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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

rancangan kuasi eksperimen. Desain yang digunakan adalah The Randomized 

Pretest-Postest Control Group Design (Fraenkel & Wallen, 1990:238). Desain 

penelitian ini di gambarkan Fraenkel & Wallen seperti diagram berikut. 

 

 

 

  

Diagram 3.1 

Desain Penelitian  

Keterangan:  

ER        : Kelompok eksperimen subjek random yang menggunakan Model Belajar 

Berorientasi Kemampuan Otak 

KR       : Kelompok kontrol subjek random yang menggunakan Model Belajar 

Peningkatan Kapasitas Berpikir. 

O1       :  Pengukuran awal (pretest) pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan Model Belajar Berorientasi Kemampuan Otak 

O2      :  Pengukuran awal (pretest) pada kelompok kontrol yang menggunakan 

Model Belajar Peningkatan Kapasitas Berpikir. 

  

        
    Treatment group               ER        O1           XA                O

2 
 
    Control group                     KR        O3           XB               O

4  
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O3       :  Pengukuran akhir (postest) pada kelompok eksperimen yang 

menggunakan Model Belajar Berorientasi Kemampuan Otak 

O4       :  Pengukuran akhir (postest) pada kelompok kontrol yang menggunakan 

Model Belajar Peningkatan Kapasitas Berpikir. 

XA       :  Perlakuan mengajarkan menulis paragraf argumentatif dengan 

menggunakan Model Belajar Berorientasi Kemampuan Otak 

XB        :  Perlakuan mengajarkan menulis paragraf argumentatif dengan 

menggunakan Model Belajar Peningkatan Kapasitas Berpikir. 

B. Populasi dan Sampel 

 Data penelitian ini bersumber dari model belajar berorientasi kemampuan 

otak  dalam pembelajaran menulis paragraf afrgumentatif di kelas XI SMA Negeri 

1 Sindang Kabupaten Indramayu tahun 2008/2009. Dengan demikian, populasi 

penelitian ini  adalah pembelajaran berorientasi kemampuan otak  dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumetatif di kelas XI SMA Negeri 1 Sindang 

Kabupaten Indramayu tahun 2008/2009. Kelas XI SMA Negeri 1 Sindang 

Indramayu terdiri atas 10 rombongan belajar ( kelas).  

Dari 10 rombongan belajar (kelas) sebagai  populasi diambil 2 rombongan 

belajar (kelas) sebagai sampel penelitian yakni kelas XI IPA4 sebagai kelas 

eksperimen dan  kelas XI IPA5 sebagai kelas kontrol. Teknik sampling yang 

peneliti gunakan adalah Cluster randam sampling. Teknik ini dipilih karena 

populasi sudah berada dalam kelompok-kelompok kelas dan kelas-kelas itu 

memiliki karakteristik yang sama. 
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Subjek tersebut dipilih karena pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut. Pertama, siswanya memenuhi karakteristik siswa SMA secara umum, 

terutama dari segi usianya. Dengan demikian, cukup representatif untuk penelitian 

ini. Kedua, pengelolaannya relatif sama dengan SMAN pada umumnya.  

C. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam pengumpulan 

data. Data yang dikumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan 

keefektifan model belajar, keefektifan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

aktivitas belajar, dan sikap siswa. Data tentang keefektifan model belajar 

dikumpulkan dengan instrumen Tes Hasil Belajar (Achievment Test). Data tentang 

keefektifan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dikumpulkan dengan  

angket, data yang berhubungan dengan aktivitas belajar dikumpulkan dengan 

pedoman observasi dan data tentang sikap siswa dikumpulkan melalui angket 

(Skala likert). 

1. Tes Hasil Belajar (Achievment Test) 

Instrumen ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data tentang 

keefektifan model belajar berorientasi kemampuan otak dalam pembelajaran 

menulis paragraf. Keefektifan sebuah model belajar terlihat dari hasil belajar 

siswa. Hasil belajar siswa diukur melalui tes. Tes dilaksanakan dua kali, yaitu 

sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Hasil kedua tes ini  dibandingkan untuk 

melihat perbedaannya. Jika perbedaannya signifikan maka berarti model belajar 

tersebut efektif. 
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2. Angket Penilaian Keefektifan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Keefektifan sebuah model belajar tergambar pada rencana pembelajaran 

yang disusun serta pelaksanaannya di dalam kelas. Untuk mengetahui kesesuaian 

antarkomponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan kesesuaian 

antara rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaanya di dalam kelas 

maka digunakanlah instrumen Angket Penilaian Keefektifan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  Instrumen ini diisi oleh pengamat. Yang bertindak sebagai 

pengamat adalah  Sugeng Prayitno, S.Pd., H. Mohamad Ishak, S.Pd., dan  

Suharyati, S.Pd. Semuanya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 

1 Sindang Indramayu.  

Objek pengamatan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

digunakan dalam penelitian dan pelaksanaannya di dalam kelas. Agar data yang 

terkumpul memiliki tingkat keakuratan yang dapat dipertangungjawabkan jumlah 

pengamat lebih dari seorang. 

3. Pedoman Observasi 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan aktvitas belajar siswa. Instrumen ini berupa pedoman pengamatan. 

Pedoman pengamatan ini berupa Skala Likert.  Yang diamati adalah aktivitas 

belajar siswa. Yang bertindak sebagai pengamat adalah Sugeng Prayitno, S.Pd., 

H. Mohamad Ishak, S.Pd., Suharyati, S.Pd., dan penulis 

Objek pengamatan adalah aktivitas atau kegiatan siswa dalam 

pembelajaran menulis paragraf yang menggunakan model belajar berorientasi 
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kemampuan otak. Agar data yang terkumpul memiliki tingkat keakuratan yang 

dapat dipertangungjawabkan, jumlah pengamat lebih dari seorang. 

4. Angket (Skala Likert) 

Instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan sikap siswa terhadap model belajar berorientasi kemampuan otak dalam 

pembelajaran menulis paragraf. Instrumen ini berupa pernyataan-pernyataan 

dengan lima pilihan jawaban, yaitu yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), R (ragur-

ragu), TS (tidak setuju), dan STS (sangat tidak setuju). Skala Likert ini diisi oleh 

siswa. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik 

pengamatan, kuisioner (angket),  dan teknik pengukuran atau tes. 

1. Teknik Pengamatan (Observasi) 

Teknik pengamatan (observasi) digunakan untuk mencatat gejala yang 

tampak pada objek penelitian ,yaitu objek yang berkaitan dengan aktivitas belajar 

siswa.  

2. Teknik Kuisioner (Angket) 

Teknik kuisioner (angket) digunakan untuk mengumpulkan data baik  

yang berkaitan dengan keefektifan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

maupun sikap siswa terhadap model belajar berorientasi kemampuan otak dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentatif 
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3. Teknik Pengukuran (Tes) 

Teknik pengukuran atau tes digunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersifat kuantitatif. Data yang bersifat kuantitatif dalam penelitian ini adalah data 

yang berasal dari hasil tes, baik hasil tes awal maupun hasil tes akhir. 

E. Teknik Pengolahan Data 

Data penelitian ini akan dianalisis dengan dua cara. Pertama, dengan cara 

nonstatistik. Kedua, dengan cara statistik. 

1. Analisis Data dengan Cara Nonstatistik 

Cara nonstatistik digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari 

teknik observasi dan kuesioner (angket) baik yang dikumpulkan dengan instrumen 

Skala Penilaian Efisiensi Pembelajaran,  Skala Bertingkat (Rating Scale) maupun 

Skala Likert. Data yang berasal dari Skala Likert akan dioleh dengan langkah-

langkah sebagai berikut.  

1) mengelompokkan data berdasarkan variabel, 

2) mentabulasi data berdasarkan variabel, 

3) menyajikan data tiap variabel, dan  

4) menghitung skor tiap variabel. 

2. Analisis Data dengan Cara Statistik 

Cara statistik digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari teknik 

pengukuran yang dikumpulkan dengan instrumen tes hasil belajar (Achievment 

Test). Langkah-langkahnya sebagai berikut.   

a. Penyusunan Data 

1) Proses penghitungan hasil tes awal 
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2) Proses penghitungan hasil tes akhir 

b. Menguji normalits dari  masing-masing tes 

Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan rumus berikut 

ini. 

∑
=

−=
k

li i

ii

E

E
x

2
2 )0(

      (Sudjana, 2002: 273) 

Keterangan: 

x2 = kuadrat chi yang dicari 

Oi = frekuensi yang tampak 

Ei = frekuensi yang diharapkan 

c. Menguji homoginitas variansi data. 

Untuk menguji homoginitas variansi data digunakan rumus sebagai berikut. 

kS

bS
F

2

2

=  (Sudjana, 2002: 249) 

Keterangan: 

F = Harga varians yang akan diuji 

bS 2  = Varians yang lebih besar 

kS 2  = Varians yang lebih kecil 

d. Uji Hipotesis 

Rumus di bawah ini digunakan untuk menguji perbedaan dua rata-rata baik 

rata-rata antara tes awal dan tes akhir pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol maupun perbedaan antara rata-rata tes akhir kelompok 

eksperimen dan rata-rata tes akhir kelompok kontrol. 
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2

2
2

1
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+

−=  (Sudjana, 2002: 241) 

Keterangan: 

M1 = Mean (rata-rata) kelompok eksperimen 

M2 = Mean (rata-rata) kelompok kontrol  

1η  = Jumlah sampel kelompok eksperimen 

2η  = Jumlah sampel kelompok kontrol 

2
1S  =    Variansi sampel kelompok eksperimen 

2
2S  =     Variansi sampel kelompok kontrol 

F. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. RPP Model Belajar Berorientasi Kemampuan Otak dalam Pembelajaran 

Menulis Paragraf Argumentatif 

a. Identitas  

Nama Sekolah                           :  SMA Negri 1 Sindang  

Mata Pelajaran                           :  Bahasa Indonesia 

Kelas, Semester                         :  XI, 2 

Standar Kompetensi                  :  Mengungkapkan informasi dalam bentuk 

rangkuman/ringkasan,  notulen rapat, dan    

karya ilmiah  

Kompetensi Dasar                     :  Menulis karya ilmiah seperti hasil 

pengamatan, dan penelitian   
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Indikator                                    :  1. Mengidentifikasi langkah-langkah 

pengamatan dan atau penelitian    

2.  Menginventarisasi cara-cara penarikan 

simpulan dalam pengamatan dan atau 

penelitian 

3.  Membedakan penarikan simpulan secara 

induktif dan deduktif  

4. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara generalisasi 

5. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara hubungan sebab 

akibat 

6. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara analogi 

7. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara deduksi 

8. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara silogisme 

9. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara entimem 

10. Menunjukkan kesalahan penalaran 

dalam penarikan simpulan pengamatan atau 

penelitian 
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Alokasi Waktu                           :  6 X 45 menit ( 3 pertemuan ) 

b. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses belajar mengajar berakhir, siswa dapat  

(1) menyebutkan langkah-langkah pengamatan atau penelitian;  

(2) menyebutkan macam-macam cara penarikan simpulan dalam pengamatan 

atau penelitian;  

(3) membuat paragraf yang menggambarkan cara bernalar induktif;  

(4) membuat paragraf  yang menggambarkan cara bernalar deduktif;  

(5) membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara generalisasi; 

(6) membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara sebab akibat; 

(7) membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara analogi; 

(8) membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara silogisme; 

(9) membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara entimem; 

(10) menyebutkan jenis kesalahan penalaran yang terdapat dalam 

sebuah simpulan pengamatan atau penelitian. 

c. Materi Pembelajaran 

(1) Langkah-langkah pengamatan atau penelitian 

(a) Merumuskan masalah, 

(b) Menyusun kerangka berpikir, 

(c) Merumuskan hipotesis, 

(d) Menguji hipptesis, dan Menarik simpulan. 

(2) Penalaran induktif 

(a) Generalisasi 
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(b) Analogi 

(c) Sebab Akibat 

(3) Penalaran deduktif 

(a) Silogisme 

(b) Entimem  

(4) Kesalahan penalaran 

(a) Generalisasi Terlalu Luas 

(b) Hubungan Sebab Akibat yang Tidak Memadai 

(c) Kesalahan Analogi 

e. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Diskusi kelompok 

4. Penemuan 

5. Latihan 

f. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

Pertemuan Ke-1 

1. Kegiatan Awal 

a. Siswa membalasa ucapan salam guru. 

b. Siswa merespon dengan baik ketika guru mengabsen mereka. 

c. Siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. 

d. Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran. 
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e. Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 

f. Siswa mengerjakan  tes awal 

2. Kegiatan Inti 

a. Tahap Prapemaparan 

(1) Siswa diharapkan memperhatikan mind maping (pemetaan pikiran) 

tentang bahan yang akan dipelajarinya yang telah dipasang di kelas 

tempat mereka belajar beberapa hari sebelum pembelajaran di mulai. 

(2) Siswa menyimak penjelasan guru tentang  model belajar yang harus 

mereka laksanakan. 

(3) Siswa menjawab secara lisan beberapa pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan bahan yang akan mereka pelajari.   

b. Tahap Persiapan 

(1) Siswa memperhatikan ilustrasi nyata yang berkaitan dengan topik yang 

akan mereka pelajari yang disampaikan guru. 

(2) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat yang bisab 

mereka raih  jika menguasai bahan yang akan mereka pelajari. 

(3) Siswa memperhatikan contoh konkret yang disampaikan guru yang 

berkaitan dengan bahan yang harus mereka pelajari. 

(4) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang hubungan antara hal 

yang sedang mereka pelajari  dengan mata pelajaran lain. 

(5) Siswa melibatkan emosinya dalam pembelajaran. 

c. Tahap Inisiasi dan Akuisisi 

(1) Siswa  mengelompokkan diri menjadi delapan kelompok. 
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(2) Setiap siswa dalam  kelompok berdiskusi tentang langkah-langkah 

pengamatan dan atau penelitian. 

(3) Salah seorang sisiwa dari setiap  kelompok melaporkan hasil 

diskusinya. 

(4) Para siswa dengan bimbingan guru merumuskan hasil diskusi. 

(5) Para siswa menerima beberapa contoh paragraf untuk mereka baca dan 

amati. 

(6) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf 

tersebut sebagai kalimat yang berisi fakta yang bersifat khusus dan 

kalimat yang berisi fakta yang bersifat umum. 

(7) Berdasarkan hasil yang diperoleh pada kegiatan 6) siswa merumuskan 

pengertian penalaran induktif. 

(8) Beberapa siswa menyampaikan hasil rumusannya tentang pengertian 

penalaran induktif. 

(9) Siswa berlatih menyusun sebuah paragraf yang mencerminkan 

penalaran induktif. 

d. Tahap Elaborasi 

(1) Siswa memanfaatkan kesempatan bertanya yang disediakan guru. 

(2) Salah seorang siswa dalam setiap kelompok menjelaskan kembali 

bahan yang telah didiskusikan sebelumnya. 

(3) Setiap kelompok membuat pemetaan pikiran (mind-maping) tentang 

materi yang sedang dipelajarinya. 
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e. Tahap Inkubasi  

(1) Siswa beristirahat sekitar 5 menit untuk perenungan (istirahat). 

(2) Pada waktu perenungan (istirahat) itu siswa bebas berjalan-jalan di 

dalam kelas, tatapi tidak boleh ke luar kelas. 

(3) Pada waktu perenungan (istirahat) itu siswa bisa melakukan 

peregangan dan latihan relaksasi. 

f. Tahap Verifikasi  

(1) Para siswa saling bertanya jawab dengan temannya tentang bahan yang 

sedang mereka pelajari. 

(2) Para siswa saling menilai hasil belajarnya. 

(3) Beberapa siswa menjawab pertanyaan secara lisan yang diajukan guru. 

g. Tahap Perayaan dan Integrasi 

Siswa mendapatkan penghargaan/apresiasi dari guru atas peran 

sertanya dalam pembelajaran. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Para siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa melaksanakan refleksi pembelajaran 

c. Siswa mendapatkan tugas yang harus dikerjakannya di rumah. 

d. Siswa beroleh informasi tentang topik yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan Ke-2 

1. Kegiatan Awal 

a. Siswa membalasa ucapan salam guru. 
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b. Siswa merespon dengan baik ketika guru mengabsen mereka. 

c. Siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. 

d. Siswa secara bergiliran menyampaikan hasil pekerjaan rumahnya. 

e. Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 

f. Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Tahap Prapemaparan 

(1) Siswa diharapkan memperhatikan mind maping (pemetaan pikiran) 

tentang bahan yang akan dipelajarinya yan telah dipasang di kelas 

tempat mereka belajar beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai. 

(2) Siswa menyimak penjelasan guru tentang  model belajar yang harus 

mereka laksanakan. 

(3) Siswa menjawab secara lisan beberapa pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan bahan yang akan mereka pelajari.   

b. Tahap Persiapan 

(1) Siswa memperhatikan ilustrasi nyata yang berkaitan dengan topik yang 

akan mereka pelajari yang disampaikan guru. 

(2) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat yang 

bisabmereka raih  jika menguasai bahan yang akan mereka pelajari. 

(3) Siswa memperhatikan contoh konkret yang disampaikan guru yang 

berkaitan dengan bahan yang harus mereka pelajari. 

(4) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang hubungan antara hal 

yang sedang mereka pelajari  dengan mata pelajaran lain. 
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(5) Siswa melibatkan emosinya dalam pembelajaran. 

c. Tahap Inisiasi dan Akuisisi 

(1) Siswa menerima beberapa contoh paragraf untuk dibaca dan 

diamatinya. 

(2) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat yang berisi fakta yang bersifat khusus dan kalimat 

yang berisi fakta yang bersifat umum. 

(3) Siswa merumuskan pengertian penalaran generalisasi. 

(4) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat yang berisi fakta yang merupakan sebab dan kalimat 

yang berisi fakta yang merupakan akibat. 

(5) Siswa merumuskan pengertian penalaran sebab akibat. 

(6) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat pembanding dan kalimat yang yang dibandingi. 

(7) Siswa merumuskan pengertian penalaran analogi. 

(8) Siswa mengelompokkan diri menjadi delapan kelompok. 

(9) Setiap kelompok berdiskusi tentang penalaran generalisasi, sebab 

akibat, dan analogi. 

(10) Setiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. 

(11) Siswadengan bimbingan guru merumuskan hasil diskusi. 

(12) Siswa berlatih menyusun masing-masing sebuah paragraf yang 

mencerminkan penalaran generalisasi, sebab akibat, dan analogi. 
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d. Tahap Elaborasi 

(1) Siswa memanfaatkan kesempatan bertanya yang disediakan guru. 

(2) Salah seorang siswa dalam setiap kelompok menjelaskan kembali 

bahan yang telah didiskusikan sebelumnya. 

(3) Setiap kelompok membuat pemetaan pikiran (mind-maping) tentang 

materi yang sedang dipelajarinya. 

e. Tahap Inkubasi  

(1) Siswa beristirahat sekitar 5 menit untuk perenungan (istirahat). 

(2) Pada waktu perenungan (istirahat) itu siswa bebas berjalan-jalan di 

dalam kelas, tatapi tidak boleh ke luar kelas. 

(3) Pada waktu perenungan (istirahat) itu siswa bisa melakukan 

peregangan dan latihan relaksasi. 

f. Tahap Verifikasi  

(1) Para siswa saling bertanya jawab dengan temannya tentang bahan yang 

sedang mereka pelajari. 

(2) Para siswa saling menilai hasil belajarnya. 

(3) Beberapa siswa menjawab pertanyaan guru  secara lisan. 

g. Tahap Perayaan dan Integrasi 

 Siswa mendapatkan penghargaan/apresiasi dari guru atas peran 

sertanya dalam pembelajaran. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Para siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa melaksanakan refleksi pembelajaran 
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c. Siswa mendapatkan tugas yang harus dikerjakannya di rumah. 

d. Siswa beroleh informasi tentang topik yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya. 

Pertemuan Ke-3 

1. Kegiatan Awal 

a. Siswa membalas  salam guru. 

b. Siswa merespon dengan baik ketika guru mengabsen mereka. 

c. Siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. 

d. Siswa secara bergiliran menyampaikan hasil pekerjaan rumahnya. 

e. Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 

f. Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

a. Tahap Prapemaparan 

(2) Siswa diharapkan memperhatikan mind maping (pemetaan pikiran) 

tentang bahan yang akan dipelajarinya yan telah dipasang di kelas 

tempat mereka belajar beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai. 

(3) Siswa menyimak penjelasan guru tentang  model belajar yang harus 

mereka laksanakan. 

(4) Siswa menjawab secara lisan beberapa pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan bahan yang akan mereka pelajari.   

b. Tahap Persiapan 

(1) Siswa memperhatikan ilustrasi nyata yang berkaitan dengan topik yang 

akan mereka pelajari yang disampaikan guru. 
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(2) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang manfaat yang 

bisabmereka raih  jika menguasai bahan yang akan mereka pelajari. 

(3) Siswa memperhatikan contoh konkret yang disampaikan guru yang 

berkaitan dengan bahan yang harus mereka pelajari. 

(4) Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang hubungan antara hal 

yang sedang mereka pelajari  dengan mata pelajaran lain. 

(5) Siswa melibatkan emosinya dalam pembelajaran. 

c. Tahap Inisiasi dan Akuisisi 

(1) Siswa menerima beberapa contoh paragraf untuk dibaca dan 

diamatinya. 

(2) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat yang berisi fakta yang bersifat umum dan kalimat yang 

berisi fakta yang bersifat khusus. 

(3) Siswa merumuskan pengertian penalaran deduktif. 

(4) Siswa mengamati kalimat yang berfungsi sebagai premis mayor, 

kalimat yang berfungsi sebagai premis minor, dan kalimat yang 

berfungsi sebagai konklusi dalam silogisme.  

(5) Siswa merumuskan pengertian silogisme. 

(6) Siswa mengamati contoh-contoh entimem.  

(7) Berdasarkan hasil pengamatan pada 6) siswa merumuskan pengertian 

entimem. 
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(8) Siswa menerima beberapa paragraf yang mengandung kesalahan: 

generalisasi terlalu luas, hubungan sebab akibat yang tidak memadai, 

dan kesalahan analogi. 

(9) Siswa mengamati paragraf yang mengandung kesalahan: generalisasi 

terlalu luas, hubungan sebab akibat yang tidak memadai, dan kesalahan 

analogi. 

(10)  Berdasarkan hasil pengamatan pada 9) siswa merumuskan 

pengertian generalisasi terlalu luas, hubungan sebab akibat yang tidak 

memadai, dan kesalahan analogi. 

(11) Siswa berlatih membuat silogisme. 

(12) Siswa berlatih membuat entimem. 

(13) Siswa berlatih mengubah silogisme menjadi entimem. 

(14) Siswa berlatih mengubah entimem menjadi silogisme. 

d. Tahap Elaborasi 

(1) Siswa memanfaatkan kesempatan bertanya yang disediakan guru. 

(2) Salah seorang siswa dalam setiap kelompok menjelaskan kembali 

bahan yang telah didiskusikan sebelumnya. 

(3) Setiap kelompok membuat pemetaan pikiran (mind-maping) tentang 

materi yang sedang dipelajarinya. 

e. Tahap Inkubasi  

(1) Siswa beristirahat sekitar 5 menit untuk perenungan (istirahat). 

(2) Pada waktu perenungan (istirahat) itu siswa bebas berjalan-jalan di 

dalam kelas, tatapi tidak boleh ke luar kelas. 
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(3) Pada waktu perenungan (istirahat) itu siswa bisa melakukan 

peregangan dan latihan relaksasi. 

f. Tahap Verifikasi  

(1) Para siswa saling bertanya jawab dengan temannya tentang bahan yang 

sedang mereka pelajari. 

(2) Para siswa saling menilai hasil belajarnya. 

(3) Beberapa siswa menjawab pertanyaan guru secara lisan. 

g. Tahap Perayaan dan Integrasi 

Siswa mendapatkan penghargaan/apresiasi dari guru atas peran 

sertanya dalam pembelajaran. 

3. Kegiatan Penutup 

a. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

b. Siswa melaksanakan refleksi pembelajaran 

c. Siswa melaksanakan tes akhir. 

g. Sumber Belajar 

1. Achmadi, Muchsin. (1988) Materi Dasar Pengajaran Komposisi 

Bahasa Indonesia. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

2. Akhadiah, Sabarti, dkk. (1988) Pembinaan Kemampuan Menulis 

Bahasa Indonesia. Jakarta:  Erlangga. 

3. Djajasudarma, T. Fatimah. (1999) Penalaran Deduktif-Induktif dalam 

Wacana Bahasa Indonesia. Bandung: Alqaprint. 
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4. Djajasudarma, T. Fatimah. (2006) Wacana: Pemahaman dan 

Hubungan Antarunsur. Bandung: Refika Aditama. 

5. Enre, Fachruddin Ambo. (1988) Dasar-Dasar Keterampilan Menulis. 

Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

6. Keraf, Gorys. (1982) Argumentasi dan Narasi. Jakarta: Gramedia. 

7. Syafi’ie, Imam. (1988) Retorika dalam Menulis. Jakarta: Proyek 

Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

8. Tarigan, Djago. (1986) Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan 

Pengembangannya. Bandung: Angkasa. 

h. Penilaian 

Penilaian dilakukan secara tertulis setelah pertemuan berakhir. 

Soal Penilaian 

1. Ilmu pengetahuan berkembang melalui kegiatan penelitian. Dalam 

melaksanakan penelitian, sekurang-kurangnya ada lima langkah yang 

harus dilaksanakan oleh seorang peneliti. Tuliskan kelima langkah tersebut 

secara berurutan! 

2. Salah satu langkah dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Ada 

dua cara penarikan kesimpulan. Tuliskan kedua cara tersebut! 

3. Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 

a. SMA Negeri 1 Sindang terletak di pinggir jalan raya. 
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b. SMA Negeri 1 Sindang memiliki sarana belajar yang lengkap. 

c. Guru-guru SMA Negeri 1 Sindang ramah-ramah. 

d. Para siswa SMA Negeri 1 Sindang tidak sombong. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. 

Kalimat terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat 

sendiri. 

4. Kembangkanlah kalimat di bawah ini menjadi sebuah paragraf! Kalimat-

kalimat yang kalian buat itu merupakan fakta atau bukti bagi kalimat 

tersebut. 

Pemilu legislatif yang baru saja kita laksanakan merupakan pemilu yang 

terumit di Indonesia.  

5. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

a. Tono selalu bergerak dari satu meja ke meja yang lain ketika berada di 

kelas. 

b. Tono selalu mengganggu teman-temannya saat mereka mengerjakan 

tugas. 

c. Saat bermain pun, Tono sering melakukan aksi nekat seperti seperti 

naik ke puncak tiang permaianan atau bergelantungan di pucuk pohon. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. Kalimat 

terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat sendiri.  

6. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

a. Sumur penduduk sudah tidak banyak mengeluarkan air. 



 

 

 

149

b. Ternak sudah lama tidak memperoleh makanan yang berupa 

rerumputan hijau. 

c. Pepohonan pun di mana-mana tampak melayu. 

d. Banyak sawah yang tidak tergarap lagi, tanahnya mengeras dan pecah-

pecah. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. Kalimat 

terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat sendiri. Simpulan 

itu merupakan penyebab dari kalimat a s.d. d 

7. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

a. Pada tahun 2007 untuk dapat lulus SMA rata-rata nilai UN tidak 

kurang dari 5,00. 

b. Pada tahun 2008 untuk dapat lulus SMA rata-rata nilai UN tidak 

kurang dari 5,25. 

c. Pada tahun 2009 untuk dapat lulus SMA rata-rata nilai UN tidak 

kurang dari 5,5. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. Kalimat 

terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat sendiri. Simpulan 

itu dibuat dengan cara analogi. 

8. Buatlah simpulan berdasarkan kedua premis berikut! 

Premis mayor        :  Semua lulusan SMA  tahun 2008 dapat mengikuti tes 

SMPTN tahun 2009.  

Premis minor       : Anissa lulusan SMA tahun 2008. 

9. Buatlah entimem berdasarkan silogisme di bawah ini! 
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Premis mayor        :  Semua perbuatan yang merugikan orang lain berdosa.  

Premis minor        :  Menipu itu perbuatan yang merugikan orang lain. 

Simpulan               :  Jadi, menipu itu berdosa. 

10. Perhatikan dengan seksama paragraf-paragraf di bawah ini! 

a. Setelah makan kepiting tadi malam saya muntah-muntah. Saya melihat 

tadi kamu makan kepiting juga. Tentu nanti kamu akan muntah-

muntah juga seperti saya. 

Simpulan pada paragraf di atas belum tentu benar. Mengapa? 

b. Rizal bersekolah di SMAN 1 Sindang. Kelak ia pasti akan menjadi 

bupati Indramayu karena Bupati Yance juga bersekolah di sekolah itu.  

Paragraf di atas belum tentu benar. Mengapa? 

2. RPP Model Belajar Peningkatakan Kapasitas Berpikir dalam 

Pembelajaran Menulis Paragraf Argumentatif 

a. Identitas  

Nama Sekolah                           :  SMA Negri 1 Sindang  

Mata Pelajaran                           :  Bahasa Indonesia 

Kelas, Semester                         :  XI, 2 

Standar Kompetensi                  :  Mengungkapkan informasi dalam bentuk 

rangkuman/ringkasan,  notulen rapat, dan    

karya ilmiah  

Kompetensi Dasar                     :  Menulis karya ilmiah seperti hasil 

pengamatan, dan penelitian   
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Indikator                                    :  1. Mentgidentifikasi langkah-langkah 

pengamatan dan atau penelitian    

2.  Menginventarisasi cara-cara penarikan 

simpulan dalam pengamatan dan atau 

penelitian 

3.  Membedakan penarikan simpulan secara 

induktif dan deduktif  

4. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara generalisasi 

5. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara hubungan sebab 

akibat 

6. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara analogi 

7. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara deduksi 

8. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara silogisme 

9. Menuliskan simpulan pengamatan atau 

penelitian  dengan cara entimem 

10. Menunjukkan kesalahan penalaran 

dalam penarikan simpulan pengamatan atau 

penelitian 
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Alokasi Waktu                           :  6 X 45 menit ( 3 pertemuan ) 

 

b. Tujuan Pembelajaran 

Setelah proses belajar mengajar berakhir, siswa dapat  

1. menyebutkan langkah-langkah pengamatan atau penelitian;  

2. menyebutkan macam-macam cara penarikan simpulan dalam pengamatan 

atau penelitian;  

3. membuat paragraf yang menggambarkan cara bernalar induktif;  

4. membuat paragraf  yang menggambarkan cara bernalar deduktif;  

5. membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara generalisasi; 

6. membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara sebab akibat; 

7. membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara analogi; 

8. membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara silogisme; 

9. membuat simpulan pengamatan atau penelitian dengan cara entimem; 

10. menyebutkan jenis kesalahan penalaran yang terdapat dalam sebuah 

simpulan pengamatan atau penelitian. 

c. Materi Pembelajaran 

1. Langkah-langkah pengamatan atau penelitian 

(1) Merumuskan masalah, 

(2) Menyusun kerangka berpikir, 

(3) Merumuskan hipotesis, 

(4) Menguji hipptesis, dan  

(5) Menarik simpulan. 
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2. Penalaran induktif 

(1) Generalisasi 

(2) Analogi 

(3) Sebab Akibat 

3. Penalaran deduktif 

(a) Silogisme 

(b) Entimem  

4. Kesalahan penalaran 

(a) Generalisasi Terlalu Luas 

(b) Hubungan Sebab Akibat yang Tidak Memadai 

(c) Kesalahan Analogi 

d. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya Jawab 

3. Penemuan 

4. Latihan 

e. Kegiatan Pembelajaran 

Langkah-langkah: 

Pertemuan Ke-1 

1. Kegiatan Awal 

(a) Siswa membalasa ucapan salam guru. 

(b) Siswa merespon dengan baik ketika guru mengabsen mereka. 

(c) Siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. 
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(d) Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 

(e) Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran. 

(f) Siswa mengerjakan  tes awal 

2. Kegiatan Inti 

(a) Siswa menyimak penjelasan guru tentang  model belajar yang harus 

mereka laksanakan. 

(b) Siswa menjawab secara lisan beberapa pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan bahan yang akan mereka pelajari.  

(c) Siswa bertanya jawab dengan guru tentang langkah-langkah penelitian 

(metode ilmiah). 

(d) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan tentang langkah-langkah 

penelitian (metode ilmiah). 

(e) Para siswa menerima beberapa contoh paragraf untuk mereka baca dan 

amati. 

(f) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf 

tersebut sebagai kalimat yang berisi fakta yang bersifat khusus dan kalimat 

yang berisi fakta yang bersifat umum. 

(g) Berdasarkan hasil yang diperoleh pada kegiatan 6) siswa merumuskan 

pengertian penalaran induktif. 

(h) Beberapa siswa menyampaikan hasil rumusannya tentang pengertian 

penalaran induktif. 

(i) Siswa berlatih menyusun sebuah paragraf yang mencerminkan penalaran 

induktif. 
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(j) Beberapa siswa membacakan hasil pekerjaannya. 

(k) Siswa memanfaatkan kesempatan bertanya yang disediakan guru. 

(l) Beberapa siswa menjawab pertanyaan secara lisan yang diajukan guru. 

3. Kegiatan Penutup 

(a) Para siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

(b) Siswa melaksanakan refleksi pembelajaran 

(c) Siswa mendapatkan tugas yang harus dikerjakannya di rumah. 

(d) Siswa beroleh informasi tentang topik yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

Pertemuan Ke-2 

1. Kegiatan Awal 

(a) Siswa membalasa ucapan salam guru. 

(b) Siswa merespon dengan baik ketika guru mengabsen mereka. 

(c) Siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. 

(d) Siswa secara bergiliran menyampaikan hasil pekerjaan rumahnya. 

(e) Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 

(f) Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

(a) Siswa menyimak penjelasan guru tentang  model belajar yang harus 

mereka laksanakan. 

(b) Siswa menjawab secara lisan beberapa pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan bahan yang akan mereka pelajari. 

(c)  Siswa menerima beberapa contoh paragraf untuk dibaca dan diamatinya. 
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(d) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat yang berisi fakta yang bersifat khusus dan kalimat yang 

berisi fakta yang bersifat umum. 

(e) Siswa merumuskan pengertian penalaran generalisasi. 

(f) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat yang berisi fakta yang merupakan sebab dan kalimat yang 

berisi fakta yang merupakan akibat. 

(g) Siswa merumuskan pengertian penalaran sebab akibat. 

(h) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat pembanding dan kalimat yang yang dibandingi. 

(i) Siswa merumuskan pengertian penalaran analogi. 

(j) Siswa berlatih menyusun masing-masing sebuah paragraf yang 

mencerminkan penalaran generalisasi, sebab akibat, dan analogi. 

(k) Beberapa siswa membacakan hasil pekerjaannya. 

(l) Siswa memanfaatkan kesempatan bertanya yang disediakan guru. 

(m) Beberapa siswa menjawab pertanyaan secara lisan yang diajukan guru. 

3. Kegiatan Penutup 

(a) Para siswa menyimpulkan materi pembelajaran. 

(b) Siswa melaksanakan refleksi pembelajaran 

(c) Siswa mendapatkan tugas yang harus dikerjakannya di rumah. 

(d) Siswa beroleh informasi tentang topik yang akan dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 
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Pertemuan Ke-3 

1. Kegiatan Awal 

(a) Siswa membalas  salam guru. 

(b) Siswa merespon dengan baik ketika guru mengabsen mereka. 

(c) Siswa mempersiapkan diri untuk memulai pembelajaran. 

(d) Siswa secara bergiliran menyampaikan hasil pekerjaan rumahnya. 

(e) Siswa menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran. 

(f) Siswa menyimak penjelasan guru tentang topik pembelajaran. 

2. Kegiatan Inti 

(a) Siswa menyimak penjelasan guru tentang  model belajar yang harus 

mereka laksanakan. 

(b) Siswa menjawab secara lisan beberapa pertanyaan guru yang berkaitan 

dengan bahan yang akan mereka pelajari. 

(c)  Siswa menerima beberapa contoh paragraf untuk dibaca dan diamatinya. 

(d) Siswa mengklasifikasikan kalimat-kalimat yang terdapat pada paragraf  

sebagai kalimat yang berisi fakta yang bersifat umum dan kalimat yang 

berisi fakta yang bersifat khusus. 

(e) Siswa merumuskan pengertian penalaran deduktif. 

(f) Siswa mengamati kalimat yang berfungsi sebagai premis mayor, kalimat 

yang berfungsi sebagai premis minor, dan kalimat yang berfungsi sebagai 

konklusi dalam silogisme.  

(g) Siswa merumuskan pengertian silogisme. 

(h) Siswa mengamati contoh-contoh entimem.  
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(i) Berdasarkan hasil pengamatan pada 6) siswa merumuskan pengertian 

entimem. 

(j) Siswa menerima beberapa paragraf yang mengandung kesalahan: 

generalisasi terlalu luas, hubungan sebab akibat yang tidak memadai, dan 

kesalahan analogi. 

(k) Siswa mengamati paragraf yang mengandung kesalahan: generalisasi 

terlalu luas, hubungan sebab akibat yang tidak memadai, dan kesalahan 

analogi. 

(l)  Berdasarkan hasil pengamatan pada 9) siswa merumuskan pengertian 

generalisasi terlalu luas, hubungan sebab akibat yang tidak memadai, dan 

kesalahan analogi. 

(m) Siswa berlatih membuat silogisme. 

(n) Siswa berlatih membuat entimem. 

(o) Siswa berlatih mengubah silogisme menjadi entimem. 

(p) Siswa berlatih mengubah entimem menjadi silogisme. 

(q) Beberapa siswa membacakan hasil pekerjaannya. 

(r) Siswa memanfaatkan kesempatan bertanya yang disediakan guru. 

(s) Beberapa siswa menjawab pertanyaan secara lisan yang diajukan guru. 

3. Kegiatan Penutup 

(a) Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 

(b) Siswa melaksanakan refleksi pembelajaran 

(c) Siswa melaksanakan tes akhir. 
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Penilaian dilakukan secara tertulis setelah pertemuan berakhir. 
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Soal Penilaian 

1. Ilmu pengetahuan berkembang melalui kegiatan penelitian. Dalam 

melaksanakan penelitian, sekurang-kurangnya ada lima langkah yang 

harus dilaksanakan oleh seorang peneliti. Tuliskan kelima langkah tersebut 

secara berurutan! 

2. Salah satu langkah dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. Ada 

dua cara penarikan kesimpulan. Tuliskan kedua cara tersebut! 

3. Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 

(a) SMA Negeri 1 Sindang terletak di pinggir jalan raya. 

(b) SMA Negeri 1 Sindang memiliki sarana belajar yang lengkap. 

(c) Guru-guru SMA Negeri 1 Sindang ramah-ramah. 

(d) Para siswa SMA Negeri 1 Sindang tidak sombong. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. Kalimat 

terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat sendiri. 

4. Kembangkanlah kalimat di bawah ini menjadi sebuah paragraf! Kalimat-

kalimat yang kalian buat itu merupakan fakta atau bukti bagi kalimat 

tersebut. 

Pemilu legislatif yang baru saja kita laksanakan merupakan pemilu yang 

terumit di Indonesia.  

5. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

a. Tono selalu bergerak dari satu meja ke meja yang lain ketika berada di 

kelas. 
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b. Tono selalu mengganggu teman-temannya saat mereka mengerjakan 

tugas. 

c. Saat bermain pun, Tono sering melakukan aksi nekat seperti seperti 

naik ke puncak tiang permaianan atau bergelantungan di pucuk pohon. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. 

Kalimat terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat 

sendiri.  

6. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

a. Sumur penduduk sudah tidak banyak mengeluarkan air. 

b. Ternak sudah lama tidak memperoleh makanan yang berupa 

rerumputan hijau. 

c. Pepohonan pun di mana-mana tampak melayu. 

d. Banyak sawah yang tidak tergarap lagi, tanahnya mengeras dan pecah-

pecah. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. 

Kalimat terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat 

sendiri. Simpulan itu merupakan penyebab dari kalimat a s.d. d 

7. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini! 

a. Pada tahun 2007 untuk dapat lulus SMA rata-rata nilai UN tidak 

kurang dari 5,00. 

b. Pada tahun 2008 untuk dapat lulus SMA rata-rata nilai UN tidak 

kurang dari 5,25. 
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c. Pada tahun 2009 untuk dapat lulus SMA rata-rata nilai UN tidak 

kurang dari 5,5. 

Gabungkanlah kalimat-kalimat di atas menjadi sebuah paragraf. 

Kalimat terakhir paragraf yang merupakan simpulan kamu buat 

sendiri. Simpulan itu dibuat dengan cara analogi. 

8. Buatlah simpulan berdasarkan kedua premis berikut! 

Premis mayor        :  Semua lulusan SMA  tahun 2008 dapat mengikuti tes 

SMPTN tahun 2009.  

Premis minor       : Anissa lulusan SMA tahun 2008. 

9. Buatlah entimem berdasarkan silogisme di bawah ini! 

Premis mayor        :  Semua perbuatan yang merugikan orang lain berdosa.  

Premis minor        :  Menipu itu perbuatan yang merugikan orang lain. 

Simpulan               :  Jadi, menipu itu berdosa. 

10. Perhatikan dengan seksama paragraf-paragraf di bawah ini! 

a. Setelah makan kepiting tadi malam saya muntah-muntah. Saya melihat 

tadi kamu makan kepiting juga. Tentu nanti kamu akan muntah-muntah 

juga seperti saya. 

Simpulan pada paragraf di atas belum tentu benar. Mengapa? 

b. Rizal bersekolah di SMAN 1 Sindang. Kelak ia pasti akan menjadi bupati 

Indramayu karena Bupati Yance juga bersekolah di sekolah itu.  

Paragraf di atas belum tentu benar. Mengapa? 

 

 


