam. Walaupun jumlah siswa yang aktif 

dalam kegiatan dialog lebih banyak dari pada jumlah siswa yang aktif di siklus I 

tetapi masih ada siswa yang tidak aktif mengikuti dialog mendalam dalam 

kelompoknya.  
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4.3.4 Analisis Paragraf Argumentasi Siswa 

 Dalam pelaksanaan siklus II, siswa diminta untuk menulis paragraf 

argumentasi berdasarkan dialog mendalam untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Paragraf argumentasi ditulis dalam lembar tes menulis paragraf 

argumentasi. Lembar tes menulis paragraf argumentasi juga merupakan instrumen 

penelitian untuk mengumpulkan data siswa berupa paragraf argumentasi. Dengan 

menganalisis karya siswa berupa paragraf argumentasi, peneliti dapat mengetahui 

sejauh mana keberhasilan model deep dialogue/critical thinking dalam meningkatkan 

kemampuan siswa menulis paragraf argumentasi. Peneliti membagi hasil menulis 

paragraf menjadi tiga kategori yang didasarkan perolehan skala penilaian, yaitu baik, 

cukup, dan kurang. Berikut adalah nilai hasil pembelajaran berupa paragraf 

argumentasi beserta deskripsinya. 

 

Tabel 4.3 

Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus II 

No 
 

Nama Nlai Aspek Nilai 
Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Adlizar Subhan 10 10 10 10 10 8 8 9 9 84 
2 Aldi Andika Pratama 10 10 10 10 10 6 8 9 9 82 
3 Aldi Riyaldi 10 10 10 8 10 6 6 6 6 78 
4 Arafah Urfatania Ifa 10 10 10 8 8 6 8 15 12 87 
5 Bram Kusumajaya 10 10 10 10 10 6 6 6 12 80 
6 Faisal Sidik 10 10 10 10 10 6 8 12 12 88 
7 Fakhri Panca 10 10 10 10 6 6 6 9 12 79 
8 Fina Belia Bestari 10 10 10 10 10 6 6 12 15 89 
9 Firdha Rizky R 10 10 10 10 10 6 6 12 9 73 
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10 Fitri Sismawati 10 10 10 10 10 6 6 6 9 73 
11 Hafidzi Hidayat 10 10 10 6 6 6 6 9 6 69 
12 Hendi Susanto 10 10 10 10 10 10 8 12 9 89 
13 Husna Hadiyan 10 10 10 10 10 6 6 9 6 77 
14 Iqbal Fahrizal 10 8 10 10 8 10 8 6 9 79 
15 Kiki Kurniasih 10 10 10 8 10 8 8 9 12 85 
16 Muhamad Givaldha Fajar 10 6 6 4 4 6 6 6 6 54 
17 Marakes Gagah Rani 10 10 10 8 10 6 6 9 9 78 
18 Muhammad Fadil 10 6 8 10 6 6 6 9 9 70 
19 Muhammad Rizaldi A 10 10 10 10 8 8 6 6 6 74 
20 Muhammad Ziko R 10 10 10 10 10 6 6 12 12 86 
21 Nadia Husnullaila 10 10 10 10 10 6 6 6 6 74 
22 Nurul Nida Aghnia 10 10 10 8 8 6 6 6 6 70 
23 Ockti Suharti 10 6 6 6 4 4 6 6 6 54 
24 Petrus Januar Saleh 10 10 10 8 8 6 8 9 9 78 
25 Putri Auliya 10 10 10 8 10 6 6 9 9 78 
26 Putri Ilma Agnia 10 6 8 6 6 8 6 9 9 68 
27 Putri Kania Audina 2 6 2 4 10 2 4 15 12 57 
28 Qorita Ayna Muthahhari 10 10 8 10 6 6 6 9 9 74 
29 Raden Detha Jati Pratama 10 10 8 10 6 6 6 9 9 74 
30 Refi Nurani 10 10 10 10 8 6 6 9 6 75 
31 Rianty Pratiwi 10 8 8 8 6 6 6 9 9 70 
32 Sarah Fidhiah 10 10 10 6 6 6 6 9 9 72 
33 Sendhi Anshari Rasyid 10 10 10 10 10 6 6 15 12 85 
34 Tezzar Mohammad 10 10 10 8 8 6 6 9 9 76 
35 Tsani Nur Famy 10 10 10 6 6 6 6 9 9 72 
36 Wahyu Fathria 10 8 8 8 6 6 6 6 6 64 
37 Zulqaidandy Rahman 10 10 10 10 10 6 6 15 12 66 

Nilai Total 2705 
Nilai Rata-rata 73,1 

 

Keterangan 

1 = Kesatuan  

2 = Kepaduan  

3 = Kelangkapan  

4 = Urutan  

5 = Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan  

6 = Alasan, data, dan fakta yang mendukung  
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7 = Pembenaran fakta dan data  

8 = Kalimat  

9 = EYD  

 

 

Tabel 4.4 

Tabel Kategori Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus II 

No Nama Siswa Kategori 

Baik (80-100) Cukup (60-79) Kurang (<59) 

1 Adlizar Subhan √   

2 Aldi Andika Pratama √   

3 Arafah Urfatania √   

4 Bram Kusumajaya √   

5 Faisal Sidik √   

6 Fina Belia Bestari √   

7 Hendi Sutanto √   

8 Kiki Kurniasih √   

9 Muhammad Ziko R √   

10 Sendhi Anshari √   

11 Aldi Riyaldi Mulyana  √  

12 Fakhri Panca  √  

13 Firdha Rizky  √  

14 Fitri Sismawati  √  

15 Hafidzi Hidayat  √  

16 Husna Hadiyan  √  

17 Iqbal fahrizal  √  

18 Marakes Gagah Rani  √  
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19 Muhammad Fadil  √  

20 Muhammad Rizaldi A  √  

21 Nadia Husnullaila  √  

22 Nurul Nida Aghnia  √  

23 Petrus Januar Saleh  √  

24 Putri Auliya  √  

25 Putri Ilma Agnia  √  

26 Qorita Ayna Muthahhari  √  

27 Raden Detha Jati Pratama  √  

28 Refi Nurani  √  

29 Rianty Pratiwi  √  

30 Sarah Fidhiah  √  

31 Tezzar Mohammad  √  

32 Tsani Nur Famy  √  

33 Wahyu Fathria  √  

34 Zulqaidandy Rahman  √  

35 Muhammad Givaldha F   √ 

36 Ockti Suharti   √ 

37 Putri Kania Audina   √ 

Jumlah 10 siswa 24 siswa 3 siswa 

 

Grafik 4.2 

Grafik Kategori Nilai Menulis Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus II  



 

 

 

Kategori Baik 

 

Nama   : Sendhi Anshari R

Skor   : 85 

Kategori : Baik 

 

Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan 
di Indonesia. sudah banyak solusi yang dibuat, seperti penanaman sejuta pohon, 
penyaringan sungai, dan daur ulang sampah sebagai mata pencaharian, namun sampai 
saat ini belum dapat mengurangi permasalahan banjir itu sendiri. Pemerintah tidak 
tanggap pada masalah ini, hanya bisa membuat solusi
menuangkannya ke dalam bentuk fakta di lapangan. Masyarakat diam menunggu 
bantuan dari para pem
pemerintah, seperti posko banjir, makanan, pakaian, serta obat
kunjung datang. Dibutuhkan solusi cepat dan partisipasi penuh masyarakat dan 
pemerintah dalam permasalahan ini. 

 

1) Kesatuan 

 Aspek kesatuan telah diperlihatkan oleh paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Fina Belia. Kesatuan itu terbukti dengan kalimat utama paragraf argumentasi yang 
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Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan 
di Indonesia. sudah banyak solusi yang dibuat, seperti penanaman sejuta pohon, 
penyaringan sungai, dan daur ulang sampah sebagai mata pencaharian, namun sampai 

ini belum dapat mengurangi permasalahan banjir itu sendiri. Pemerintah tidak 
tanggap pada masalah ini, hanya bisa membuat solusi-solusi rumit, namun tidak dapat 
menuangkannya ke dalam bentuk fakta di lapangan. Masyarakat diam menunggu 
bantuan dari para pemimpinnya. Korban banjir hanya bisa pasrah menanti janji 
pemerintah, seperti posko banjir, makanan, pakaian, serta obat
kunjung datang. Dibutuhkan solusi cepat dan partisipasi penuh masyarakat dan 
pemerintah dalam permasalahan ini.  

Aspek kesatuan telah diperlihatkan oleh paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Fina Belia. Kesatuan itu terbukti dengan kalimat utama paragraf argumentasi yang 

cukup kurang

Kategori Nilai
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Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan 
di Indonesia. sudah banyak solusi yang dibuat, seperti penanaman sejuta pohon, 
penyaringan sungai, dan daur ulang sampah sebagai mata pencaharian, namun sampai 

ini belum dapat mengurangi permasalahan banjir itu sendiri. Pemerintah tidak 
solusi rumit, namun tidak dapat 

menuangkannya ke dalam bentuk fakta di lapangan. Masyarakat diam menunggu 
impinnya. Korban banjir hanya bisa pasrah menanti janji 

pemerintah, seperti posko banjir, makanan, pakaian, serta obat-obatan yang tidak 
kunjung datang. Dibutuhkan solusi cepat dan partisipasi penuh masyarakat dan 

Aspek kesatuan telah diperlihatkan oleh paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Fina Belia. Kesatuan itu terbukti dengan kalimat utama paragraf argumentasi yang 
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ditulisnya hanya berjumlah satu. Kalimat utama paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Fina Belia adalah sebagai berikut Banjir merupakan permasalahan lingkungan 

yang tidak kunjung terselesaikan di Indonesia. Ide pokok yang terkandung dalam 

kalimat utama tersebut adalah permasalahan banjir merupakan permasalahan yang 

tidak kunjung selesai di Indonesia. Peneliti memberi nilai lima untuk aspek kesatuan 

paragraf. 

2) Kepaduan 

Kepaduan telah dimiliki oleh paragraf argumentasi yang ditulis Fina Belia. Aspek 

kepaduan telah terpenuhi karena kalimat-kalimat yang menyusun paragraf memiliki 

ikatan yang erat. Hal tersebut terbukti sebagai berikut. 

 

Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang tidak 
kunjung terselesaikan di Indonesia. sudah banyak solusi yang 
dibuat, seperti penanaman sejuta pohon, penyaringan sungai, dan 
daur ulang sampah sebagai mata pencaharian, namun sampai saat 
ini belum dapat mengurangi permasalahan banjir itu sendiri. 
Pemerintah tidak tanggap pada masalah ini, hanya bisa membuat 
solusi-solusi rumit, namun tidak dapat menuangkannya ke dalam 
bentuk fakta di lapangan. Masyarakat diam menunggu bantuan dari 
para pemimpinnya. Korban banjir hanya bisa pasrah menanti janji 
pemerintah, seperti posko banjir, makanan, pakaian, serta obat-
obatan yang tidak kunjung datang. Dibutuhkan solusi cepat dan 
partisipasi penuh masyarakat dan pemerintah dalam permasalahan 
ini.  

 

Kalimat pertama mengemukakan pendapat penulis bahwa banjir merupakan 

permasalahan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan. Kalimat kedua 

mengemukakan bahwa banyak sekali solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi 
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permasalahan banjir tetapi hasilnya belum dapat mengatasi permasalahan banjir. 

Hubungan antara kalimat pertama dan kedua adalah kalimat pertama merupakan 

pendapat dan kalimat kedua merupakan alasan pendapat tersebut. Kalimat ketiga 

mengemukakan pemerintah tidak tanggap terhadap permasalhan banjir. Kalimat 

ketiga ini masih berhubungan dengan kalimat kedua, yaitu mengenai alasan mengapa 

permasalahan banjir belum dapat teratasi. 

Kalimat keempat dan kelima mengemukakan bahwa korban banjir hanya pasrah 

menunggu janji pemerintah. Kalimat keenam merupakan desakan kepada pemerintah 

untk segera menanggulangi permasalahan banjir. Ada keeratan hubungan antara 

kalimat keempat, kelima, dan keenam. Kalimat keempat dan kelima merupakan nasib 

korban banjir yang hanya bisa menunggu bantuan, karena nasib korban banjir yang 

mengkhawatirkan maka pada kalimat  keenam penulis menyampaikan desakan 

kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Kepaduan dalam 

paragraf argumentasi yang ditulis Fina Belia mendapatkan nilai lima. 

3) Kelengkapan 

Sebuah paragraf argumentasi haruslah mengandung aspek kelengkapan. Paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Fina Belia sudah memenuhi aspek kelengkapan. Hal itu 

ditandai dengan adanya kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Berikut 

adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. 

 

sudah banyak solusi yang dibuat, seperti penanaman sejuta 
pohon, penyaringan sungai, dan daur ulang sampah sebagai mata 
pencaharian, namun sampai saat ini belum dapat mengurangi 
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permasalahan banjir itu sendiri. Pemerintah tidak tanggap pada 
masalah ini, hanya bisa membuat solusi-solusi rumit, namun tidak 
dapat menuangkannya ke dalam bentuk fakta di lapangan. 
Masyarakat diam menunggu bantuan dari para pemimpinnya. 
Korban banjir hanya bisa pasrah menanti janji pemerintah, seperti 
posko banjir, makanan, pakaian, serta obat-obatan yang tidak 
kunjung datang. Dibutuhkan solusi cepat dan partisipasi penuh 
masyarakat dan pemerintah dalam permasalahan ini.  

 

Kalimat penjelas yang ada dalam paragraf argumentasi tersebut berjumlah lima 

kalimat. Setiap kalimat penjelas mendukung kalimat utama. Kalimat-kalimat penjelas 

dalam paragraf mengandung satu gagasan penjelas yang mendukung gagasan utama. 

Adanya kalimat penjelas dalam paragraf yang mendukung kalimat utama, peneliti 

memberi nilai lima untuk aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Fina Belia telah memenuhi aspek urutan. 

Karena adanya urutan ide yang logis dari awal paragraf sampai akhir paragraf. Pada 

awal paragraf, penulis mengungkapkan pendapatnya mengenai permasalahan banjir 

yang tak kunjung terselesaikan di Indonesia. Setelah itu penulis mengemukkan bahwa 

walaupun sudah banyak solusi yang diupayakan pemerintah tetap saja permasalahan 

banjir belum teratasi. Ide selanjutnya yang dikemukakan penulis adalah korban banjir 

hanya bisa menunggu bantuan dari pemerintah dan hanya bisa pasrah menanti janji 

pemerintah. Di akhir paragraf penulis mengemukakan bahwa harus segera ditemukan 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan banjir ini. Peneliti memberi nilai lima 

untuk aspek urutan karena Fina Belia sebagai penulis telah mengungkapkan urutan 

ide yang logis dengan baik. 
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5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pendapat yang dikemukakan Fina Belia dalam paragraf argumentasinya adalah 

sebagai berikut. Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang tidak kunjung 

terselesaikan di Indonesia. Pendapat ini sangat tegas dan lugas serta mencerminkan 

pernyataan sikap penulis. Oleh karena itu peneliti memberikan nilai lima untuk aspek 

pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Pendapat Fina Belia dalam paragraf argumentasinya adalah sebagai berikut. Banjir 

merupakan permasalahan lingkungan yang tidak kunjung terselesaikan di Indonesia. 

Pendapat ini didukung oleh alasan yang mendukung, yaitu  

 

sudah banyak solusi yang dibuat, seperti penanaman sejuta 
pohon, penyaringan sungai, dan daur ulang sampah sebagai mata 
pencaharian, namun sampai saat ini belum dapat mengurangi 
permasalahan banjir itu sendiri. Pemerintah tidak tanggap pada 
masalah ini, hanya bisa membuat solusi-solusi rumit, namun tidak 
dapat menuangkannya ke dalam bentuk fakta di lapangan. 

 

Alasan yang dikemukakan Fina belia untuk mendukung pendapatnya sangat relavan. 

Permasalahan banjir brlum dapat terselesaikan alasannya adalah karena solusi yang 

dibuat belum mampu mengatasi permasalahan banjir dan pemerintah tidak tanggap 

pada masalah ini. Walaupun penulis mengungkapkan alasan yang mendukung, tapi 

tidak disertai data dan fakta. Peneliti memebri nilai tiga untuk aspek alasan, data, dan 

fakta yang mendukung.  

7) Pembenaran data dan fakta 
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Alasan yang diungkapkan Fina Belia sangat mendukung pendapatnya mengenai 

permasalahan banjir. Akan tetapi katidakadaan data dan fakta, membuat pembaca 

tidak terlalu meyakini isi paragraf argumentasi tersebut. Karena pembenaran atas dan 

fakta belum sepenuhnya terpenuhi maka penelinti memebrikan nilai tiga untuk aspek 

ini.  

8) Kalimat 

Tidak ada kesalahan penulisan kalimat yang dilakukan Fina Belia dalam paragraf 

argumentasinya. Semua kalimat dalam paragraf argumentasi tersebut tertruktur dan 

efektif. Kalimat-kalimat ditulis dengan memperhatikan kaidah penulisan kalimat. 

Oleh karena itu, peneliti memberi nilai lima untuk aspek kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Berikut adalah hasil identifikasi kesalahan ejaan pada paragraf argumentasi yang 

ditulis oleh fina Belia.  

 

Banjir merupakan permasalahan lingkungan yang tidak 
kunjung terselesaikan di Indonesia. sudah banyak solusi yang 
dibuat, seperti penanaman sejuta pohon, penyaringan sungai, dan 
daur ulang sampah sebagai mata pencaharian, namun sampai saat 
ini belum dapat mengurangi permasalahan banjir itu sendiri. 
Pemerintah tidak tanggap pada masalah ini, hanya bisa membuat 
solusi-solusi rumit, namun tidak dapat menuangkannya ke dalam 
bentuk fakta di lapangan. Masyarakat diam menunggu bantuan dari 
para pemimpinnya. Korban banjir hanya bisa pasrah menanti janji 
pemerintah, seperti posko banjir, makanan, pakaian, serta obat-
obatan yang tidak kunjung datang. Dibutuhkan solusi cepat dan 
partisipasi penuh masyarakat dan pemerintah dalam permasalahan 
ini.  
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Kesalahan ejaan yang teridentifikasi dalam paragraf ada satu buah, yaitu penulisan 

huruf s dalam kata sudah yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena kata 

pertama dalam kalimat. Berdasarkan kesalahan ejaan peneliti memebri nilai empat. 

 

 

Nama  : Zulqaidandy 

Skor  : 89 

Kategori : baik 

 

Masalah banjir sebenarnya bukan hanya kesalahan dari pihak rakyat, tetapi 
juga pemerintaah. Karena Pemerintah banyak melakukan kesalahan seperti 
memberikan izin untuk membangun bangunan di daerah respan air. Akibatnya 
wargalah yang dirugikan, harta benda warga banyak yang rusak, banyak warga yang 
terkena penyakit serta kerugian-kerugian lainnya. Pemerintah juga jarang 
mensosialisasikan masalah lingkungan. Pemerintah juga tidak peduli dengan 
penanganan korban banjir. Sehingga lebih baik, pemerintah turut berperan dalam 
masalah banjir ini, agar dapat meminimalisir terjadinya banjir.  
 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Zulqaidandy telah memenuhi aspek kesatuan. 

Hal tersebut terlihat dari kalimat utama paragraf yang hanya terdiri dari satu kalimat. 

Kalimat utama paragraf tersebut adalah sebagai berikut. Masalah banjir sebenarnya 

bukan hanya kesalahan dari pihak rakyat, tetapi juga pemerintaah. Kalimat tersebut 

merupakan kalimat utama yang didalamnya terjandung ide pokok. Karena telah 

memenuhi unsure kesatuan peneliti memberi nilai lima untuk aspek kesatuan.  

2) Kepaduan 
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Kalimat-kalimat yang menyusun paragraf argumentasi yang ditulis Zulqaidandy 

telah memiliki kepaduan. Hal tersebut terbukti dari hubungan erat antar kalimat. 

Berikut adalah kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Zulqaidandy. 

 

Masalah banjir sebenarnya bukan hanya kesalahan dari 
pihak rakyat, tetapi juga pemerintah. Karena Pemerintah banyak 
melakukan kesalahan seperti memberikan izin untuk membangun 
bangunan di daerah resapan air. Akibatnya wargalah yang 
dirugikan, harta benda warga banyak yang rusak, banyak warga 
yang terkena penyakit serta kerugian-kerugian lainnya. Pemerintah 
juga jarang mensosialisasikan masalah lingkungan. Pemerintah juga 
tidak peduli dengan penanganan korban banjir. Sehingga lebih baik, 
pemerintah turut berperan dalam masalah banjir ini, agar dapat 
meminimalisir terjadinya banjir.  

 

Kalimat-kalimat tersebut memiliki keeratan. Kalimat pertama mengungkapkan 

pendapat penulis bahwa masalah banjir bukan hanya kesalahan masyarakat, tetapi 

juga pemerintah. Kalimat kedua mengemukakan bahwa pemerinta banyak melakukan 

kesalahan seperti memberikan izin untuk membangun bangunan  di daerah resapan 

air. Kalimat kesatu dan kalimat kedua memiliki hubungan yang erat. Kalimat kedua 

menyatakan alasan pendapat yang dikemukakan di kalimat pertama.  

Kalimat ketiga mengemukakan akibat dari banjir yang terjadi di masyarakat. Hal 

tersebut dikarenakan pemerintah yang jarang mensosialisasikan masalah lingkungan 

kepada masyarakat dan pemerintah yang tidak peduli dengan penanganan korban 

banjir. Kedua hal tersebut diungkapkan pada kalimat keempat dan kelima. Hubungan 

kalimat ketiga dengan kalimat keempat dan kelima adalah akibat negatif yang 



191 
 

 

ditimbulkan oleh banjir salah satunya disebabkan oleh sosialisasi yang kurang dari 

pemerintah mengenai permasalahan lingkungan dan ketidakpedulian pemerintah 

terhadap korban banjir. Kalimat keenam merupakan saran kepada pemerintah untuk 

dapat meminimalisir terjadinya banjir. Karena telah memenuhi aspek kepaduan 

peneliti memeberikan nilai lima. 

3) Kelengkapan 

 Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Zulqaidandy telah memenuhi aspek 

kelengkapan. Hal tersebut terlihat dari adanya kalimat penjelas yang mendukung 

kalimat utama. Kalimat-kalimat penjelas yang ada dalam paragraf argumentasi yang 

ditulis oleh Zulqaidandy adalah sebagai berikut. 

 

Karena Pemerintah banyak melakukan kesalahan seperti 
memberikan izin untuk membangun bangunan di daerah resapan 
air. Akibatnya wargalah yang dirugikan, harta benda warga banyak 
yang rusak, banyak warga yang terkena penyakit serta kerugian-
kerugian lainnya. Pemerintah juga jarang mensosialisasikan 
masalah lingkungan. Pemerintah juga tidak peduli dengan 
penanganan korban banjir. Sehingga lebih baik, pemerintah turut 
berperan dalam masalah banjir ini, agar dapat meminimalisir 
terjadinya banjir.  

 

Kalimat penjelas yang ada dalam paragraf tersebuta ada lima kalimat. Kelima kalimat 

ini mendukung kalimat utama. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai lima untuk 

aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Zulqaidandy telah memperlihatkan urutan 

ide yang logis. Di bagian awal paragraf, penulis mengemukakan pendapatnya bahwa 
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masalah banjir bukan hanya kesalahan masyarakat, tetapi juga kesalahan pemerintah. 

Hal tersebut terjadi karena pemerinta memberikan izin pembangunan bangunan di 

daerah serapan air. Akibatnya warga mengalami kerugian seperti penyakit dan 

kerusakan harta benda. Pemerintah juga kurang mensosialisasikan masalah 

lingkungan dan pemerintah juga tidak peduli terhadap penanganan korban banjir. Di 

bagian akhir paragraf, penulis memebrikan saran kepada pemerintah untuk turut 

berperan dalam meminimalisir terjadinya banjir. Urutan ide yang ada dalam paragraf 

tadi sudah sesuai dan logis. Oleh karena itu penulis memebrikan nilai lima untuk 

aspek urutan.  

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemuakan Zulqaidandy dalam paragraf 

argumentasinya adalah sebagai berikut. Masalah banjir sebenarnya bukan hanya 

kesalahan dari pihak rakyat, tetapi juga pemerintah. Pendapat yang dikemukakan 

oleh Zulqaidany dalam paragraf argumentasinya sudah tegas, lugas, dan efektif. 

Penulis memberikan nilai lima untuk aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang dikemukakan oleh Zulqaidandy sangat mendukung pendapat yang 

dikemukakannya. Alasan yang dikemukakan Zulqaidandy adalah sebagai berikut. 

Karena Pemerintah banyak melakukan kesalahan seperti memberikan izin untuk 

membangun bangunan di daerah resapan air. Alasan tersebut sangat relevan dan 

berhubungan erat dengan pendapat yang dikemukakan. Akan tetapi paragraf 
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argumentasi tersebut belum disertai data dan fakta, sehingga peneliti hanya memebri 

nilai tiga.  

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang dikemukakan Zulqaidandy mendukung pendapat yang disampaikan. 

Akan tetapi karena tidak disertai data dan fakta maka pembenaran atas data dan fakta 

masih kurang. Sehingga pembaca belum terlalu meyakini apa yang disampaikan 

paragraf argumentasi. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai tiga. 

8) Kalimat 

Kalimat-kalimat yang ditulis untuk menyusun paragraf argumentasi sudah benar. 

Tidak ada kesalahan penulisan kalimat. Seluruh kalimat yang ditulis sudah  efektif 

dan terstruktur. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai lima untuk aspek kalimat. 

9) Ejaan 

Penggunaan ejaan masih ada beberapa yang salah. Berikut adalah kesalahan 

penggunaan ejaan dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Zulqaidandy. 

 

Masalah banjir sebenarnya bukan hanya kesalahan dari 
pihak rakyat, tetapi juga pemerintah. Karena Pemerintah banyak 
melakukan kesalahan seperti memberikan izin untuk membangun 
bangunan di daerah resapan air. Akibatnya wargalah yang 
dirugikan, harta benda warga banyak yang rusak, banyak warga 
yang terkena penyakit serta kerugian-kerugian lainnya. Pemerintah 
juga jarang mensosialisasikan masalah lingkungan. Pemerintah juga 
tidak peduli dengan penanganan korban banjir. Sehingga lebih baik, 
pemerintah turut berperan dalam masalah banjir ini, agar dapat 
meminimalisir terjadinya banjir.  
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Kesalahan ejaan hanya ada satu, yaitu penulisan huru p yang ditulis kapital. 

Seharusnya penulasan huruf p tidak ditulis kapital. Oleh karena itu, peneliti memberi 

nilai empat untuk aspek ejaan.  

 

 

Kategori Cukup 

 

Nama  : Bram K J 

Skor  : 74 

Kategori : Cukup 

 

Banjir telah menjadi momok masyarakat Indonesia yang telah menjadi 
permasalahan serius. Ini bisa dibuktikan dengan semakin meluasnya wilayah banjir 
adi tahun ke tahun. hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan 
lingkungan, karena tidak buang sampah pada tempatnya, dan tidak pekanya 
masyarakat terhadap alam. Dampak yang dapat menyerang masyarakat, seperti 
banyak penyakit yang dapat menyerang masyarakat, melumpuhkan kegiatan 
perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah harus 
bekerja sama untuk mencegah banjir, dan  masyarakat harus peka terhadap alam, 
bahwa alam bertimbal balik terhadap masyarakatnya sendiri. 

 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Bram telah memenuhi aspek kesatuan. Hal itu 

ditandai dengan adanya satu kalimat utama yang ada dalam paragraf. Kalimat utama 

paragraf argumentasi yang ditulis oleh Bram adalah sebagai berikut. Banjir telah 

menjadi momok masyarakat Indonesia yang telah menjadi permasalahan serius. 

Kalimat utama tersebut mengandung gagasan utama yang mengemukakan bahwa 
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banjir telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Karena telah memenuhi 

aspek kesatuan maka peneliti, memberi nilai lima untuk aspek tersebut. 

2) Kepaduan 

Paragraf yang ditulis Bram telah memenuhi aspek kepaduan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hubungan erat antar kalimat dalam paragraf. Berikut adalah 

kalimat-kaimat yang menyusun paragraf argumentasi. 

 

Banjir telah menjadi momok masyarakat Indonesia yang 
telah menjadi permasalahan serius. Ini bisa dibuktikan dengan 
semakin meluasnya wilayah banjir dari tahun ke tahun. hal ini 
disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, 
karena tidak buang sampah pada tempatnya, dan tidak pekanya 
masyarakat terhadap alam. Dampak yang dapat menyerang 
masyarakat, seperti banyak penyakit yang dapat menyerang 
masyarakat, melumpuhkan kegiatan perekonomian di wilayah 
tersebut. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah harus bekerja 
sama untuk mencegah banjir, dan  masyarakat harus peka terhadap 
alam, bahwa alam bertimbal balik terhadap masyarakatnya sendiri. 

 

Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang menyatakan bahwa banjir telah 

menjadi momok masyarakat Indonesia. Kalimat kedua menyatakan alasan mengapa 

banjir telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, yitu karena setiap tahun 

wilayah yang terkena banjir semakin meluas. Luasnya wilayah banjir diungkapkan 

oleh kalimat ke tiga, yaitu karena pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, 

buang sampah tidak pada tempatnya, dan tidak pekanya masyarakat terhadap alam. 

Kalimat satu, dua, dan tiga memiliki hubungan erat. Kalimat satu menyatakan 

pendapat penulis mengenai permasalahan banjir, sedangkan kalimat kedua dan ketiga 
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mengungkapkan alasan mengapa penulis menyatakan pendapatnya dalam kalimat 

pertama.  

Kalimat keempat masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya, yaitu mengenai 

banjir. Kalimat keempat mengungkapkan dampak banjir seperti penyakit dan 

kelumpuhan ekonomi. Kalimat kelima adalah masukan penulis kepada pemerintah 

dan masyarakat untuk bekerjasama mencegah banjir. Ada hubungan yang erat antara 

kalimat keempat dan kelima. Kalimat keempat mengungkapkan dampak banjir, 

setelah mengetahui dampak banjir tersebut penulis mennyarankan masyarakat dan 

pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir pada kalimat kelima. Aspek 

kepaduan telah dipenuhi oleh paragraf argumantasi yang ditulis Bram. Oleh karena 

itu, peneliti memberi nilai lima untuk aspek tersebut. 

3) Kelengkapan 

Kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama merupakan hal utama dari aspek 

kelengkapan. Paragraf argumentasi yang ditulis Bram telah memenuhi unsure 

kelengkapan. Hal tersebut dibuktikan dengan kalimat-kalimat penjelas berikut ini. 

 

Ini bisa dibuktikan dengan semakin meluasnya wilayah 
banjir dari tahun ke tahun. hal ini disebabkan oleh pembangunan 
yang tidak berwawasan lingkungan, karena tidak buang sampah 
pada tempatnya, dan tidak pekanya masyarakat terhadap alam. 
Dampak yang dapat menyerang masyarakat, seperti banyak 
penyakit yang dapat menyerang masyarakat, melumpuhkan 
kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu 
masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencegah 
banjir, dan  masyarakat harus peka terhadap alam, bahwa alam 
bertimbal balik terhadap masyarakatnya sendiri. 
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Ada empat kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. Kalimat-kalimat 

penjelas tersebut mengemukakan wilayah banjir meluas, beberapa penyebab najir, 

dampak banjir bagi masyarakat, serta masukan penulis kepada pemerintah dan 

masyarakat untuk mengatasi permasalahan banjir. Karena telah mengandung unsure 

kelengkapan maka penulis memberi nilai lima untuk aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Bram telah memperlihatkan urutan ide yang 

logis. Pada bagian awal paragraf, penulis mengemukakan pendapatnya bahwa banjir 

telah menjadi momok bagi masyarakat Indonesia, lalu penulis mengungkapkan 

bahwa hal itu terjadi karena wilayah banjir yang semakin meluas dan faktor-faktor 

lain yang menyebabkan banjir seperti pembangunan yang tidak berwawasan 

lingkungan, buang sampah sembarangan, dan kurang pekanya masyarakat pada alam. 

Setelah itu penulis mengungkapkan bahwa masalah banjir memebrikan damapak pada 

masyarakat seperti penyakit dan kelumpuhan ekonomi. Pada bagian akhir paragraf 

penulis mengungkapkan bahwa masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama 

mencegah banjir. Urutan yang diperlihatkan Bram pada paragraf argumentasinya 

sudah tersusun dengan logis. Oleh karena itu, peneliti memebri nilai lima untuk aspek 

urutan. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Baram dalam paragraf 

argumentasinya adalah sebagai berikut. Banjir telah menjadi momok masyarakat 

Indonesia yang telah menjadi permasalahan serius. Pendapat yang dikemukakan 
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sudah baik. Pendapat atau pernyataan yang dikemukakan sudah mencerminkan sikap 

penulis terhadap permasalahan banjir. Akan tetapi penggunaan kalimat yang 

menyatakan pendapatnya tersebut kurang efektif. Pendapat atau pernyataan yang 

dikemukakan sudah mencerminkan sikap penulis terhadap permasalahan banjir. Akan 

tetapi peneliti tetap memberi nilai lima untuk aspek ini. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan terhadap pernyataan pendapat telah diungkapkan Bram dalam paragraf 

argumentasinya. Ia berpendapat bahwa permasalahan banjir telah menjadi momok 

masyarakat Indonesia. Alasan yang mendukung pendapat atau pernyataan tersebut 

adalah sebagai berikut.  

 

Ini bisa dibuktikan dengan semakin meluasnya wilayah 
banjir dari tahun ke tahun. hal ini disebabkan oleh pembangunan 
yang tidak berwawasan lingkungan, karena tidak buang sampah 
pada tempatnya, dan tidak pekanya masyarakat terhadap alam. 

 

Alasan tersebut relevan dengan pendapat yang dikemukakan. Akan tetapi penulis 

belum meberikan data konkret dan fakta actual dalam paragrafnya. Oleh karena itu, 

peneliti memberi nilai tiga untuk aspek alasan, data, dan fakta yang mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang dikemukakan oleh Bram telah relevan dengan pendapat yang 

dikemukakan dalam paragraf argumentasinya. Akan tetapi, paragraf tersebut tidak 

disertai data dan fakta yang mendukung. Oleh karena itu, pembenaran atas data dan 

fakta masih kurang, sehingga peneliti memberikan nilai tiga untuk aspek ini. 
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8) Kalimat 

Ada beberapa kalimat tidak efektif dan strukturnya salah dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis oleh Baram. Kalimat tidak efektif pertama adalah kalimat 

berikut. Banjir telah menjadi momok masyarakat Indonesia yang telah menjadi 

permasalahan serius. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat tersebut dapat efektif 

bila dirubah menjadi kalimat berikut. Banjir telah menjadi momok masyarakat 

Indonesia. Kalimat lain yang tidak menggunakan kalimat efektif adalah kalimat 

berikut. Hal ini disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, 

karena tidak buang sampah pada tempatnya, dan tidak pekanya masyarakat terhadap 

alam. Kalimat tersebut tidak efektif, penulisan kalimat yang tepat adalah  sebagai 

berikut. Hal ini disebabkan oleh pembangungan yang tidak berwawasan lingkungan, 

buang samapah sembarangan, dan tidak pekanya masyarakat kepada alam. Kalimat 

lain yang belum tepat adalah kalimat berikut. Dampak yang dapat menyerang 

masyarakat, seperti banyak penyakit yang dapat menyerang masyarakat, 

melumpuhkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut. Kalimat tersebut akan 

menjadi efektif bila diubah seperti ini. Dampak banjir bagi masyarakat diantaranya 

penyakit dan kelumpuhan ekonomi masyarakat. Kalimat terakhir yang tidak efektif 

adalah kalimat berikut. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah harus bekerja 

sama untuk mencegah banjir, dan  masyarakat harus peka terhadap alam, bahwa 

alam bertimbal balik terhadap masyarakatnya sendiri. Kalimat tersebut terlalu 

panjangdan tidak efektif. Kalimat tersebut dapat diubah sebagai berikut. Oleh karena 



200 
 

 

itu, masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk mencegah banjir. 

Berdasarkan kesalahan penulisan kalimat peneliti memberi nilai dua. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan pada paragraf argumentasi yang ditulis oleh Bram. 

 

Banjir telah menjadi momok masyarakat Indonesia yang 
telah menjadi permasalahan serius. Ini bisa dibuktikan dengan 
semakin meluasnya wilayah banjir dari tahun ke tahun. hal ini 
disebabkan oleh pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, 
karena tidak buang sampah pada tempatnya, dan tidak pekanya 
masyarakat terhadap alam. Dampak yang dapat menyerang 
masyarakat, seperti banyak penyakit yang dapat menyerang 
masyarakat, melumpuhkan kegiatan perekonomian di wilayah 
tersebut. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah harus bekerja 
sama untuk mencegah banjir, dan  masyarakat harus peka terhadap 
alam, bahwa alam bertimbal balik terhadap masyarakatnya sendiri. 

 

Ada tiga kesalahan ejaan. Kesalahan pertama adalah huruf h yang tidak ditulis 

kapital, padahal merupakan kata pertama kalimat. Kesalahan kedua adalah tidak 

adanya tanda koma (,) setelah kata oleh karena itu. Kesalahan terakhir adalah setelah 

kata banjir pada kalimat terakhir seharusnya tidak ada koma tetapi langsung kata dan. 

Karena ada tiga kesalahan ejaan maka peneliti memberi nilai empat.  

 

Nama  : Fakhri Panca 

Skor  : 79 

Kategori : cukup 

 

Pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. Pembangunan ini 
akan memerikan banyak keuntungan bagi Indonesia yang menerapkan sistem 
sentralisasi dalam pemerintahannya. Pembangunan jembatan ini akan mempermudah 
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jalur distribusi barang dan jasa antara pulau Jawa dan Sumatra. Tapi sayangnya 
pembangunan jembatan mempunyai beberapa kendala. Diantaranya dana yang 
mencapai 10 milyar USD dan waktu pembuatan yang lama.  

 
 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Fakhri Panca telah memenuhi aspek 

kesatuan. Hal tersebut terbukti dengan adanya satu kalimat utama yang mengandung 

ide pokok. Kalimat utama paragraf argumentasi tersebut adalah sebagai berikut.  

Pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. Kalimat utama paragraf 

mengungkapkan rencana pelaksanaan pembangunan jembatan selat sunda. Kalimat 

tersebut relevan untuk menjadi kalimat utama karena paragraf argumentasi yang 

ditulis Fakhri Panca mengemukakan masalah perencanaan pembangunan jembatan 

selat sunda. Karena paragraf argumentasi tersebut telah memenuhi aspek kesatuan 

maka peneliti memebri nilai lima. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Fakhri Panca telah memenuhi aspek kepaduan. 

Hal tersebut terlihat dari hubungan erat antar kalimat. Berikut adalah kalimat-kalimat 

dalam paragraf argumentasi yang ditulis Fakhri Panca. 

 

Pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. 
Pembangunan ini akan memberikan banyak keuntungan bagi 
Indonesia yang menerapkan sistem sentralisasi dalam 
pemerintahannya. Pembangunan jembatan ini akan mempermudah 
jalur distribusi barang dan jasa antara pulau Jawa dan Sumatra. 
Tapi sayangnya pembangunan jembatan mempunyai beberapa 
kendala. Diantaranya dana yang mencapai 10 milyar USD dan 
waktu pembuatan yang lama.  
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Kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut berhubungan erat. Kalimat pertama 

mengemukakan bahwa pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. 

Kalimat kedua menyatakan bahwa pembangunan selat sunda ini akan memebrikan 

banyak keuntungan. Hubungan kalimat satu dan kalimat dua adalah kalimat satu 

mengemukakan perencanaan pembangunan selat sunda, sedangkan kalimat dua 

mengemukakan dampak positif pembangunan selat sunda.  

Kalimat ketiga berhubungan dengan kalimat kedua. Hubungan kalimat ketiga dan 

kalimat kedua adalah kalimat ketiga merpakan penjabaran secara konkret dampak 

positif dari pembangungan jembatan selat sunda. Sedangkan kalimat keempat 

mengemukakan kendala dari perencanaan pembangunan jembatan selat sunda. 

Hubungan kalimat ketiga dan keempat adalah hubungan pertentangan. Pada kalimat 

ketiga dikemukakan dampak positif pembangunan jembatan dan pada kalimat 

keempat dikemukakan kendala yang dihadapi dalam pembangunan jambatan selat 

sunda. Kalimat kelima berhubungan dengan kalimat keempat karena merupakan 

penjabaran secara konkret kendala yang dihadapi dalam pembangunan jembatan selat 

sunda. Karena telah memenuhi aspek kepaduan, peneliti memebri nilai lima. 

3) Kelengkapan 

Aspek kelengkapan sudah dipenuhi oleh paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Fakhri Panca. Hal tersebut terlihat dari kalimat-kalimat penjelas yang mendukung 

kalimat utama. Berikut adalah kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi. 
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Pembangunan ini akan memberikan banyak keuntungan 
bagi Indonesia yang menerapkan sistem sentralisasi dalam 
pemerintahannya. Pembangunan jembatan ini akan mempermudah 
jalur distribusi barang dan jasa antara pulau Jawa dan Sumatra. 
Tapi sayangnya pembangunan jembatan mempunyai beberapa 
kendala. Diantaranya dana yang mencapai 10 milyar USD dan 
waktu pembuatan yang lama.  

 

Kalimat-kalimat penjelas yang ditulis Fakhri Panca sangat mendukung kalimat 

utama. Kalimat penjelas tersebut mengemukakan keuntungan yang dapat diperoleh 

bila pembangunan jembatan selat sunda terealisasi dan kendala yang dihadapi dalam 

pembangunan jembatan selat sunda. Peneliti memeberi nilai lima untuk aspek 

kelangkapan. 

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Fakhri Panca telah memenuhi aspek urutan. Hal 

tersebut terbukti dari urutan ide yang logis. Pada bagian awal paragraf, Fakhri Panca 

mengemukakan rencana pembangunan jembatan selat sunda, kemudian ia 

mengemukakan keuntukan yang dapat diperoleh bila rencana pembangunan jembatan 

selat suda terealisasi, dan hal terakhir yang dikemukakan adalah kendala  yang 

dihadapi dalam pembangunan. Karena aspek urutan telah terpenuhi maka peneliti 

memeberi nilai lima. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Fakhri Panca dalam paragrafnya 

adalah sebagai berikut.  
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Pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. 
Pembangunan ini akan memberikan banyak keuntungan bagi 
Indonesia yang menerapkan sistem sentralisasi dalam 
pemerintahannya. 

 

Fakhri menyatakan pendapatnya mengenai rencana pembangunan jembatan selat 

sunda. Pernyataan, ide, atau  pendapat yang dikemukakan ditulis dalam dua kalimat. 

Kalimat pertama berisi pernyataan bahwa pembangunan jembatan selat sunda akan 

segera dilaksanakan, sedangkan kalimat kedua berisi pendapat penulis bahwa 

pembangunan selat sunda akan memberikan banyak keuntungan. Pendapat yang 

dikemukakan oleh Fakhri sudah tepat tapi terlalu panjang. Seharusnya pernyataan 

atau pendapat tersebut bisa disederhanakan menjadi satu kalimat. Berdasarkan 

analisis tersebut, peneliti memberi nilai tiga untuk aspek pernyataan, ide, atau 

pendapat. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang mendukung pendapat Fakhti Panca dalam paragraf argumentasinya 

adalah sebagai berikut. Pembangunan jembatan ini akan mempermudah jalur 

distribusi barang dan jasa antara pulau Jawa dan Sumatra. Alasan tersebut relevan 

dan sangat mendukung pendapat yang dikemukakan. Akan tetapi pendapat tidak 

didukung oleh data dan fakta. Oleh karena itu, peneliti memebri nilai tiga untuk aspek 

alasan, data, dan fakta yang mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

 Alasan yang dikemukakan untuk mendukung pendapat dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis sudah baik. Hal tersebut membuat paragraf argumentasi 
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yang ditulis oleh Putri Kania cukup membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran 

yang disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis 

walaupun tidak disertai data dan fakta. Oleh karena itu, peneliti memebri nilai tiga 

untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Penulisan kalimat dalam paragraf argumentasi ada yang efektif dan terstruktur. 

Kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Tapi sayangnya pembangunan jembatan mempunyai beberapa 
kendala. Diantaranya dana yang mencapai 10 milyar USD dan 
waktu pembuatan yang lama. 

 

Kalimat tersebut sebenarnya dapat dibuat menjadi satu kalimat agar lebih efektif 

sebagai berikut.  

 

Tapi sayangnya pembangunan jembatan mempunyai beberapa 
kendala, di antaranya dana yang mencapai 10 milyar USD dan 
waktu pembuatan yang lama. 

 

Kalimat lainnya yang tidak efektif adalah penulisan kalimat berikut. 

 

Pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. 
Pembangunan ini akan memerikan banyak keuntungan bagi 
Indonesia yang menerapkan sistem sentralisasi dalam 
pemerintahannya. 
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Kalimat tersebut sebenarnya bisa disatukan agar lebih efektif namun 

tetap tegas dan lugas sebagai sebuah pernyataan pendapat. Kalimat 

tersebut dapat dibuat efektif menjadi sebagai berikut. 

 

Rencana pembangunan ini akan memerikan banyak 
keuntungan bagi Indonesia yang menerapkan sistem sentralisasi 
dalam pemerintahannya. 

 

Peneliti memeberi nilai tiga untuk aspek penulisan kalimat, karena 

kalimat yang tidak efektif hanya berjumlah satu. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Fakhri Panca. 

 

Pembangunan jembatan selat sunda akan dilaksanakan. 
Pembangunan ini akan memerikan banyak keuntungan bagi 
Indonesia yang menerapkan sistem sentralisasi dalam 
pemerintahannya. Pembangunan jembatan ini akan mempermudah 
jalur distribusi barang dan jasa antara pulau Jawa dan Sumatra. 
Tapi sayangnya pembangunan jembatan mempunyai beberapa 
kendala. Diantaranya dana yang mencapai 10 milyar USD dan 
waktu pembuatan yang lama.  

 

Hanya ada satu kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi tersebut. Kesalahan 

ejaan ada pada kesalahan penulisan kata. Kata di antaranya seharusnya dipisah bukan 

disatukan seperti yang ada dalam paragraf argumentasi tersebut. Karena di pada kata 

tersebut merupakan kata depan bukan imbuhan. Berdasarkan kesalahan ejaan, peneliti 

memeberi nilai empat untuk aspek ejaan.  
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Nama  : Putri Ilma Agnia 

Skor  : 78 

Kategori : Cukup 

 

Banjir merupakan kejadian yg selalu terjadi ketika musim hujan di Indonesia. 
Dan itu membuat risau semua orang. itu terjadi karena orang-orang suka membuang 
sampah, penebangan pohon sembarangan, pencemaran limbah, dan pemerintah tidak 
mensosialisasikan. Pemerintah seolah tidak peduli dengan bencana yg sering terjadi 
di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan peraturan-peraturan dan 
mensosialisasikan pencegahan banjir dengan mendekatkan diri ke masyarakat.  
 

1) Kesatuan 

Paragaraf argumentasi yang ditulis oleh Putri Ilma telah memenuhi aspek 

kesatuan. Hal tersebut terlihat dari kalimat utama paragraf yang berjumlah satu. 

Kalimat utama paragraf adalah sebagai berikut. Banjir merupakan kejadian yg selalu 

terjadi ketika musim hujan. Karena paragraf tersebut telah memenuhi aspek kesatuan, 

maka peneliti memeberikan nilai lima. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Putri Ilma telah memenuhi aspek kepaduan. Hal 

tersebut dikarenakan adanya hubungan yang erat antar kalimat. Berikut adalah 

kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi. 

 

Banjir merupakan kejadian yg selalu terjadi ketika musim 
hujan di Indonesia. Dan itu membuat risau semua orang. itu terjadi 
karena orang-orang suka membuang sampah, penebangan pohon 
sembarangan, pencemaran limbah, dan pemerintah tidak 
mensosialisasikan. Pemerintah seolah tidak peduli dengan bencana 
yg sering terjadi di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan 
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peraturan-peraturan dan mensosialisasikan pencegahan banjir 
dengan mendekatkan diri ke masyarakat.  

 

Kalimat pertema memiliki hubungan yang erat. Kalimat pertama mengemukakan 

permasalahan banjir yang selalu terjadi di setiap musim hujan. Kalimat kedua 

merupakan dampak banjir yang dikemukakan pada kalimat pertama. Kalimat ketiga 

dan keempat merupakan alasan dari hal yang diungkapkan pada kalimat pertama. 

Kalimat ketiga dan keempat mengemukakan alasan kenapa banjir selalu terjadi di 

musim hujan. Kalimat kelima mengemukakan masukan kepada pemerintah untuk 

mencegah bencana banjir. kalimat ketiga, keempat, dan kelima, sangat berhubungan. 

Kalimat ketiga dan keempat mengemukakan penyebab terjadinya banjir dan kalimat 

kelima merupakan masukan pada pemerintah untuk mencegah banjir dengan 

mengatasi penyebab terjadinya banjir yang diungkapkan kalimat ketiga dan keempat. 

Karena aspek kepaduan telah terpenuhi, peneliti memebri nilai lima untuk aspek 

kepaduan. 

3) Kelengkapan 

Aspek kelengkapan sudah terpenuhi oleh paragraf argumentasi yang dutulis oleh 

Putri Ilma Aghnia. Hal tersebut dikarenakan sudah ada beberapa kalimat penjelas 

yang melengkapi paragraf. Berikut adalah kelimat-kalimat penjelas yang mendukung 

kalimat utama. 

 

Dan itu membuat risau semua orang. itu terjadi karena 
orang-orang suka membuang sampah, penebangan pohon 
sembarangan, pencemaran limbah, dan pemerintah tidak 
mensosialisasikan. Pemerintah seolah tidak peduli dengan 
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bencana yg sering terjadi di Indonesia. Seharusnya pemerintah 
memberikan peraturan-peraturan dan mensosialisasikan 
pencegahan banjir dengan mendekatkan diri ke masyarakat. 

 

Kalimat-kalimat penjelas tersebut sangat mendukung kalimat utama. kalimat 

penjelas tersebut mengemukakan penyebab banjir dan masukan kepada pemerintah 

untk mencegah banjir. Karana aspek kelengkapan telah terpenuhi, peneliti 

memberikan nilai lima. 

4) Urutan 

Paragraf yang ditulis oleh Putri Ilma telah memenuhi unsure urutan. Hal tersebut 

terlihat dari urutan ide yang logis dalam paragraf. Pada bagian awal paragraf penulis 

mengemukakan pendapatnya bahwa banjir adalah permasalahan yang selalu terjadi di 

setiap musim hujan. Lalu penulis mengemukakan dampak banjir yang membuat risau 

semua orang. Kemudian penulis mengemukakan alasan atau penyebab kenapa banjir 

selalu terjadi, di anataranya adalah karena pembuangan samapah sembarangan, 

penebangan pohon, pencemaran limbah, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. 

pada bagian akhir Putri memberikan saran kepada pemerintah untuk 

mensosialisasikan pencegahan banjir pada masyarakat. Walaupun sudah nampak baik 

urutan ide yang disampaikan Putri dalam paragraf argumentasinya, akan tetapi 

seharusnya Putri menyampaikan terlebih dahulu penyebab banjir lalu kemudian 

menyampaikan dampak banjir bagi masyarakat. Peneliti memeberikan nilai empat 

untuk aspek urutan. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 
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Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan dalam paragraf argumentasi 

yang ditulis oleh Putri Ilma adalah sebagai berikut. Banjir merupakan kejadian yang 

selalu terjadi ketika musim hujan di Indonesia. Pernyataan atau pendapat tersebut 

sangat tegas dan lugas. Akan tetapi kurang mencerminkan sikap penulis terhadap 

permasalahan banjir. Peneliti memebri nilai lima untuk aspek pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang dikemukakan Putri Ilma sangat mendukung pendapat atau pernyataan. 

Alasan tersebut menguatkan pendapat Putri bahwa banjir merupakan kejadian yang 

selalu terjadi ketika musim hujan di Indonesia. alasan yang diberikan adalah bahwa 

permasalahan banjir selalu tejadi karena banyak orang yang membuang sampah 

sembarangan, penebangan pohon, pencemaran limbah, dan kurangnya sosialisasi 

pemerintah. akan tetapi karena tidak dilengkapi data dan fakta, peneliti hanya 

memeberi nilai tiga untuk aspek alasan, data, dan fakta yang mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan yang dikemukakan untuk mendukung pendapat dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis sudah baik. Hal tersebut membuat paragraf argumentasi 

yang ditulis oleh Putri Ilma cukup membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran 

yang disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis 

walaupun tidak disertai data dan fakta. Oleh karena itu, peneliti memebri nilai tiga 

untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 
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Kalimat yang ditulis untk menyusn paragraf argumentasi sudah efektif dan 

terstruktur. Akan tetapi ada dua kalimat yang tidak efektif dan penempatannya salah. 

Kalmiat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

Dan itu membuat risau semua orang. itu terjadi karena 
orang-orang suka membuang sampah, penebangan pohon 
sembarangan, pencemaran limbah, dan pemerintah tidak 
mensosialisasikan. 

 

Seharusnya kalimat tersebut ditukar posisinya. Sehingga urutannya akan lebih 

baik. Berdasarkan kesalahan ini peneliti memberikan nilai tiga untuk aspek kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan yang ada dalam paragraf argumentasi yang ditulis 

Putri Ilma. 

 

 Banjir merupakan kejadian yg selalu terjadi ketika musim 
hujan di Indonesia. Dan itu membuat risau semua orang. itu terjadi 
karena orang-orang suka membuang sampah, penebangan pohon 
sembarangan, pencemaran limbah, dan pemerintah tidak 
mensosialisasikan. Pemerintah seolah tidak peduli dengan bencana 
yg sering terjadi di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan 
peraturan-peraturan dan mensosialisasikan pencegahan banjir 
dengan mendekatkan diri ke masyarakat.  

 

Kesalahan ejaan pertama adalah penulisan kata dan di awal kalimat. Seharusnya 

kata dan tidak ditulis di awal kalimat. Kesalahan kedua adalah penulisan kata yang 

disingkat menjadi  yg. Kesalahan ketiga adalah penulisan huruf i pada kata itu ditulis 

bukan dengan huruf kapital.  Seharusnya huruf i tersebut ditulis dengan huruf kapital 
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karena kata pertama di awal paragraf. Berdasarkan jumlah kesalahan, peneliti 

memberi nilai tiga untuk aspek ejaan.  

 

Kategori Kurang 

 

Nama  : Putri Kania 

Skor  : 57 

Kategori : kurang 

 

Pembangunan jembatan selat sunda sangat menguntungkan dalam 
perekonomian, pendistribusian barang dan jasa bila dikelola dengan baik. Akan tetapi 
pembangunan ini akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Adapun 
kendala yang lain dalam pembangunan ini seperti tidak ada kesadaran masyarakat 
untuk memelihara jembatan penghubung ini. Seperti mencuri baud jembatan tersebut, 
perilaku demikian mencerminkan ketidak pedulian masyarakat atas pembangunan 
jembatan tersebut. Padahal jika masyarakat ingin menjaga jembatan itu dengan baik, 
akan banyak keuntungan yang diperoleh. 

 

 

1) Kesatuan 

Kalimat utama dalam paragraf argumentasi yang ditulis Putri Kania tidak jelas. 

Bila kalimat pertama dijadikan kalimat utama maka seluruh kalimat penjelas salah 

dan tidak mendukung. Karena kalimat pertama tidak mengandung ide pokok 

paragraf, sedangkan kalimat utama selalu mengandung ide pokok paragraf. Kalimat 

pertama menjelaskan mengenai pembangunan jembatan selat sunda akan 

menguntungkan. Akan tetapi kalimat lainnya tidak menjelaskan keuntungan yang 

dapat diperoleh dari pembangunan jembatan. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai 

satu untuk aspek kesatuan. 
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2) Kepaduan 

Belum ada kepaduan yang sempurna dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh 

Putri Kania. Hal tersebut terbukti dari hubungan antar kalimat dalam paragraf. 

 

Pembangunan jembatan selat sunda sangat menguntungkan 
dalam perekonomian, pendistribusian barang dan jasa bila dikelola 
dengan baik. Akan tetapi pembangunan ini akan memakan waktu 
yang lama dan biaya yang besar. Adapun kendala yang lain dalam 
pembangunan ini seperti tidak ada kesadaran masyarakat untuk 
memelihara jembatan penghubung ini. Seperti mencuri baud 
jembatan tersebut, perilaku demikian mencerminkan ketidak 
pedulian masyarakat atas pembangunan jembatan tersebut. Padahal 
jika masyarakat ingin menjaga jembatan itu dengan baik, akan 
banyak keuntungan yang diperoleh. 

 

Kalimat pertama menyatakan bahwa pembangunan jembatan selat sunda sangat 

menguntungkan perekonomian, pendistribusian barang dan jasa bila dikelola dengan 

baik. Akan tetapi kalimat dua tidak berhubungan dengan kalimat satu. Karena kalimat 

dua menyatakan bahwa pembangunan jembatan selat sunda ini akan memakan waktu 

yang lama dan biaya yang besar. Kalimat kedua tidak mendukung ide dari kalimat 

pertama, justru merupakan pertentangan kalimat pertama. Kalimat ketiga sampai 

kalimat terakhir memiliki hubungan erat dengan kalimat ke dua, yaiu penjelasan 

mengenai tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membangun jembatan. Karena 

kepaduan kurang terlihat dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Putri Kania, 

maka peneliti memeberi nilai tiga untuk aspek kepaduan. 

3) Kelengkapan 
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Paragraf yang ditulis oleh Putri Kania tidak memiliki kalimat utama. Sehingga 

kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi tersebut tidak terlihat 

dengan jelas. Peneliti tidak dapat mengidentifikasi kalimat penjelas dalam paragraf 

tersebut karena tidak diketahui kalimat utamanya. Oleh karena itu peneliti memberi 

nilai satu untuk aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Urutan ide yang logis dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Putri Kania 

belum sempurna. Hal ini dikarenakan adaide atau pemikiran yang urutannya tidak 

sistematik, tapi meloncat-loncat. Pada awal paragraf, penulis mengemukakan bahwa 

pembangunan jembatan selat sunda merupakan hal yang sangat menguntungkan. 

Akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh ide yang ada dalam kalimat-kalimat 

selanjutnya yang justru mengemukakan kondisi negatif perilaku masyarakat yang 

belum sadar untuk memelihara jembatan.  

Urutan tidak logis lainnya adalah penulis mengemukakan perilaku buruk 

masyarakat yang tidak peduli terhadap pemeliharaan jembatan, seperti pencurian 

baud. Padahal dalam konteks paragraf argumentasi yang ditulis oleh Putri Kania, 

jembatan tersebut belum dibangun.  Seharusnya penulis tidak mengungkapkan bahwa 

masyarakat tidak peduli untuk merawat jembatan karena jembatan selat sunda yang 

dimaksudkan dalam paragraf belum dibangun. Peneliti memberi nilai dua aspek 

urutan 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 
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Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan dalam paragraf argumentasi 

yang ditulis oleh Putri Kania ada pada awal kalimat, yaitu Pembangunan jembatan 

selat sunda sangat menguntungkan dalam perekonomian, pendistribusian barang dan 

jasa bila dikelola dengan baik. Pendapat yang dikemukakan oleh Putri Kania ini jelas 

dan lugas, sehingga peneliti  memberi nilai lima. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Putri Kania telah mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan 

pembangunan jembatan selat sunda. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan 

jembatan selat sunda sangat menguntungkan dalam perekonomian, pendistribusian 

barang dan jasa bila dikelola dengan baik. Akan tetapi pendapat tersebut tidak 

disukung  oleh alasan, data, dan fakta yang mendukung. Karena dalam paragraf tidak 

ada alasan yang mendukung keuntungan pembangunan selat sunda, serta tidak ada 

data dan fakta yang menunjukkan keuntungan pembangunan selat sunda. Oleh karena 

itu peneliti memberikan nilai satu untuk aspek alasan, data, dan fakta yang 

mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Alasan, data, dan fakta tidak Putri Kania kemukakan untuk mendukung 

pendapatnya dalam paragraf argumentasi yang ditulis. Karena ketidakadaan alasan, 

data, dan fakta maka paragraf argumentasi yang ditulis oleh Putri Kania kurang 

membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses 

penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis. Oleh karena itu, peneliti memebri 

nilai dua untuk aspek pembenaran data dan fakta. 
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8) Kalimat 

Kalimat yang digunakan untuk menyusun paragraf argumentasi yang ditulis Putri 

Kania sudah efektif dan terstruktur. Penulisan seluruh kalimat sudah seluruhnya benar 

sehingga tidak ada kesalahan dalam penulisan kalimat. Oleh karena itu, peneliti 

memeberikan nilai lima untuk aspek kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, dan penulisan kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan yang ada dalam paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Putri Kania. 

Pembangunan jembatan selat sunda sangat menguntungkan 
dalam perekonomian, pendistribusian barang dan jasa bila dikelola 
dengan baik. Akan tetapi pembangunan ini akan memakan waktu 
yang lama dan biaya yang besar. Adapun kendala yang lain dalam 
pembangunan ini seperti tidak ada kesadaran masyarakat untuk 
memelihara jembatan penghubung ini. Seperti mencuri baud 
jembatan tersebut, perilaku demikian mencerminkan ketidak 
pedulian masyarakat atas pembangunan jembatan tersebut. Padahal 
jika masyarakat ingin menjaga jembatan itu dengan baik, akan 
banyak keuntungan yang diperoleh. 

 

Kesalahan ejaan pada paragraf argumentasi tersebut hanya satu, yaitu penulisan 

kata ketidakpedulian. Putri kania menulis kata tersebut terpisah, yakni ketidak 

pedulian. Seharusnya penulisan kata tersebut disatukan. Karena kesalahan ejaan 

hanya satu, maka peneliti memebri nilai empat untuk aspek ejaan. 

 

4.3.5 Refleksi Siklus II 

Setelah pelaksanaan siklus II selesai, maka dilakukanlah refleksi. Refleksi 

dilakukan setelah melihat hasil observasi dan hasil evaluasi siswa berupa paragraf 
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argumentasi. Nilai hasil observasi dan nilai evaluasi siswa dijadikan pedoman untuk 

melaksanakan tindakan selanjutnya. Pada tahap refleksi, peneliti mengidentifikasi 

kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking dan 

kekurangan pada paragraf argumentasi yang ditulis siswa. Setelah mengetahui 

kekurangan pada pelaksanaan siklus II, maka peneliti menentukan langkah apa yang 

akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di siklus II. Berikut 

adalah refleksi berdasarkan hasil observasi aktifitas guru dalam menerapkan model 

deep dialogue/critical thinking. 

1) Pembentukan kelompok siswa sudah efektif tapi memerlukan waktu yang lama 

untuk mengondisikan siswa agar  duduk berkelompok. 

2)  Kegiatan membangun dinamika kelompok belum maksimal karena masih ada 

beberapa siswa yang tidak acuh terhadap pembangunan dinamika kelompok. 

 3) Belum semua siswa aktif dalam mengkritisi permasalahan dengan melakukan 

dialog mendalam di dalam kelompoknya  

6) Penggunaan media pembelajaran masih belum memberikan sudah memberikan 

kontribusi tapi perlu ditingkatkan. 

Refleksi berdasarkan hasil evaluasi siswa berupa paragraf argumentasi adalah sebagai 

berikut. 

1) Belum semua siswa mampu mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

2) Siswa masih belum menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, 

dan pendapat. 
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3) Belum semua siswa menulis paragraf dengan kalimat efektif dan ejaan yang benar. 

Berdasarkan refleksi siklus I yang telah dilakukan, peneliti menyusun beberapa hal 

yang akan dilakukan di siklus II berdasarkan hasil refleksi siklus I, yaitu sebagai 

berikut. 

1) Mengefisienkan waktu pembentukan kelompok 

2) Memaksimalkan kegiatan membangun dinamika kelompok dengan memberikan 

motivasi kepada siswa dan lebih bersikap tegas dalam membangun dinamika 

kelompok.  

6) Menggunakan media pembelajaran yang efektif dan mampu menarik perhatian 

siswa. 

7) Mengingatkan siswa untuk mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

8) Mengingatkan siswa  untuk menuliskan data dan fakta yang mendukung 

pernyataan, ide, dan pendapat. 

9) Mengingatkan siswa untuk menulis paragraf dengan kalimat efektif, karena masih 

dapat kesalahan penulisan kalimat. 

10) Mengingatkan siswa untuk menulis paragraf dengan menggunakan ejaan yang 

baik dan benar karena masih terdapat kesalahan penulisan kata, huruf, dan tanda 

baca. 

 

4.4 Deskripsi Pelaksanaan Tindakan Siklus III 

4.4.1 Perencanaan Tindakan Siklus III 
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Perencanaan tindakan siklus III dilakukan setelah refleksi siklus II. Hasil 

refleksi siklus II dijadikan patokan untuk menyusun perencanaan siklus III. Pada 

perencanaan siklus III penulis memfokuskan pada pengaplikasian model deep 

dialogue/critical thinking secara maksimal.  Perencanaan tindakan siklus III secara 

garis besar masih sama seperti perencanaan tindakan siklus II. Perencanaan siklus III 

terdiri dari beberapa tahap, yakni mengidentifikasi masalah dan menerapkan alternatif 

pemecahan masalah, menentukan tempat dan tanggal penelitian, menentukan 

observer penelitian, menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran, 

mengembangkan skenario pembelajaran, menyiapkan sumber pembelajaran, 

menyiapkan media pembelajaran, menyusun alat evaluasi pembelajaran, 

mengembangkan format observasi. 

1) Mengidentifikasi masalah dan menerapkan alternatif pemecahan masalah 

Permasalahan siklus II teridentifikasi melalui proses refleksi.  Permasalahan yang 

terjadi di siklus II akan diperbaiki pada siklus III. Permasalahan siklus II yang 

teridentifikasi adalah sebagai berikut.  

a) Pembentukan kelompok siswa sudah efektif tapi memerlukan waktu yang lama 

untuk mengondisikan siswa agar  duduk berkelompok. 

b)  Kegiatan membangun dinamika kelompok belum maksimal karena masih ada 

beberapa siswa yang tidak acuh terhadap pembangunan dinamika kelompok. 

c) Belum semua siswa aktif dalam mengkritisi permasalahan dengan melakukan 

dialog mendalam di dalam kelompoknya  
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d) Penggunaan media pembelajaran masih memberikan sudah memberikan kontribusi 

tapi perlu ditingkatkan. 

f) Belum semua siswa mampu mengungkapkan pernyataan, ide, dan pendapatnya 

dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

g) Siswa masih belum menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, 

dan pendapat. 

h) Belum semua siswa menulis paragraf dengan kalimat efektif dan ejaan yang benar. 

Setelah permasalahan teridentifikasi, penulis menyusun alternative pemecahan 

masalah yang akan diaplikasian pada siklus III. Berikut adalah hal-hal yang akan 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di siklus II. 

a) Mengefektifkan waktu pembentukan kelompok dengan memberikan batas waktu 

untuk membuat kelompok. 

b) Membangun dinamika dengan memotivasi siswa dan  memilih siswa yang kurang 

aktif sebagai ketua kelompok. Sehingga seluruh anggota kelompok aktif 

melakukan dialog mendalam. 

c) Memperhatikan dan mengawasi siswa ketika melakukan dialog mendalam, dan 

menegur siswa serta meminta siswa yang tidak aktif berdialog untuk mengaktifkan 

diri. 

d) Mengunakan media pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa, yaitu video 

mengenai pemanasan global. 

e) Memberikan contoh paragraf argumentasi yang benar sehingga siswa mengetahui 

paragraf argumentasi yang benar. 
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f) Mengingatkan siswa kembali bahwa paragraf argumentasi harus diawali oleh 

pernyataan, ide, atau pendapat mengenai suatu permasalahan yang diungkapkan 

secara tegas, lugas, serta mencerminkan sikap penulis. 

g) Menggunakan media pembelajaran berupa video mengenai pemenasan global yang 

di dalamnya ada beberapa fakta dan data mengenai permasalahan pemanasan 

global. Sehingga siswa terbantu  untk menuliskan data dan fakta dalam paragraf 

argumentasinya. 

h) Mengingatkan kembali siswa untk menggunakan kalimat efektif dan memberikan 

contoh kalimat-kalimat efektif dan tidak efektif. 

i) Mengingatkan kembali siswa untuk menggunakan ejaan yang disempurnakan. 

Alternatif pemecahan masalah tersebut diaplikasikan pada tahap pelaksanaan 

tindakan siklus II. 

2) Menentukan tempat dan tanggal penelitian 

Peneliti memberi jarak satu minggu untuk mengolah data yang didapatkan pada 

pelaksanaan tindakan siklus II dan merencanakan pelaksanaan siklus III. Sehingga 

pelaksanaan siklus III dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2010, pada hari Kamis. 

Pelaksanaan siklus III akan dilaksanakan di ruang multimedia. Peneliti menghubungi 

koordinator ruang multimedia, yaitu bu Cucu dan pengurus ruang multimedia, yaitu 

pak Aris. Ternyata tanggal 20 Mei 2010 ruang multimedia pada pelajaran jam 

pertama dan kedua kosong. Sehingga peneliti dapat dengan leluasa menggunakan 

ruang multimedia untuk pelaksanaan siklus III. 

3) Menentukan observer penelitian 
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Observer penelitian pada siklus III adalah observer yang sama dengan observer 

penelitian tindakan pada siklus I dan siklus II. Ketiga orang observer itu adalah Dra. 

Anih Ruhyani, Dra. Hj. Mimie Sendaruwati, dan Anggie Anggraeni. Peneliti 

menghubungi kembali ketiga observer tersebut untuk mengobservasi pelaksanaan 

siklus III. Ketiga observer bersedia untuk menilai pelaksanaan siklus III. 

4) Menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran 

Pokok bahasan yang akan disapaikan oleh peneliti pada siklus III adalah materi 

mengenai paragraf argumentasi. Peneliti akan menerangkan kembali syarat penulisan 

paragraf yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan dan urutan. Hal tersebut dilakukan 

agar siswa tidak salah lagi dalam menulis paragraf. Pokok bahasan selanjutnya adalah 

mengenai paragraf argumentasi yang harus selalu berisi pernyataan, ide, atau 

pendapat serta didukung oleh bukti yang kuat berupa alasan, data, dan fakta. 

Selanjutnya peneliti juga menyiapkan materi pembelajaran mengenai kalimat efektif 

dan ejaan. Hal tersebut dilakukan karena masih banyak siswa yang mengalami 

kesalahan penulisan kalimat dan ejaan.  

5) Mengembangkan skenario pembelajaran 

 Skenario pembelajaran siklus III sama dengan skenario pembelajaran siklus II. 

Skenario pembelajaran pada siklus III dituangkan dalam RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran). RPP disusun oleh peneliti sebelum pelaksanaan kegiatan siklus III 

dilkukan. RPP disusun agar pembelajaran lebih efektif dan sistematis. Model deep 

dialogue/critical thinking tetap digunakan sebagai model pembelajaran di siklus III. 

Model deep dialogue/critical thinking diaplikasikan pada kegiatan inti pembelajaran.  
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Hal-hal yang diperhatikan dalam pengembangan skenario pembelajaran 

berdasarkan model deep dialogue/critical thinking pada siklus III adalah sebagai 

sebagai berikut. 

a) Membentuk kelompok yang terdiri dari minimal empat orang. 

b) Memberikan pertanyaan terbuka mengenai permasalahan tertentu pada setiap 

kelompok. 

c) Membangun dinamika siswa dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan terbuka 

mengenai permasalahan tertentu dengan dialog mendalam dan berpikir kritis. 

d) Meminta siswa mengkritisi topik permasalahan yang ada dalam paragraf 

argumentasi tersebut dengan melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya. 

e) Mengamati kegiatan dialog mendalam dan berpikir kritis siswa di setiap kelompok. 

f) Meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog mendalam 

dan berpikir kritis mengenai permasalahan tertentu yang diajukan oleh guru. 

g) Memberi umpan balik pada siswa mengenai laporan hasil dialog mendalam dan 

berpikir kritis yang mereka sampaikan. 

h) Meminta siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti dan fakta 

dalam bentuk paragraf argumentasi berdasarkan proses dialog mendalam yang 

telah mereka lakukan mengenai topik permasalahan yang mereka kritisi. 

Peneliti mengharapkan pelaksanaan tindakan siklus III sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang telah disusun. Peneliti akan lebih menitikberatkan pada 

pengimplementasian skenarip pembelajaran. Sehingga pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi dapat berjalan baik menggunakan model deep dialogue/critical thinking.  
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6) Menyiapkan sumber pembelajaran 

Sumber pembelajaran yang disiapkan dalam tahap perencanaan siklus III tidak 

jauh berbeda dengan sumber pembelajaran pada siklus II, di antaranya buku 

Argumentasi dan Narasi karangan Gorys Keraf, buku Kompeten Berbahasa Indonesia 

untuk Siswa Kelas X karangan Mafrukhi, buku berjudul Aktif dan Kreatif berbahasa 

Indonesia karangan Ali Abdul Samad, buku Menuli Tanpa Rasa Takut karangan St. 

Kartono, jurnal berjudul Pembelajaran Menulis Karangan Ilmiah Berbasis Deep 

Dialogue/Critical Thinking karya Umi Salamah.  

7) Menyiapkan media pembelajaran 

Media pembelajaran harus dapat membantu siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil refleksi, paragraf argumentasi yang ditulis oleh siswa tidak 

memiliki data dan fakta. Oleh karena itu peneliti mencoba alternatif  permasalahan 

tersebut. Upaya pemecahan masalah tersebut adalah dengan menggunakan video 

rekaman mengenai permasalahan pemanasan global yang di dalam video itu terdapat 

data dan fakta seputar pemanasan global.  

Video rekaman mengenai pemanasan global diunduh dari situs youtube. Media 

lain yang digunakan adalah media powerpoint untuk membantu peneliti menjelaskan 

materi. Selain itu peneliti juga menggunakan laptop, speaker, infokus, dan layar 

untuk menampikan video dan slide show power point. Speaker, infokus, dan layar 

sudah tersedia di ruang multimedia sehingga peneliti hanya tinggal 

mempersiapkannya saja.  

8) Menyusun alat evaluasi pembelajaran 
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Alat evaluasi yang digunakan di siklus III adalah lembar tes. Lembar tes tersebut 

merupakan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Peneliti mempersiapkan lembar tes menulis paragraf argumentasi yang berfungsi 

sebagai instrumen penelitian juga. Lembar tes yang dipergunakan dalam siklus III 

sama dengan lembar tes yang digunakan siswa dalam siklus II. 

Alat evaluasi berupa lembar tes ini disiapkan penulis sebelum pelaksanaan siklus 

III. Dalam alat evaluasi tersebut terdapat bagian yang harus diisi siswa, yaitu  nama 

siswa, nomor presensi, , hari/tanggal serta sebuah perintah untuk menulis paragraf 

argumentasi tertulis. Selanjutnya tersedia baris kosong yang harus diisi dengan karya 

siswa berupa paragraf argumentasi.  

9) Mengembangkan format observasi 

Format observasi yang digunakan pada siklus III sama dengan format observasi 

yang digunakan pada siklus II. Pada lembar observasi, observer menuliskan 

penilainnya terhadap pembelajaran yang dilakukan peneliti sebagai guru.. 

Pengembangan format observasi disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model deep dialogue/critical thinking. Hal-hal yang dinilai oleh 

kegiatan observasi adalah setiap langkah yang ada dalam pelaksanaan model deep 

dialogue/critical thinking. Format observasi hanya untuk menilai pelaksanaan model 

deep dialogue/critical thinking saja. Sedangkan penilaiannya memiliki 5 skala, yaitu 

5 untuk sangat baik, 4 untuk baik, 3 untuk cukup, 2 untuk kurang, 1 untuk sangat 

kurang.  
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4.4.2 Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan siklus III dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah 

disusun. Pelaksanaan siklus III dilaksanakan pada hari kamis tanggal 20 Mei 2010. 

Sebelum memulai pembelajaran peneliti menyiapkan media pembelajaran yang akan 

digunakan di ruang multimedia. Setelah itu peneliti menghubungi ketiga observer 

untuk memasuki ruang multimedia. Siswa kelas X-6 masuk ruang multimedia pada 

pukul 06.30 WIB. Semua siswa masuk dengan tertib. Setelah semua siswa duduk 

dengan rapi, peneliti langsung membuka pelajaran.  

Peneliti melakukan kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan awal yang dilakukan 

adalam memberi salam dan mengajak siswa berdoa bersama sebelum pembelajaran 

dimulai. Setelah itu peneliti mengecek kehadiran siswa dengan menyebutkan nama 

siswa kelas X-6 satu persatu. Setelah mengecek kehadiran siswa, peneliti melakukan 

apersepsi. Apersepsi dilakukan dengan mengaitkan materi yang sudah pernah 

didapatkan dan kehidupan sehari-hari dengan materi yang akan dipelajari. Peneliti 

mengajak siswa mengingat materi pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

Peneliti mengajukan beberapa pertenyaan pada siswa seputar meteri menulis paragraf 

argumentasi. Pertanyaan yang diberikan seputar pengertian paragraf, syarat-syarat 

paragraf, pengertian paragraf argumentasi, serta ciri-ciri paragraf argumentasi. 

Peneliti mengingatkan siswa bahwa tema yang diangkat dalam pembelajaran 

argumentasi dapat bersumber dari permasalahan yang terjadi sehari-hari. Peneliti 

bertanya mengenai permasalahan apa saja yang bisa siswa angkat dalam paragraf 

argumentasi. Beberapa siswa kelas X-6 menjawab kemacetan lalu lintas, tawuran 
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antar warga, pornografi, kekerasan terhadap anak, pergaulan bebas remaja, dll. 

Peneliti memuji jawaban yang siswa ajukan. Setelah peneliti melakukan apersepsi, 

peneliti menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran. 

Standar kompetensi pembelajaran pada hari itu adalah mengungkapkan informasi 

melalui penulisan paragraf dan teks pidato. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 

menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf 

argumentasi. 

Penyampaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dibantu oleh 

penanyangan slide show bertuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar 

pembelajaran melalui media power point yang ditampilkan infokus di layar. Hal 

tersebut dimaksudkan agar siswa dapat mencatat standar kompetensi dan kompetensi 

dasar.  

Setelah menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar, peneliti 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi adalah siswa mampu menulis paragraf argumentasi dengan baik. Setelah 

peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran, peneliti menyampaikan manfaat 

pembelajaran. Manfaat pembelajaran argumentasi adalah, siswa mampu menulis 

wacana yang bersifat argumentatif seperti opini, artikel, jurnal, dan karya ilmiah yang 

dibuat menggunakan paragraf argumentasi.  

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah melakukan kegiatan inti 

pembelajaran. Peneliti menjelaskan materi mengenai menulis paragraf argumentasi. 

Pertama-tama peneliti menrangkan mengenai pengertian paragraf dan syarat-syarat 
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penulisan paragraf. Setelah itu peneliti menerangkan mengenai paragraf argumentasi. 

Peneliti menyampaikan kesalahan-kesalahan yang ada dalam paragraf argumentasi 

yang telah mereka tulis di siklus I dan siklus II. Kesalahan penylisan paragraf 

argumentasi di antaranya adalah pernyataan, idea tau pendapat belum jelas. Oleh 

karena itu, peneliti mengingatkan kembali bahwa dalam paragraf argumentasi harus 

terdapat pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulis secara lugas, 

tegas, dan mencerminkan sikap penulis dalam mengkritisi suatu permasalahan. Selain 

itu, perlu ada bukti pendukung berupa alasan, data, dan fakta. Peneliti mengingatkan 

kembali pada siswa bahwa paragraf argumentasi belum mencapai tujuannya bila 

dalam paragraf tersebut belum ada bukti yang menudukung pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan. 

Selain itu, peneliti menjelaskan mengenai kalimat efektif serta terstruktur dan 

ejaan yang benar. Hal itu dilakukan karena masih  ada beberapa siswa yang 

melakukan kesalahan dalam penulisan kalimat dan ejaan. Penulis memberikan 

contoh-contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Peneliti juga memberikan contoh 

paragraf argumentasi yang baik melalui media power point.  

Penyampaian materi dibantu oleh slide show power pint yang ditampilkan oleh 

infokus. Hal itu agar siswa dapat mencatat materi yang dijelaskan oleh peneliti. 

Selain itu agar ada visualisasi materi yang dikemas dengan baik sehingga mampu 

menarik perhatian siswa untuk memperhatikan penjelasan. 

Setelah peneliti menyampaikan materi, peneliti memberi kesempatan pada siswa 

untuk bertanya tetapi tidak ada satupun siswa yang bertanya. Oleh karena itu, peneliti 
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melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Peneliti meminta siswa untuk 

membentuk enam kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari enam orang siswa. 

Berdasarkan refleksi siklus II kegiatan pembentukan kelompok memakan waktu, oleh 

karena itu peneliti meminta siswa dengan tegas kepada siswa untuk membentuk 

kelompok selama dua menit. Akhirnya dengan penetapan waktu tersebut tidak ada 

lagi waktu yang terbuang untuk kegiatan pembentukan kelompok.  

Siswa kelas X-6 sudah membentuk enam kelompok. Peneliti mulai membangun 

dinamika kelompok dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan 

dialog mendalam dan berpikir kritis. Ketika melihat siswa yang kurang antusias 

ketika membangun aktifitas kelompok, peneliti langsung menunjuknya menjadi ketua 

kelompok agar siswa tersebut memiliki tanggungjawab dan akan aktif melakukan 

dialog mendalam.  

Setelah memberikan motivasi, peneliti meminta seluruh siswa menyaksikan 

tayangan video mengenai pemanasan global yang ditayangkan melalui media infokus 

dan layar. Seluruh siswa menyaksikan video tersebut dengan seksama. Rupanya 

media yang peneliti gunakan mampu menarik perhatian siswa. Berdasarkan hasil 

refleksi, masih banyak siswa yang tidak menuliskan data dan fakta pendukung dalam 

paragraf argumentasinya. Oleh karena itu, peneliti memilih video mengenai 

pemanasan global yang di dalamnya berisi data dan fakta seputar pemanasan global.  

Selesai menyaksikan video mengenai pemanasan global, peneliti memberi 

pertanyaan terbuka seputar permasalahan pemanasan global kepada seluruh 

kelompok. Pertanyaan terbuka tersebut dijawab melalui kegiatan dialog mendalam. 
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Peneliti mengajukan pertanyaan seputar pendapat siswa mengenai permasalahan 

pemanasan global, mengkritisi penyebab pemanasan global, mengkritisi data dan 

fakta yang berhubungan dengan pemanasan global, mencari solusi untuk mengatasi 

pemanasan global.  

Peneliti memberi waktu kepada siswa untuk melakukan dialog mendalam dan 

berpikir kritis. Peneliti berkeliling untuk mengawasi siswa ketika melakukan dialog 

mendalam. Beberapa siswa dalam kelompok aktif mengemukakan pendapatnya. 

Siswa mulai melakukan dialog tahap demi tahap. Ada yang mengemukakan pendapat, 

mengkritisi fakta, mencari solusi, dan menyanggah pendapat temannya. Bila ada 

siswa yang kurang aktif, peneliti segera menegurnya dan memintanya untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan dialog mendalam. Peneliti membantu siswa bila ada 

siswa yang bertanya seputar permasalahan yang siswa dialogkan. Peneliti mengawasi 

dengan baik jalannya kegiatan dialog mendalam agar tidak ada siswa yang tidak aktif 

berpartisipasi. 

Setelah melakukan dialog mendalam dan berpikir kritis, setiap kelompok diminta 

untuk melaporkan hasil dialog mendalam yang telah dilakukan. Perwakilan siswa 

menyampaikan hasil dialog berupa pendapat atau pernyataan, data dan fakta yang 

mendukung pendapat tersebut, saran dan masukan mengenai permasalahan 

pemanasan global. Seluruh kelompok melaporkan hasil dialog mendalam yang 

dilakukan kelompoknya. Setelah siswa melaporkan hasil dialognya, peneliti 

memberikan umpan balik. Umpan balik itu berupa pujian, saran, dan tanggapan 

terhadap laporan hasil dialog mendalam yang dilakukan siswa dalam kelompok.  
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Peneliti kemudian meminta siswa menuangkan pernyataan, ide, dan pendapat yang 

dikemukakan siswa mengenai permasalahan pemanasan global ke dalam sebuah 

paragraf argumentasi. Hal-hal yang ditulisakan dalam paragraf argumentasi sesuai 

dengan hasil dialog mendalam yang dilakukan oleh siswa. Peneliti mengingatkan 

siswa untuk menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan. Selain itu peneliti mengingatkan kepada siswa untuk 

menulis kalimat dengan baik dan menggunakan ejaan yang benar. Siswa menuliskan 

paragraf argumentasi dengan tenang dan serius. Setelah duapuluh menit, peneliti 

meminta siswa untuk mengumpulkan paragraf argumentasi yang sudah siswa tulis. 

Siswa mengumpulkan paragraf argumentasinya dengan tertib.  

Sebelum pembelajaran ditutup, peneliti melakukan kegiatan akhir pembelajaran. 

Peneliti meminta siswa untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran. Peneliti 

meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. Putri Kania menyimpulkan 

pembelajaran. ia mengatakan bahwa pembelajaran pada hari itu merupakan 

pengulangan materi pada pertemuan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa hal yang 

harus diperhatikan dalam menulis paragraf argumentasi adalah adanya pernyataan, 

ide, atau pendapat penulis mengenai permasalahan tertentu yang disertai alasan, data, 

dan fakta yang mendukung. Selain itu penulisan kalimat dan ejaan pun penting untuk 

diperhatikan dalam penulisan paragraf argumentasi. 

Hafidzi Hidayat juga menyimpulkan kegiatan pembelajaran. ia mengatakan bahwa 

pembelajaran hari itu mengenai paragraf argumentasi. Ia menambahkan bahwa dalam 

paragraf argumentasi harus ada pendapat yang dikemukakan disertai data dan fakta. 
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Permasalahan yang menjadi tema paragraf argumentasi dapat bersumber dari 

manapun.  Hafidzi mengatakan bahwa permasalahan pemanasan global merupakan 

permasalahan yang menarik untuk didialogkan dan dituangkan dalam bentuk paragraf 

argumentasi.  

Setelah dua siswa mampu menyimpulkan kegiatan pembelajaran, maka peneliti 

menyimpulkan pembelajaran. Peneliti mengatakan bahwa hal penting dalam menulis 

paragraf argumentasi adalah mengemukakan pernyataan, ide, atau pendapat mengenai 

permasalahan tertentu. Pernyataan, ide, atau pendapat tersebut harus ditulis secara 

lugas, tegas, logis, serta mencerminkan sikap penulis terhadap permasalahan tertentu. 

Alasan, data, dan fakta pendukung penting untuk ditulis pada paragraf argumentasi. 

Hal tersebut dikarenakan alasan, data, dan fakta dapat mendukung pernyataan, ide, 

dan pendapat yang dikemukakan penulis, sehingga pembaca menjadi yakin terhadap 

hal yang ditulis oleh penulis paragraf argumentasi tersebut. 

Peneliti mengajak siswa untuk melakukan refleksi. Peneliti bertanya kepada siswa 

apa yang mereka dapatkan dan rasakan setelah mengikuti pembelajaran. Selain itu 

peneliti juga bertanya mengenai saran apa yang dapat siswa berikan untuk 

pembelajaran. Nurul Nida mengatakan bahwa ia mendapatkan ilmu mengenai 

paragraf argumentasi. Ia juga merasa senang mengikuti pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Nurul juga memberikan saran  agar pembelajaran selanjutnya 

juga menggunakan model dialog mendalam.  

Selain Nurul, siswa yang melakukan reflaksi adalah Nadia. Ia mengatakan bahwa 

ia mendapatkan pengetahuan mengenai menulis paragraf argumentasi dan jadi 
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terbiasa menulis paragraf argumentasi. Nadia merasa senang mengikuti pembelajaran 

menulis paragraf argumentasi. Nadia pun memberikan saran agar pembelajaran 

selanjutnya menggunakan metode yang lebih variatif. 

Sebelum kegiatan pembelajarn ditutup, peneliti meminta setiap siswa menuliskan 

hasil refleksi pembelajaran di secarik kertas. Peneliti meminta  semua siswa 

menuliskan apa yang mereka dapatkan dan rasakan setelah melaksanakan 

pembelajaran menulis argumentasi, serta apa saran siswa untuk pembelajaran 

selanjutnya. Kemudian siswa mengumpulkan hasil refleksi tersebut kepada peneliti. 

Peneliti menutup pembenalajaran dengan mengucapkan salam. Sebelum keluar siswa 

diharapkan merapikan tempat duduk ruang multimedia. Siswa keluar ruangan dengan 

tertib dan terkendali.  

 

4.4.3 Observasi Pelaksanaan Siklus III 

Aktifitas guru selama pelaksanaan siklus III diamati oleh tiga orang observer. 

Ketiga observer tersebut adalah Dra. Anih Ruhyani, Dra. Hj. Mimie Sendaruwati, dan 

Anggie Anggraeni. Ketiga observer memberikan penilaian terhadap aktifitas peneliti 

selama melakukan pembelajaran menggunakan model deep dialogue/critical thinking.  

Nilai ditulis pada lembar observasi yang merupakan instrumen penelitian.  

Observer hanya menilai pengamplikasian model deep dialogue.critical 

thinking dalam kegiatan pembelajaran. Skala penilaian yang diberikan antara 1 

sampai 5. Penilaian dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah 

pelaksanaan siklus III selesai, peneliti menghitung nilai hasil observasi dan 
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mendeskripsikan hasil observasi siklus III. Data hasil pengamatan aktivitas guru 

dianalisis berdasarkan pencapaian skala penilaian setiap aspek yang diberikan tiga 

pengamat. Pendeskripsian hasil observasi digunakan sebagai acuan untuk refleksi dan 

perencanaan tindakan selanjutnya. 

Nilai rata-rata yang diperoleh peneliti dari ketiga observer untuk seluruh 

aspek aplikasi model deep dialogue/critical thinking adalah 4,7. Nilai 4,7 dalam skala 

penilaian observasi aktivitas guru memiliki arti sangat baik. Secara keseluruhan 

penampilan guru dalam mengaplikasikan model deep dialogue/critical thinking sudah 

dianggap sangat baik oleh ketiga observer mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan 

akhir. Ada peningkatan nilai yang sangat signifikan. Pada siklus I berdasarkan hasil 

observasi, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model deep dialogue/critical 

thinking mendapatkan nilai 3,1 atau baik, sedangkan pelaksanaan pembelajaran pada 

siklus II mendapatkan nilai 4,5 atau sangat baik, dan sekarang pada siklus III nilai 

yang diperoleh adalah 4,7. Hal tersebut menunjukkan ada peningkatan pesat dari 

pengaplikasian model deep dialogue/critical thinking. Berikut adalah deskripsi tiap 

aspek yang diamati oleh tiga observer.  

Kegiatan membentuk kelompok yang terdiri minimal empat orang dinilai baik 

karena memperoleh nilai 5. Hal ini dikarena pembentukan kelompok sudah efektif. 

Setiap kelompok terdiri dari enam orang siswa, dan itu dirasa cukup oleh observer 

sehingga proses dialog mendalam berjalan lebih efektif dari sebelumnya. Selain itu 

kegiatan membentuk kelompok tidak lagi memakan waktu lama, karena peneliti  

sudah tegas dan membatasi waktu pembentukan kelompok sehingga tidak ada waktu 
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yang terbuang. Nilai 4,3  diperoleh untuk aspek memberikan pertanyaan terbuka pada 

setiap kelompok. Nilai 4,3 sangat baik diberikan oleh observer karena pertanyaan 

terbuka yang diajukan peneliti bersifat spesifik sesuai dengan permasalahan yang 

akan didialogkan. Pertanyaan tersebut mulai dari pendapat mengenai permasalahan 

global warming, pertanyaan untuk mengkritisi fakta yang terjadi seputar pemanasan 

global, pertanyaan untuk mengkritisi penyebab pemanasan global, dan pertanyaan 

untuk mencari solusi permasalahan pemanasanglobal.  

Kegiatan membangun dinamika membangun dinamika kelompok dengan 

memotivasi siswa untuk membahas permasalahan tertentu dengan dialog mendalam 

dan berpikir kritis memperoleh nilai 5. Nilai 5 berarti sangat baik. Ada peningkatan 

signifikan yang dilakukan peneliti untuk membangun dinamika kelompok. Peneliti 

memberikan motivasi yang dapat mendorong siswa untuk mendialogkan 

permasalahan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Siswa yang belum 

terlihat aktif dan terlihat tidak acuh, langsung peneliti tunjuk sebagai ketua ketua 

kelompok agar siswa tersebut memiliki tanggungjawab sehingga mau tidak mau 

harus aktif dalam kegiatan dialog.  

Nilai 4,7 diperoleh dari observer untuk kegiatan meminta siswa mengkritisi 

permasalahan dengan melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya. Nilai 4,7 

memiliki pengertian baik. Hal ini dikarenakan peneliti memberitahu cara melakukan 

dialog mendalam untuk berpikir kritis pada siswa, yaitu dengan cara menyampaikan 

pendapat terhadap permasalahan, mengkritisi fakta-fakta, menyampaikan data dan 

alasan, serta memberikan solusi permasalahan.  
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Nilai sangat baik diperoleh untuk kegiatan mengamati kegiatan dialog 

mendalam dan berpikir kritis siswa di setiap kelompok. Ketiga observer memberikan 

nilai 4,7 untuk kegiatan ini. Ketiga observer menilai kegiatan mengamati dan 

mengawasi dialog mendalam yang dilakukan siswa sudah baik, karena peneliti 

berkeliling ke setiap kelompok dan mengawasi proses dialog yang mereka lakukan 

dan memberika jawaban atau arahan bila ada hal yang belum dipahami siswa.  

Kegiatan meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis mengenai permasalahan tertentu yang diajukan oleh 

guru mendapatkan nilai rata-rata 5. Nilai 5 memiliki arti sangat baik. Nilai ini 

diperoleh karena peneliti telah tegas untuk meminta siswa melaporkan laporan hasil 

dialog mendalam dan berpikir kritisnya. Aspek ini merupakan aspek yang mengalami 

peningkatan nilai sangat pesat karena semua siswa melaporkan hasil dialog 

mendalam yang siswa lakukan dan bahkan siswa ingin melaporkan hasil dialog 

mendalamnya tanpa diminta oleh guru.  

Kegiatan memberi umpan balik pada siswa mengenai laporan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis yang mereka sampaikan dinilai sangat baik oleh ketiga 

observer. Nilai yang didapatkan adalah 4,7. Nilai ini diperoleh karena peneliti sudah 

memberikan umpan balik berupa pujian, tanggapan, dan masukan atau saran. Pujian, 

tanggapan, dan masukan yang diberikan oleh peneliti sudah direspon baik oleh siswa. 

Kegiatan terakhir yang diobservasi oleh observer adalah kegiatan meminta 

siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti dan fakta dalam bentuk 

paragraf argumentasi berdasarkan proses dialog mendalam yang telah mereka 
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lakukan mengenai topik permasalahan yang mereka kritisi. Ketiga observer 

memberikan nilai rata-rata 5 . Hal itu berarti kegiatan yang dilakukan peneliti sangat 

baik. Peneliti meminta siswa menuangkan ide, gagasan, dan pendapat disertai bukti 

dan fakta dalam bentuk paragraf argumentasi berdasarkan permasalahan yang sudah 

mereka dialogkan dalam kegiatan dialog mendalam dan berpikir kritis. 

Pelaksanaan tindakan siklus III berupa pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi menggunakan model deep dialogue/critical thinking telah berlangsung 

sangat baik. Peningkatan signifikan terlihat dalam penilaian yang diberikan oleh 

ketiga observer. Berbagai kekurangan yang ada pada siklus II mampu diselesaikan 

peneliti di siklus III. Ketiga observer menganggap pelaksanaan model deep 

dialogue/critical thinking pada siklus III sudah maksimal. 

 

4.4.4 Analisis Paragraf Argumentasi Siswa 

Dalam pelaksanaan siklus III, siswa diminta untuk menulis paragraf 

argumentasi berdasarkan dialog mendalam untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. Paragraf argumentasi ditulis dalam lembar tes menulis paragraf 

argumentasi. Lembar tes menulis paragraf argumentasi juga merupakan instrumen 

penelitian untuk mengumpulkan data siswa berupa paragraf argumentasi. Peneliti 

menganalisis paragraf argumentasi siswa untuk  mengetahui sejauh mana 

keberhasilan model deep dialogue/critical thinking dalam meningkatkan kemampuan 

siswa menulis paragraf argumentasi. Peneliti membagi hasil menulis paragraf 
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menjadi tiga kategori yang didasarkan perolehan skala penilaian, yaitu baik, cukup, 

dan kurang. Berikut adalah nilai siswa dan deskripsinya.  

 

 

 

 

Tabel 4.5 

Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus III 

No 
 

Nama Nlai Aspek Nilai 
Akhir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Adlizar Subhan 8 10 6 10 8 10 10 6 9 68 
2 Aldi Andika Pratama 10 10 10 10 10 10 10 12 12 94 
3 Aldi Riyaldi 10 10 10 10 8 6 6 9 9 78 
4 Arafah Urfatania Ifa 10 10 8 8 8 6 6 6 6 68 
5 Bram Kusumajaya 10 10 10 10 8 6 6 6 6 72 
6 Faisal Sidik 10 10 10 10 8 6 6 6 9 75 
7 Fina Belia Bestari 10 10 10 10 8 6 6 9 12 81 
8 Firdha Rizky R 10 10 10 10 6 6 6 9 9 76 
9 Fitri Sismawati 10 10 10 10 8 6 6 6 6 72 
10 Hafidzi Hidayat 10 10 10 10 10 8 8 12 12 90 
11 Hendi Susanto 10 10 10 10 10 10 10 12 9 91 
12 Husna Hadiyan 10 10 10 10 8 10 10 12 9 89 
13 Iqbal Fahrizal 10 10 10 8 6 6 6 6 6 68 
14 Kiki Kurniasih 10 10 10 10 8 8 8 9 9 82 
15 Muhamad Givaldha F 10 10 10 10 8 6 6 6 6 72 
16 Marakes Gagah Rani 10 10 10 10 8 6 6 6 6 72 
17 Muhammad Fadil 10 8 8 8 8 6 6 9 9 72 
18 Muhammad Rizaldi A 10 10 10 8 8 8 6 6 9 75 

19 Muhammad Ziko R 10 10 10 10 10 8 10 12 12 92 
20 Nadia Husnullaila 10 10 10 8 8 6 6 6 6 70 
21 Nurul Nida Aghnia 10 10 10 8 8 6 6 6 6 70 
22 Ockti Suharti 10 10 10 8 6 6  6 6 6 68 
23 Petrus Januar Saleh 10 10 10 10 6 6 8 9 9 78 
24 Putri Auliya 10 10 10 10 8 6 6 6 6 72 
25 Putri Ilma Agnia 10 10 10 10 10 6 6 12 6 80 
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26 Putri Kania Audina 10 10 10 10 10 6 6 12 12 86 
27 Qorita Ayna Muthahhari 10 10 10 10 10 10 10 9 12 91 
28 Raden Detha Jati P 10 10 10 10 6 8 8 6 6 74 
29 Refi Nurani 10 10 8 10 10 6 6 9 9 78 
30 Rizandi Respati 10 10 10 10 10 6 6 6 9 77 
31 Ruthiara Tunggadewi 10 10 10 8 6 6 6 6 6 68 
32 Sarah Fidhiah 10 10 10 10 10 10 10 12 12 94 
33 Sendhi Anshari Rasyid 10 10 10 10 8 8 8 6 6 76 
34 Tezzar Mohammad 10 10 10 8 6 6 6 6 6 68 
35 Tsani Nur Famy 10 6 6 6 6 4 6 9 9 80 
36 Wahyu Fathria 10 8 8 8 6 6 6 9 9 70 
37 Zulqaidandy Rahman 10 8 8 8 8 8 8 9 9 76 

Nilai Total 2863 
Nilai Rata-rata 77,4 

 

Keterangan 

1 = Kesatuan  

2 = Kepaduan  

3 = Kelangkapan  

4 = Urutan  

5 = Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan  

6 = Alasan, data, dan fakta yang mendukung  

7 = Pembenaran fakta dan data  

8 = Kalimat  

9 = EYD 

 

Tabel 4.6 

Tabel Kategori Nilai Paragraf Argumentasi Siswa pada Siklus III 

 

No Nama Siswa Kategori 

Baik (80-100) Cukup (60-79) Kurang (<59) 

1 Aldi Andika Pratama √   
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2 Fina Belia Bestari √   

3 Hafidzi Hidayat √   

4 Hendi Sutanto √   

5 Husna Hadiyan √   

6 Kiki Kurniasih √   

7 Muhammad Ziko √   

8 Putri Kania Audina √   

9 Qorita Ayna √   

10 Sarah Fidhiah √   

11 Tsani Nur Famy √   

12 Adlizar Subhan  √  

13 Aldi Riyaldi Mulyana  √  

14 Arafah Urfatania  √  

15 Bram Kusumajaya  √  

16 Faisal Sidik  √  

17 Firdha Rizky  √  

18 Fitri Sismawati  √  

19 Iqbal Fahrizal  √  

20 Marakes Gagah Rani  √  

21 Muhammad Fadil  √  

22 Muhammad Rizaldi Akbar  √  

23 Nadia Husnulailla  √  

24 Nurul Ninda Aghnia  √  

25 Ockti Suharti  √  

26 Petrus Januar Saleh  √  

27 Putri Auliya  √  

28 Putri Ilma Agnia  √  



 

 

29 Raden Detha Jati Pratama

30 Refi Nurani 

31 Muhamad Givaldha

32 Ruthiara 

33 Rizandi Respati

34 Sendhi Anshari 

35 Tezzar Mohammad

36 Wahyu Fathria 

37 Zulqaidandy Rahman

Jumlah 
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Kategori Baik 

 

Nama   : Sarah Fidhiah 

Skor   : 94 

Kategori : Baik 

 

Pemanasan global, atau global warming, adalah permasalahan dunia yang 
mendesak juga mengancam hidup kita. Bagaimana tidak?  pemanasan global 
menyebabkan suhu bumi naik 4,5° C, dan hal ini pun berdampak pada meluasnya 
padang pasir, mencairnya geiser di kutub, dan habitat fauna dan flora terancam. Suhu 
yang lebih tinggi pun menyebabkan kecepatan dan kekuatan angin topan bertambah 
menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dengan ini jelas, pemanasan global 
berdampak negative pada seluruh makhluk hidup. Maka kita harus berusaha keras 
untuk memulihkan planet kita.  
 

 

 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Sarah Fidhiah telah memenuhi aspek 

kesatuan. Hal tersebut dibuktikan jumlah kalimat utama paragraf adalah satu. Kalimat 

utama paragraf argumentasi tersebut adalah sebagai berikut. Pemanasan global, atau 

global warming, adalah permasalahan dunia yang mendesak juga mengancam hidup 

kita. Kalimat utama tersebut mengandung ide pokok yang mengemukakan bahwa 

pemanasan global adalah permasalahan dunia. Karena jumlah kalimat utama satu 

maka peneliti memberi nilai lima untuk aspek kesatuan. 

2) Kepaduan 
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Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Sarah Fidhiah telah memenuhi aspek 

kepaduan. Hal tersebut dibuktikan dari hubungan yang erat antar kalimat dalam 

paragraf. Berikut adalah kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Sarah Fudhiah. 

 

Pemanasan global, atau global warming, adalah 
permasalahan dunia yang mendesak juga mengancam hidup kita. 
Pemanasan global menyebabkan suhu bumi naik 4,5°C, dan hal ini 
pun berdampak pada meluasnya padang pasir, mencairnya geiser di 
kutub, dan habitat fauna dan flora terancam. Suhu yang lebih tinggi 
pun menyebabkan kecepatan dan kekuatan angin topan bertambah 
menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dengan ini jelas, 
pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk hidup. 
Maka kita harus berusaha keras untuk memulihkan planet kita.  

 

Kalimat pertama mengemukakan pendapat penulis bahwa pemanasan global 

adalah permasalahan dunia yang mendesak dan mengancam.  Kalimat kedua 

mengemukakan dampak dari pemanasan global bagi dunia. Kalimat satu dan kalimat 

kedua memiliki hubungan yang erat. Kalimat pertama menyatakan pendapat penulis 

mengenai pemanasan global dan kalimat dua mengungkapkan dampak dari 

pemanasan global tersebut.  

Kalimat kedua dan ketiga juga memiliki hubungan yang erat. Kalimat kedua dan 

ketiga mengemukakan dampak pemanasan global. Sedangkan kalimat keempat 

adalah penegasan bahwa pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk 

hidup. Kalimat keempat memiliki hubungan yang erta dengan kalimat kelima. 

Kalimat kelima menyatakan himbauan kepada pembaca untuk berusaha keras 

memulihkan planet kita. Peneliti memberi nilai lima untuk aspek kepaduan.  
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3) Kelengkapan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Sarah Fidhiah telah memenuhi aspek 

kesatuan. Hal tersebut terbukti dengan adanya kalimat-kalimat penjelas yang 

mendukung kalimt utama. kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

Pemanasan global menyebabkan suhu bumi naik 4,5°C, dan 
hal ini pun berdampak pada meluasnya padang pasir, mencairnya 
geiser di kutub, dan habitat fauna dan flora terancam. Suhu yang 
lebih tinggi pun menyebabkan kecepatan dan kekuatan angin topan 
bertambah menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dengan ini 
jelas, pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk 
hidup. Maka kita harus berusaha keras untuk memulihkan planet 
kita.  

 

Kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi yang ditulis Sarah Fidhiah 

sangat mendukung kalimat utama. Kalimat-kalimat penjelas pargaraf mengemukakan 

dampak pemanasan global dan himbauan untuk memulihkan bumi dari pemanasan 

global. Peneliti memberi nilai lima untuk aspek kelengkapan.  

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Sarah Fidhiah memiliki urutan ide yang logis. 

Pada bagian awal paragraf, penulis mengemukakan pendapatnya bahwa pemanasan 

global adalah masalah dunia yang sangat mendesak dan mengancam. Lalu penulis 

mengungkapkan bahwa pemanasan global menyebabkan suhu naik 4,5°C sehingga 

menyebabkan dananu mongering, es dan gletser mencair, habitat fauna dan flora 

terancam. Stelah itu penulis menekankan kembali bahwa pemanasan global 
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memberikan dampak negatif dan menghimbau pada pembaca untuk memulihkan 

planet bumi. Urutan paragraf tersebut sangat logis. Oleh karena itu peneliti memberi 

nilai lima untuk aspek urutan 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Sarah Fidhiah dalam paragraf 

argumentasinya adalah sebagai berikut. Pemanasan global, atau global warming, 

adalah permasalahan dunia yang mendesak juga mengancam hidup.  kita. 

Pernyataan atau pendapat yang dikemukakan penulis sudah baik. Hal tersebut terlihat 

pernyataan yang logis dan lugas. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai lima untuk 

aspek pernyataan, ide, dan pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan, data, dan fakta yang mendukung telah dikemukakan Sarah Fidhiah dalam 

paragraf argumentasinya. Pendapat yang dikemukakan Sarah Fidhiah adalah sebagai 

berikut. Pemanasan global, atau global warming, adalah permasalahan dunia yang 

mendesak juga mengancam hidup.  Alasan yang mendukung pendapatnya adalah 

sebagai berikut.  

 

Pemanasan global menyebabkan suhu bumi naik 4,5°C, dan 
hal ini pun berdampak pada meluasnya padang pasir, mencairnya 
geiser di kutub, dan habitat fauna dan flora terancam. Suhu yang 
lebih tinggi pun menyebabkan kecepatan dan kekuatan angin topan 
bertambah menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dengan ini 
jelas, pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk 
hidup. Maka kita harus berusaha keras untuk memulihkan planet 
kita.  
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Alasan yang dikemukakan untuk mendukung pendapat telah mengandung data dan 

fakta. Data pada paragraf tersebut adalah suhu bumi naik 4,5°C. sedangkan faktanya 

adalah dampak yang ditimbulkan oleh pemanasan global seperti danau yang 

mongering, es dan gletsr yang mencair, habitat fauna dan flora yang terancam punah, 

dan kekuatan topan yang semakin tinggi. Karena alasan, data, dan fakta telah 

mendukung pendapat yang dikemukakan maka peneliti memberi nilai lima. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Paragraf argumentasi yang ditulis Sarah Fidhiah sangat membuktikan kepada 

pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima 

sebagai suatu yang logis. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan, data dan fakta yang 

mendukung sehingga pembaca dapat meyakini isi paragraf argumentasi tersebut. 

Oleh karena itu, peneliti memebri nilai lima untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Berikut adalah kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis Sarah 

Fidhiah. 

 

Pemanasan global, atau global warming, adalah 
permasalahan dunia yang mendesak juga mengancam hidup kita. 
Pemanasan global menyebabkan suhu bumi naik 4,5°C, dan hal ini 
pun berdampak pada meluasnya padang pasir, mencairnya gletser di 
kutub, dan habitat fauna dan flora terancam. Suhu yang lebih tinggi 
pun menyebabkan kecepatan dan kekuatan angin topan bertambah 
menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dengan ini jelas, 
pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk hidup. 
Maka kita harus berusaha keras untuk memulihkan planet kita.  
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Hanya ada satu kalimat yang tidak efektif yaitu kalimat berikut Dengan ini jelas, 

pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk hidup. Seharusnya 

kalimat tersebut cukup ditulis sebagai berikut.  Pemanasan global berdampak negatif 

pada seluruh makhluk hidup. Karena hanya memiliki satu kesalahan penulisan 

kalimat, peneliti memebri nilai empat. 

9) Ejaan (tanda baca, pemakaian huruf, penulisan kata) 

Berikut adalah kesalahan dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Sarah 

Fidhiah. 

Pemanasan global, atau global warming, adalah 
permasalahan dunia yang mendesak juga mengancam hidup kita. 
Pemanasan global menyebabkan suhu bumi naik 4,5°C, dan hal ini 
pun berdampak pada meluasnya padang pasir, mencairnya gletser di 
kutub, dan habitat fauna dan flora terancam. Suhu yang lebih tinggi 
pun menyebabkan kecepatan dan kekuatan angin topan bertambah 
menjadi lebih berbahaya dan mematikan. Dengan ini jelas, 
pemanasan global berdampak negatif pada seluruh makhluk hidup. 
Maka kita harus berusaha keras untuk memulihkan planet kita.  

 

Kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi tersebut adalah kealahan penempatan 

tanda baca koma (,). Kesalahan penempatan tanda baca koma (,) terjadi tiga kali. 

Setelah kata global dan warming pada kalimat pertama seharusnya tidak perlu ada 

tanda koma (,). Begitupun setelah 4,5°C tidak perlu ada tanda baca koma (,). Karena 

ada tiga kesalahan maka penulis memberi nilai empat untuk aspek ejaan.  

 

 

Nama   : Aldi Andika Pratama 

Skor   : 94 
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Kategori : Baik 

 

Pemanasan global merupakan masalah serius yang terjadi di muka bumi. 
Pemanasan global atau yang biasa disebut global warming telah menimbulkan 
banyak fenomena alam. Hal ini didukung oleh mencairnya es dan getser di kutub, 
mengeringnya danau, semakin meluasnya padang pasir. Hal ini disebabkan oleh 
naiknya suhu bumi yang dalam 100 tahun terjadi kenaikan 4,5°C. Hal yang 
menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon yang terlalu tinggi dan tentunya 
disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu butuh keseriusan dari manusia itu 
sendiri untuk menangani masalah ini.  
 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Aldi Andika telah memenuhi aspek kesatuan. 

Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah kalimat utama paragraf yang hanya berjumlah 

satu. Kalimat utama paragraf argumentasi tersebut adalah sebagai berikut. 

Pemanasan global merupakan masalah serius yang terjadi di muka bumi. Kalimat 

utama yang ditulis Aldi Andika mengandung ide pokok paragraf. Oleh karena itu, 

peneliti memeberi nilai lima untuk aspek kesatuan. 

2) Kepaduam 

Kepaduan paragraf terpenuhi jiga kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut 

memiliki hubungan yang erat. Hubungan erat antar kalimat diperlihatkan paragraf 

argumentasi yang ditulis siswa berikut ini. 

 

Pemanasan global merupakan masalah serius yang terjadi di 
muka bumi. Pemanasan global atau yang biasa disebut global 
warming telah menimbulkan banyak fenomena alam. Hal ini 
didukung oleh mencairnya es dan getser di kutub, mengeringnya 
danau, semakin meluasnya padang pasir. Hal ini disebabkan oleh 
naiknya suhu bumi yang dalam 100 tahun terjadi kenaikan 4,5°C. 
Hal yang menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon yang 



249 
 

 

terlalu tinggi dan tentunya disebabkan oleh ulah manusia. Oleh 
karena itu butuh keseriusan dari manusia itu sendiri untuk 
menangani masalah ini.  

 

Kalimat pertama mengungkapkan pendapat penulis bahwa pemanasan global 

merupakan masalah yang serius. Kalimat kedua menyatakan akibat dari pemanasan 

global tersebut. Kalimat ketiga mengungkapkan fakta aktual yang disebabkan 

pemanasan global. Kalimat keempat mengemukakan dampak pemanasan global itu 

terjadi karena suhu bumi meningkat. Kalimat kelima mengungkapkan penyebab suhu 

bumi meningkat adalah emisi gas karbon yang tinggi. Setelah menguraikan kalimat 

yang menyatakan dampak serta penyebab pemanasan global, kalimat keenam 

mengemukakan himbauan agar penanganan masalah pemanasan global dilakukan 

dengan serius. Karena telah memenuhi aspek kepaduan peneliti memeberi nilai lima. 

3) Kelengkapan 

Kelengkapan telah terpenuhi oleh paragraf argumentasi yang ditulis Aldi Andika. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat 

utama. Kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Pemanasan global atau yang biasa disebut global warming 
telah menimbulkan banyak fenomena alam. Hal ini didukung oleh 
mencairnya es dan gletser di kutub, mengeringnya danau, semakin 
meluasnya padang pasir. Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu bumi 
yang dalam 100 tahun terjadi kenaikan 4,5°C. Hal yang 
menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon yang terlalu tinggi 
dan tentunya disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu butuh 
keseriusan dari manusia itu sendiri untuk menangani masalah ini.  
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Kalimat-kalimat penjelas tersebut sudah mendukung kalimat utama. Kalimat 

penjelas tersebut mengemukakan dampak pemanasan global dan penyebab 

pemanasan global. Peneliti memberi nilai lima untuk aspek kelengkapan. 

4) Urutan 

Urutan ide yang logis sudah diperlihatkan oleh paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Aldi Andika. Pada awal paragraf dikemukakan pendapat peneliti bahwa 

pemanasan global merupakan masalah yang serius terjadi di muka bumi. Selanjutnya 

penulis mengemukakan dampak pemanasan global seperti mencairnya es dan gletser, 

mengeringnya danau, dan semakin melusnya padang pasir. Lalu penulis 

mengungkapkan penyebab pemanasan global, yaitu emisi gas karbon yang 

meningkat. Urutan ide yang logis dalam paragraf telah terbukti. Oleh karena itu 

peneliti memeberi nilai lima. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan dalam paragraf argumentasi 

karya Aldi Andika adalah sebagai berikut. Pemanasan global merupakan masalah 

serius yang terjadi di muka bumi. Pendapat yang dikemukakan tersebut sangat tegas 

lugas dan mencerminkan sikap penulis terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena 

itu, peneliti memebri nilai lima untuk aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Setelah Aldi Andika mengungkapkan pendapatnya mengenai permasalahan 

pemanasan global, selanjutnya ia mengungkapkan alasan, data dan fakta yang 
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mendukung pendapatnya tersebut. Berikut adalah alasan, data dan fakta dalam 

paragraf argumentasi. 

 

Pemanasan global atau yang biasa disebut global warming 
telah menimbulkan banyak fenomena alam. Hal ini didukung oleh 
mencairnya es dan gletser di kutub, mengeringnya danau, semakin 
meluasnya padang pasir. Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu bumi 
yang dalam 100 tahun terjadi kenaikan 4,5°C. Hal yang 
menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon yang terlalu tinggi 
dan tentunya disebabkan oleh ulah manusia.  

 

Alasan mengapa pemanasan global merupakan hal serius seperti  yang sudah 

dikemukakan sebelumnya, adalah karena pemanasan global telah menimbulkan 

banyak fenomena alam. Fakta yang disampaikan dalam paragraf argumentasi yang 

ditulis Aldi Andika adalah naiknya suhu bumi dalam 100 tahun yang mencapai 4,5°C. 

Sedangkan fakta dalam paragraf argumantasi tersebut adalah dampak pemanasan 

global seperti mencairnya es di kutub, mengeringnya danau, meluasnya padang pasir 

serta penyebab pemanasan global yaitu emisi gas karbon dioksida yang terus 

meningkat. Karena paragraf tersebut didukung oleh alasan, data dan fakta maka 

penulis memberi nilai lima. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Paragraf argumentasi yang ditulis Aldi Andika sangat membuktikan kepada 

pembaca bahwa kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima 

sebagai suatu yang logis. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan, data dan fakta yang 
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mendukung sehingga pembaca dapat meyakini isi paragraf argumentasi tersebut. 

Oleh karena itu, peneliti memebri nilai lima untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Penulisan kalimat yang efektif dan terstruktur sangat penting dalam penulisan 

paragraf argumentasi. Dalam paragraf argumentasi yang ditulis Aldi Andika ada satu 

kalimat yang tidak efektif. Kalimat tersebut adalah sebagai berikut.  

 

Hal yang menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon 
yang terlalu tinggi dan tentunya disebabkan oleh ulah manusia.  

 

Kalimat tersebut dapat efektif bila menghilangkan kata terlalu, dan, serta tentunta. 

Kalimat tersebut efektif jika diubah menjadi seperti berikut. 

 

 Hal yang menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon 
yang tinggi yang disebabkan ulah manusia.  

  

Karena memiliki satu kalimat tidak efektif maka peneliti memberi nilai empat urnk 

aspek penulisan kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, penulisan huruf, pemakaian kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan yang terdapat dalam paragraf argumentasi yang 

ditulis  

 

Pemanasan global atau yang biasa disebut global warming 
telah menimbulkan banyak fenomena alam. Hal ini didukung oleh 
mencairnya es dan gletser di kutub, mengeringnya danau, semakin 
meluasnya padang pasir. Hal ini disebabkan oleh naiknya suhu bumi 
yang dalam 100 tahun terjadi kenaikan 4,5°C. Hal yang 
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menyebabkan suhu naik adalah emisi gas karbon yang terlalu tinggi 
dan tentunya disebabkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu butuh 
keseriusan dari manusia itu sendiri untuk menangani masalah ini.  

 
 Hanya ada satu kesalahan ejaan dalam paragraf arumentasi tersebut, yaitu pada 

kalimat terakhir setelah kata itu seharusnya penulis memberi tanda koma (,). Karena 

kesalahan ejaan hanya satu penulis memberi nili empat utnk aspek ejaan.  

 

 

Nama  : Husna H 

Skor  : 89 

Kategori : Baik 

 

Pemanasan Global yang saat ini sedang banyak dibicarakan dan menjadi 
mimpi buruk bagi dunia mempunyai dampak buruk bagi kehidupan di bumi. Contoh 
dampak yg timbul diantaranya , suhu bumi meningkat, alam menjadi tidak 
bersahabat, banyak bencana alam. Menurut para ahli, jika bumi kita tidak 
diselamatkan maka 40 tahun ke depan es yang ada di bumi akan mencair dan bumi 
akan tertutup air. Penyebab dari timbulnya Global Warming karena ulah manusia yg 
sifatnya serakah dan cenderung merusak alam. Pemakaian kendaraan bermotor yg 
berlebih, pembuangan hutan secara partai besar, penggunaan CFC, dan efek rumah 
kaca adalah beberapa contoh sifat buruk manusia. 
 

 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Husna H telah memenuhi aspek kesatuan. 

Hal tersebut terlihat dari jumlah kalimat utama dalam paragraf. Dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis Husna H hanya ada satu kalimat utama. kalimat utama 

tersebut adalah sebaagi berikut. 
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 Pemanasan Global yang saat ini sedang banyak 

dibicarakan dan menjadi mimpi buruk bagi dunia mempunyai 

dampak buruk bagi kehidupan di bumi. 

 

Dalam kalimat utama tersebut tersirat ide pokok paragraf, yaitu mengenai 

pemanasan global yang memberi dampak buruk bagi dunia. Karena telah memenuhi 

aspek kesatuan peneliti memberi nilai lima. 

2) Kepaduan 

Kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Husna H memiliki 

hubungan yang erat. Hal tersebut tampak dalam kalimat-kalimat berikut 

 

 Pemanasan Global yang saat ini sedang banyak dibicarakan 
dan menjadi mimpi buruk bagi dunia mempunyai dampak buruk 
bagi kehidupan di bumi. Contoh dampak yg timbul diantaranya , 
suhu bumi meningkat, alam menjadi tidak bersahabat, banyak 
bencana alam. Menurut para ahli, jika bumi kita tidak diselamatkan 
maka 40 tahun ke depan es yang ada di bumi akan mencair dan bumi 
akan tertutup air. Penyebab dari timbulnya Global Warming karena 
ulah manusia yg sifatnya serakah dan cenderung merusak alam. 
Pemakaian kendaraan bermotor yg berlebih, pembuangan hutan 
secara partai besar, penggunaan CFC, dan efek rumah kaca adalah 
beberapa contoh sifat buruk manusia. 

 

Kalimat satu mengemukakan pendapat penulis bahwa pemanasan global 

berdampak buruk bagi dunia. Kalimat satu berhubungan erat dengan kalimat dua 

yang mengemukaka dampak pemanasan global. Kalimat tiga masih berhubungan 

dengan kalimat dua. Karena kalimat tiga menyampaikan pendapat para ahli bila 
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dampak pemanasan global dibiarkan maka pada 40 tahun ke depan es yang ada di 

bumi mencair. Setelah penulis menuliskan kalimat ketiga yang mengemukakan 

dampak pemanasan global, pada kalimat keempat dan kelima, penulis menuliskan 

kalimat yang mengemukakan penyebab pemanasan global. Karena kalimat-kalimat 

dalam paragraf argumentasi yang ditulis Husna sudah memiliki keeratan maka 

peneliti memberi nilai lima. 

3) Kelangkapan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Husna H sudah memenuhi aspek kelengkapan. 

Hal tersebut terlihat dari adanya kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat 

utama. Kalimat-kalimat penjelas paragraf argumentasi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

 

Contoh dampak yg timbul diantaranya , suhu bumi 
meningkat, alam menjadi tidak bersahabat, banyak bencana alam. 
Menurut para ahli, jika bumi kita tidak diselamatkan maka 40 tahun 
ke depan es yang ada di bumi akan mencair dan bumi akan tertutup 
air. Penyebab dari timbulnya Global Warming karena ulah manusia 
yg sifatnya serakah dan cenderung merusak alam. Pemakaian 
kendaraan bermotor yg berlebih, pembuangan hutan secara partai 
besar, penggunaan CFC, dan efek rumah kaca adalah beberapa 
contoh sifat buruk manusia. 

 

Kalimat-kalimat penjelas tersebut sudah mendukung kalimat utama. Hal tersebut 

terlihat dari kalimat-kalimat penjelas yang mengungkapkan dampak dan penyebab 

masalah pemanasan global. Karena telah memenuhi aspek kelengkapan, maka 

peneliti memeberi nilai lima. 

4) Urutan 
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Urutan ide yang ada dalam paragraf argumentasi karya Husna H sudah logis. Pada 

bagian awal paragraf, penulis menyampaikan pandapat atau pernyataannya mengenai 

masalah pemanasan global. Pada bagian selanjutnya  penulis mengemukakan 

dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Bagian akhir paragraf 

mengemukakan penyebab terjadinya pemanasan global. Aspek urutan yang logis 

telah dipenuhi oleh paragraf argumentasi yang ditulis Husna. Oleh karena itu, peneliti 

memeberi nilai lima. 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Husna H dalam paragraf 

argumentasinya adalahan sebagai berikut. Pemanasan Global yang saat ini sedang 

banyak dibicarakan dan menjadi mimpi buruk bagi dunia mempunyai dampak buruk 

bagi kehidupan di bumi. Pernyataan, ide, atau pendapat Husna tersebut sudah baik 

tapi belum tegass dan lugas sehingga terkesan berbelit-balit. Oleh karena itu, peneliti 

hanya memberi nilai empat. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Paragraf argumentasi yang ditulis Husna H memiliki alasan, data, dan fakta 

sebagai bukti yang mendukung pendapat atau pernyataan. Berikut adalah alasan, 

yang ditulis oleh Husna dalam paragrafnya. 

 

Contoh dampak yg timbul diantaranya , suhu bumi meningkat, alam 
menjadi tidak bersahabat, banyak bencana alam.  
 

 Sedangkan fakta dalam paragraf argumentasi tersebut sebagai berikut.  
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Menurut para ahli, jika bumi kita tidak diselamatkan maka 40 tahun 
ke depan es yang ada di bumi akan mencair dan bumi akan tertutup 
air. 
 

Fakta aktual mengenai penyebab pemanasan global diungkapkan penulis sebagai 

berikut.  

 

 Pemakaian kendaraan bermotor yg berlebih, pembuangan hutan 
secara partai besar, penggunaan CFC, dan efek rumah kaca adalah 
beberapa contoh sifat buruk manusia. 

 

Alasan, data, dan fakta yang tertulis dalam paragraf argumentasi tersebut 

memperkuat pendapat yang dikemukakan penulis, sehingga pmbaca meyakini apa 

yang dituli oleh penulis. Oleh karena itu, peneliti memberi nilai lima untuk aspek 

alasan, data dan fakta yang mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Paragraf argumentasi yang ditulis Husna telah meyakinkan pembaca. Paragraf 

argumentasi tersebut sangat membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang 

disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis. Hal 

tersebut dikarenakan adanya alasan, data dan fakta yang mendukung sehingga 

pembaca dapat meyakini isi paragraf argumentasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti 

memebri nilai lima untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Ada satu kalimat tidak efektif dalam paragraf argumentasi yang ditulis Husna H. 

kalimat pertama adalah sebagai berikut.  
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Pemanasan Global yang saat ini sedang banyak dibicarakan dan 
menjadi mimpi buruk bagi dunia mempunyai dampak buruk bagi 
kehidupan di bumi. 
 

Kalimat tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut. 
 

Pemanasan Global mempunyai dampak buruk bagi kehidupan di 
bumi. 
 

Karena hanya ada satu kelimat yang tidak efektif, maka peneliti memberi nilai 

empat untuk aspek kalimat.  

9) Ejaan (tanda baca, penulisan huruf, pemakaian kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan pada paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Husna H.  

 

Pemanasan Global yang saat ini sedang banyak dibicarakan 
dan menjadi mimpi buruk bagi dunia mempunyai dampak buruk 
bagi kehidupan di bumi. Contoh dampak yg timbul diantaranya , 
suhu bumi meningkat, alam menjadi tidak bersahabat, banyak 
bencana alam. Menurut para ahli, jika bumi kita tidak diselamatkan 
maka 40 tahun ke depan es yang ada di bumi akan mencair dan bumi 
akan tertutup air. Penyebab dari timbulnya Global Warming karena 
ulah manusia yg sifatnya serakah dan cenderung merusak alam. 
Pemakaian kendaraan bermotor yg berlebih, pembuangan hutan 
secara partai besar, penggunaan CFC, dan efek rumah kaca adalah 
beberapa contoh sifat buruk manusia. 
 

Kesalahan pertama adalah penulisah huruf g yang tidak seharusnya kapital. 

Kesalahan selanjutnya adalah penulisan tiga kata yang disingkat yg. Huruf g dan w 

pada kata global warming seharunya tidak ditulis dalam huruf kapital. Berdasarkan 

kesalahan ejaan penelini memberi nilai tiga untuk aspek ejaan. 
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Kategori Cukup 

 

Nama  : Adlizar Subhan 

Skor  : 68 

Kategori : Cukup  

 

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar yang Melanda seluruh 
dunia. Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya dengan omongan saja melainkan 
harus dengan perbuatan yang nyata. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara hemat 
energy, mengurangi bahan bakar, matikan lampu yang tidak di pakai, tebang pilih, 
dan lain-lain. Jika hal kecil itu diabaikan, akan berdampak besar bagi dunia kita. 
Seperti es di kutub mencair, kebakaran hutan, volume air laut meningkat, dan lain-
lain. Menurut IPCC, Global Warming akan mengakibatkan suhu bumi akan 
meningkat 4,5°C. 

 
  

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan memiliki dua kalimat utama. 

dengan demikian, aspek kesatuan belum terpenuhi. Kalimat utama paragraf tersebut 

adalah sebagai berikut.  

 

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar yang Melanda 
seluruh dunia. Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya dengan 
omongan saja melainkan harus dengan perbuatan yang nyata. 

 

Kedua kalimat tersebut dianggap sebagai kalimat utama karena keduanya 

mengandung ide pokok paragraf dan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung 

terbagi menjadi dua. Beberapa kalimat penjelas mendukung kalimat pertama, 
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beberapa lagi mendukung kalimat kedua, Karena itu peneliti memberi nilai empat 

untuk aspek kesatuan. 

 

 

 

 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan telah memenuhi aspek  

kepaduan. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang erat antar kalimat. 

Berikut adalah kalimat-kalimat yang menyusun paragraf tersebut. 

 

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar yang 
Melanda seluruh dunia. Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya 
dengan omongan saja melainkan harus dengan perbuatan yang 
nyata. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara hemat energi, 
mengurangi bahan bakar, matikan lampu yang tidak di pakai, tebang 
pilih, dan lain-lain. Jika hal kecil itu diabaikan, akan berdampak 
besar bagi dunia kita. Seperti es di kutub mencair, kebakaran hutan, 
volume air laut meningkat, dan lain-lain. Menurut IPCC, Global 
Warming mengakibatkan suhu bumi akan meningkat 4,5°C.  

 

Kalimat pertama mengemukakan pendapat penulis mengenai pemanasan global 

yang merupakan permasalahan besar yang melanda dunia. Kalimat kedua 

mengungkapkan pendapat penulis bahwa permasalahan pemanasan global tidak akan 

selesai dengan perkataan saja. Hubungan kalimat pertama dan kedua adalah sama-

sama merupakan pendapat awal penulis mengenai pemanasan global. kalimat ketiga 
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mengemukakan perbuatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

pemanasan global. Kalimat keempat, kelima, dan keenam mengemukakan akibat atau 

dampak dari pemanasan global bagi dunia. Karena paragraf argumentasi tersebut 

memiliki hubungan erat antar kalimatnya, maka peneliti memberi nilai lima. 

 

3) Kelengkapan 

Kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan 

mendukung dua kalimat utama paragraf tersebut. Berikut adalah kalimat-kalimat 

penjelas dalam paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan. 

 

Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya dengan omongan 
saja melainkan harus dengan perbuatan yang nyata. Perbuatan ini 
dapat dilakukan dengan cara hemat energi, mengurangi bahan bakar, 
matikan lampu yang tidak di pakai, tebang pilih, dan lain-lain. Jika 
hal kecil itu diabaikan, akan berdampak besar bagi dunia kita. 
Seperti es di kutub mencair, kebakaran hutan, volume air laut 
meningkat, dan lain-lain. Menurut IPCC, Global Warming 
mengakibatkan suhu bumi akan meningkat 4,5°C.  

 

Kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut mengemukakan perbuatan yang 

dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan pemanasan global untuk 

mendukung kelimat utama pertama serta dampak pemanasan global apabila tidak 

ditanggulangi untuk mendukung kalimat utama kedua. Kalimat-kalimat tersebut 

mendukung dua kalimat utama, sehingga penulis memberi nilai tiga untuk aspek 

kelengkapan. 

4) Urutan 
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Urutan ide yang logis telah ditunjukkan oleh paragraf argumentasi yang ditulis 

oleh Adlizar Subhan. Pada bagian awal penulis mengemukakan pendapatnya 

mengenai pemanasan global yang menyatakan bahwa pemanasan global merupakan 

permasalahan besar yang melanda dunia. Setelah itu penulis mengemukakan 

perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan untk mengatasi permasalahan pemanasan 

global. pada bagian akhir penulis mengungkapkan dampak pemanasan global jika 

permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan. Karena aspek urutan ide yang logis 

sudah terpenuhi maka peneliti memberi nilai lima untuk aspek tersebut. 

5) Pernyataan, ide, dan pendapat yang dikemukakan 

Ada dua kalimat yang berisi pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Adlizar Subhan dalam paragraf argumentasinya. Pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan Adlizar Subhan dalam paragraf argumentasinya adalah sebagai berikut. 

 

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar yang 
Melanda seluruh dunia. Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya 
dengan omongan saja melainkan harus dengan perbuatan yang 
nyata. 

 

Pendapat yang disampaikan penulis sudah baik tetapi tidak efektif penulisannya. 

Kedua kalimat tersebut sebenarnya bisa disatukan membentuk sebuah pendapat yang 

lebih tegas dan mencerminkan sikap penulis. Pernyataan, ide, atau pendapat yang 

lebih tepat adalah sebagai berikut.   
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Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar dan 
dibutuhkan perbuatan nyata untuk mengatasinya.  

 

Peneliti memberi nilai empat untuk aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan.  

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan telah menyertakan alasan, data, 

dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, atau pendapat yang telah dikemukakan. 

Alasan yang dikemuakakan untuk mendukung paragraf adalah sebagai berikut. 

 

Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara hemat energi, 
mengurangi bahan bakar, matikan lampu yang tidak di pakai, tebang 
pilih, dan lain-lain. Jika hal kecil itu diabaikan, akan berdampak 
besar bagi dunia kita. 

 
Kalimat tersebut merupakan alasan yang dikemuakakan penulis untuk mendukung 

pendapatnya bahwa permasalahan pemanasan global dapat diatasi dengan perbuatan 

nyata. Selain alasan, paragraf tersebut juga didukung oleh data dan fakta. Berikut 

adalah fakta yang ada dalam paragraf argumentasi tersebut.  

 

Seperti es di kutub mencair, kebakaran hutan, volume air laut 
meningkat, dan lain-lain 
 

Kalimat tersebut menunjukan fakta-fakta mengenai dampak pemanasan global. 

selain fakta juga ada data pendukung sebagai berikut. 

 

Menurut IPCC, Global Warming mengakibatkan suhu bumi akan 
meningkat 4,5°C. 
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Alasan, data, dan fakta yang mendukung pendapat atau pernyataan diberi nilai 

lima oleh peneliti. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan telah meyakinkan pembaca. 

Paragraf argumentasi tersebut sangat membuktikan kepada pembaca bahwa 

kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu 

yang logis. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan, data dan fakta yang mendukung 

sehingga pembaca dapat meyakini isi paragraf argumentasi tersebut. Oleh karena itu, 

peneliti memebri nilai lima untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Ada beberapa kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis Adlizar Subhan 

yang tidak efektif dan strukturnya salah. Kesalahan pertama adalah penulisan dua 

kalimat berikut  

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar yang 
Melanda seluruh dunia. Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya 
dengan omongan saja melainkan harus dengan perbuatan yang 
nyata. 

 

Dua kalimat tersebut akan efektif jika penulisannya disatukan sepert berikut ini. 

 

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar dan 
dibutuhkan perbuatan nyata untuk mengatasinya.  

 

Kalimat lain yang masih salah adalah kalimat berikut. 
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Seperti es di kutub mencair, kebakaran hutan, volume air laut 
meningkat, dan lain-lain. 

 

Kalimat tersebut terkesan janggal. Kata seperti dapat diganti menggunakan kata-

kata hal tersebut berdampak. Berdasarkan kesalahan penulisan kalimat, penulis 

memberi nilai dua. 

9) Ejaan (tanda baca, penulisan huruf, pemakaian kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan yang ada dalam paragraf argumentasi yang ditulis 

Adlizar Subhan. 

 

Pemanasan global adalah suatu permasalahan besar yang 
Melanda seluruh dunia. Permasalahan ini tidak dapat selesai hanya 
dengan omongan saja melainkan harus dengan perbuatan yang 
nyata. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara hemat energi, 
mengurangi bahan bakar, matikan lampu yang tidak di pakai, tebang 
pilih, dan lain-lain. Jika hal kecil itu diabaikan, akan berdampak 
besar bagi dunia kita. Seperti es di kutub mencair, kebakaran hutan, 
volume air laut meningkat, dan lain-lain. Menurut IPCC, Global 
Warming mengakibatkan suhu bumi akan meningkat 4,5°C.  

 

Kesalahan ejaan pertama adalah huruf m pada kata melanda ditulis kapital, 

seharusnya huruf tersebut tidak ditulis kapital. Kata omongan pada paragraf tersebut 

salah karena kata omongan bukanlah kata baku. Kesalahan ejaan selanjutnya adalah 

penulisan huruf g dan w yang ditulis dengan huruf kapital. Padahal seharusnya kedua 

huruf tersebut tidak ditulis dengan huruf kapital. Berdasarkan kesalahan ejaan, 

peneliti memberi nilai tiga. 

 

Nama  : Refi Nurani 
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Skor  : 78 

Kategori : Cukup 

 

Pemanasan global sangat berpengaruh buruk bagi bumi kita. contoh dari 
pemanasan global antaralain penebangan pohon secara liar, kutub es utara sudah 
mulau Mencair, dan kepunahan beruang kutub. Faktanya bayak kejadian bencana 
alam di bumi kita, akibat tingkah laku manusia yg tidak wajar, seperti penebangan 
pohon secara liar. Kita bisa mengatasi  global warming dengan mematikan lampu, 
reboisasi, mengurangi embisi kendaraan dan lain-lain. Oleh karena itu di upayakan 
kesadaran manusia untuk mengatasi global warming. 
 

 

1) Kesatuan 

Paragraf yang ditulis Refi Nurani telah memenuhi aspek kesatuan. Hal tersebut 

dibuktikan dengan jumlah kalimat utama paragraf yang berjumlah satu. Kalimat 

utama paragraf tersebut adalah sebagai berikut.  

 

Pemanasan global sangat berpengaruh buruk bagi bumi kita 

 

Kalimat tersebut terletak di awal paragraf dan mengandung ide pokok paragraf 

yang mengemukakan bahwa pemanasan global berpengaruh buruk bagi bumi kita. 

karena telah memenuhi aspek kesatuan, maka peneliti memberi nilai lima. 

2) Kepaduan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Refi Nurani telah memenuhi unsure kepaduan. 

Hal tersebut terlihat dari hubungan antar kalimat yang ada dalam paragraf. Berikut 

adalah kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Refi Nurani.  
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Pemanasan global sangat berpengaruh buruk bagi bumi kita. 
contoh dari pemanasan global antaralain penebangan pohon secara 
liar, kutub es utara sudah mulau Mencair, dan kepunahan beruang 
kutub. Faktanya bayak kejadian bencana alam di bumi kita, akibat 
tingkah laku manusia yg tidak wajar, seperti penebangan pohon 
secara liar. Kita bisa mengatasi  global warming dengan mematikan 
lampu, reboisasi, mengurangi embisi kendaraan dan lain-lain. Oleh 
karena itu di upayakan kesadaran manusia untuk mengatasi global 
warming. 

 

Kalimat-kalimat dalam paragraf argumentasi tersebut telah memiliki kepaduan. 

Hal tersebut karena kalimat-kalimat dalam paragraf memiliki keeratan. Kalimat 

pertama merupakan pendapat penulis mengenai masalah pemanasan global yang 

berpengaruh buruk bagi bumi. Kalimat kedua menyatakan dampak pemanasan 

global. Hubungan kalimat pertama dan kedua adalah kalimat kedua merupakan alasan 

mengapa penulis mengemukakan pendapatnya yang merupakan kalimat pertama. 

Kalimat ketiga mengemukakan penyebab pemanasan global. kalimat kedua dan 

ketiga sangat berhubungan. Kalimat kedua menjelaskan dampak pemanasan global  

sedangkan kalimat ketiga mengungkapkan penyebab pemanasan global. Kalimat 

keempat dan kelima menyatakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan pemanasan global. karena telah memenuhi aspek kepadua peneliti 

memberi nilai lima. 

3) Kelengkapan 

Paragraf yang ditulis Refi Nurani sudah memenuhi aspek kelangkapan. Walaupun 

kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut belum ditulis dengan baik. Berikut 

adalah kalimat-kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. 
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contoh dari pemanasan global antaralain penebangan pohon 
secara liar, kutub es utara sudah mulau Mencair, dan kepunahan 
beruang kutub. Faktanya bayak kejadian bencana alam di bumi kita, 
akibat tingkah laku manusia yg tidak wajar, seperti penebangan 
pohon secara liar. Kita bisa mengatasi  global warming dengan 
mematikan lampu, reboisasi, mengurangi embisi kendaraan dan lain-
lain. Oleh karena itu di upayakan kesadaran manusia untuk 
mengatasi global warming. 

 

Kalimat-kalimat penjelas tersebut mendukung kalimat utama. Akan tetapi kalimat 

penjelas pertama penulisannya tidak sesuai dengan konteks. Kalimat penjelas 

pertama menjelaskan contoh dari pemanasan global antara lain penebangan pohon 

secara liar, es kutub utara mulai mencair, dan kepunahan beruang kutub. Hal yang 

dikemukakan tersebut bukan merupakan pemanasan global tapi merupakan dampak 

pemanasan global. Selain itu penebangan pohon bukan dampak pemanasan global 

tapi penyebab pemanasan global. 

Sedangkan kalimat-kalimat penjelas yang lain penulisannya sudah sesuai dengan 

konteks kalimat. Ada empat kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama. 

peneliti memberi nilai empat untuk aspek kelangkapan. 

4) Urutan 

Paragraf argumentasi yang ditulis Refi Nurani sudah memiliki urutan ide yang 

logis. Pada awal paragraf penulis mengemukakan pendapatnya mengenai masalah 

pemanasan global yang berpengaruh buruk pada bumi. Selanjutny penulis 

mengemukakan dampak dan penyebab pemanasan global. Peneliti memebri nilai lima 

untuk aspek urutan. 
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5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan Refi Nurani adalah sebagai 

berikut.  

 

Pemanasan global sangat berpengaruh buruk bagi bumi kita. 

 

Pernyataan, ide, atau pendapat tersebut ditulis secara tegas dan lugas. Selain itu 

pendapat tersebut mampu mempengaruhi pembaca dan mencerminkan sikap penulis. 

Oleh karenaa itu, penulis memberi nilai lima untuk aspek pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang mendukung pernyataan atau pendapat penulis mengenai 

permasalahan pemanasan global sudah tertulis dalam paragraf argumentasi. Alasan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

contoh dari pemanasan global antaralain penebangan pohon secara 
liar, kutub es utara sudah mulau Mencair, dan kepunahan beruang 
kutub. 

 

Alasan tersebut digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya bahwa 

pemanasan global berpengaruh bagi bumi. Akan tetapi ada kesalahan 

penulisan kalimat sehingga tidak sesuai konteks. Selain itu fakta-fakta 

mengenai dampak pemanasan global kurang meyakinkan pembaca. Tidak ada 

data yang diungkapkan dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Refi 
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Nurani. Peneliti memberi nilai tiga untuk aspek alasan, data, dan fakta yang 

mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Paragraf argumentasi yang ditulis Refi Nurani telah meyakinkan pembaca. 

Paragraf argumentasi tersebut cukup membuktikan kepada pembaca bahwa 

kebenaran yang disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu 

yang logis. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan walaupun fakta yang diungkap 

kurang meyakinkan dan tidak ada data pendukung. Oleh karena itu, peneliti memebri 

nilai tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Pada paragraf argumentasi yang ditulis Refi Nurani ada beberapa kalimat yang 

belum efektif. Berikut adalah kalimat yang belum efektif. 

 

Pemanasan global sangat berpengaruh buruk bagi bumi kita. 

 

Kalimat tersebut akan lebih efektif bila menghilangkan kata sangat. Kalimat lain 

yang mengalami kesalahan adalah kalimat berikut. 

 

contoh dari pemanasan global antaralain penebangan pohon secara 
liar, kutub es utara sudah mulau Mencair, dan kepunahan beruang 
kutub. 

 

Kesalahan terjadi pada pemilihan kata yang menyebabkan perbedaan konteks. 

Seharusnya kalimat yang benar adalah sebagai berikut. 
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Dampak pemanasan global antara lain mengeringnya danau, kutub 
es utara sudah mulau Mencair, dan kepunahan beruang kutub. 

 

Kalimat penebangan pohon secara liar dihilangkan karena tidak sesuai konteks 

kalimat. Penebangan pohon secara liar bukan termasuk dampak pemanasan global 

tetapi penyebab pemanasan global. peneliti memberi nilai tiga untuk aspek penulisan 

kalimat, 

9) Ejaan (tanda baca, penulisan huruf, pemakaian kata) 

Berikut adalah kesalahan ejaan dalam paragraf argumentasi yang ditulis Refi 

Nurani 

 

Pemanasan global sangat berpengaruh buruk bagi bumi kita. 
contoh dari pemanasan global antaralain penebangan pohon secara 
liar, kutub es utara sudah mulau Mencair, dan kepunahan beruang 
kutub. Faktanya bayak kejadian bencana alam di bumi kita, akibat 
tingkah laku manusia yg tidak wajar, seperti penebangan pohon 
secara liar. Kita bisa mengatasi  global warming dengan mematikan 
lampu, reboisasi, mengurangi embisi kendaraan dan lain-lain. Oleh 
karena itu di upayakan kesadaran manusia untuk mengatasi global 
warming. 

 

Kesalahan pertama adalah penggunaan huruf c pada kata contoh seharusnya ditulis 

dengan huruf kapital karena kata di awal kalimat. Antara lain seharusnya 

penulisannya dipisahkan bukan disatukan. Huruf m  pada kata  mencair seharusnya 

tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Kata global warming adalah bahasa asing 

dan seharusnya ditulis miring. Kata embisi pada paragraf tersebut salah, karena 

penulisan yang benarnya adalah emisi. Berdasarkan kesalahan ejaan peneliti memberi 

nilai tiga.  
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Nama          : Tezzar 

Skor            : 77 

Kategori      : Cukup 

 

Pemanasan global Sangat mempengaruhi lingkungan dan bumi. contoh dari 
akibat pemanasan global adalah kutub es mencair, kepunahan habitat panda dan 
penebangan pohon Sembarangan. untuk mencegah pemanasan global kita harus 
melakukan penanaman atau penghijauan, Mengurangi emisi kendaraan, Menghemat 
listrik. Karena permasalahan pemanasan global Sudah menjadi masalah yang besar 
didunia Seharusnya masyarakat Sadar akan bahaya yang diakibatkan oleh pemanasan 
global. pemanasan globalpun menyebabkan perubahan iklim dibumi. 

 
 

1) Kesatuan 

Paragraf argumentasi yang ditulis oleh Tezzar telah memenuhi aspek kesatuan. 

Hal tersebut terbukti dari jumlah kalimat utama dalam paragraf yang berjumlah satu. 

Berikut adalah kalimat utama paragraf argumentasi yang ditulis Tezzar.  

 

Pemanasan global Sangat mempengaruhi lingkungan dan bumi. 

 

Kalimat utama tersebut mengandung ide pokok. Karena hanya memiliki satu 

kalimat utama maka peneliti memberi nilai lima untuk aspek kesatuan. 

2) Kepaduan 

Paragraf tersebut belum memenuhi aspek kepaduan yang sempurna. Hal tersebut 

terlihat dari hubungan antar kalimat. Berikut adalah kalimat-kalimat dalam paragraf 

argumentasi yang ditulis Tezzar. 
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Pemanasan global Sangat mempengaruhi lingkungan dan 
bumi. contoh dari akibat pemanasan global adalah kutub es mencair, 
kepunahan habitat panda dan penebangan pohon Sembarangan. 
untuk mencegah pemanasan global kita harus melakukan penanaman 
atau penghijauan, Mengurangi emisi kendaraan, Menghemat listrik. 
Karena permasalahan pemanasan global Sudah menjadi masalah 
yang besar didunia Seharusnya masyarakat Sadar akan bahaya yang 
diakibatkan oleh pemanasan global. pemanasan globalpun 
menyebabkan perubahan iklim dibumi. 

 

Kalimat pertama menyatakan pendapat penulis bahwa pemanasan global 

mempengaruhi lingkungan dan bumi. kalimat kedua adalah alasan mengapa penulis 

mengatakan bahwa pemanasan global mempengaruhi lingkungan dan bumi. Kalimat 

ketiga mengemukakan bahwa solusi untuk mencegah pemanasan global. kalimat 

keempat mengemukakan pendapat penulis bahwa permasalahan pemanasan global 

merupakan masalah besar. Oleh karena itu, penulis menulis himbauan pada 

masyarakat untuk menyadari bahaya pemanasan global pada kalimat kelima. 

Sedangkan kalimat keenam, tidak ada hubungan erat dengan kalimat kelima karena 

penulis mengemukakan kembali dampak pemansan global yang seharusnya ditulis 

pada bagian awal paragraf. Penulis memberi nilai empat untuk aspek kepaduan. 

3) Kelangkapan 

Kalimat utama paragraf argumentasi yang ditulis Tezzar didukung oleh kalimat-

kalimat penjelas. Berikut adalah kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf argumentasi 

yang ditulis Tezzar. 
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contoh dari akibat pemanasan global adalah kutub es 
mencair, kepunahan habitat panda dan penebangan pohon 
Sembarangan. untuk mencegah pemanasan global kita harus 
melakukan penanaman atau penghijauan, Mengurangi emisi 
kendaraan, Menghemat listrik. Karena permasalahan pemanasan 
global Sudah menjadi masalah yang besar didunia Seharusnya 
masyarakat Sadar akan bahaya yang diakibatkan oleh pemanasan 
global. pemanasan globalpun menyebabkan perubahan iklim dibumi. 

 

Paragraf tersebut telah memiliki kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas 

tersebut mendukung kalimat utama. akan tetapi pada paragraf ragumentasi tersebut 

ada beberapa kalimat penjelas yang penulisaannya tidak sesuai konteks. Kalimat 

penjelas pertama seharusnya tidak menulis penebangan pohon sebagai dampak dari 

pemanasan global, karena penebangan pohon bukan dampak pemanasan global tetapi 

penyebab pemanasan global. Selain kalimat tersebut, kalimat penjelas yang 

penempatannya kurang tepat adalah kalimat penjelas terakhir. Sehasurnya kalimat 

penjelas terakhir diletakan di awal paragraf, bukan di akhir paragraf. Penulis memberi 

nilai empat untuk aspek kelangkapan. 

4) Urutan 

Peneliti memberi nilai empat untuk aspek urutan. Urutan dalam paragraf mengacu 

kepada urutan ide yang logis. Pada bagian awal diungkapkan pendapat penulis bahwa 

pemanasan global mempengaruhi lingkungan dan bumi. Lalu penulis 

mengungkapkan dampak dari pemanasan global. Setelah mengungkapkan dampak 

pemanasan global, penulis mengungkapkan hal-hal yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi pemanasan global. Selanjutnya penulis mengungkapkan bahwa pemanasan 

global merupakan permasalahan besar dan mengingatkan masyarakat untuk 
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menyadarinya. Urutan yang tidak logis ada pada bagian akhir paragraf yang 

mengemukakan salah satu dampak pemanasan global. Hal tersebut mengganggu 

urutan ide yang logis karena sebenarnya dampak pemanasan global sudah 

dikemukakan di awal paragraf. Peneliti memberi nilai empat untuk aspek urutan 

5) Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan 

Pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan oleh Tezzar dalam paragraf 

argumentasi yang ditulisnya adalah sebagai berikut. 

 

Pemanasan global Sangat mempengaruhi lingkungan dan bumi. 

 

Pernyataan atau pendapat tersebut sudah tegas, lugas, dan mencerminkan sikap 

penulis mengenai permasalahan pemanasan global. Peneliti memberi nilai lima untuk 

aspek pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan. 

6) Alasan, data, dan fakta yang mendukung 

Alasan yang mendukung pernyataan atau pendapat penulis mengenai 

permasalahan pemanasan global sudah tertulis dalam paragraf argumentasi. Alasan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

 

contoh dari akibat pemanasan global adalah kutub es mencair, 
kepunahan habitat panda dan penebangan pohon Sembarangan. 

 

Alasan tersebut digunakan penulis untuk mendukung pendapatnya bahwa 

pemanasan global mempengaruhi lingkungan dan bumi. Akan tetapi ada 

kesalahan penulisan kalimat sehingga tidak sesuai konteks, yaitu mengenai 



276 
 

 

penebangan pohon sebagai dampak pemanasan global. Sebenarnya 

penebangan pohon adalah penyebab pemanasan global. Selain itu fakta-fakta 

mengenai dampak pemanasan global kurang meyakinkan pembaca. Tidak ada 

data yang diungkapkan dalam paragraf argumentasi yang ditulis oleh Tezzar. 

Peneliti memberi nilai tiga untuk aspek alasan, data, dan fakta yang 

mendukung. 

7) Pembenaran data dan fakta 

Paragraf argumentasi yang ditulis Tezzar telah meyakinkan pembaca. Paragraf 

argumentasi tersebut cukup membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang 

disampaikan melalui proses penalaran dapat diterima sebagai suatu yang logis. Hal 

tersebut dikarenakan adanya alasan walaupun fakta yang diungkap kurang 

meyakinkan dan tidak ada data pendukung. Oleh karena itu, peneliti memebri nilai 

tiga untuk aspek pembenaran data dan fakta. 

8) Kalimat 

Kalimat merupakan hal penting dalam penyusunan sebuah paragraf. Dalam 

paragraf argumentasi yang ditulis Tezzar ada satu kesalahan penulisan kalimat. 

Kalimat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

contoh dari akibat pemanasan global adalah kutub es mencair, 
kepunahan habitat panda dan penebangan pohon Sembarangan. 

 

Kalimat tersebut harus menghilangkan kata contoh dan dari serta menambahkan 

kata di antaranya setelah kata global. Sehingga kalimat tersebut berubah seperti ini. 



277 
 

 

 

Akibat pemanasan global di antaranya adalah kutub es mencair, 
kepunahan habitat panda dan penebangan pohon Sembarangan. 

 

Berdasarkan kesalahan penulisan kalimat peneliti memberi nilai empat untuk 

aspek kalimat. 

9) Ejaan (tanda baca, penulisan huruf, pemakaian kata) 

Berikut adalah kesalahan penulisaan ejaan dalam paragraf argumentasi yang 

ditulis oleh Tezzar. 

 

Pemanasan global Sangat mempengaruhi lingkungan dan 
bumi. contoh dari akibat pemanasan global adalah kutub es mencair, 
kepunahan habitat panda dan penebangan pohon Sembarangan. 
untuk mencegah pemanasan global kita harus melakukan 
penanaman atau penghijauan, Mengurangi emisi kendaraan, 
Menghemat listrik. Karena permasalahan pemanasan global Sudah 
menjadi masalah yang besar didunia Seharusnya masyarakat Sadar 
akan bahaya yang diakibatkan oleh pemanasan global. pemanasan 
globalpun menyebabkan perubahan iklim dibumi. 

 

Kesalahan penulisan ejaan mayoritas terletak pada penulisan huruf. Huruf c pada 

kata contoh seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena kata pertama di awal 

kalimat. Penulisan huruf m pada kata mengurangi dan menghemat seharusnya tidak 

ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan selanjutnya adalah penulisan kata di dunia 

seharusnya dipisah tidak disatukan seperti yang ada dalam paragraf. Penulisan kata s 

pada kata sudah dan sadar seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital. Kesalahan 

selanjutnya adalah penulisan huruf p pada kata pemanasan seharusnya ditulis dengan 

huruf kapital karena merupakan kata di awal kalimat. Kesalahan ejaan terakhir adalah 
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penulisan kata global pun, seharusnya penulisan kata tersebut dipisahkan tidak 

disatukan seperti yang ada dalam paragraf karena pun merupakan partikel. 

Berdasarkan kesalahan ejaan peneliti memberi nilai tiga. 

 

4.4.5 Refleksi 

Refleksi dilakukan setelah pelaksanaan tindalakan selesai dilakukan. 

Pelaksanaan tindakan II disertai dengan observasi dan evaluasi hasil belajar siswa. 

Refleksi dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang telah terjadi. Catatan-catatan 

observasi dan nilai evaluasi dimanfaatkan untuk dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan refleksi. Refleksi yang dilakukan tentu bertolak dari pelaksanaan 

tindakan terdahulu. Data-data pelaksanaan tindakan terdahulu ini terkumpul dalam 

catatan observasi. Berikut adalah refleksi berdasarkan hasil observasi aktifitas guru. 

1) Pembentukan kelompok siswa untuk melakukan deep dialogue/critical thinking 

sudah efektif dan tidak memakan waktu lama. 

2) Kegiatan membangun dinamika kelompok sudah maksimal dan peneliti telah 

memberikan motivasi dan tanggungjawab pada siswa untuk melakukan kegiatan 

deep dialog/critical thinking.  

3) Sebagian besar siswa sudah maksimal mengkritisi permasalahan dengan 

melakukan dialog mendalam di dalam kelompoknya  

4) Kegiatan meminta perwakilan siswa dalam kelompok melaporkan hasil dialog 

mendalam dan berpikir kritis mengenai sudah maksimal karena siswa meporkan 

hasil diskusinya bukan lagi diminta peneliti tapi inisiatif sendiri. 
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5) Penggunaan media pembelajaran telah memberikan kontribusi maksimal dalam 

pembelajaran. 

Refleksi berdasarkan hasil evaluasi siswa berupa paragraf argumentasi adalah sebagai 

berikut. 

1) Sebagian besar siswa masih mampu mengungkapkan pernyataan, ide, dan 

pendapatnya dengan tegas, lugas, dan jelas dalam paragraf argumentasi. 

2) Sebagian besar siswa menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, 

dan pendapat. 

3) Sebagian besar siswa mampu menulis paragraf dengan kalimat efektif, karena 

masih dapat kesalahan penulisan kalimat. 

4) Sebaguan besar siswa mampu menulis paragraf dengan menggunakan ejaan yang 

baik dan benar karena masih terdapat kesalahan penulisan kata, huruf, dan tanda 

baca. 

Berdasarkan refleksi siklus III yang telah dilakukan, peneliti akan menghentikan 

kegiatan penelitian. Penghentian penelitian tindakan dilakukan karena pelaksanaan 

model deep dialogue/critical thinking sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut 

dapat dilihat dari nilai observasi aktifitas guru dalam menerapkan model deep 

dialogue/critical thinking. Selain itu, penerapan model deep dialogue/critical thinking 

telah mampu meningkatkan kemampuan menulis paragraf argumentasi siswa kelas X-

6. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi siklus III, dimana seluruh siswa 

memperoleh nilai diatas standar. Hal tersebut berarti target atau capaian penelitian 

telah tercapai. 
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4.5 Pembahasan Siklus Penelitian 

4.5.1 Pembahasan Siklus I 

Pelaksanaan penelitian tindakan siklus I berjalan dengan lancar. Sebelum 

melaksanakan penelitian siklus I, peneliti menyusun perencanaan siklus I. 

Perencanaan yang dilakukan disusun berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tindakan. 

Pada tahap perencanaan siklus I, peneliti mengidentifikasi kembali permasalahan 

yang telah ditemukan pada tahap studi pendahuluan. Hasil identifikasi menunjukan 

bahwa permasalahan yang terjadi di kelas X-6 adalah dalam pembelajaran menulis 

paragraf argumentasi. Setelah itu masalah teridentifikasi peneliti menentukan 

alternatif pemecahan masalah, yaitu dengan menerapkan model deep dialogue/critical 

thinking dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi.  

Tahap perencanaan selanjutnya adalah menentukan tempat dan tanggal 

penelitian. Penelitian dilakukan di labolatorium Fisika pada tanggal 29 April 2010. 

Setelah itu peneliti menentukan tiga orang observer, yaitu Dra. Anih Ruhyani, Dra. 

Hj. Mimie Sendaruwati, dan Anggie Anggraeni. Pada tahap perencanaan 

pembelajaran peneliti menentukan pokok bahasan apa saja yang akan disampaikan 

dan menyusun skenario pembelajaran (RPP). Peneliti juga mngumpulkan berbagai 

sumber belajar sebagai bahan referansi.  

Media pembelajaran ditemtukan pada tahap perencanaan siklus. Peneliti 

menggunakan media infokus dan power point sebagai media pembelajaran siklis I. 

Setelah itu peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa alat lembar tes 
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paragraf argumentasi dan lembar observasi aktifitas guru. Semua hal yang harus 

dilakukan pada tahap perencanaan dikerjakan dengan maksimal. 

Pelaksanaan tindakan siklus satu secara umum berjalan lancar. Peneliti 

terlebih dahulu menjelaskan materi paragraf argumentasi. Pelaksanaan model deep 

dialog/critical thinking baru dimulai ketika peneliti meminta siswa untuk membentuk 

kelompok. Secara berkelompok siswa melakukan dialog mendalam mengenai 

permasalahan tertentu. Peneliti, sebagai guru mengamati dan mengawasi kegiatan 

deep dialogue/critical thinking. Setelah siswa melakukan dialoh mendalam untuk 

mengkritisi suatu permasalahan tertentu, peneliti meminta siswa melaporkan hasil 

dialog yang telah siswa lakukan. Peneliti memberikan umpan balik berupa pujian, 

tanggapan, dan masukan kepada kelompok-kelompok yang telah melorkan hasil 

dialog mendalamnya.  

Setelah siswa melakukan dialog mendalam untuk mengkritisi permasalahan 

tertentu, penulis meminta siswa untuk menuliskan pendapat, ide, atau pernyataan 

mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah paragraf argumentasi. Peneliti 

meminta siswa mendukung pendapat, ide, atau pernyataan tersebut dengan bukti 

berupa alasan, data, dan fakta. Siswa menulis paragraf argumentasi dengan tenang 

dan langsung mengumpulkannya setelah selesai.  

Pengolahan dan pendeskripsian data siklus I dilakukan setelah pelaksanaan 

siklus I selesai. Peneliti mengolah data berupa penilaian aktivitas guru dalam 

menerapkan model deep dialogue/critical thinking yang ada dalam lembar observasi 

dan paragraf argumentasi siswa yang ada dalam lembar tes. Berdasarkan hasil 
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observasi, peneliti sudah dinilai baik oleh observer dalam menerapkan model deep 

dialogue/critical thinking. Akan tetapi ada beberapa aspek dalam model deep 

dialogue/critical thinking yang belum dilaksanakan secara optimal, seperti 

pembentukan kelompok yang kurang efektif, kurang memberikan motivasi pada 

siswa untuk melakukan dialog mendalam, tidak tegas ketika meminta siswa 

melaporkan hasil dialog mendalamnya, tidak memberikan umpan balik pada semua 

kelompok, dan tidak meberitahukan cara yang benar untuk melakukan dialog 

mendalam dalam kelompok. 

Hasil evaluasi siswa berupa paragraf argumentasi adalah data penelitian untuk 

mengetahui peningkatan kemampuan menulis paragraf argumentasi siswa. Setelah 

menganalisis dan menilai paragraf argumentasi siswa ternyata paragraf argumentasi 

yang siswa buat di siklus I belum baik. Rata-rata nilai mereka adalah 66. Banyak 

siswa yang belum mengungkapkan pernyataan, ide, atau pendapat dengan benar 

disertai bukti pendukung seperti alasan, data, dan fakta. Selain itu dalam segi 

penulisan kalimat dan ejaan masih banyak siswa yang salah. 

Setelah data diolah dan dideskripsikan peneliti melakukan refleksi. Refleksi 

dilakukan untuk mengetahui masalah yang dihadapi pada pelaksanaan siklus I dan 

menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Berdasarkan hasil observasi siklus I, 

peneliti harus memaksimalkan dan memperbaiki kembali penerapan model deep 

dialogue/critical thinking. Berdasarkan paragraf argumentasi siswa, peneliti harus 

menerangkan kembali lebih rinci mengenai paragraf argumentasi dan teknik 

penulisan.  
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Penulis menganggap pelaksanaan siklus I walaupun berjalan lancar tetapi 

belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu peneliti melakukan 

siklus II untuk memperbaiki hasil siklus I dan mencapai target penelitian, yaitu 

menyelesaikan permasalahan siswam dalam pembelajaran menulis paragraf 

argumentasi. 

 

4.5.2 Pembahasan Siklus II 

Pelaksanaan siklus II dimulai dengan membuat perencanaan siklus II. 

Perencanaan siklus II dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala 

yang terjadi di siklus I. Permasalahan pada siklus I telah dijabarkan dalam refleksi 

siklus I. Peneliti mempelajari permasalahan tersebut dan menetukan akternatif 

pemecahan masalahanya. Peneliti akan memaksimalkan penerapan model deep 

dialogue/ critical thinking untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi di 

siklus I. 

Peneliti menentukan tempat yang lebih kondusif dan nyaman untuk 

pelaksanaan siklus II, oleh karena itu peneliti menggunakan runag multimedia. 

Tanggal yang ditentukan untuk pelaksanaan siklus II adalah hari kamis tanggal 6 Mei 

2010. Observer penelitian masih sama seperti observer  pada penelitian siklus I, yaitu 

Dra. Anih Ruhyani. Dra. Hj. Mimie Sedaruwati, dan Anggie Anggraeni. Pokok 

bahasan yang akan diajarkan dalam pelaksanaan siklus II, masih sama seperti materi 

pada siklus I. Hanya saja pada siklus II ini, peneliti akan lebih memfokuskan pada 
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hasil evaluasi siswa yang masih memiliki banyak kesalahan dalam menulis paragraf 

argumentasi.  

Skenario pembelajaran (RPP) masih difokuskan pada penerapan model deep 

dialogue/ critical thinking. Media pembelajaran yang digunakan sedikit berbeda, 

karena selain power point, penulis juga menggunakan video rekaman Editorial Madia 

Indonesia Metro TV. Diharpakan dengan media tersebut siswa lebih tertarik 

mengikuti pembalajaran dan dapat membentu siswa ketika melakukan dialog 

mendalam mengenai permasalahan tertentu.  

Pada tahap perencanaan, peneliti masih menyiapkan instrumen penelitian 

yang sama, yaitu lembar observasi aktifitas guru dan lembar tes menulis paragraf 

argumentasi. Lembar observasi diberikan kepada observer untuk diisi sedangkan 

lembar tes kemampuan menulis paragraf argumentasi dibagikan kepada siswa. 

Pelaksanaan siklus II berlangsung dengan lancar. Penelilti terlebih dahulu 

menerangkan materi mengenai paragraf argumentasi. Materi yang diterangkan 

berdasarkan hasil evaluasi siswa di siklus I, yang mengalai banyak kesalahan dalam 

pengungkapan pendapat, bukti yang mendukung, serta penulisan kalimat dan ejaan.  

Setelah menerangkan materi, peneliti kemudian menerapkan model deep 

dialogue/critical thinking. Peneliti meminta siswa membentuk kelompok. Peneliti 

membatasi setiap kelompok hanya terdiri dari enam sampai tujuh orang. akan tetapi 

ternya proses pembentukan kelompok ini memerlukan waktu yang lama. Sehingga 

waktu terbuang hanya untuk membuat kelompok. 
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Peneliti kemudian membangun dinamika kelompok dengan memberi motivasi 

siswa untuk melakukan dialog mendalam dan berpikir kritis. Peneliti meminta siswa 

untuk melakukan dialog mendalam mengenai permasalahan yang akan siswa saksikan 

di video Editorial Media Indonesia Metro TV. Permasalahan yang akan dikritisai 

adalah masalah banjir, pembangunan selat sunda, dan kebudayaan Indinesia yang di 

klaim Malaysia. Setelah siswa menyaksikan viseo Editorial Media Indonesia, Peneliti 

memberi pertanyaan terbuka seputar permasalahan yang disaksikan bersama. 

Pertanyaan terbuka itu dimaksudkan agar siswa dapat memberikan pendapat, 

mengkritisi fakta, menemukan data, mencari solusi mengenai permasalahan tersebut. 

Peneliti meminta siswa untuk melakukan dialog dengan teman 

sekelompoknya. Siswa mendialogkan permasalahan yang mereka saksikan videonya 

bersama. Sebelum siswa memulai dialog mendalam, peneliti memberi tahukan cara 

untuk melakukan dialog mendalam, yaitu dengan memberikan pendapat mengenai 

permasalahan tertentu, mengkritisi fakta-fakta yang berhubungan dengan 

permasalahan tersenut, menemukan data-data yang relevan dengan permasalahan 

tersebut, dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hampir seluruh 

siswa aktif melakukan dialog mendalam. Akan tetapi ada beberap siswa yang terlihat 

kurang aktif. Peneliti mengawasi jalannya dalog mendalam dengan cara berkeliling. 

Setelah dialog selesai, peneliti meminta siswa untuk melaporkan hasil dialog 

yang telah dilakukan. Peneliti bertindak tegas dengan meminta seluruh kelompok 

melaporka hasil dialognya. Lalu peneliti memberikan umpan balik kepada setiap 

keompok dengan memberikan pujian, tanggapan, dan masukan.  
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Peneliti kemudian meminta siswa menulis paragraf argumentasi mengenai 

permasalahan yang siswa dialogkan. Paragraf argumentasi tersebut harus berisi 

pernyataan, ide, dan pendapat penulis mengenai permasalahan tertentu disertai bukti 

berupa alasan, data dan fakta. Siswa menulis paragraf argumentasi dengan tenang. 

Kemudian siswa mengumpulkan paragraf argumentasinya kepada peneliti. 

Setelah pelaksanaan siklus II selesai peneliti mengolah dan mendeskripsikan 

data yang diperoleh dari penelitian siklus II. Hasil pengolahan data menunjukkan 

bahwa pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking sudah berjalan dengan 

sangat baik. Ketiga observer memberikan nilai sangat baik untuk aktivitas guru dalam 

menerapkan model model deep dialogue/critical thinking. Akan tetapi walaupun 

begitu peneliti masih merasa ada kekurangan, yakni masih ada siswa yang belum 

aktif untuk melakukan dialog mendalam dan kegiatan pembentukan kelompok 

menghabiskan banyak waktu. Peneliti akan menentukan altertatif pemacahan masalah 

tersebut. 

Hasil paragraf argumentasi menunjukkan adanya peningkatan hasil yang 

signifika. Pada siklus I nilai rata-rata paragraf argumentasi yang ditulis siswa adalah 

66, sedangkan pada siklus II nilai rata-rata paragraf argumentasi yang ditulis siswa 

adalah 73,1. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan model deep 

dialogue/critical thinking mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi. Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan 

model deep dialogue/critical thinking dan paragraf argumentasi siswa, peneliti 

membuat refleksi tindakan.  
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Peneliti akan melaksanakan penelitian tindakan siklus III untuk 

menyelesaikan permasalahan yang masih terjadi di siklus II. Selain itu, target 

penelitian belum tercapai, yaitu seluruh siswa kelas X-6 memperoleh nilai diatas 60 

paragraf argumentasi yang siswa tulis.  

 

4.5.2 Pembahasan Siklus III 

Siklus I dan siklus II telah dilaksanakan. Akan tetapi target penelitian belum 

tercapai, yaitu 100% siswa kelas X-6 memperoleh nilai di atas 60 untuk paragraf 

argumentasi yang ditulis siswa. Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian 

siklus III untuk memenuhi targetan tersebut dan memaksimalkan penerapan model 

deep dialogue/critical thinking. Sebelum melaksanakan tindakan siklus III, peneliti 

menyusun perencanaannya terlebih dahulu.  

Penulis mengidentifikasi permasalahan siklus II. Berdasarkan hasil 

identifikasi diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

menggunakan model deep dialogue/ critical thinking sudah berjalan dengan baik. 

Akan tetapi ada beberapa aspek yang harus diperbaiki yaitu aspek membentuk 

kelompok dan aspek pelaksanaan dialog mendalam. Pembentukan kelompok di siklus 

II memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu pada siklus III peneliti menetapkan 

waktu yang dibutuhkan untk memebentuk kelomok. Selain itu untuk mengatasi 

permasalahan siswa yang kurang aktif selama pembelajaran, peneliti akan langsung 

menunjuk siswa yang kurang aktif tersebut menjadi ketua kelompok. Sehingga siswa 

tersebut terpaksa aktif karena memiliki tanggungjawab lebih.  



288 
 

 

Permasalahan lainnya adalah paragraf argumentasi yang ditulis siswa banyak 

yang tidak disertai data dan fakta. Oleh kerena itu, peneliti memecahkan masalah 

tersebut dengan menempilkan video mengenai pemanasan global. Dalam video 

tersebut ada data dan fakta yang berhubungan dengan pemanasan global. diharapkan 

dengan media pembelajaran berbentuk video tersebut siswa dapat terbantu untuk 

menuliskan data dan fakta dalam paragraf argumentasi. 

Pelaksanaan siklus III akan dilakukan di ruang multimedia pada tanggal 20 

Mei 2010. Observer yang akan menilai peneliti mengaplikasikan model deep 

dialogue/critical thinking masih sama, yaitu Dra. Anih Ruhyani, Dra. Hj. Mimie 

Sendaruwati, dan Anggie Anggraeni. Pokok bahasan yang akan diterangkan dalam 

pembelajaran di siklus III adalah mengenai pernyataan, ide, atau pendapat yang 

dikemukakan dalam paragraf argumentasi serta alasan, data, dan fakta yang 

mendukung pendapat tersebut. Selain itu pokok bahasan yang akan diterangkan 

adalah mengenai penulisan kalimat efektif dan penggunaan ejaan.  

Skenario pembelajaran (RPP) yang digunakan masih sama seperti RPP yang 

digunakan di siklus sebelumnya. Media pembelajaran yang digunakan selain media 

power point adalah video mengenai pemanasan global. Instrumen penelitian yang 

digunakan masih sama yaitu lembar tes menulis paragraf argumentasi dan lember 

observasi aktivitas guru. Peneliti menyusun perencanaan siklus III sematang 

mungkin. 

Pelaksanaan tindakan siklus III dimulai dengan peneliti menarangkan materi 

yang dipersiapkan mengenai paragraf argumentasi dan teknik penulisan kalimat dan 
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penggunaan ejaan. Setelah itu peneliti meminta siswa untuk membembentuk 

kelompok. Peneliti memberi waktu dua menit untuk memebentuk kelompok agar 

waktu tidak terbuang percuma.  

Setelah kelompok terbentuk peneliti mulai membangun dinamika kelompok 

dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan dialog mendalam dan 

berpikir kritis. Ketika melihat siswa yang kurang antusias ketika membangun aktifitas 

kelompok, peneliti langsung menunjuknya menjadi ketua kelompok agar siswa 

tersebut memiliki tanggungjawab dan akan aktif melakukan dialog mendalam.  

Setelah memberikan motivasi, peneliti meminta seluruh siswa menyaksikan 

tayangan video mengenai pemanasan global yang ditayangkan melalui media infokus 

dan layar. Seluruh siswa menyaksikan video tersebut dengan seksama. Rupanya 

media yang peneliti gunakan mampu menarik perhatian siswa. Berdasarkan hasil 

refleksi, masih banyak siswa yang tidak menuliskan data dan fakta pendukung dalam 

paragraf argumentasinya. Oleh karena itu, peneliti memilih video mengenai 

pemanasan global yang di dalamnya berisi data dan fakta seputar pemanasan global.  

Selesai menyaksikan video mengenai pemanasan global, peneliti memberi 

pertanyaan terbuka seputar permasalahan pemanasan global kepada seluruh 

kelompok. Pertanyaan terbuka tersebut dijawab melalui kegiatan dialog mendalam. 

Peneliti mengajukan pertanyaan seputar pendapat siswa mengenai permasalahan 

pemanasan global, mengkritisi penyebab pemanasan global, mengkritisi data dan 

fakta yang berhubungan dengan pemanasan global, mencari solusi untuk mengatasi 

pemanasan global.  
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Peneliti memberi waktu kepada siswa untuk melakukan dialog mendalam dan 

berpikir kritis. Peneliti berkeliling untuk mengawasi siswa ketika melakukan dialog 

mendalam. Beberapa siswa dalam kelompok aktif mengemukakan pendapatnya. 

Siswa mulai melakukan dialog tahap demi tahap. Ada yang mengemukakan pendapat, 

mengkritisi fakta, mencari solusi, dan menyanggah pendapat temannya. Bila ada 

siswa yang kurang aktif, peneliti segera menegurnya dan memintanya untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan dialog mendalam. Peneliti membantu siswa bila ada 

siswa yang bertanya seputar permasalahan yang siswa dialogkan. Peneliti mengawasi 

dengan baik jalannya kegiatan dialog mendalam agar tidak ada siswa yang tidak aktif 

berpartisipasi. 

Setelah melakukan dialog mendalam dan berpikir kritis, setiap kelompok diminta 

untuk melaporkan hasil dialog mendalam yang telah dilakukan. Perwakilan siswa 

menyampaikan hasil dialog berupa pendapat atau pernyataan, data dan fakta yang 

mendukung pendapat tersebut, saran dan masukan mengenai permasalahan 

pemanasan global. Seluruh kelompok melaporkan hasil dialog mendalam yang 

dilakukan kelompoknya. Setelah siswa melaporkan hasil dialognya, peneliti 

memberikan umpan balik. Umpan balik itu berupa pujian, saran, dan tanggapan 

terhadap laporan hasil dialog mendalam yang dilakukan siswa dalam kelompok.  

Peneliti kemudian meminta siswa menuangkan pernyataan, ide, dan pendapat 

yang dikemukakan siswa mengenai permasalahan pemanasan global ke dalam sebuah 

paragraf argumentasi. Hal-hal yang ditulisakan dalam paragraf argumentasi sesuai 

dengan hasil dialog mendalam yang dilakukan oleh siswa. Peneliti mengingatkan 
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siswa untuk menuliskan data dan fakta yang mendukung pernyataan, ide, atau 

pendapat yang dikemukakan. Selain itu peneliti mengingatkan kepada siswa untuk 

menulis kalimat dengan baik dan menggunakan ejaan yang benar. Siswa menuliskan 

paragraf argumentasi dengan tenang dan serius. Setelah siswa selesai menulis 

paragraf argumentasinya, maka siswa mengumpukannya pada peneliti. Setelah semua 

siswa selesai menulis  paragraf argumentasi siswa kembali ke ruang kelasnya.  

Pengolahan data dan pendeskripsian data dilakukan setelah pelaksanaan siklus 

III selesai dilakukan. Peneliti mendeskripsikan data untuk mengetahui hasil 

penelitian. Pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking sudah dinilai sangat 

baik oleh tiga observer. Penerapan model pembelajaran ini telah dilakukan secara 

maksimal oleh peneliti sehingga tidak ada masalah berate yang terjadi di siklus III.  

Paragraf argumentasi yang ditulis siswa sudah menunjukkan hasil yang 

memuaskan. Seluruh siswa kelas X-6 memperoleh nilai di atas 60 untuk paragraf 

argumentasi yang siswa tulis. Itu, berarti tidak ada siswa yang dikategorikan kurang. 

Rata-rata nilai paragraf argumentasi siswa adalah 77,4. Ada peningkatan signifikan 

untuk nilai paragraf argumentasi yang ditulis siswa pada setiap siklusnya. Karena 

pelaksanaan model deep dialogue/critical thinking telah terlaksana dengan sangat 

baik dan hasil evaluasi siswa berupa paragraf argumentasi telah mencapai target 

maka kegiatan penelitian dihentikan. Hasil penelitian mnunjukkan model deep 

dialogue/critical thinking dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis 

paragraf argumentasi.  

 


