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ABSTRAK 

Salmawati. 2022. Pengaruh media tayangan Tv Mata Najwa Terhadap 

Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi pada Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar. Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Pembimbing I Dr. Abdul Munir K.,M.Pd., dan pembimbing II Dr. 

Anzar, M.Pd. Masalah utama dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh 

media tayangan Tv Mata Najwa terhadap kemampuan menulis paragraf 

argumentasi pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3  Makassar. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hasil menulis paragraf argumentasi dengan 

menggunakan media tayangan Tv Mata Najwa pada siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar.Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

dengan rancangan one group pretest-postest design yang terdiri dari dua siklus 

dimana setiap siklus dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemua n. Prosedur penelitian 

ini meliputi  perencanaa, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 Makassar sebanyak 

24 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus pertama yang tuntas 

secara individual dari 24 siswa hanya 4 siswa atau 11,42% yang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) atau berada pada kategori sangat rendah. 

Secara klasikal belum terpenuhi karna nilai rata-rata diperoleh sebesar 45,68%. 

Sedangkan pada siklus II dimana dari 24 orang siswa terdapat 14 orang atau 

39,97% telah memenuhi KKM dan secara klasikal sudah terpenuhi yaitu nilai 

rata-rata yang diperoleh sebesar  45,67% atau berada dalam kategori sangat 

tinggi.Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan hasil 

menulis peragraf argumentasi pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 

Makassar dengan menggunakan media tayangan Tv Mata Najwa mengalami 

peningkatan. 

 

Kata kunci: menulis, paragraf argumentasi, tayangan Tv 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak zaman nenek moyang kita, bahasa telah digunakan untuk 

mengkomunikasikan makna yang ada dalam hati dan pikiran seseorang. 

Bahasa memungkinkan manusia untuk berkomunikasi dengan lingkungannya, 

khususnya dengan manusia lain. Manusia dapat menggunakan bahasa untuk  

berkolaborasi dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Bahasa 

mempunyai tujuan yaitu sebagai alat komunikasi manusia dalam usahanya 

berinteraksi satu sama lain. 

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu terlibat dan memiliki keinginan 

yang kuat untuk membantu orang lain. Kemampuan menulis merupakan salah 

satu aspek keterampilan berbahasa. Menulis adalah tugas yang sulit karena 

mereka yang dapat menulis juga dapat mendengarkan, membaca, dan 

berkomunikasi. 

Kemampuan menulis tidak akan diuji. Kemampuan menulis sering 

dianggap sebagai bakat bahasa yang paling sulit jika dibandingkan dengan 

keterampilan berbahasa lainnya. Menulis dan mengarang merupakan 

komponen pemerolehan bahasa yang paling dibenci oleh siswa dan guru, 

menurut Suparno dan Yunus (Ristiati Iskandarwassid, 2010). (Ristiati 

Iskandarwassid, 2010). Menurut dkk (2015: 65), kurangnya keinginan dalam 

diri siswa inilah yang menyebabkan siswa tidak menyukai/tidak menyukai 
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kegiatan menulis, yang menyebabkan siswa tidak menyukai/tidak menyukai 

menulis. 

 Siswa yang memiliki inspirasi belajar rendah dicatat sebagai latihan hard 

copy menjadi kegiatan yang melelahkan, merepotkan, dan kurang signifikan. 

Ketiadaan minat pada sebuah novel, hal baru atau elemen yang berbeda juga 

merupakan masalah dalam mencari cara untuk menulis. 

Salah satu variabel yang menarik adalah tidak adanya media imajinatif 

yang dapat memicu pemikiran baru dan lebih besar. Selain itu, siswa merasa 

sulit untuk mengomunikasikan pemikiran, renungan, perasaan, dan 

pertimbangan mereka dalam struktur yang tersusun. Hal ini karena tidak 

adanya dominasi jargon. Menguasai keterampilan mengarang, terutama 

mengarang bagian-bagian sulit di kalangan siswa belum mencapai hasil 

terbaik. 

Pengajaran pada dasarnya adalah pekerjaan sadar untuk menumbuhkan 

kemampuan SDM siswa dengan memberdayakan dan bekerja dengan latihan 

pembelajaran mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Brubacher (Suwarno 

2006:20), pelatihan adalah suatu proses untuk menciptakan potensi, kapasitas, 

dan batasan manusia yang secara efektif dipengaruhi oleh kecenderungan, 

kemudian, pada saat itu, disempurnakan dengan rutinitas yang bermanfaat, 

didukung oleh perangkat (media) yang diatur sedemikian rupa. cara, sehingga 

sekolah dapat dimanfaatkan untuk membantu orang lain atau diri mereka 

sendiri dalam mencapai tujuan bersama. 
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  Belajar adalah anugerah yang diberikan oleh siswa dengan tujuan agar 

cenderung menjadi proses mendapatkan informasi, kemampuan 

mendominasi, karakter, dan membingkai perspektif dan kapasitas siswa. Ide 

pengembangan oleh Corey dalam Sagala, (2011: 61) adalah interaksi di mana 

seseorang dengan sengaja mencari cara untuk mengizinkan siswa untuk 

mengambil bagian dalam praktik tertentu dalam keadaan luar biasa atau 

mendapatkan reaksi terhadap keadaan tertentu, belajar adalah bagian unik 

dari sekolah. Pembelajaran yang hebat digambarkan oleh tindakan siswa. 

Tujuan pembelajaran yang baik merupakan proses belajar mengajar yang 

tidak saja fokus terhadap hasil yang diperoleh siswa, adapun proses 

pembelajaran yang baik dapat diberikan kesepakatan besar, wawasan, seni, 

peluang dan kualitas dan siap memberikan perubahan mental dan 

menerapkannya dalam keadaan kita saat ini. 

Hal ini terkait dengan cara mengarang merupakan salah satu kemampuan 

berbahasa yang merupakan bukti nyata kemajuan pembangunan. Di antara 

sekian banyak jenis teks yang disusun, ada satu jenis yang menarik, yaitu teks 

publikasi khusus. Teks ini, yang juga disebut artikel, adalah jenis teks yang 

kompleks. Dikatakan demikian karena tulisan ini tidak hanya menahan apa 

yang dilihat melalui lima fakultas, misalnya menjelaskan, dialami melalui 

cerita, misalnya, kisah, ditawarkan melalui sudut pandang, misalnya, faksi, 

namun di samping itu. tercermin melalui pengaruh seperti ajakan. Dalam 

sebuah teks yang mengandung kerumitan seperti itu, realitas dan perasaan 

muncul dari perspektif mencari tahu bagaimana menulis. 
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Menurut Saparno dan Yunus 2008 (Dalman, 2018: 4), mengarang adalah 

tindakan penyampaian pesan (korespondensi) dengan melibatkan bahasa yang 

tersusun sebagai alat atau media. Selain itu, Tarigan 2005 (Dalman, 2018:4) 

mengemukakan bahwa mengarang adalah menurunkan atau menggambarkan 

gambar-gambar realistis yang menghasilkan bahasa yang dirasakan oleh 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca dan memahami gambar-

gambar realistis tersebut. 

Menulis paragraf argumentasi berpengang terhadap kurikulum yang 

berlangsung sekarang merupakan kurikulum (K13). Dalam kurikulum SMA 

kelas X, kompetensi dasar (KD) yaitu menulis gagasan yang mendukung 

suatu pendapat dalam bentuk paragraf argumentasi. Berdasarkan pengamatan, 

siswa mengalami kesulitan mengembangkan idenya dalam menulis paragraf 

argumentasi sehingga mengakibatkan siswa malas belajar. Solusinya agar 

siswa bisa mengembangkan idenya ketika menulis paragraf argumentasi 

adalah dibutuhkan perhatian orang tua yang lebih mengarahkan anaknya 

untuk sering membaca artikel  ataupun buku yang bersifat bacaan-bacaan, 

terlebih lagi bimbingan langsung dari gurunya pribadi. 

Keraf  berpendapat bahwa argumentasi (1987:3) merupakan salah satu 

bentuk bicara yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran atau perilaku 

seseorang, supaya mereka percaya dan akhirnya berperilaku seperti dengan 

apa yang penulis dan pembicara inginkan. Dalam argumentasi penulis dengan 

segala upaya merangkai fakta yang sedemikian rupa, agar kita bisa 

memperoleh  kebenaran dari pendapatnya tersebut.  
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Aceng Hasani (2005:43) merekomendasikan bahwa ide argumentasi 

adalah sebuah tulisan yang mencoba untuk mempengaruhi orang lain dengan 

memperkenalkan bukti yang memperkuat pertentangan dimana pertunjukan 

dilakukan secara koheren dan sungguh-sungguh dengan maksud bahwa 

pembaca atau penonton tertarik pada apa yang penciptanya. Sedangkan yang 

dikemukakan semi (2007:48) bahwa contoh tanda argumentasi merupakan ; 

(1) Tujuannya memengaruhi orang lain, (2)  membuktikan kebenaran suatu 

pernyataan dan suatu persoalan, (3) merubah pendapat pembaca (4) fakta 

yang menampilkan berupa bukti. 

Tayangan dalam bahasa adalah sesuatu yang ditayangkan 

(dipertunjukkan), film dan sebagainya yang bersifat persembahan. Televisi 

menurut Mushlihin (2012:2) adalah sebuah kerangka penyiaran gambar yang 

digabungkan oleh (suara) melalui tautan menggunakan perangkat yang 

mengubah cahaya (gambar) dan (suara) menjadi gelombang listrik dan 

mengubahnya kembali menjadi pilar cahaya yang terlihat dan suara yang 

dapat dilihat. 

Referensi Kata Besar Bahasa Indonesia (Rilis ketiga, 2003) berpendapat 

bahwa slot TV adalah lingkungan kerja yang rumit yang mempengaruhi 

banyak individu dengan berbagai jenis kemampuan. Jadi acara jaringan 

adalah media korespondensi massal untuk mendengar dan meninjau, yang 

mengalihkan pikiran dan data sebagai suara dan gambar sebagai aturan 

umum, baik terbuka dan tertutup sebagai proyek standar dan nonstop. 
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Kesimpulannya TV adalah hal yang paling sering dinonton oleh semua 

kalangan umur, dan menjadikannya sebagai sarana hiburan ketika lelah 

beraktifitas seharian. Salah satu tayangan TV yang paling digemari oleh para 

kalangan remaja, dewasa, dan orang tua khususnya wanita adalah program 

TV Mata Najwa yang ditayangkan di Trans 7. 

Tayangan TV sebuah kerangka penyiaran gambar yang digabungkan oleh 

(suara) melalui tautan menggunakan perangkat yang mengubah cahaya 

(gambar) dan (suara) menjadi gelombang listrik dan mengubahnya kembali 

menjadi pilar cahaya yang terlihat dan suara yang dapat dilihat. 

Referensi Kata Besar Bahasa Indonesia (Rilis ketiga, 2003) berpendapat 

bahwa slot TV adalah lingkungan kerja yang rumit yang mempengaruhi 

banyak individu dengan berbagai jenis kemampuan. Jadi acara jaringan 

adalah media korespondensi massal untuk mendengar dan meninjau, yang 

mengalihkan pikiran dan data sebagai suara dan gambar sebagai aturan 

umum, baik terbuka da n tertutup sebagai proyek standar dan nonstop. Mata 

Najwa dipandu langsung oleh pembicaranya yaitu seorang perempuan yang 

juga merupakan motivator ternama ialah Najwa Shihab yang akrab dipanggil 

Nana. Tayangan ini tidak hanya memberikan informasi atau fakta-fakta 

terjadi hari ini, tetapi juga memberikan kata-kata motivasi setelah informasi 

tersebut. Kata-kata motivasi itulah yang dapat membangkitkan semangat para 

anak muda baik itu pelajar pada masanya yang menonton tayangannya. 

Namun, masalah yang terjadi adalah kurangnya minat siswa yang ikut serta 

menonton tayangan ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya bahasa yang 
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digunakan oleh si pembicara terlalu sulit untuk mereka pahami sehingga 

mereka merasa jenuh dan bosan.  

Berdasarkan hasil pengamatan dari tayangan tv yang dikaitkan dengan 

proses pembelajaran siswa adalah Prestasi siswa dalam mencari tahu 

bagaimana menyusun bagian-bagian pecahan masih kurang. Mencari tahu 

cara membuat bagian yang terpecah-pecah masih mengalami masalah. 

Masalah yang terjadi adalah: Pertama, siswa benar-benar mengalami masalah 

dalam menciptakan pemikiran. Hal ini dikarenakan tidak adanya siswa yang 

melakukan persiapan. Kedua, para siswa menganggap bahwa membuat 

bagian pecahan adalah sesuatu yang sangat menantang. Ketiga, belum adanya 

kualitas menarik dari media pembelajaran yang digunakan selama 

pembelajaran. Hal ini terlihat dari kecenderungan pendidik yang hanya 

mengklarifikasi memanfaatkan strategi bicara. Oleh karena itu, salah satu 

metode untuk mengatasi masalah yang dicatat sebagai hard copy bagian ini 

adalah dengan menggunakan media dari tayangan TV Mata Najwa. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Media 

Tayangan TV Mata Najwa terhadap Kemampuan Menulis Paragraf 

Argumentasi pada Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 3 Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah penelitian 

adalah “Bagaimanakah Pengaruh Media Tayangan Tv Mata Najwa terhadap 

Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi pada Siswa K elas X SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan Pengaruh Media Tayangan TV Mata Najwa terhadap 

Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi pada Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar. 

D. Manfaatt Penelitiann 

Penelitiiberharapppenelitianniniidapattmemberiimanfaattsecaraateoretis  

dannpraktiss. 

1. ManfaattTeoretiss 

Penelitian inii diharapkanndapatttbermanfaattuntukkpengembangann 

pengajarannBahasaadannSastraaIndonesiaalebihhkhusussuntukkkemampuan 

menulissparagraffargumentasi. 

2. ManfaattPraktiss 

a. Bagii guruu 

Penelitian ini dapat membangun kecukupan pembelajaran di wali kelas, 

terutama mencari cara menyusun paragraf yang argumentasil dan dapat 

menambah bahan pemikiran dan kontribusi untuk memilih strategi 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

b. Bagii siswaa Eksplorasi ini dapat membangun kecukupan pembe               

Penelitia ini dapat menambah peluang siswa yang signifikan untuk 

berkembang, dapat memperluas keuntungan siswa dalam belajar 

bagaimana menyusun bagian yang terpecah-pecah, dan melatih siswa yang 

direkam sebagai hard copy bagian yang kontroversial.
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BABbII 

KAJIANnPUSTAKAaDANaKERANGKAaPIKIR 

A. KajianaPustakaa 

Kajian pustaka diuraikan dalam penelitia n ini pada dasarnya digunakan 

sebagai sumber perspektif untuk membantu dan menjelaskan peneltian ini dan 

struktur hipotetis yang dipandang dapat diterapkan pada penelitian ini 

diuraikann sebagai berikut. 

1. Penelitiannyangnrelevan 

a. Pengaruh Pemilihan Tayangan Televisi Terhadap Perkembangan 

Sosialisasi Anak. Dewi Juni Artha, 2016. Pengaruh Pemilihan Acara 

Televisi Terhadap Perkembangan Sosialisasi Anak. Buku harian. Dosen 

Bertahan Lama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. TV kini 

telah menjadi pendamping yang efektif mengunjungi anak-anak. Memang, 

bahkan dalam iklim keluarga di mana wali disibukkan dengan pekerjaan di 

luar rumah, TV memiliki kapasitas ganda, terutama sebagai moderator 

hiburan dan juga sebagai pengganti tugas wali dalam menjalani rutinitas 

sehari-hari anak-anak. TV dapat mempengaruhi penontonnya secara 

berbeda, terutama anak-anak. Baik sebagai akibat tertentu maupun akibat 

yang merugikan. Melalui TV, anak-anak muda dapat menyaksikan setiap 

tayangan yang mereka butuhkan, mulai dari tayangan yang layak untuk 

digunakan hingga tayangan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Saat ini 

banyak stasiun selama 24 jam. Namun, sayangnya tidak semua program 

acara tersebut memberikan dampak positif terhadap anak. Banyaknya 
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program acara yang bermuatkan unsur kekerasan, seks, bullying, dan lain 

sebagainya yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Hanya 

sedikit sekali tayangan TV yang mengandung unsur edukasi dan 

memberikan pesan moral yang baik terhadap anak-anak. Dalam hal ini 

peranan orang tua sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif 

tersebut. Terutama dalam hal mengawasi, mengontrol, dan memilih 

tayangan TV yang layak dikonsumsi anak. Tulisan ini mencoba untuk 

mengulas pengaruh pemilihan tayangan TV terhadap perkembangan 

sosialisasi anak. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti adalah 

penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan s ubjek berbeda 

yaitu perkembangan sosialisasi anak sedangkan peneliti menggunakan 

media tayangan TV Mata Najwa pada kemampuan menulis paragraf 

argumentasi. 

b. Penggunaan Media Tayang Sebagai Upaya Meningkatkan Perhatian Siswa 

Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas X  SMA 

NEGERI 7 SURAKARTA Tahun Pelajaran 2008/2009. Andria Ekawati. 

2009. Penggunaan Media Tayang Sebagai Upaya Meningkatkan Perhatian 

Siswa Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas X 

SMA NEGERI 7 SURAKARTA Tahun Pelajaran 2008/2009. Skripsi. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Pendidikan dalam era modern semakin bergantung pada tingkat 

kualitas, antisipasi dari para guru untuk menggunakan berbagai sumber 

yang tersedia, mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa untuk 
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mempersiapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berpikir 

siswa agar lebih kritis dan kreatif. Namun di sisi lain kita menghadapi 

kenyataan yang sangat memprihatinkan terkait dengan siswa pada saar 

mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Media pembelajaran merupakan 

salah satu sarana prasarana pengajaran yang dapat menunjang proses 

belajar-mengajar. Selain media pembelajaran, varasi metode pengajaran 

yang digunakan oleh guru juga berpengaruh positif terhadap perhatian 

siswa. Dilengkapinya media pembelajaran dalam proses belajar-mengajar, 

maka siswa akan lebih termotivasi untuk giat dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan memungkinkan siswa itu lebih giat dalam belajar. Selain 

itu, keterampilan guru dalam memberikan variasi m etode pengajaran juga 

dapat menjadi sarana peningkatan perhatian siswa. Penggunaan metode 

pengajaran yang monoton mengakibatkan kebosanan pada siswa, 

dikarenakan guru hanya menggunakan metode mengajar yang sama tiap 

melakukan kegiatan belajar-mengajar. Penelitian tindakan kelas bertujuan 

untuk memperoleh cara meningkatkan serta memanipulasi perlakuan 

dalam pembelajaran agar kinerja kelas meningkat. Dalam hal ini dapat 

diambil beberapa contoh masalah yang terjadi pada proses belajar-

mengajar. Penyampaian materi melalui metode ceramah kurang efektif 

dalam pelaksanaanya, terbukti dengan banyaknya siswa yang lebih senang 

berbicara dengan teman pada saat guru menjelaskan materi. Akhirnya 

solusi yang dipilih adalah penggunaan media tayang yang nantinya 

diharapkan dapat meningkatkan perhatian siswa dalam mengikuti 
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pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan penelitian ini dengan 

yang akan diteliti adalah penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas (PTK) sedangkan peneliti menggunakan penelitian eksperimen. 

c. Kemampuan Menulis Paragraf Argumentasi Siswa Kelas X SMA 

NEGERI 7 PADANG. Yeni Susanti. 2013. Kemampuan Menulis Paragraf 

Argumentasi Siswa Kelas X SMA NEGERI 7 PADANG. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Bung Hatta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 

kurangnya pemahaman siswa di kelas untuk memilih paragraf argumentasi  

SMA Negeri 7 Padang. Tujuan penelitian untuk menggambarkan 

kemampuan siswa kelas X SMA Negeri 7 Padang menulis paragraf dengan 

jumlah 20 siswa, paragraf dilihat dari karakteristik argumen paragraf. 

Teori yang digunakan adalah mempresentasikan tentang penulisan dan 

disampaikan oleh Jos.Daniel Perera tentang paragraf argumen. Penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. 

Berdasarkan penelitian masalah dan analisis yang dilakukan menemukan 

bahwa lebih dari cukup siswa menulis essai paragraf dalam argumen. 

Berdasarkan empat ciri-ciri argumen (1) penulisan argumen dimaksudkan 

untuk meyakinkan orang lain, (2) berusaha membuktikan kebenaran atau 

pernyataan atau masalah, (3) perubahan pendapat pembaca, (4) fakat yang 

ditampilkan sebagai bahan pembuktian, paling luas yang digunakan adalah 

poin kedua dan keempat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menulis paragraf argumentasi kelas X SMA Negeri 7 Padang dengan 
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argumen khasnya paragraf cukup banyak diklasifikasikan sebagai lebih 

dari 20 siswa atau (77,92). Penelitian ini hampir sama dengan yang akan 

diteliti peneliti, hanya saja penelitian ini hanya berfokus pada kemampun 

menulis paragraf argumentasi siswa sedangkan peneliti akan berfokus pada 

keterkaitan kemampuan menulis paragraf argumentasi melalui media 

tayangan TV Mata Najwa. 

2. Hakikat Menulis 

Menulis merupakan suatu bentuk eksistensi, ialah ke  mauan untuk 

berproses secara kreatif-aktif dan tetap-bertahap (Kurniawan, 2014: 2). Seperti 

penjelasan tersebut, Kurniawan (2014: 30-31) dapat dikemukakan bahwa, 

menulis kreatif terhadap siswa merupakan menulis pengetahuan yang didapati 

dan menggambarkan fantasi serta imajinasi anak. Kreativitas yang dimaksud 

disini merupakan proses imajinasi serta fantasi anak, pengelolaan pengalaman 

sendiri merupakan karya kreatif  yang trdapat gammbar  yang baik.  

Menurut Siregar (Pamusuk, 1984: 116) berpendapat tentang menulis 

adalah sesuatu untuk berdiskusi. Menulis merupakan suatu bentuk dialog dan 

diskusi terhadap seseorang  dimanapun dan kapan saja. Melalui tulisan 

manusia bisa berdiskusi atau berbicara keapada setiap manusia baik 

pengalaman-pengalaman, perasaan, duka cita, dan kegembiraan. Seperti 

halnya, dengan menulis seseorang bisa dan dapat berdialog dengan pembaca 

terhadap apapun, selain mengutarakan isi pikirannya, pendapatnya, protes dan 

kegagalannya dapat disalurkan  dalam karya-karya sastra.  

Menulis adalah sesuatu atau perilaku penyampaian pesan yang 
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menggunakan bahasa tulis sebagai tempat dan medianya. Pada situasi 

sekarang ini, keterampilan menulis mempunyai mamfaat yang sangat baik 

dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pekerjaan seseorang membutuhkan 

keterampilan menulis. Maka dapat melakukan sosialisasi terhadap lingkungan 

yang efektif, setiap orang perlu memiliki  kemampuan menulis. Sama halnya 

mempunyai kemampuan menulis, orang dapat berperan dalam mempengaruhi 

serta menentukan kehidupan bermasyarakat dan dalam komunikasi sosialnya. 

Dengan mempunyai kemampuan menulis yang baik, segala pokok, kreativitas, 

atau perasaan bisa tersamapikan terhadap seseorang lainnya dalam ruang serta 

waktu yang sangat tidak terbatas. 

Sedangkan penjelasan dari pengertian menulis adalah, bisa disimpulkan 

bahwa menulis adalah kemampuan kreatif untuk menyampaikan hasil pikiran, 

gagasan, pendapat, perasaan serta sebagai melalui bentuk tulisan kreatif 

seperti pada karya sastra. Menulis adalah peristiwa berdialog yang produktif 

serta ekspresif  karena melalui menulis seseorang bisa mengutarakan 

perasaannya terhadap orang lain. 

3. Paragraf Argumentasi 

a. Pengertian Paragraf Argumentasi 

menurut Alwasilah (2005: 116) Argumentasi adalah eksposisi yang 

menunjukkan kenyataan atau kepalsuan suatu penegasan (proklamasi). 

Sedangkan menurut Aceng Hasani (2005: 43) Argumentasi adalah sejenis 

eksposisi yang berusaha mempengaruhi orang lain dengan memperkenalkan 

bukti sebagai pendukung argumentasi yang diungkapkan secara cerdas dan 
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otentik dengan maksud pembaca atau audiens yang tertarik. Menurut 

Alwasilah (dalam Keraf, 1987: 12) , argumentasi adalah esai yang bertujuan 

untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan. Begitupulah 

dengan pendapat Erlin (dalam Keraf, 1987: 13),   Paragraf argumentasi 

merupakan seatu paragraf dan gagasan utamanya dikembangkan untuk  

melaporkan pendapat, ulasan, pokok pembahasan serta ide dari penulisnya. 

Paragraf argumentasi bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca 

uuntuk memiliki pendapat yang sama terhadap pendapat penulis. Agar 

tujuannya bisa mencapai, paragraf argumentasi bisa disertai dengan fakta-

fakta akurat sama halnya research, data, teori ahli, contoh yang lainnya. 

Seperti ini dilakukan untuk memperkuat  pikiran yang disampaikan pada 

paragraf tersebut, sehingga pikiran atau pendapat kamu tidak hanya sekadar 

omongan kosong belaka serta sipembaca bisa merasa yakin bahwa akhirnya 

bisa sependapat dengan pemikiran penulis.  

Jadi, dapat disimpulkan dari pengertian menurut para ahli adalah jenis 

paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan penulis dengan disertai bukti dan 

fakta. 

b. Langkah-langkah Penulisan Paragraf Argumentasi 

Menurut Alwasilah (2005: 116),  ada beberapa langkah-langkah untuk 

menulis suatu paragraf argumentasi: 

1. Menentukan Tema 

Kata tema berasal dari bahasa Yunani subjek yang berarti "titik" atau 

"distrik". Tema yang bisa memberikan realita. Poin dan sumber serta topik 
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terdiri dari beberapa pertemuan, persepsi, informasi, kesimpulan, dan pikiran 

kreatif yang merupakan satu kesatuan. Seperti tema: Mengerjakan pekerjaan 

wanita 

2. Mencari Tahu Subjeknya 

Metode untuk menentukan subjek adalah sebagai berikut: direncanakan 

dalam kalimat yang tepat, memiliki fokus pemikiran yang disatukan dan 

merupakan premis dari keseluruhan eksposisi, secara konsisten membuat topik 

memiliki komponen kebaikan (kebenaran) dan tidak terlalu banyak sebagai 

redundansi topik yang telah diajukan oleh seseorang. Seperti topiknya: 

SLIMGARD (Siswa Jakarta melacak aksi untuk menurunkan 30 kg dalam 

waktu sekitar empat belas hari). 

3. Membuat Cetak Biru 

Cara lain adalah sebagai berikut: mengungkapkan alasan yang jelas, setiap 

bagian dapat berisi satu, diatur dengan sengaja dan koheren, penggunaan 

gambar diperlukan dan mantap. Misalnya Klarifikasi wanita Klarifikasi SDM 

Pekerjaan wanita. 

4. Mengumpulkan informasi atau kenyataan 

Ini harus dimungkinkan melalui web, laboratorium, perpustakaan, 

perasaan yang memenuhi syarat, buku referensi, referensi kata, laporan 

penelitian, majalah, makalah, artikel sensasional,dan lain-lain. 

5. Mengembangkan kerangka 

Mengembangkan kerangkan menggunakan metode  sebagai berikut:  
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a) Genus : paragraf argumentasi dapat dikembangkan tarif dengan 

argumen-argumen dan menggunakan kelas dan Genus menjadikan suatu 

hal-hal sentral dan pertentangan digunakan sebagai pemikiran ilustratif. 

b) Definisi: dilakukan sebagai metode untuk mengenali dan 

menggambarkan gagasan tentang sesuatu secara mendalam. 

c) Keadaan dan akibat logis atau akibat yang ditimbulkan: kemajuan 

bagian dapat dimanfaatkan untuk siklus penalaran yang berkualitas yang 

menjadi pemikiran pokok serta dampak dan pemikiran ilustratif. 

Menurut keadaan dan hasil logikanya, dibedakan menjadi beberapa 

macam, untuk lebih spesifiknya: Satu alasan mendapat satu dampak, 

satu alasan mendapat banyak dampak, dan rantai penyebab: penyebab 1 

menyebabkan satu dampak, dampak 1 menjadi penyebab 2, dampak 2 

menjadi penyebab 3 yang menyebabkan dampak 3, dll. 

d) Kemiripan: memiliki artikulasi dan kemiripan antara beberapa hal. Hal 

utama yang dapat ditemukan adalah pemikiran prinsip dan hal kedua 

yang memiliki kesamaan adalah pemikiran ilustratif. 

e) Korelasi: dapat mengkomunikasikan persamaan dan perbedaan antara 

keduanya. Salah satu yang melihat menikmati tangan atas satu hal yang 

membuat alasan untuk korelasi. Yang membuat premis korelasi adalah 

prinsip pemikirannya. 

f) Inkonsistensi logis: memanfaatkan hubungan dua hal. Sang pencipta 

bertengkar tentang suatu hal dan pikiran, kemudian, pada saat itu, 
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menawarkan perspektif yang berlawanan. Penilaian yang diperkenalkan 

sebagai alasan tes berubah menjadi pemikiran prinsip. 

g) Seperti : memaparkan suatu pikiran dan hal sebagai pikiran pokok, 

kemudian diberikan contoh sebagai argumen yang sekaligus adalah 

pikiran penjelas. 

c. Ciri-ciriPParagraf Argumentasiii 

Menurut Alwasilah (2005: 120),  Sebuah bagian dapat disebut bagian yang 

kontroversial jika memiliki kualitas yang menyertainya. 

1) Berisi perspektif, anggapan dan keyakinan pencipta tentang masalah ini; 

2) Memiliki informasi nyata yang digunakan untuk membujuk pembaca; 

3) Membedah dan memberi persamaan; 

4) Diakhiri dengan suatu akhir yaitu sebagai penilaian yang lebih ekstensif,    

bukan penegasan kembali tema utama. 

   d. Jenis-jenisPParagraf Argumentasiii 

Menurut Alwasilah (2005: 121) Bagian argumentasi disusun menjadi dua, 

menjadi spesifik yang ditunjukkan dengan cara di mana subjek fundamental 

ditumbuhkan, khususnya bagian kausal pertentangan dan bagian alasan 

dampak. 

1) Keadaan dan hasil logis Pertentangan 

Bagian pertikaian kausal dimulai dengan penilaian sebagai alasan untuk 

suatu masalah tertentu yang pada akhirnya dikoordinasikan untuk tujuan yang 

luas dan dikenal sebagai dampak dari sebab-sebab tersebut. 

2) Keadaan dan bagian-bagian argumentasi hasil logis 
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Diharapkan sebagai pengembalian dari kemajuan bagian-bagian yang 

garang dan keadaan yang dirancang dan hasil yang logis. Untuk bagian kausal 

pertentangan, kemajuan dimulai dari suatu kondisi dan merupakan dampak 

dari suatu masalah. Dari sini, bagian tersebut dibuat menuju pusat masalah dan 

menjadi bagian dari munculnya peristiwa-peristiwa tersebut. 

4. Media Tayangan TV Mata Najwa 

Persembahan disini tidaklah pertama tampil di siaran TV Indonesia. 

Sepertinya sudah ada pada 25 November 2009 di Metro TV, pada saat ini 

sudah bisa menonton acara talkshow diacara stasiun televisi lainnya, Trans 7. 

Persembahan yang tampil setiap hari Rabu malam dibawah oleh seorang 

perempuan dan pastinya banyak dikagumi pada  pemuda dan pemudi di 

Indonesia karena mampu memberikan motivasi dan menginspirasi pemuda 

dan pemudi agar lebih berani serta percaya diri dan yakin didepan publik. 

Perempuan memiliki nama yang sangat indah yaitu, Najwa Shihab. Wanita  

dari salah satu tokoh agama dan dihormati di Indonesia, Quraish Shihab. 

Mata Najwa pernah tidak tayang di pertelevisian Indonesia pada 23 

Agustus 2017 di Metro TV dengan tayang terakhir bernama “Catatan Tanpa 

Titik”. Dan akhirnya kembali tayang  pada stasiun televisi yang berbeda. 

Tranz 7, mulai 10 Januari 2018. Dimulailah pertemuan baru Mata Najwa agar 

mampu dan bisa tampil lebih segar dan bisa  lebih dekat dengan masyarakat, 

bertemu dengan penonton televisi di stasiun televisi yang begitu banyak 

diminati semua orang dan tidak  hanya semata-mata fokus dibidang politik dan 

pemerintahan. (sama halnya pesan pemirsa diacara televisi pertamanya).  
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 Sebuah tayangan Mata Najwa yang mengupas tuntas federasi pemain bola 

Indonesia (PSSI). Sebuah tayangan Mata Najwa berada diacara televisi yang 

berbeda namun dengan kualitas  sama, lebih menarik. Yang pasti  menariknya 

lagi ialah saat hadirnya Mata Najwa kembali kehadapan masyarakat saat 

sangat mempengaruhi pada apa yang sedang di lingkungan masyarakat 

Indonesia. 

Bukanlah, tidak dipungkiri memang tayanganya masih begitu kental 

dengan aroma pembahasan politik Indonesia (kekuasaan dan proses 

pengalaman sistemnya). Sebagian  permasalahan politik yang begitu hangat 

dibicarakan masyarakat dan warga-net bagus dijadikan seperti topik panas di 

mejanya. Didukung dengan gaya  publikasi yang menarik, tayangan selalu 

ramai dengan penonton terutama tokoh politik, terus menerus  membuat 

banyak  yang menonton saat masalahnya adalah tentang korupsi yang 

mengikis tubuh Indonesia ini  berhasil diberitahukan ke publik. 

Acara ini membuat warga sangat berharap pada tayangan ini bisa 

membantu mereka untuk membongkar  apa yang tidak diketahui. Ditambah 

lagi, saat keberadaan bahwa dengan tayangnya Mata Najwa, kasus-kasus yang 

sulit di Indonesia dapat diungkap dan diselesaikan secara baik dan efesien, 

diselesaikan pada orang  yang lebih tepat dan berpengalaman dalam hal 

tersebut.  

Mata Najwa merupakan  suatu  tayangan televisi, namun kehadirannya 

sangat  berhasil membuat masyarakat bisa bernafas lebih tenang. Karena, 

semua masalah pribadi mereka, segala praduga tak bersalahnya, serta kemauan 
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bisa  melihat setiap  kasus  bagai hantu (datang dan hilang kapan saja) bisa 

juga dan dapat disampaikan disini dengan perantara pembicaraan Najwa 

Shihab sangat faktual, lugas dan tegas. 

Terutama, bila kurang maksimal disampaikan dengan dukungan data yang 

kurang lengkap kini hanya membahas permulaan  saja, dan mungkin itu hanya 

mungkin talkshow gosip dan selalu terfokus mengungkapkan subjektivitas 

belaka, tanpa diimbangi dengan objektivitas. Sebagai masyarakat umum yang 

hanya dapat melihat segala tayangan  yang disajikan ditelevisi, tentu kita patut 

bersyukur masih memiliki  program pertelevisian begitu terbaik  serta bisa 

membantu setiap warga dapat semakin mengenali negaranya masing-masing. 

Sehingga kita tahu apa yang sedang dialami dan bagaimana mekanisme cara 

untuk  menghadapi fenomena tersebut.  

Kini Mata Najwa  dan warga hanya berharap bahwa suaranya yang begitu 

mejemuk ini bisa disampaikan  kepada pihak-pihak terkait, dan  harus 

mendengar  serta mencatat didalam pikiran  mereka. Meski tidak memiliki 

media untuk menyampaikan aspirasi seperti tayangan saat ini, warga  kini  

bisa  terus melihat setiap fakta diubah menjadi suatu misteri dan  kemudian 

menjadi dongeng dan bisa ditularkan dari mulut ke mulut tanpa bisa dipastikan 

kebenarannya. Dengan acara ini saja, semua warga akan yakin bahwa 

keberanian dalam mengungkapkan  kebenaran  tidak begitu  berbahaya bagi 

keselamatan.  

Disituasi saat yang lebih bebas dan bertanggung jawab seperti ini, semua 

warga memiliki  hak agar  mendapatkan kenyataan  yang sebenarnya, bukan 
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kenyataan  yang telah tertaburi dengan upaya menyelamatkan diri masing-

masing. Terbebas dari keberadaan pembawa acaranya sudah pasti memberi 

pengaruh yang sangat luar biasa di meja perdebatan itu, semua  penonton 

televisi tentu sangat mengapresiasi banyak  orang yang siap  terlibat pada 

tayangan itu, semua bintang tamu yang memberanikan  hadir ditayangan ini. 

Mereka sangat luar biasa terkhusus politik.  

Mata Najwa merupakan  manusia yang patut diberikan apresiasi dari setiap 

kemampuannya (keberaniannya mengungkap fakta) adapun kekurangannya 

(ketidak mampuan menyembunyikan setiap fakta dengan kilah  yang 

didalamnya senyum audience dan public). Maka dari itu, bukan hal yang 

berlebihan jika warga menilai setiap  tayangan di televisi sudah dan mampu 

member pengaruh pada kehidupan disetap kondisi apapun. Brbagai tayangan  

yang  disampaikan terhadap  warga bersama pilihan yang diitentukan oleh 

setiap warga 
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B. BAGAN KERANGKA PIKIR 
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C. HIPOTESIS 

 Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2014: 96), spekulasi 

merupakan solusi yang tidak kekal terhadap definisi masalah pemeriksaan. 

Seharusnya singkat, dengan alasan bahwa tanggapan yang diberikan hanya 

berdasarkan hipotesis penting, belum berdasarkan kenyataan eksperimental yang 

diperoleh melalui pengumpulan informasi. Sejalan dengan itu, teori juga dapat 

dinyatakan sebagai tanggapan hipotetis terhadap rencana suatu masalah 

pemeriksaan, belum merupakan tanggapan yang tepat dengan informasinya. 

Hipotesis penelitian akan di uji dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

H1 : Diterima apabila nilai thitung ≥ ttabel pada taraf signifikan 0,05% 

H0 : Tidak diterima apabila nilai thitung ≤ ttabel pada taraf signifikan 0,05% 

 Keterangan: 

1. Hipotesis Nol (H0) 

Merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan atau pengaruh anatara 

variabel sama dengan nol. Dalam hipotesis nol ini tidak terdapat pengaruh 

pada tes awal (Pre-test). Bila nilai signifankansi, t > 0,05, maka H0 ditolak, 

artinya tidak terdapat pengaruh penggunaan media tayangan TV Mata Najwa 

terhadap kemampuan menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar. 

2. Hipotesis (H1) 

 Terdapat pengaruh apabila nilai signifikansi t < 0,05, maka H1 diterima. 

Dalam hipotesis H1 terdapat pengaruh penggunaan penggunaan media 

tayangan TV Mata Najwa terhadap kemampuan menulis paragraf argumentasi 

pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 Makassar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis eksplorasi kuantitatif. Pemeriksaan ini 

seharusnya merupakan eksplorasi kuantitatif karena pemeriksaan ini bergantung 

pada cara berpikir positivisme yang digunakan untuk memeriksa populasi dan tes 

tertentu. Menurut Sugiyono (2013:7), pemeriksaan kuantitatif adalah penelitian 

dalam pandangan cara berpikir positivisme yang digunakan untuk melihat 

populasi atau tes tertentu, pengumpulkan informasi dengan 

menggunakaninstrumen penelitian, dan membedah informasi kuantitatif/terukur 

sepenuhnya bertujuan untuk menguji yang telah ditetapkan.   

Dalam penelitian ini pencipta menggunakan metodologi kuantitatif dengan 

jenis penelitian pra-tes (Pre-eksperimental). Pemeriksaan ini belum diatur sebagai 

percobaan yang ideal atau asli karena tidak ada faktor kontrol yang digunakan 

dalam pemeriksaan. 

 penelitian yang digunakan adalah One Group Pretest-Posttest Plan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013:74), Konfigurasi Pretest-Posttest One 

Group ini menggunakan one group subject. Pada tipe Konfigurasi One Group 

Pretest-Posttest, t pre-test mula-mula diselesaikan tanpa diberi perlakuan, 

kemudian diberikan perlakuan menggunakan  media tayangan TV Mata Najwa, 

setelah itu dilakukan post-test. 
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1. Teks awal (pre-test) 

Teks Ini memasuki tahap treatment. Pretest ini diarahkan untuk 

menentukan kemampuan siswa dalam menyusun paragraf-paragraf 

kontroversial sebelum pemanfaatan media Transmisi Mata Najwa dalam 

pembelajaran. 

2. Treatment (perlakuan) 

             Pada kesempatan ini, penulis melibatkan televisi Mata Najwa sebagai 

media dalam pembelajaran menulis paragraf argumentasi 

3. Tes terakhir (post-test) 

Setelah melewati tahap treatment, kegiatan selanjutnya yang akan 

dilakukan adalah posttest untuk mengetahui efek samping dari penggunaan media 

Transmisi Mata Najwa. Sesuai Sugiyono, (2017: 74) penggambaran konfigurasi 

eksplorasi dapat digambarkan sebagai berikut. 

Data: 

O1 : Skor pra-tes 

X : Treatment 

O2 : Post-test setelah diberikan treatment. 

Dalam perencanaan ini terdapat dua macam faktor yang digunakan dalam 

interaksi eksplorasi, yaitu: 

1. Faktor bebas (X): pemanfaatan media program Televisi Mata Najwa 

2. Variabel bawahan (Y): hasil belajar menyusun paragraf argumrntasi. 
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B. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Penduduk adalah suatu wilayah spekulasi (penelitian/penjumlahan) yang 

terdiri dari barang-barang/subyek yang mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak 

diatur dengan pemeriksaan untuk dikonsentrasikan dan kemudian mencapai 

penetapan (Sugiyono, 2017:297). 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua kelas X SMA Muhammadiyah 3 

Makassar, yaitu kelas X MIPA  dengan jumlah 24 siswa. 

Tabel 3.1  Jumlah Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 3 Makassar 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 X MIPA 24 orang  

Jumlah 24 orang 

   

Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Muhammadiyah 

3 Makassar, dan data-data yang diperlukan peneliti dalam terlaksananya 

penelitian. Sumber data disini diperoleh dari, siswa dan lingkungan sekolah. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diperiksa. 

Dengan asumsi eksplorasi dipimpin oleh sebagian mas yarakat, maka dapat 
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dikatakan bahwa penelitian tersebut merupakan studi contoh (Arikunto, 

2006:131). 

C. Instrumen Penelitiann 

Instrumen dalam penelitian iniiadalahhpeneliti sendiri dengan memberikan 

tugas kepada siswa untuk menulis paragraf argumentasi secara terbimbing 

dengan menggunakan media tayangan TV Mata Najwa dalam pembelajaran. 

Dari tugas tersebut dapat diteliti bagaimanakah kemampuan siswa dalam 

menulis paragraf argumentasi dilihat dari mendeskripsikan unsur-unsur paragraf. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pre-test sebelum 

perlakuan kemudian post-test setelah perlakuan. Berikutt inii adalahh uraiann 

kategorii nilaii kemampuan menulisssiswa.    

Tabell..3.2 KategoriiNilaiiSiswaadalammMenulis Paragraf Argumentasi 

Noo RentanggNilaii Kategorii 

11 885%-100% Sangattbaikk 

22 775%-84% Baikk 

33 661%-74% Kurangg 

44 00%-60% Sangatt kurangg 
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Dariitabelldiatas,ssiswadikatakannberhasillatauumencapaiikategoriisangattbai

kkjikaamemperolehh nilai885%-100%,ketegoriibaik775%-84%, kategorii 

kurangg61%-74%, dann kategorii sangatt kurangg0%-60%. 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas, media tayangan TV Mata Najwa merupakannsalahhsatuu 

metodeepembelajarannyanggederhana, dann merupakann media yangg 

palinggbaikkuntukkpermulaannbagiaparaaguruuyanggbaruumenggunakann 

pendekatann pembelajarann (Isjoni, 2013: 143). 

2. Variabel terikat, pembelajaran menulis paragraf argumentasi sebagai proses 

belajar didukung oleh serangkaian komponen pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran menulis paragraf argumentasi. 

3. Media tayangan atau gambar hidup merupakan gambar-gambar dalam frame 

diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar 

terlihat gambar itu hidup. Tayangan yang dimaksudkan di sini adalah 

tayangan melalui televisi sebagai alat audio visual untuk pelajaran, 

penerangan, atau penyuluhan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali 

pertemuan. Pertama, pengumpulan data kelompok pre-test dilakukan dengan 

cara berikut. 

1. Guru menjelaskan materi memproduksi teks paragraf argumentasi serta 

kegiatan yang akan dilakukan.  
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2. Siswa menulis teks paragraf argumentasi.  

3. Setelah siswa selesai mengerjakan tugas yang diintruksikan, lembaran kerja 

siswa dikumpulkan dan diperiksa berdasarkan indikator.  

Kedua, guru mengajarkan materi tentang menulis paragraf argumentasi 

dengan menggunakan media tayangan TV Mata Najwa dan melakukan latihan 

menulis teks paragraf argumentasi.  

   

 

Episode 1: Dipaksa ngantor saat PPKM darurat, pekerja diminta 

berbohong saat disidak. Dilema Negeri  +62(part 1) Mata Najwa.    

(Mata Najwa, dipublikasikan tanggal 15 Juli 2021). 
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Episode 2:  Curhat emak-emak cari nafkah. Dilema aparat dilapangan. 

Dilema Negeri +62(part 2) Mata Najwa.  

(Mata Najwa, dipublikasikan tanggal 15 Juli 2021). 

 

Ketiga, pengumpulan data kelompok posttest dilakukan dengan cara berikut. 

1. Guru memberikan test kepada siswa untuk menulis paragraf argumentasi 

sesuai dengan struktur dari teks paragraf argumentasi (ciri-ciri paragraf, dan 

jenis paragraf).  

2. Setelah selesai menulis teks paragraf argumentasi, tugas siswa dikumpulkan 

dan dianalisis berdasarkan aspek yang diteliti. 

F. Teknik analisis data 

Prosedur penyelidikan informasi dalam penelitian ini menggunakan 

strategi pemeriksaan kuantitatif. Informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan 

akan diselidiki dengan menggunakan penyelidikan faktual yang bersifat 

elucidating dan inferensial. Penyelidikan informasi kuantitatif dalam penelitian 



32 

 

 

 
 
 

ini digunakan untuk mengukur derajat penyusunan yaitu dengan melihat akibat 

dari prestasi siswa yang dicatat sebagai hard copy bagian garang sebelum 

perlakuan (pre-test) dengan akibat dari penyusunan bagian-bagian kontroversial 

setelah perlakuan (post-test). Selanjutnya sarana dalam menginvestigasi 

informasi tes dengan model One Gathering Pretest – Posttest test adalah sebagai 

berikut. 

Dalam tinjauan ini, informasi yang dikumpulkan akan diselidiki 

menggunakan strategi faktual yang menarik dan pemeriksaan terukur yang dapat 

disimpulkan. Informasi teknik eksekutif yang digunakan adalah; 

1. Membuat Skor Mentah 

Skor kasar dibuat dengan mempertimbangkan aturan untuk menyusun 

bagian yang garang. Sudut yang dievaluasi dan beban terpisahnya digambarkan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian 

No Aspek Penilaian Skor Bobot Skor 

X 

Bobot 

1.  Mengandung pendapat, pandangan 

serta keyakinan penulis terhadap 

suatu objek 

5 5 25 

2.  Memiliki bukti, fakta, dan data akurat 

yang meyakinkan pembaca 

5 4 20 
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3.  Menerangkan permasalahan dengan 

cara menganalisa dan 

menganalogikan 

5 5 25 

4.  Melakukan pengembangan kerangka 

par agraf yang sudah dibuat 

5 4 20 

5.  Memberikan kesimpulan dalam 

bentuk pendapat secara logis 

5 2 10 

Jumlah   20 100 

 

D ari tabel di atas dapat diketahui siswa akan mendapatkan skor maksimal 

100 apabila soal dikerjakan dengan benar ( Sugiyono, 2009: 28) . Nilai akhir 

hasil tes diperoleh dengan cara: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 ∶  
Jumlah bobot yang diperoleh

Jumlah total bobot
 𝑋 100

= 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 

Standar keberhasilan dalam menulis paragraf argumentasi menggunakan 

media tayangan TV Mata Najwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada 

siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 Makassar berhubungan dengan otoritas 

belajar. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) untuk pembelajaran bahasa 

Indonesia di sekolah adalah 75. Mengingat nilai KKM, norma kemajuan untuk 

kelayakan metodologi informatif seharusnya berhasil jika sekitar 75% dari 

jumlah keseluruhan siswa mencetak 75 atau lebih. 
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2. Membuat Distribusi Frekuensi Dari Skor Mentah 

Informasi pengujian yang disiapkan untuk pekerjaan revisi sebagian besar 

masih dalam kondisi rentan. Untuk bekerja dengan penyelidikan, penting untuk 

mengatur dispersi pengulangan dapat bekerja dengan estimasi tambahan. 

3. Analisis Data Statistik Deskripstif 

Penyelidikan terukur yang memukau direncanakan untuk menggambarkan 

kualitas hasil belajar siswa yang meliputi: nilai tertinggi, nilai terkecil, nilai 

normal, standar deviasi dan tabel alokasi rekurensi. Aturan-aturan tersebut 

digunakan untuk menentukan klasifikasi hasil belajar siswa pada kelas One 

Group Pretest – Posttest di SMA Muhammadiyah 3 Makassar. 

4. Analisis Statistik Inferensial 

Pengujian faktual inferensial digunakan untuk menguji teori eksplorasi 

dengan menggunakan uji-t. Meskipun demikian, sebelum menguji spekulasi, tes 

kewajaran terlebih dahulu diselesaikan. 

Alat analisis biasa yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov untuk 

memutuskan apakah informasi yang mengikuti masyarakat biasanya 

disebarluaskan. Model yang digunakan adalah informasi hasil belajar dikatakan 

mengikuti suatu populasi yang biasanya tersebar jika p-esteem > a = 0,05. Tes 

teori untuk menjawab teori pengujian yang telah diajukan mengenai alasan di 

atas, pengujian dilakukan dengan menggunakan uji-t namun pengujian ini 

digunakan dengan bantuan PC, khususnya program SPSS form 20.0.
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian mengenai pengaruh media 

tayangan Tv Mata Najwa terhadap kemampuan menulis paragraf argumentasi 

pada siswa kelas X SMA Muhammdiyah 3 Makassar.  Adapun yang akan 

dianalisa dan dibahas adalah hasil tes kemampuan menulis paragraf argumentasi 

pada siswa Serta data perubahan sikap siswa yang diperoleh dari hasil observasi. 

A. HASIL PENELITIAN 

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, hasil penelitian ini adalah 

hasil eksperimen kuantitatif. Hasil eksperimen kuantitatif yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil yang dnyatakan dalam bentuk angka yang mengukur 

kemampuan menulis paragraf argumentasi menggunakan media tayangan Tv 

Mata Najwa terhadap kemampuan menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas 

X SMA Muhammdiyah 3 Makassar. 

Penyelidikan informasi dilakukan sesuai prosedur pemeriksaan informasi 

yang digambarkan di bagian sebelumnya, untuk lebih spesifik: membuat daftar 

skor kasar, membuat perulangan peruntukan skor kasar, mencari rata-rata normal, 

memperkirakan penyebaran, untuk menormalkan estimasi hasil (skor).mengubah 

skor kasar menjadi nilai skala 0-100, dan menetapkan proporsi kapasitas 

mahasiswa. 

Informasi sebagai skor kasar dari hasil tes dari 24 siswa yang diperiksa. 

Tayangan yang bermaksud mengungkap pemanfaatan media tayangan Tv Mata 
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Najwa terhadap kema mpuan menulis paragraf argumentasi pada siswa kelas X 

SMA Muhammdiyah 3 Makassar, dapat dilihat dengan pemeriksaan terlampir 

yang dikumpulkan menjadi dua bagian, khususnya pengenalan informasi tentang 

kemampuan siswa untuk menulis paragraf argumentasi siswaasebelum 

menerapkanmmedia tayangan Tv Mata Najwa terhadap kemampuan menulis 

paragraf argumentasimpada siswa. Kemampuan menulis paragraf argumentasi 

pada siswa kelas X setelah diterapkan media tayangan Tv Mata Najwa dapat 

dilihat dari hasil penyajian data berikut. 

Pengenalan efek samping dari pemeriksaan informasi terdiri dari dua, 

yaitu penyelidikan grafik khusus dan pemeriksaan inferensial tentang konsekuensi 

dari pretest dan posttest. Pertunjukan tersebut dapat diklarifikasi sebagai berikut: 

1. AnalisissStatistikkDeskriptiff 

a. PenyajiandDataAHasilaaMenulisAParagraf Argumentasi padaASiswa 

KelassXsSMA Muhammadiyah 3 Makassar (Pretes)a 

Berdasarkan pengujian informasi contoh pretest, yang berjumlah 24 siswa, 

diperoleh bahwa tidak ada siswa yang memiliki pilihan untuk mendapatkan nilai 

100 .sebagai skor terbesar. Skor yang paling menonjol hanya 82 yang diperoleh 1 

individu dan skor terkecil 43 yang diperoleh 3 individu. Untuk gambaran yang 

lebih jelas dan tertata sempurna mulai dari nilai tinggi sampai nilai rendah yang 

diperoleh siswa beserta pengulangannya dapat dilihat pada tabel berikut. 

TabelA4.1AdistribusiAFrekuensiadanAPresentase HasilsMenulis Paragraf 

Argumentasi SiswaaKelassXSSMAaMuhammadiyah 3 Makassar (pretes)  

No Nilai Frekuensi Presentase % 
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1 80 3 8,57 

2 75 3 8,57 

3 70 1 2,85 

4 65 3  8,57 

5 60 2 5,71 

6 55 1 2,85 

7 50 1  2,85 

8 45 3 8,57 

9 40 3 8,57 

10 35 4 11,4 

JUMLAH 24 100 

 

Dilihat dari tabel, terlihat bahwa nilai paling tinggi diperoleh siswa, khususnya 80 

mendapat 3 orang (8,57%). Kemudian, 3 individu mendapat nilai 75 (8,57%); 

yang mendapat nilai 70, adalah 1 individu (2,85%); yang mendapat nilai 65 adalah 

3 orang (8,57%); yang mendapat nilai 60 adalah 2 orang (5,71%); yang mendapat 

skor 55 adalah 1 individu (2,85%); yang mendapat skor 50 adalah 1 individu 

(2,85%); yang mendapat skor 45 adalah 3 individu (8,57%); yang mendapat skor 

40 adalah 3 individu (8,57%); yang mendapat skor 35 adalah 4 individu (11,4%).  

Adapun kategorisasi kemampuan menulis paragraf argumentasi sebelum 

menggunakan media tayangan Tv Mata Najwa adalahhsebagaibberikut 

Tabelk4.2sKategorisasisHasilaMenulispParagraf Argumensasi padaaSiswa 

KelassaXaSMA Muhammadiyah 3 Makassar (Pretes) 

No., IntervalaNilai TingkattHasilaBelajar Frekuensi Persentase(%), 
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11 90-1001 Sangatttinggi -, -, 

21 80-891 Tinggii 3 8,57, 

31 70-791 Sedangi 4           11,4 

41 40-691 Rendahi 10 28,56    

51 0-391 Sangat rendahi   7 , 19,99 

JUMLAHm 24 1100 

 

Dariatabelcdiratas, dapatbdiketahuimbahwaaada 3horang (8,57%)nyang 

memperolehkkategorimtinggiedalamamenulis paragraf argumentasissebelum 

diterapkannmedia tayangan Tv Mata Najwa, ketegori sedang sebanyak 4 orang 

(11,4%), kategori rendah sebanyak 10 orang (28,56%). Berdasarkanftabelbdi 

atasddapatbdikatakanmtingkatmkemampuannsiswampadamtahap pretesnberada 

padankategorinrendah.  

Hasilbanalisiscstatistikmyangbberkaitanndengannnilainvariabelpada 

saatnpretes yaitu:. 
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Tabelm4.3nDeskripsinNilainMenulis Paragraf Argumentasi SiswanKelas 

XnSMAnMuhammadiyah 3 Makassar Sebelum Diterapkan Media Tayangan 

Tv Mata Najwa (pretes) 

Statistikk Nilainstatistik 

Sampel2 24 

Nilaintertinggi  80 

Nilainterendah 35 

Nilainideal 1001 

Nilaintengah 11,4 

Nilaimrata-rata (mean) 28,56  

Standarndeviasi  9,511 

 

     

Berdasarkan tabel 4.3, dapat dikatakan bahwa nilai yang dicapai siswa 

pada saat melakukan pretest menulis paragraf argumentasi berada pada cakupan 

nilai 35 sampai dengan 80. Selain itu, nilai tersebut  xdikonfirmasikan ke dalam 

kriteria ketuntasan standar yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas X. Kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. 

Dengan demikian, kemampuan siswa untuk menulis paragraf argumentasi 

sebelum menerapkan media tayangan Tv Mata Najwa dibagi menjadi dua kategori 

yaitu tuntas dan tidak tuntas. 

Distribusi frekuensi pengulangan dan tingkat pemenuhan paling rendah 

digambarkan dalam tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabelv4.4 DistribusixdandPersentaseakriteriadKetuntasanaBelajar 

Nilaii Kategorii Frekuensia Persentase(%)u 

Nilaia75 kesatas Tuntass 6 17,14 

Nilaisdibawah 75 Tidakstuntas 20 57,12 

Jumlahh 24 1001 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa dari 24 siswa yang menjadi 

sampel penelitian, terdapat 4 siswa yang mendapat nilai 75 atau lebih dan 20 

siswa yang mendapat nilai 74 kebawah, ini berarti sebagian kecil atau 17,14% dari 

jumlah siswa yang dikategorikan dan memenuhi KKM. Sebagian besar siswa atau 

sebanyak 57,12% dari jumlah siswa yang dikategorikan kurang dan tidak 

memenuhi KKM. 

b. Penyajian Data Hasil Menilis Paragraf Argumentasi Setelah Diterapkan 

Media Tayangan Tv Mata Najwa (postes)d 

Berdasarkanbanalisisvdatanhasilbpostesmdenganbmenerapkanmmedia 

tayangan Tv Mata Najwa dalam menilis paragraf argumensi pada siswa kelas X 

SMA Muhammadiyah 3 Makassar yang berjumlah 24 orang, sangat mungkin 

terlihat bahwa tidak ada siswa yang bisa mendapatkan nilai 100 sebagai nilai 

tertinggi. Nilai tertinggi adalah 90 yang diperoleh 1 orang dan nilai terendah 39 

yang diperoleh 1 orang. 
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Untuk gambaran yang lebih jelas dan mudah diatur mulai dari skor 

tertinggi hingga skor terendah yang diperoleh siswa beserta frekuensinya, dapat 

dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

 Tabelm4.5mDistribusimFrekuensindan Persentase Hasill Menilis Paragraf 

Argumentasi SiswamKelassX SMA Muhammadiyah 3 Makassar Setelah 

Diterapkan Tayangan Tv Mata Najwa  (postes) 

Berdasarkan tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai yang paling tinggi diperoleh siswa 

yaitu 100 diperoleh 2 orang (5,71%). Kemudian, sampel yang mendapat nilai 95 

berjumlah 2 individu (5,71%); sampel yang mendapat nilai 90 adalah 3 orang 

(8,57%); sampel yang mendapat skor 85 adalah 3 individu (8,57%); sampel yang 

mendapat nilai 80 adalah 3 orang (8,57%); sampel yang mendapat skor 75 adalah 

 

No 

Nilai Frekuensi Presentase % 

1 100 2 5,71 

2 95 2 5,71 

3  90 3 8,57 

4 85 3 8,57 

5 80 3 8,57 

6 75 2 5,71 

7 70 2 5,71 

8 65 3 8,57 

9 60 2 5,71 

10 55 1 2,85 

11 50 1 2,85 

Jumlah 24 100 
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2 individu (5,71%); sampel yang mendapat skor 70 adalah 2 individu (5,71%); 

sampel yang mendapat skor 65 adalah 3 individu (8,57%); sampel yang mendapat 

skor 60 adalah 2 individu (5,71%); sampel yang mendapat skor 55 adalah 1 

individu (2,85%); sampel yang mendapat skor 50 adalah 1 individu (2,85%).  

Adapun kategori kemampuan menulis paragraf argumentasi setelah 

diterapkan media tayangan Tv Mata Najwa dapatbdilihatnpadabtabell4.5 berikuti 

ini.,, 

Tabelb4.6mKategori HasilnMenulisdParagraf Argumentasi SiswabKelas 

XmSMAmMuhammadiyah 3 Makassar Setelah Diterapakan Media 

Tayangan Tv Mata Najwa (postes)   

No. IntervalnNilaii Tingkat Hasil Belajar Frekuensii Persentase(%)i 

11 90-1001 Sangatntinggi 7 19,98  

21 80-891 Tinggii 6 17,14 

31 70-791 Sedangi 4 11,42 

41 40-691 Rendahi  7 19,98 

51 0-391 Sangatnrendah -, -, 

JUMLAH1 24 1001 
 

Dari tabelndi atas,ndapatndiketahuinbahwanada 7 orangn(19,98%)nyang 

memperolehmkategorimtinggimdalammmenulismparagraf argumentasi setelah  

diterapkannmediantayangan Tv Mata Najwa, ketegori sedang sebanyak 6 orang 

(17,14%), kategori rendah sebanyak 7 orang (19,98%). Berdasarkanntabelndi 

atasndapatndikatakanntingkatnkemampuannsiswampadamtahapmpostesnberada 

padankategorintinggi.m 
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Tabel 4.7 HasilnMenulis Paragraf Argumentasi Siswa Kelas x SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar Setelah Diterapkan Media Tayangan Tv Mata 

Najwa(postes) 

Satistik NilainStatistikk 

Sampell 24 

Nilaintertinggii 100 

Nilainterendah 50 

Nilainidealn  1001 

Nilaintengahn 11,42 

Rata-rataa(mean)m 37,12 

Standarndeviasin   9,511 

Dilihat dari tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa nilai yang dicapai oleh 

siswa saat menyelesaikan post-test menulis paragraf argumentasi berada dalam 

rentang nilai 50 sampai 100. Selain itu, selanjutnya nilai tersebut dikonfirmasikan 

ke dalam kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh  pihak sekolah mata 

pelajaran bahasa Indonesia di kelas X. Kriteria ketuntasan minimal pemenuhan 

Dasar yang telah ditetapkan oleh SMA Muhammadiyah 3 Makassar untuk mata 

pelajaran bahasa Indonesia adalah 75. Oleh karena itu, kemampuan menulis 

paragraf argumentasi setelah diterapkan media tayangan tv mata Najwa dibagi  

menjadi dua kategiori, yaitu tuntas dan tidak tuntas. 

Distribusi frekuensi dan persentase kriteria ketuntasan siswa kelas kontrol 

digambarkan pada tabel 4.8 di bawah ini: 

Tabeli4.8nDistribusindannPersentasenKriterianKetuntasannBelajarn  

Nilaii Kategorii Frekuensii Persentase(%)i 

Nilain75nkenatas Tuntasn 15 42,81 
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Nilaindibawah 75i Tidakntuntas 9 25,69 

Jumlahi 24  1001 

   

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui bahwa rekurensi dan tingkat 

kemampuan siswa yang memperoleh nilai posttest adalah 15 siswa yang 

memperoleh nilai 75 atau lebih dan 9 siswa yang memperoleh nilai 74 ke bawah. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau sebanyak  42,81% dari jumlah 

siswa yang lulus terurut tuntas dan memenuhi KKM. Siswa yang sedikit atau 

sebanyak 25,69% dari jumlah siswa yang dikategorikan kurang dan tidak 

memenuhi KKM. Artinya, siswa yang masuk dalam kategori tuntas lebih banyak 

daripada siswa yang tidak tuntas. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 

penggunaan media tayangan Tv Mata Najwa berpengaruh dalam menulis paragraf 

argumentasi. 

2. Analisis Statistik Inferensial 

a. Pengaruh Media Tayangan Tv Mata Najwa Terhadap kemampuan 

menulis Paragraf Argumentasi pada Siswa Kelas X SMA 

Muhammadiyah 3 Makassar 

Untuk mengetahui pengaruh media tayangan Tv Mata Najwa dalam 

menulis paragraf argumentasi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 3 Makassar, 

maka, informasi yang diperoleh dari duakali tes dan dianalisis menggunakan 

analisis statistik inferensial. Analisis statistik inferensial menggunakan bantuan 

PC dengan program SPSS form 20.0. hasil dari analissi statistik inferensial 

diharapkan dapat menjawab hipotesis pengujian yang telah dirumuskan 
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sebelumnya, sebelum menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

sebagai syaratl untuk mengarahkan tuji-t atau iji hipotesis, adapun uji tersebut 

adalah sebagai berikut . 

 1.nUjinNormalitasn 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah informasi yang mengikuti populasi 

berdistribusi normal. Hasil uji normalitas diperoleh nilai p = 0,619 untuk pretest 

dan p 0,120 untuk posttest. Mengingat bahwa jika nilai p > = 0,05, informasi 

tersebut berasal dari informasi yang biasanya diapropriasi. Informasi dari 

pemeriksaan SPSS menunjukkan bahwa nilai p= 0,619 > = 0,05 pada hasil pretest 

dan nilai p= 0,120 > = 0,05 pada hasil posttest. Ini menyiratkan bahwa informasi 

siswa yang memperoleh skor hasil dari dua tes (posttest dan pretest) pada 

kemampuan dasar menulis bagian kontroversial berasal dari populasi yang 

tersebar secara teratur. 

2.nUjinHipotesism 

 

Setelah uji normalitas selesai sebagai uji prasyarat sebelum pengujian 

hipotesis (t), maka pada saat itu dilakukan uji-t untuk menjawab spekulasi yang 

telah disusun sebelumnya. hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

bahwa ada beberapa perbedaan kritis dalam hasil menulisnparagraf argumentasi 

sebelum menggunakan media gambar tayangan Tv Mata Najwa dengan setelah 

menggunakan media tayangan Tv Mata Najwa. Tes yang dilakukan setelah 

diterapkan media tayangan Tv Mata Najwa  memiliki tingkat hasil yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil uji yang dilakukan sebelum pemanfaatan media 
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tayangan Tv Mata Najwa TV. Uji hipotesis yang digunakan adalah strategi 

investigasi tes contoh gabungan, setelah tes esensial ujian baru saja selesai, 

tepatnya tes biasa dan hasil yang didapat adalah informasi yang khas. Skor yang 

ditentukan dalam tes contoh gabungan adalah skor terakhir setelah pretest dan 

posttest digantungkan pada siswa yang dijadikan sampel. 

B. Pembahasan 

Hasilmmenuliskparagraf argumentasi pada siswa kelas X sebelum 

diterapkan media tayangan Tv Mata Najwa dikategorikan rendah. Dalam proses 

pembelajaran ini, siswa terlihat jenuh  karena sistem pembelajaran hanya dibebani 

oleh pengajar, sehingga mempengaruhi kapasitas dan hasil belajar mereka. Hasil 

belajar yang diperoleh siswa pada saat pretest umumnya akan rendah, hal ini 

dikarenakan kurangnya kegembiraan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga 

siswa tidak terbangun untuk menyelesaikan tugas  dengan baik. Siswa tampak 

lesu sampai malas mereka terlalu lama belajar. Dalamprosesi ini, guru kewalahan 

dengan menghadapi kelas karena mereka harus lebih banyak aktif dalam 

memberikan pertanyaan karena siswa umumnya akan menunggu jawaban dari 

guru untuk pertanyaan baik dari siswa maupun dari guru sendiri. 

Mengingat hasil analisis deskriptiif, gambaran keseluruhan diperoleh 

tentang kemampuan menulis paragraf argumentasi sebelum diterapakan Tayangan 

Tv Mata Najwa. Hasil yang diperoleh siswa pada tes dasar (pretest) cenderung 

rendah. Hanya 2 siswa yang nilainya sampai di KKM. Rerata skor pretest ini 

adalah 45,68%. Dari beberapa bagian penilaian yang digunakan, biasanya siswa 

memiliki kelemahan di bagian pemilihan gaya bahasa atau penggunaan kata. 
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Apalagi yang paling mendasar adalah menyusun paragraf pertama kali diajarkan 

pada saat pretest. Sebelumnya mereka telah diajarkan tentang pembelajaran 

paraggraf, namun tidak sampai menulisan, sehingga hal ini menjadi kendala bagi 

mereka karena mereka tidak terbiasa dalam menulis. Faktor lainnya adalah siswa 

kurang tertarik dan cepat lelah dengan materi. Akhirnya, siswa kurang termotivasi 

untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Turner dan Johnson (dalam Subana, 2011:23) bahwa siswa 

yang memiliki inspirasi rendah digambarkan dengan sifat-sifat yang segera 

terhalang dalam melakukan tugas, tidak bersemangat mengikuti contoh, dan 

memiliki prestasi belajar yang rendah. 

Berdasarkan beberapa tabel diatas yang menujukkan bahwa setelah 

dilakukan atau penerapan media tayangan Tv Mata Najwa pada kelas X 

menujukkan adanya peningkatan minat dan motivasi belajar siswa yang efektif. 

Sehingga para guru dan tenaga pendidik dalam pelajaran bahasa Indonesia setuju 

mengg unakan media tayangan Tv Mata Najwa pada penulisan paragraf 

argumentasi. Karena setelah dilakukan atau diterapkan media tersebut siswa 

sangat termotivasi dan tidak merasa bosan terhadap media tersebut sehingga pada 

penulisan paragraf argumentasi sudah mencapai nilai KKM yang sangat 

memuaskan para tenaga pendidik, maka dari itu penerapan media tayangan Tv 

Mata Najwa layak digunakan pada siswa kelas X untuk penulisan paragraf 

argumentasi.  

Hal ini juga membuat otak siswa lebih terbuka dalam memikirkan alasan 

dan pemikiran yang logis yang sesuai dengan masalah utama yang mendesak. 
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Mahasiswa lebih tergugah dan lebih jelas bagaimana mengarang petikan pecahan 

dan membantu motivasi sebagai materi mengarang melalui media Transmisi Mata 

Najwa. Selain itu, data yang didapat melalui Program Mata Najwa terasa lebih 

nyata/konkret sehingga dapat lebih lama tersimpan dalam ingatan siswa. Hal-hal 

tersebut sesuai dengan kapasitas media visual yang dikemukakan oleh Levie dan 

Lentz (dalam Arsyad, 2013:20-21), khususnya: 1) kerja pertimbangan, 2) 

kapasitas emosional, 3) kapasitas mental, dan 4) kerja kompensasi. Kapasitas 

pertimbangan media visual adalah untuk menonjolkan dan mengarahkan siswa 

untuk fokus pada substansi ilustrasi yang berhubungan dengan kepentingan visual 

yang ditampilkan atau sesuai dengan teks topik. Kepenuhan kapasitas perasaan 

media visual harus terlihat dari tingkat kesenangan siswa saat belajar dengan teks 

bergerak atau mengarang. Kapasitas mental media visual adalah bekerja dengan 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat kembali data atau pesan yang 

terkandung dalam pesan. Sedangkan kapasitas kompensasi media visual adalah 

bahwa media visual yang memberikan setting untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca dan mengoordinasikan data dalam teks dan 

mengingatnya. Dalam pembelajaran, siswa ditawari lebih banyak kesempatan 

untuk berpikir efektif dan mengembangkan pemikiran mereka seinovatif mungkin 

dalam menangani masalah. Akibatnya, tugas pendidik tidak terlalu dominan. 

Pengajar hanya berperan sebagai fasilitator dan inspirasi dalam sistem 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan penilaian yang disampaikan oleh Subana 

(2011:13) bahwa tugas pengajar dalam pembelajaran tidak hanya sebagai 

penyampai data (informator), tetapi juga sebagai pemicu proses pembelajaran 
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yang mendidik. Selain itu, ia juga berperan sebagai penghasil keinginan 

(inspirasi), mengoordinasikan setiap gerakan belajar (kepala) dan pengontrol alam 

sehingga terjadi proses pengajaran dan pembelajaran yang layak (fasilitator).
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BABBV 

SIMPULANNDANNSARAN 

A. SIMPULANN 

Berdasarkannhasillanalisissdataadannpembahasanndapattdisimpulk

annbahwa,.penggunaannmediaaTayangan Tv Mata Najwa berpengaruh dalam 

pembelajaran menulis paragraf argumentasi, setelah dilakukan atau 

penerapan media tayangan Tv Mata Najwa 

padaasiswaakelassXaSMAaMuhammadiyahh3 Makassarr menunjukkan 

adanya peningkatan dalam menulis paragraf argumentasi dan motivasi belajar 

siswa yang efektif. 

 

B. SARAN   

Sejalan dengan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan kepada: 

1. GuruukelassXaSMAAMuhammadiyah 3 Makassar dapattmengarahkan 

siswa untuk mengoptimalkan keterampilannya dalam menulis paragaf 

argumentasiii 

2. GuruukelassXdSMAdMuhammadiyah 3 Makassar dapat memberikan 

motivasi secara langsung bagi siswa yang masih kurang aktif pada saatt 

prosess pembelajaran menulis paragraf argumentasi, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan diri, ide dan gagasannya. 
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