
 
 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Belajar  

a. Teori Kognitif 

Teori ini sering disebut sebagai model kognitif (cognitive model) atau model 

perseptual  (perceptual model).  Menurut teori ini tingkah laku seseorang sangat 

ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan 

dengan tujuan. Oleh karena itu menurut teori ini belajar berarti perubahan 

pemahaman atau persepsi. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu 

nampak seperti halnya pada perubahan tingkah laku.  Teori ini menekankan 

bahwa bagian - bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan konteks 

situasi secara keseluruhan. Teori ini memandang belajar sebagai proses internal 

yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi dan faktor - faktor 

lain. Proses belajar yang dimaksud adalah mencakup pengaturan stimulus yang 

diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang terbentuk dalam 

fikiran seseorang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Teori ini dapat dijadikan 

sebagai landasan penelitian ini mengingat struktur kognitif yang terbentuk dalam 

fikiran siswa untuk menulis teks argumentasi didasarkan pada pengalamannya 

ketika berdebat. 

 

Pengaruh teori ini terhadap pengembangan prinsip - prinsip pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu jika 

pembelajaran disusun  secara logis dengan pola tertentu. 
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2. Penyusunan materi pembelajaran disusun dari yang paling mudah sampai ke 

yang paling sukar. 

3. Belajar dengan memahami lebih baik dari pada menghafal. 

4. Perbedaan antar individu perlu diperhatikan, karena hal ini akan berpengaruh 

pada proses belajar siswa. 

Piaget membagi perkembangan intelektual menjadi empat tahap sebagai berikut; 

a. tahap sensori motor (0 s.d. 2 tahun) pada tahap ini anak mengenal lingkungan 

dengan sensor motorik dengan memfungsikan panca inderanya, 

b. tahap pra - operasional (2 s.d. 7 tahun) pada tahap ini anak mengandalkan 

persepsi tentang realitas melalui penggunaan simbol, 

c. tahap operasional konkret (7 s.d. 11 tahun) pada tahap ini anak dapat 

mengikuti penalaran logis, dan 

d. tahap operasional (11 s.d. ke atas) pada tahap terakhir ini anak sudah mampu 

berfikir abstrak seperti orang dewasa.  

 

Setiap individu membangun sendiri pengetahuannya di dalam fikirannya. 

Pengetahuan yang dibangun oleh individu terdiri dari tiga bentuk yaitu 

pengetahuan fisik, logika matematik, dan pengetahuan sosial. Proses 

pembangunan pengetahuan melalui belajar meliputi tiga fase yaitu fase eksplorasi, 

pada fase ini siswa mempelajari gejala dengan bimbingan,  pengenalan konsep, 

pada fase ini siswa mengenal konsep yang ada hubungannya dengan gejala, dan 

aplikasi konsep dimana siswa menggunakan konsep untuk meneliti gejala lain.   
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Belajar  pada hakekatnya adalah proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi  antara siswa dengan lingkungannya. Menurut Slameto 

(2003 : 2): 

 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.“ 

 

berdasar pada pendapat  tersebut belajar merupakan kegiatan yang dilakukan 

individu secara sadar dalam rangka menciptakan perubahan atas diri sendiri 

menuju kearah yang lebih baik.                                                                                       

 

Menurut R. Gagne dalam Slameto (2003 : 13) belajar dikemukakan dalam dua 

definisi yaitu:  

a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, 

ketrampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. 

b. Belajar ialah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang diperoleh dari 

instruksi.  

 

Dari kedua definisi tersebut ternyata pengetahuan dan ketrampilan merupakan dua 

hal yang menjadi fokus perhatian.  Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa  

belajar adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh individu dengan maksud 

untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang didukung oleh adanya 

motivasi dan instruksi untuk menciptakan kebiasaan dan tingkah laku yang baru. 

Berdasar pada teori - teori diatas dapat dijelaskan bahwa dalam proses belajar 
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terdapat dua fihak yang saling berinteraksi. Di satu fihak siswa sebagai peserta 

belajar yang membutuhkan perubahan pengetahuan dan tingkah lakunya, di lain 

fihak terdapat guru yang bertindak sebagai motivator dan instruktur.  Proses 

belajar yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran 

merupakan proses yang komplek dan senatiasa berlangsung dalam berbagai situasi 

dan kondisi. Aunurrahman (2010:34) menyatakan bahwa pembelajaran berupaya 

mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik menjadi siswa yang 

terdidik , siswa yang belum memiliki pengetahuan , menjadi siswa yang memiliki 

pengetahuan.  Demikian pula siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah 

laku yang belum mencerminkan eksistensi dirinya sebagai pribadi yang baik atau 

positif, menjadi siswa yang memiliki sikap, kebiasaan atau tingkah laku yang baik 

 

Pada dasarnya, belajar merupakan masalah bagi setiap orang. Melalui proses 

pembelajaran pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, nilai, sikap, dan semua 

prilaku manusia dibentuk, disesuaikan, dan dikembangkan. Oleh karena itulah 

masih banyak ahli lain yang mencoba .mengemukakan definisinya. Salah satu 

diantaranya memberikan batasan bahwa belajar ialah suatu proses usaha untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya dan bukan 

karena perubahan kondisi fisik yang bersifat temporer (Slameto, 2003: 2).  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapatlah kiranya diambil kesimpulan bahwa 

belajar selkalu melibatkan  tiga hal pokok  yaitu adanya perubahan tingkah laku, 

sifat perubahannya relatif permanen serta perubahan tersebut disebabkan oleh 

adanya interaksi dengan lingkungan, dan bukan diakibatkan oleh proses 
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kedewasaan ataupun perubahan - perubahan yang terjadi pada kondisi fisik 

seseorang yang temporer sifatnya. 

Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa pada prinsipnya belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi yang terjadi antara siswa 

dengan sumber - sumber belajar, baik sumber yang didesain maupun maupun 

dimanfaatkan.  Proses belajar tidak hanya terjadi karena adanya interaksi antara 

siswa dengan guru. Hasil belajar yang maksimal dapat pula diperoleh melalui 

pengalaman belajar, yakni melalui interaksi siswa dengan obyek  atau sumber 

belajar. Dari pengalaman belajar yang diperoleh, disamping menguasai materi 

pelajaran itu sendiri, siswa juga akan memperoleh kemampuan - kemapuan lain. 

Hal tersebut dapat dijelaskan melalui bagan berikut. 

 

 

 

  

 

 

Kegiatan belajar apabila dikaitkan dengan fungsi otak manusia dapat 

dikemukakan bahwa setiap organisme hidup merupakan suatu organisme biologic 

yang dalam wujud structural terjadi secara genetik, namun dalam 

perkembangannya dan cara berfungsinya sangat ditentukan oleh interaksi dengan  

Prilaku sebelum 

belajar belajar 

 (Pre Learning) 

))) 

 

Pengalaman, Praktik, 
Dan latihan 
( Learning 
experiences ) 
 

Prilaku sesudah 
belajar 
 
( Post Learning ) 
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lingkungannya. Salah satu cara berfungsinya organisme biologik tersebut adalah 

intelegensi yang bersumber dari otak manusia. 

 

Meskipun pada waktu anak manusia lahir ia tidak memiliki ide atau konsep, 

namun pengalaman yang dibawa sejak lahir memungkinkannya bereaksi terhadap 

lingkungannya. Reaksi reflek merupakan permulaan perkembangan namun 

kemudian menjadi suatu organisme mental yang mantap. Organisme mental 

tersebut tumbuh dari pembentukan otak yang berlangsung sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungannya. Meskipun ciri organisme dalam pembagian sel otak sudah 

sempurna sejak lahir namun pertumbuhan otak melalui proses syaraf meningkat 

karena stimulasi dari lingkungannya. Sebagaimana halnya dengan gizi pada 

makanan menjadi darah, daging, dan tulang manusia, gizi intelektual 

mengembangkan sel neuron pada pola dasar otak manusia. 

 

Pada waktu anak manusia dilahirkan, otaknya terdiri dari 100 - 200 milyar sel 

otak. Setiap sel neuron tersebut siap untuk dikembangkan menjadi trilyunan 

informasi. Cara perkembangan system yang kompleks ini terjadi sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan intelegensi dan kepriobadian maupun kualitas 

kehidupan sebagai yang dialami oleh individu yang bersangkutan. 

 

Cerebral Cortex otak terbagi menjadi dua belahan otak yang terhubung oleh 

serabutyang disebut corpus - callosum. Adapun tugas, fungsi, dan cirri setiap 

belahan otak adalah khusus dan beresponsecara berbeda terhadap jenis 

pengalaman belajar.  Keterlibatan otak sebelah kanan lebih tertuju pada variable 

keseluruhan, holistic, imaginative, sedangkan belahan sebelah kiri lebih berfungsi  
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untuk mengembangkan berfikir rasional, linear, dan teratur.  Emosi terletak dalam 

kedua belahan otak dan member wearna tertentu terhadap kejadian belajar yang 

dialami oleh seseorang. Apabila keseimbangan berfungsinya kondisi otak terjaga 

dengan melibatkan emosi, maka proses belajar yang kreatif akan terjadi. 

 

b.  Teori Behaviorisme. 

Teori ini menyatakan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian - kejadian 

yang terjadi di lingkungannya yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. 

Teori ini menekankan pada tingkah laku manusia sebagai sesuatu yang dapat 

dilihat dan kurang memberi perhatian pada apa yang terjadi di dalam fikiran 

karena tidak terjangkau oleh penglihatan. Skiner beranggapan bahwa perilaku 

manusia yang dapat diamati secara langsung adalah akibat konsekuensi dari 

perbuatan sebelumnya (Semiawan, 2002:  3). Menurut aliran psikologi ini proses 

belajar lebih dianggap sebagai proses yang mekanistik dan otomatik. 

 

Sama dengan aliran psikologi belajar yang lain, aliran ini juga menyatakan bahwa 

belajar adalah merupakan perubahan tingkah laku. Sebagai ciri yang mendasar 

dari aliran ini adalah bahwa perubahan tingkah laku  manusia adalah berdasarkan 

paradigma S - R (Stimulus - Respons), yaitu suatu proses yang memberikan 

respon tertentu terhadap sesuatu yang datang dari luar.  Proses  S - R ini meliputi 

beberapa unsur dorongan (drive). 

1. Pertama, seseorang merasa memiliki kebutuhan tertentu dan terdorong untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

2. Kedua, rangsangan atau stimulus yang diberikan kepada seseorang akan 

menyebabkan pemberian respons. 
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3. Ketiga, seseorang akan memerikan respons terhadap stimulus yang 

diterimanya dengan melakukan tindakan yng dapat diamati. 

4. Keempat, Unsur penguatan (reinforcement) perlu diberikan kepada seseorang 

agar ia merasakan akan adanya kebutuhan untuk memberikan respons lagi. 

Setiap kali memperoleh stimulus maka seseorang akan memberikan respons 

berdasarkan hubungan S - R.  Respons yang diberikan dapat sesuai “ R “ (benar) 

atau tidak sesuai “ F “ (salah) seperti apa yang diharapkan.  Respons yang benar 

perlu diberi penguatan (reinforcement) agar orang terdorong untuk melakukannya 

kembali.  Karenanya pemberian respons dapat dilakukan secara kontinyu 

(continuous reinforcement) yaitu pada awal proses pembelajaran ketika seseorang 

memberikan respons yang benar sebagai yang diharapkan dan dapat pula 

diberikan dengan berselang seling (intermitten reinforcement).  Frekuensi 

pemberian penguatan selanjutnya harus diturunkan agar orang - orang tersebut 

tetap teku belajar disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran belajar dalam dirinya 

sendiri. 

 

Pada akhirnya Skiner sampai pada kesimpulan bahwa pemberian penguatan dapat 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran dalam beberapa hal yaitu; 

1. tiap langkah dalam proses belajar perlu dibuat secara singkat berdasarkan 

tingkah laku yang sudah dipelajari sebelumnya, 

2. pada awal proses pembelajaran perlu dilakukan penguatan dan pengontrolan 

terhadap penguatan itu sendiri, 
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3. pemberian penguatan harus segera dilakukan setelah terjadinya respons yang 

benar untuk mendapatkan umpan balik dan meningkatkan motivasi karena 

mengetahui adanya peningkatan kemampuan dalam proses belajar tersebut, 

dan 

4. perlunya memberikan kesempatan kepada individu untuk mengadakan 

generalisasi untuk memperbesar kemungkinan tercapainya keberhasilan. 

Penguatan terdiri dari dua jenis; 

1. penguatan positif, yaitu penguatan yang keberadaannya dapat memantapkan 

respons yang diberikan, 

2. penguatan negatif, yaitu semua stimulus yang dihilangkan guna memantapkan 

respons yang diberikan. 

Penerapan prinsip - prinsip teori behaviorisme yang digunakan  dalam dunia 

pendidikan adalah: 

a. Proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik apabila siswa 

berpartisipasi aktif. 

b. Materi pembelajaran dikembangkan dalam unit - unit dan diatur secara 

kronologis. 

c. Setiap respons harus diberi umpan balik secara langsung agar 

siswamengetahui apakah  respons sudah sesuai atau tidak dengan yang 

diharapkan. 

d. Setiap kali respons yang benar diberikan perlu diberi penguatan.  Penguatan 

positif memberi pengaruh lebih baik dari pada yang negatif.  
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Dalam hubungannya dengan penelitian ini, siswa akan melakukan proses belajar 

yang bertahap karena materi pembelajaran akan terdiri dari beberapa unit yaitu 

pembahasan tentang tema, motion, yang merupakan pernyataan yang 

menimbulkan pertentangan sehingga akan membentuk dua pihak, yang pro dan 

kontra. Selanjutnya siswa memasuki proses debat yang akan menghasilkan 

argumen - argumen. Kemudian sebagai tahapan terakhir siswa menulis teks 

argumentasi yang didasarkan pada argumen sebagai produk debat tersebut. 

 

c.   Teori Belajar Konstruktivisme. 

Perubahan - perubahan yang terjadi pada paradigma  dan pandangan terhadap 

pendidikan menuntut terjadinya perubahan pada proses pembelajaran dan 

terjadinya proses pemberdayaan diri dan potensi - potensi siswa secara holistik 

melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  Dalam pembahasan 

tentang pembelajaran, pengkajian yang lebih mendalam tentang paradigma 

konstruktivisme merupakan tuntutan baru.  Pergeseran paradigma  pembelajaran 

yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada peran guru, fasilitator, instruktur 

yang demikian besar cenderung bergeser pada pemberdayaan siswa  dalam 

mengambil inisiatif dan partisipasi dalam kegiatan belajar. Dalam proses 

perkembangannya pemikiran - pemikiran baru semakin mendapat tempat yang 

luas, bahwa pengetahuan lebih dianggap sebagai suatu proses pembentukan 

(konstruksi) yang terus menerus berkembang dan berubah. Karena itu para 

ilmuwan semakin memberi  peluang bagi pembuktian dan penyempurnaan teori -

teori hasil penemuannya untuk diverifikasi dan bahkan diubah. 
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Konstruktivisme merupakan respon terhadap berkembangnya harapan baru 

berkaitan dengan proses pembelajaranyang menginginkan peranan aktif siswa 

dalam merekayasa dan memprakarsai kegiatan belajarnya sendiri.  Kostruktivisme 

merupakan paradigma alternatif yang muncul akibat terjadinya revolusi ilmiah. 

Konstruktivisme merupakan suatu  filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa 

 

Pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri (Von Glasersfeld 

dalam Aunurrahman, (2010: 16). Von Glasersfeld selanjutnya mengemukakan 

bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dari kenyataan (realitas). Pengetahuan 

selalu merupakan akibat dari kosrtuksi kognitif melalui kegiatan seseorang.  

Melalui proses belajar, seseorangmembentuk skema, kategori, konsep, dan 

struktur pengetahuan untuk suatu pengetahuan tertentu karena itu pengetahuan 

merupakan hasil konstruksi pengalaman manusia.   

 

Selanjutnya Lorsbach dalam Aunurrahman (2010: 16) mengatakan bahwa 

pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang (guru) ke 

kepala orang lain (siswa).  Siswa sendirilah yang mengartikan apa yang telah 

diajarkan dengan menyesuaikan dengan pengalaman mereka.  Pengetahuan 

seseorang sangat berkaitan erat dengan pengalamannya. Seseorang tidak mungkin 

dapat membentuk pengetahuan tanpa memiliki pengalaman baik berupa 

pengalaman fisik, kognitif maupun mental.  Pengetahuan dibentuk oleh   struktur 

penerimaan konsep seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Jika 

teori - teori tersebut di atas dikaitkan dengan penelitian ini maka nampaklah 

hubungan antara pengalaman yang siswa peroleh dari hasil proses debat dengan 

penulisan teks argumentasi yang ditulisnya. Sebagai kita ketahui bahwa hasil 
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pengalamannya dalam debat dapat digunakan untuk membentuk pengetahuan 

baru.  Menurut peneliti teori konstruktivisme ini tepat untuk dijadikan landasan 

sebab dalam pembelajaran bahasa siswa tidak hanya sekadar menghafal konsep, 

tetapi juga aktif mengonstruksi, mengalami dan melakukan kegiatan berbahasa. 

  

 

2.2.  Teori Pembelajaran 

2.2.1.  Teori Pembelajaran Reigeluth. 

Reigeluth mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan  teori pembelajaran 

bahwa setelah para ilmuwan pembelajaran memperkenalkan empat variable  yang 

menjadi pusat perhatian pembelajaran, yaitu kondisi pembelajaran, bidang studi, 

strategi pembelajaran, dan hasil pembelajaran. 

 

Variabel yang dikelompokkan dalam kondisi pembelajaran adalah karakteristik 

siswa, karakteristik lingkungan pembelajaran, dan tujuan istitusional, variabel 

bidang studi mencakup karakteristik isi / tugas, variable strategi pembelajaran 

meliputi strategi penyajian isi bidang studi, penstrukturan isi bidang stusi, dan 

pengelolaan pembelajaran, dan variable hasil pembelajaran mencakup semua efek 

yang dihasilkan dari pembelajaran, baik dari siswa, lembaga maupun masyarakat. 

Reigeluth memodifikasi variable - variable pembelajaran tersebut menjadi 3 yaitu: 

a. variable kondisi pembelajaran, 

b. variable metode pembelajaran, dan 

c. variable hasil pembelajaran. 
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Kondisi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai factor yang mempengaruhi efek 

metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran.  Kondisi pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai kondisi nyata dilapangan atau keadaan pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran.  Kondisi pembelajaran selalu berubah ubah 

sesuai dengan kondisi siswa, kondisi kelas, dan materi pembelajaran.  Sedangkan 

metode pembelajaran merupakan cara - cara yang berbeda yang digunakan untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda pula. 

Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran. Disinilah 

letak peranan  guru yang sangat diharapkan  dalam memilih metode yang sesuai 

dengan kondisi dan suasana siswa.  Selain itu juga guru harus memperhatikan 

karakter pelajaran sebelum memilih metode pembelajaran sebab apabila karakter 

pelajaran dan metode yang digunakan tidak sesuai akan mengakibatkan lemahnya 

interaksi antara siswa dan guru dan antara siswa dan materi pembelajaran. 

 

Sedangkan hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan indikator 

tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang 

berbeda. 

 

Proses pembelajaran adalah proses yang memiliki tujuan. Tujuan dari sebuah 

proses pembelajaran dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang diharapkan 

untuk dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya.  

Sedangkan hasil yang diperoleh  dari penilaian bahasa dinyatakan dalam bentuk 

hasil belajar. Karenanya kegiatan tersebut dinamakan sebagai penilaian hasil 

belajar. 

 



27 
 

 
 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang ketiga variabel tersebut 

peneliti mencoba menguraikan sebagai berikut : 

 

a. Variabel Kondisi Pembelajaran. 

Variabel yang termasuk di dalamnya adalah variabel yang mempengaruhi 

penggunaan variable metode.  Apabila fokus perhatian kita adalah pendiskripsian 

tentang metode pembelajaran maka variabel kondisi haruslah yang berinteraksi 

dengan metode dan berada di luar kontrol perancang pembelajaran. Maksudnya 

proses pengidentifikasian variable kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh 

yang besar dalam proses pembelajaran harus dilakukan. Menurut Reigeluth dan 

Merill variabel kondisi pembelajaran terdiri dari tiga yaitu: 

 

1.  Tujuan dan karakteristik mata pelajaran. 

Tujuan mata pelajaran adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran yang 

diharapkan. Sedangkan karakteristik bidang studi adalah aspek - aspek suatu mata 

pelajaran yang dapat memberikan landasan yang berguna dalam mendiskripsikan 

strategi pembelajaran. Oleh karena karakteristik setiap bidang studi berbeda maka 

penggunaan strategi dan medianyapun harus berbeda. Dengan demikian peranan 

guru dalam pengorganisasian  pelajaran, pemilihan media dan dan penetapan 

strategi pembelajaran menjadi penting. Berkaitan dengan penelitian ini peneliti 

mencoba menggunakan media yang tepat untuk mencapai hasil belajar siswa yang 

maksimal dengan memanfaatkan model pembelajaran debat sebagai media. 

2. Kendala dan Karakteristik Mata Pelajaran. 

Sebagai telah dikatakan di atas bahwa karakteristik mata pelajaran  merupakan  

aspek - aspek bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna untuk 
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mendeskripsikan strategi pembelajaran. Karakteristik pembelajaran sangat 

bervariasi  dan berbeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang 

lain karenanya guru harus mampu memilih dan menentukan strategi dan media 

pembelajaran. Kesalahan dalam memilih dan menentukan strategi dan media 

pembelajaran akan mengakibatkan tidak tercapainya peningkatan kompetensi 

yang telah ditentukan. 

 

Sebelum memulai proses pembelajaran guru perlu melihat berbagai aspek yang 

ada pada pembelajaran tersebut agar dapat dengan mudah menentukan media, 

metode, dan strategi yang tepat dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

Kendala adalah keterbatasan yang menyangkut sumber - sumber seperti media, 

waktu, personalia, dan finansial yang sering dijumpai oleh guru dalam proses 

pembelajaran.  Media sebagai sumber pembelajaran memiliki arti yang penting 

bagi proses pembelajaran. Dengan tersedianya media pembelajaran yang memadai 

dapat mengantarkan siswa kepada materi yang lebih jelas.  Media dapat juga 

diartikan sebagai suatu bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan atau informasi.  Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, media dapat 

dikatakan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk mengomunikasikan informasi dari guru kepada siswa. 

 

Arti media sebagai alat komunikasi dipandang sangat tepat menjadi landasan teori 

bagi penelitian ini, sebab model debat yang dijadikan sebagai media dalam 

pembelajaran menulis teks argumentasi akan mampu menjembatani informasi 

guru yang diproses melalui model debat menjadi bahan atau sumber bagi siswa 

untuk menulis teks. 
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Pendapat yang menyatakan bahwa media sebagai sumber juga memberikan 

dukungan pada penelitian ini dimana produk dari proses debat dalam 

pembelajaran dengan tema dan motion yang identik dengan tema teks argumentasi 

menjadi sumber informasi yang berarti dalam menulis teks tersebut. 

Dalam memilih media, kendala yang sering dihadapi oleh guru adalah masalah 

finansial.  Namun dengan penyediaan fasilitas komputer dan internet kendala 

tersebut dapat diatasi.  Dalam memilih media guru tidak perlu mempertimbangkan 

biaya namun yang lebih diutamakan adalahefektifitas dan efisiensi sebuah media 

bagi proses pencapaian tujuan pembelajaran. Karenanya kemampuan dalam 

perencanaan, pemilihan, dan pemanfaatan media perlu dikuasai oleh guru. 

 

3. Karakteristik siswa. 

Yang dimaksud dengan karakteristik siswa adalah berbagai  aspek atau kualitas 

perseorangan siswa sepert bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimiliki. 

Karakteristik siswa yang demikian bervariasi menuntut guru untuk menggunakan 

strategi yang tepat dalam pengelolaan pembelajaran. Pada tingkat tertentu akan 

mungkin terjadi variable kondisi dapat memberi pengaruh terhadap variable 

metode disamping pengaruh utamanya pada strategi pengelolaan pembelajaran. 

 

b. Variabel Metode Pembelajaran. 

Menurut Martinis Yamin, metode pembelajaran adalah cara melakukan atau 

menyajikan, menguraikan, member contoh, dan memberi latihan isi pelajaran 

kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Dalam menggunakan metode guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan 

suasana kelas dan mempertimbangkan jumlah siswa di dalam kelas dimana proses 

pembelajaran akan berlangsung.  Pedoman mutlak dalam memilih metode adalah 

tujuan instruksional, karena itu tujuan instruksional harus dirumuskan secara jelas 

dan terukur dengan demikian akan memudahkan dalam memilih metode. 

 

Mengingat setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan maka penggunaan 

beberapa metode dalam sebuah proses pembelajaran sangat mungkin terjadi. 

Penggunaan metode tunggal cenderung membuat siswa jenuh dan kejenuhan 

tersebut dapat memicu gagalnya proses pembelajaran. 

 

Selanjutnya variabel metode pembelajaran diklasifikasikan dalan tiga jenis yaitu : 

1. Strategi pengorganisasian 

Strategi pengorganisasian, merupakan metode untuk mengorganisasi isi bidang 

studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada 

tindakan pemilihan isi, penataan isi format, dan sejenisnya. Strategi 

mengorganisasi isi pembelajaran disebut oleh Reigeluth, Bunderson, dan Merill 

sebagai structural strategi yang mengacu pada cara membuat urutan (sequencing) 

penyajian isi bidang studi  dan mensintesis (synthesizing) sebagai 

upayamenunjukkan kepada siswa tentang keterkaitan antara fakta, konsep, 

prosedur, dan prinsip yang berkaitan yang terkandung dalam bidang studi.  

Pengorganisasian pembelajaran secara khusus merupakan fase yang sangat 

penting dalam perancangan pembelajaran. Synthesizing akan membuat topik - 

topik dalam bidang studi menjadi lebih bermakna bagi siswa yaitu dengan 

menunjukkan bagaimana topik - topik saling terkait dengan keseluruhan bidang 
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studi.  Kebermaknaan ini akan menyebabkan siswa memiliki potensi yang lebih 

baik dan dengan tingkat pengendapan topik - topik yang telah dipelajari lebih 

lama. 

2. Strategi penyampaian, 

Strategi penyampaian, merupakan metode untuk menyampaikan  pembelajaran 

kepada siswa, untuk menerima dan merespon masukan yang berasal dari siswa.  

Penyerapan materi pembelajaran sangat tergantung pada faktor intelegensi. Siswa 

yang memiliki daya serap rendah cenderung lebih lambat, sebaliknya siswa yang 

memiliki daya serap tinggi sangat cepat dalam menyerap materi  pelajaran.  Untuk 

mengatasi perbedaan tersebut diperlukan strategi pembelajaran dan metode yang 

tepat dan bervariasi. 

 

3. Strategi pengelolaan 

Strategi pengelolaan, pembelajaran merupakan metode untuk menata interaksi 

antara siswa dan variabel metode pembelajaran, variabel strategi 

pengorganisasian, dan penyampaian isi pembelajaran. Strategi ini berkaitan 

dengan proses pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan 

strategi penyampaian yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. 
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c. Variabel Hasil Pembelajaran. 

Sebagaimana halnya dengan variabel metode dan kondisi pembelajaran, variabel 

hasil pembelajaran juga dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu : 

1. Keefektifan 

2. Efisiensi 

3. Daya tarik 

 

Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi 

pembelajaran.  Untuk mengukurnya diperlukan empat aspek penting yaitu : 

1. Kecermatan penguasaan prilaku yang dipelajari atau sering disebut dengan 

tingkat kesalahan. 

2. Kecepatan unjuk kerja. 

3. Tingkat alih belajar 

4. Tingkat retensi apa yang dipelajari. 

 

Efisiensi pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dengan 

jumlah waktu yang digunakan siswa atau jumlah biaya pembelajaran yang 

digunakan. 

 

Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa 

untuk tetap mengikuti proses pembelajaran. Daya tarik pembelajaran erat sekali 

hubungannya dengan daya tarik bidang studi dimana kualitas pembelajaran akan 

mempengaruhi akan mempengaruhi keduanya. Oleh karena itu pengukuran 

kecenderungan siswa dapat dikaitkan dengan proses pembelajaran dan bidang 

studi. 

 



33 
 

 
 

Berdasar pada ketiga variabel di atas keberhasilan proses pembelajaran dapat 

diukur efektifitas, efisiensi, dan daya tariknya.  Ciri keberhasilan dari proses 

pembelajaran ditunjukkan melalui tercapainya tujuan pembelajaran yang disebut 

sebagai efektif dan dengan tingkat pencapaian tujuan tersebut sesuai dengan 

waktu atau biaya yang telah direncanakan. Dan apabila siswa cenderung 

menyukai proses pembelajaran tersebut berarti proses pembelajaran yang 

dimaksud memiliki daya tarik. 

 

Istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata instruction dalam bahasa 

Inggris, yang berarti proses membuat orang belajar.  Tujuannya ialah membantu 

orang untuk belajar, atau memanipulasi lingkungan sehingga menciptakan 

kemudahan dalam belajar. Gagne dalam B. Suryo Subroto (2002: 18) 

mengemukakan bahwa pembelajaran bukanlah sesuatu yang terjadi secara 

kebetulan, melainkan adanya kemampuan guru yang dimiliki tentang dasar - dasra 

mengajar yang baik. 

 

Pembelajaran bukan hanya terbatas pada even  - even yang dilakukan oleh guru 

saja, melainkan mencakup semua event yang mungkin mempunyai pengaruh  

langsung pada proses belajar manusia. Pembelajaran mencakup kejadian - 

kejadian yang diturunkan  oleh bahan - bahan tercetak, gambar, program radio, 

televisi, film, slide maupun kombinasi dari bahan - bahan tersebut. Dengan 

demikian fungsi pembelajaran bukan hanya fungsi guru, melainkan juga fungsi 

sumber - sumber belajar lain yang digunakan oleh pembelajar untuk belajar 

sendiri 
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Pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya.  Hal ini diperkuat oleh pendapat  Nana Sudjana (1991 : 29) dalam 

Aswan Zain:  

“Mengajar adalah proses memberikan bimbingan / bantuan kepada anak didik 

dalam melakukan proses belajar” 

Proses dan hasil belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama 

adalah pendekatan (approach) yang berarti cara memulai proses pembelajaran. 

Faktor lainnya adalah guru, siswa, metode, strategi, bahan ajar , dan lingkungan. 

 

Siswa merupakan faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran sebab pada 

faktor ini melekat faktor motivasi dan kesiapan yang harus muncul dari dalam 

dirinya. Tingkat keberhasilah pembelajaran tidak akan terjamin tanpa faktor 

indogen yang dimiliki siswa betapapun baiknya faktor lain di luar siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hilgard dalam Slameto (2003:57) yang memberi rumusan 

tentang minat dengan mengatakan:  

“Interest is persisting tendency to pay attention  to and enjoy some activities or 

content.”  

Faktor guru juga sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Dalam 

pembelajaran model apapun guru memiliki peran yang sangat penting. Pernyataan 

tersebur mengandung pengertian bahwa guru dituntut untuk dapat mendesain, 

mengembangkan metode, strategi, bahan ajar serta menciptakan lingkungan  yang 

dapat mewujudkan proses belajar siswa ke arah yang lebih baik. Supaya guru 

dapat mendesain, mengembangkan pembelajaran secara efektif sehingga para 

siswa dapat mecapai tingkat kompetensi yang optimal, dibutuhkan daya fikir, 

usaha dan kreativitas guru.  Daya fikir, usaha, dan kreatifitas yang dimiliki oleh 
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guru semata - mata untuk kebutuhan siswa dalam mempermudah proses 

pembelajaran.  Sebagai yang telah dikemukakan oleh Mulyasa (2002:100), 

“Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengondisikan 

lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan prilaku siswa.”  

Selain itu guru juga harus dapat menerapkan metode yang tepat. Metode adalah 

cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi 

pembelajaran juga tidak kalah penting. Aswan Zain (1995:5) mengemukakan 

bahwa strategi adalah suatu garis - garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. Apabila kita kaitkan dengan 

pembelajaran  strategi dapat diartikan sebagai pola - pola umum kegiatan guru 

siswa  dalam menciptakan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Oxford (1990: 1) memperjelas pengertian dan fungsi strategi sebagai 

berikut : 

“Learning strategies are steps taken by students to enhance their own learning 

Strategies are speciallyimportant for languagelearning because they are tool for 

active, self directed involvement, which is essential for developing communicative 

competence”. 

                                           

Artinya strategi belajar adalah: langkah yang diperlukan para siswa untuk 

meningkatkan cara belajarnya.  Strategi tersebut secara khusus penting untuk 

belajar bahasa sebab akan menjadi alat untuk membuat siswa menjadi aktif atau 

terlibat langsung. Strategi yang mendukung metode pembelajaran perlu 

disesuaikan dengan  kebutuhan dan situasi siswa karena tidak ada satu - satunya 

strategi yang dapat digunakan dimana pun dalam situasi apapun.  Sebuah strategi 
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yang disusun selalu hanya menjadi tawaran dan saran, bukan merupakan menu 

yang sudah jadi. 

 

Bahan ajar yang akan disajikan dalam proses pembelajaran harus dikemas 

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan siswa. Proses pembelajaran 

merupakan inti dari proses pendidikan. Guru yang kompeten  akan lebih mampu 

menciptakan  lingkungan belajar yang efektif. Dan akan lebih mampu mengelola 

proses pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, 

seharusnya guru berupaya memusatkan perhatian siswa kepada tujuan 

pembelajaran. 

 

Sama halnya dengan teknologi yang dibangun atas dasar teori tertentu, teknologi 

pembelajaran  dibangun atas dasar  prinsip - prinsip yang diambil dari teori 

psikologi, terutama teori belajar dan hasil - hasil penelitian dalam kegiatan 

pembelajaran. Filbeck  dalam Atwi Suparman (2005: 15) mengelompokkan 

prinsip - prinsip yang digunakan dalam pembelajaran menjadi 12 macam, yaitu : 

1. Prinsip respon yang berakibat menyenangkan pembelajar Prinsip ini    

berimplikasi perlu adanya umpan balik positif dengan segera, keharusan 

pembelajar untuk aktif dalam membuat respon, dan perlunya pemberian 

latihan (exercise) dan tes. 

2. Prinsip kondisi atau tanda untuk menciptakan prilaku tertentu. Prinsip ini 

berimplikasi perlu adanya kejelasan standar kompetensi maupun kompetensi 

dasar dan penggunaan metode dan media. 
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3. Prinsip pemberian akibat yang menyenangkan. Prinsip tersebut berimplikasi 

pemberian isi/materi pokok yang berguna, imbalan dan penghargaan terhadap 

keberhasilan pembelajar, dan intensitas pemberian latihan dan tes. 

4. Prinsip transfer pada situasi lain. Prinsip ini berimplikasi pemberian kegiatan 

belajar yang mirip dengan kondisi dunia nyata, pemberian contoh nyata, dan 

penggunaan variasi metode dan media. 

5. Prinsip generalisasi dan perbedaan sebagai dasar untuk belajar sesuatu yang 

kompleks. Prinsip ini berimplikasi perlunya keseimbangan dalam 

memberikan contoh (baik - buruk, positif - negativ, ganjil - genap, konkrit - 

abstrak), dan sebagainya. 

6. Prinsip pengaruh status mental terhadap perhatian dan ketekunan. Prinsip ini 

berimplikasi perlunya menarik/memusatkan perhatian pembelajar. 

7. Prinsip membagi kegiatan ke dalam langkah - langkah kecil. prinsip ini 

berimplikasi penggunaan buku teks terprogram (programmed texts atau 

programmed instructions) dan pemenggalan kegiatan menjadi kecil - kecil 

yang disertai latihan dan umpan balik. 

8. Prinsip pemodelan bagi materi yang kompleks. Prinsip ini berimplikasi 

penggunaan metode dan media yang dapat menggambarkan model 

(simplifikasi) dari benda/kegiatan nyata. 

9. Prinsip ketrampilan tingkat tinggiterbentuk dari ketrampilan dasar. Prinsip 

tersebut berimplikasi standar kompetensi maupun kompetensi dasar 

hendaknya dirumuskan seoperasional mungkin dan dijabarkan melalui 

analisis instruksional. 
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10. Prinsip pemberian informasi tentang perkembangan kemampuan belajar. 

Prinsip tersebut berimplikasi urutan pembelajaran dimulai dari yang seder 

hana bertahap menuju ke yang paling kompleks (the widening horizons or 

expanding community) dan kemajuan harus diinformasikan. 

11. Prinsip variasi dalam kecepatan belajar. Prinsip tersebut berimplikasi 

pentingnya penguasaan materi prasyarat dan kesempatan untuk maju menurut 

kecepatan masing - masing. 

12. Prinsip persiapan/kesiapan. Prinsip ini berimplikasi pemberian kebebasan 

kepada pembelajar untuk memilih waktu cara, dan sumber belajar yang lain. 

 

Cara Belajar Siswa Aktif  dan Ketrampilan Proses dalam Pembelajaran. Bertolak 

dari kesadaran akan kekurangan atau kelemahan dalam bidang pendidikan yang 

ternyata salah satu dari kekurangan tersebut adalah pada inti kegiatan pendidikan, 

yaitu proses pembelajaran yang masih banyak memerlukan perbaikan. 

 

Masih banyaknya guru yang melakukan proses pembelajaran dengan system 

konvensional dimana porsi waktu pembelajaran di dalam kelas lebih banyak 

dikuasai oleh guru, sehingga peningkatan kompetensi siswa tidak maksimal. 

 

Oleh karena itu sangat disarankan kepada guru agar lebih memilih menggunakan 

pendekatan pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Hal ini berangkat 

dari anggapan bahwa siswa memiliki potensi untuk berfikir sendiri sehingga 

dengan demikian guru akan berfungsi sebagai katalisator  terjadinya proses belajar 

siswa, dan siswa yang juga secara terus menerus berusaha menyempurnakan diri 
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sehingga mampu menjadi katalisator yang semakin meningkat keampuhannya.  

Oleh karena itu pemilihan metode mengajar yang membuka peluang  bagi siswa 

untuk aktif berpartisipasi secara optimal dalam proses pembelajaran akan menjadi 

langkah awal yang utama menuju keberhasilan  dalam mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan.  

 

Untuk merealisasikan keinginan tersebut kiranya pendekatan keterampilan proses 

perlu diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan atau keterampilan 

yang dapat dihasilkan dari penggunaan pendekatan keterampilan proses adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Mengobservasi / mengadakan pengamatan. 

2. Menghitung. 

3. Mengukur. 

4. Mewngklasifikasi. 

5. Mencari hubungan ruang / waktu. 

6. Membuat hipotesis. 

7. Merencanakan penelitian/ eksperimen. 

8. Mengendalikan variable. 

9. Menginterpretasikan atau menafsirkan data. 

10. Menyusun kesimpulan sementara (inferensi) 

11. Meramalkan (memprediksi) 

12. Menerapkan (mengaplikasi) 

13. Mengkomunikasikan. 
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Dengan memiliki kemampuan tersebut siswa akan mampu menemukan  dan 

mengembangkan sendiri fakta dan konsep yang ditemukan serta menumbuhkan 

dan mengembangkan sikap sehingga akan tercipta kondisi belajar yang aktif. 

 

2.3.  Pembelajaran Tuntas (Mastery Learning) 

Metode mengajar merupakan cara untuk mempermudah anak didik mencapai 

kompetensi tertentu.  Hal ini berlaku baik bagi guru (metode mengajar) maupun 

bagi muri (metode belajar). Dengan demikian makin baik metode, akan makin 

efektif pula pencapaian tujuan belajar. Metode  mengajar merupakan penjabaran 

dari pendekatan, dan diimplementasikan oleh teknik mengajar. Langkah - langkah 

metode mengajar  yang dipilih  memiliki peranan yang penting yang akan diikuti 

oleh peningkatan prestasi belajar siswa.  Pembelajaran tuntas (mastery learning) 

merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran dimana 

siswa diharapkan menguasai secara tuntas standar kompetensi maupun 

kemampuan dasar dari materi pembelajaran yang disajikan. 

 

Secara sederhana gambaran pembelajaran tuntas adalah apabila siswa diberikan 

waktu sesuai kebutuhan untuk mencapat tingkat penguasaan materi tertentu dan 

jika mereka menghabiskan waktu yang dibutuhkan itu, maka besar kemungkinan 

siswa akan mencapai tingkat penguasaan yang maksimal. Akan tetapi sebaliknya 

apabila siswa tidak diberi cukup waktu atau tidak memanfaatkan waktu yang 

tersedia maka tingkat penguasaannya akan rendah.  

 

Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat penguasaan belajar (degree of 

learning) sangat ditentukan oleh perbandingan antara waktu yang sebenarnya 



41 
 

 
 

dimanfaatkan (time actually spent) dalam proses pembelajaran  dengan waktu 

yang dibutuhkan untuk belajar (time needed). 

 

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa waktu yang benar - benar dimanfaatkan untuk 

belajar  ditentukan oleh jumlah waktu yang diperbolehkan (time allowed) dan  

ketekunan (perseverance). Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk belajar 

dipengaruhi oleh bakat (aptitude), kualitas kegiatan pembelajaran (quality of 

instruction), dan kemampuan untuk memahami pembelajaran (ability to 

understand instruction). 

 

Dalam proses pembelajaran konvensional dimana bakat (aptitude) siswa tersebar 

secara normal, dan kepada mereka diberi pembelajaran yang sama dalam jumlah / 

kuantitas pembelajaran dan waktu yang tersedia  untuk belajar, maka hasil belajar 

yang dicapai akan tersebar secara normal pula. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa hubungan antara bakat dan tingkat penguasaan  tinggi.  Sebaliknya apabila 

siswa - siswa yang bakatnya tersebar secara normal dan kepada mereka diberi 

kesempatan belajar yang sama  bagi setiap siswa, akan  tetapi dengan pemberian 

perlakuan yang berbeda dalam kualitas pembelajarannya, maka besar 

kemungkinan bahwa siswa yang akan mencapai penguasaan maksimal  

bertambah.  Dalam hal ini hubungan antara bakat dan keberhasilan akan semakin 

kecil. 

 

Uraian diatas mengandung maksud bahwa harapan dari proses pembelajaran 

dengan pendekatan belajar tuntas adalah untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa melalui pemberian pembelajaran yang berkualitas, bantuan serta perhatian 
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khusus kepada  yang lambat agar menguasai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. 

 

Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa prinsip pembelajaran tuntas adalah: 

penguasaan bahan  berdasarkan criteria tertentu, pendekatan yang bersifat 

sistemik dan sistematis, pemberian bimbingan dimana diperlukan, dan pemberian 

waktu yang cukup. 

 

2.4.  Pembelajaran Menulis 

Pembelajaran menulis pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran 

Bahasa Inggris. Pembelajaran menulis yang merupakan kemampuan 

mengekspresikan  berbagai fikiran, gagasan,  dan perasaan  dalam berbagai jenis 

tulisan diharapkan dapat berfungsi mengembangkan pengetahuan, ketrampilan 

berbahasa siswa, serta dapat menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Inggris. 

Standar kompetensi merupakan kemampuan yang dapat dilakukan atau 

ditampilkan untuk suatu mata pelajaran. Kompetensi dalam mata pelajaran 

tertentu  harus dimiliki oleh  siswa, kemampuan yang harus dimiliki oleh semua 

lulusan dalam suatu mata pelajaran (Depdiknas: 2003:5). Kompetensi yang harus 

dikuasai siswa ini hendaknya dikembangkan secara berkelanjutan  seiring dengan  

perkembangan siswa yang mahir berkomunikasi, dan memecahkan masalah.  

Kompetensi dasar setiap bahan kajian  yang harus dicapai hendaknya dilatihkan  

dan dialami melalui proses  pemahiran. 
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Berdasar pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  pembelajaran menulis 

hendaknya dikembangkan secara berkelanjutan. Dari pengembangan itu 

diharapkan siswa menjadi mahir dalam menulis. 

 

Pembelajaran menulis yang sering terjadi secara umum lebih mementingkan hasil 

dari pada memperhatikan langkah yang tepat dan siswa cenderung diajak berfikir 

secara abstrak. Akibatnya pembelajaran menulis menjadi sesuatu yang 

membebani siswa dan para siswa banyak melakukan kesalahan baik ejaan, kosa 

kata, rangkaian kalimat, dan kepaduan paragrafnya. Berkaitan dengan hal tersebut 

peneliti berharap perlu adanya perubahan kondisi sehingga ditemukan cara yang 

tepat untuk memperbaiki tulisan siswa. 

 

Winarno (2002 : 3) dalam tulisannya menyatakan bahwa bangsa Indonesia masih 

termasuk bangsa yang kebanyakan masyarakatnya masih menyukai budaya lisan 

daripada budaya tulis. Budaya lisan (mendengar dan berbicara) lebih sering 

dilakukan daripada budaya tulis (membaca dan menulis) yang membutuhkan 

kemampuan menalar kritis dan analitis. Hal ini menunjukkan bahwa budaya tulis 

memiliki keunggulan berupa daya gerak menembus batas ruang dan waktu 

sedangkan budaya lisan terbatas pada ruang dan waktu tertentu.  Kenyataan yang 

terjadi bahwa siswa SMP lebih cenderung menyukai berbicara daripada menulis 

ketika diberi tugas menyusun karangan. 

 

Untuk mendorong kemajuan budaya bangsa kiranya sangat perlu meningkatkan 

ketrampilan menulis siswa pada tingkat sekolah menengah pertama karena 

didalamnya terkandung cara berfikir yang baik dan penalaran yang logis yang jika 

dikembangkan akan sangat berguna bagi mereka ketika melanjutkan studi ke 
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jenjang yang lebih tinggi. Dengan kata lain ketrampilan menulis perlu dilatihkan 

pada siswa Sekolah Menengah Pertama agar mereka dapat mengembangkan daya 

fikir dan mengekspresikan perasaannya. 

 

Didalam menuangkan buah fikiran dan perasaan pada tulisan diperlukan 

kompetensi Tertentu yaitu kompetensi menulis pada kemampuan berbahasa. 

Dengan memiliki standar kompetensi ini siswa mampu mengekspresikan berbagai 

fikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam berbagai bentuk tulisan. Pada 

penelitian ini kompetensi yang menjadi pokok penelitian adalah kompetensi 

menulis kemampuan berbahasa dengan Argumentasi sebagai wacana obyek 

pembahasannya. Wacana argumentasi berwujud sebagai ulasan  atau pendapat. 

Karangan jenis ini dimulai dengan pernyataan atau pendapat yang kemudian 

dilanjutkan dengan alasan - alasan yang mendukungnya. Karenanya penulis 

mencoba untuk mengombinasikannya dengan model debat dimana 

pelaksanaannya terdapat pengungkapan pendapat - pendapat yang didukung oleh 

alasan - alasan. Dalam hal penyusunan wacana  kohesi dan koherensi sangat 

diperlukan. Kohesi diperlukan untuk menata fikiran manusia dalam bentuk kata, 

kalimat, dan paragraph sedangkan koherensi diperlukan untuk menyajikan buah 

fikiran manusia agar membentuk suatu system dan logis. Sebagai diketahui bahwa 

wacana merupakan kesatuan dan kepaduan paragraf - paragraf.  Setiap paragraph 

harus mengandung makna, pesan, dan  pokok fikiran yang  berkaitan dengan ide 

keseluruhan. Penulis beranggapan bahwa apabila siswa memiliki kompetensi 

membuat paragraph yang baik maka dapat dipastikan mereka juga akan memiliki 

alur daya nalar yang baik. Paragraf terdiri dari tiga macam yaitu paragraph 

pembuka yang berisi pengantar yang mapu mengantarkan penulis paragraph 
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kepada  paragraph pengembang yang berisi topic yang menjelaskan paragraph 

pembuka, dan pargraf penutup yang berfungsi untuk mengakhiri pembicaraan. 

Dalam wacana Argumentasi paragraph penutup merupakan kesimpulan. 

    

2.5.Model Debat Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Inggris 

1. Pengertian Debat 

Istilah debat berasal dari bahasa Inggris, yaitu debate  yaitu suatu cara untuk 

menyampaikan ide secara logika dalam bentuk argumen disertai bukti–bukti yang 

kuat dan mendukung kasus dari masing–masing pihak yang berdebat. 

 

Debat di Indonesia dibagi menjadi dua aliran, yang pertama adalah aliran 

konvensional atau aliran yang sudah  jarang digunakan  dan yang kedua adalah 

aliran yang mengikuti standar internasional atau aliran yang yang sekarang sedang 

digalakkan pemakaiannya di Indonesia. Sistim inilah yang menjadi acuan dalam 

penelitian ini. 

 

Herbert dalam penelitiannya tahun 2008 yang berjudul” Incorporating classroom 

debate into University EFC speaking courses” membahas tentang pentingnya 

debat dalam meningkatkan kemampuan berbicara di kalangan mahasiswa 

Universitas Kyoto Sanyo Jepang.  Studi tersebut berfokus pada penerapan 

langkah- langkah debat formal dengan sistem “ Australasian Parliamentary 

System”  yang mencakup peran masing-masing pembicara di kedua tim dan isi 

topic yang diperdebatkan, sehingga studi tersebut lebih menargetkan peningkatan 
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pemahaman     (Comprehensibility) dari pada kelancaran (fluency) dan ketepatan 

ujaran (Accuracy)  

 

Secara umum debat dapat dilakukan dengan cara berkelompok, yaitu ada dua 

pihak yang masing–masing memegang peranan sebagai pihak positif (pro ) dan 

negatif (kontra)  Selain itu, mereka mencoba mempertahankan argumen mereka 

dengan didukung oleh bukti–bukti dan fakta–fakta yang mendukung kasus 

mereka, namun terlebih dahulu sebelum mereka melakukan hal tersebut kedua 

belah pihak harus memberikan suatu parameter yang jelas mengenai kasus 

(motion) mereka atau memberikan suatu definisi yang menjelaskan kemana arah 

dari kasus mereka. 

 

  

2. Tujuan Debat  

Tujuan dari debat sendiri adalah upaya kedua belah pihak untuk membangun atau 

mempertahankan suatu kasus dengan didukung oleh argumen–argumen yang 

dapat memberi. dukungan terhadap kasus mereka  Adapun  cara membuat satu 

argumen yang baik dan benar adalah dengan cara menghubungkannya dengan  

pertanyaan–pertanyaan dasar berupa; Apa (what),Mengapa (why), Bagaimana 

(how), dan Kesimpulannya (conclusion).    

 

 Selain memerlukan kemampuan berbahasa yang baik dan benar juga dibutuhkan 

pula logika dan analogi pola pikir yang benar mengenai pengetahuan pengetahuan 

umum atau kasus – kasus yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Selain hal–hal 
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tersebut juga diperlukan kemampuan merespon suatu masalah (rebuttal) 

dikarenakan disini terjadi adanya suatu proses saling mempertahankan pendapat 

antara kedua belah pihak. Selain itu di dalam debat sendiri ada suatu pantangan 

atau batasan pembahasan masalah yang akan dibahas yaitu dilarang menyangkut 

pautkan suku, agama, ras, dan adat, sebab di dalam debat sendiri masih 

menggunakan etika sebagai seorang manusia untuk berpendapat. 

  

3. Topik Debat 

 

 

Topik debat atau yang biasa disebut dengan  motion, adalah suatu permasalahan 

umum yang terjadi di dalam masyarakat dan diketahui secara global oleh setiap 

orang. Dalam  membuat suatu topik diperlukan adanya suatu kejelian, karena 

suatu topik debat harus memiliki kemampuan untuk dapat dikupas atau ditelaah 

secara mendalam.  Hal ini diperlukan karena pada saat proses debat dimulai kedua 

pihak baik positif maupun negatif akan memberikan suatu parameter kasus yang 

disertai dengan definisi untuk memeperjelas arah debat tersebut . 

 

Dalam memberikan parameter atau definisi dari sebuah topik sendiri ada beberapa 

hal yang tidak boleh dilakukan diantaranya adalah kebenaran alam atau nyata 

yang tak terbantahkan (truistic), Tidak memiliki hubungan logika yang jelas 

(tautological), Definisi yang melenceng atau tidak masuk akal (tquirelink) dan 

Memberikan patokan waktu atau tempat yang menguntungkan salah satu pihak 

(time and place setting). Hal ini tidak boleh dilakukan dikarenakan dalam 

berdebat kita juga menggunakan kaidah “fair and square” atau menang secara 

adil.  
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4. Langkah-langkah Debat 

 

Dalam kegiatan  debat terdapat  langkah- langkah yang harus ditempuh di dalam 

penerapannya, salah satu contoh dari sistim yang biasa digunakan sebagai standar 

nasional maupun internasional yaitu sistim yang dikenal dengan sistim 

Australasian Parliamentary System, di mana setiap tim mempunyai tiga orang 

anggota dengan tugas masing- masing, adapun langkah- langkah yang harus 

dilakukan  adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum debat dimulai kedua team akan diberikan kesempatan untuk 

melakukan suatu proses penyusunan kasus selama 30 menit. 

2. Pembicara pertama dari team positif maju kemudian memberikan definisi 

dari topik yang diberikan kemudian memberikan parameter kasus yang 

akan dibahas, setelah itu  dia akan menjelaskan bagian- bagian yang akan 

dibahas oleh pembicara pertama dan kedua, baru setelah itu dia akan 

membahas kasusnya disertai landasan kasus selama 7 menit. 

3. Pembicara pertama dari team negatif maju kedepan kemudian memberikan 

tanggapan dari topik positif yang diberikan kemudian memberikan 

parameter kasus yang akan dibahas, setelah itu kemudian dia akan 

menjelaskan bagian- bagian yang akan dibahas oleh pembicara pertama 

dan kedua, baru setelah itu dia akan membahas kasusnya disertai landasan 

kasus selama 7 menit. 

4. Pembicara kedua dari team positif maju dan kemudian merespon kasus 

dari pembicara pertama negatif kemudian dia akan mencoba 

menghubungkan kasus yang dia bawakan dengan kasus pembicara 
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pertama, kemudian dia akan memberikan perpanjangan dari kasus teamnya 

disertai dengan implementasi dari teamnya selama 7 menit. 

5. Pembicara kedua dari team negatif maju dan kemudian merespon kasus 

dari pembicara pertama dan kedua dari positif kemudian dia akan mencoba 

menghubungkan kasus yang dia bawa dengan kasus pembicara pertama, 

kemudian dia akan memberikanperpanjangan dari kasus teamnya disertai 

dengan implementasi dari teamnya selama 7 menit. 

6. Pembicara ketiga dari positif maju dan tugasnya adalah membuat suatu 

respon terhadap semua kasus dari negatif dan memberikan kesimpulan dari 

kasus yang dibawakan oleh teamnya. disini seorang pembicara ketiga 

dilarang untuk membawakan kasus baru selama 7 menit. 

7. Pembicara ketiga dari positif maju dan tugasnya adalah membuat suatu 

respon terhadap semua kasus dari negatif dan memberikan kesimpulan dari 

kasus yang dibawakan oleh teamnya. disini seorang pembicara ketiga 

dilarang untuk membawakan kasus baru selama 7 menit. 

 

Setelah itu pemberian  waktu untuk memberikan pandangan terhadap kasus dari 

masing- masing  team dimulai dari negatif terlebih dahulu kemudian positif 

dimana disini yang melakukannya adalah pembicara pertama atau kedua dan yang 

harus dilakukan pada tahap ini oleh tiap team selain memberikan pandangan 

terhadap kasus masing–masing juga memberikan suatu komparasi antara kedua 

team dan menjelaskan apa – apa saja yang terjadi di dalam debat tersebut serta 

menunjukkan poin- poin yang menguntungkan dan mendukung kasus mereka 

selama 5 menit. 
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 5. Patokan dalam berdebat  

Berikut ini dapat dilihat beberapa patokan yang harus diperhatikan dan dilakukan 

ketika sedang melaksanakan debat, beberapa patokan yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Buatlah suatu definisi dan parameter dari suatu topik yang adil dan dapat 

diperdebatkan. 

2. Berikan dasaran kasus yang kuat terhadap kasus anda. 

3. Susunlah argumen dan respon anda menggunakan kaidah apa, mengapa, 

bagaimana, dan kesimpulannya. 

4. Pelajarilah selalu kasus–kasus yang berkembang di masyarakat. 

5. Ciptakan kerjasama team yang baik dan buatlah alur penyusunan argumen 

yang baik secara mengalir antar para pembicara di dalam tim. 

 

Mengingat jumlah waktu yang tersedia terbatas maka peneliti memodifikasi 

langkah-langkah debat dengan menetapkan jumlah anggota setiap tim menjadi 

empat orang karenanya dengan demikian jumlah siswa perkelas sebanyak 24 

dapat dibagi menjadi enam kelompok atau hanya akan menampilkan tiga kali 

debat.  Demikian juga halnya pada pemberian kesempatan berbicara tidak 

dilakukan secara berselang seling melainkan dengan menyelesaikan seluruh 

anggota tim, baru kemudian diikuti oleh tim lawannya. 

 

Dalam implementasi pembelajaran bahasa Inggris  perlu memperhatikan tingkat 

pencapaian kompetensi yang tinggi agar dapat menghasilkan lulusan yang 
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berkompetensi tinggi. yang ditandai oleh adanya ketrampilan berbahasa Inggris 

yang lancar dan akurat. Baik dari segi tata bahasa maupun ucapan. 

 

Agar pencapaian kompetensi peserta proses pembelajaran bahasa Inggris tinggi 

perlu diupayakan pengembangan program-program pendukung seperti: 

1. Penciptaan suasana akademik dan social yang mendukung 

2. Penyelenggaraan Bridging course bahasa Inggris. 

3. Penyediaan Self - Access Learning center 

4. Pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang mendorong atau memfasilitasi 

penggunaan bahasa Inggris di sekolah secara efektif. Selain itu perlu 

dikembangkan model - model Pembelajaran bahasa Inggris yang sesuai. Dari 

berbagai macam model pembelajaran bahasa Inggris yang ada. 

  

Penulis mencoba memilih salah satunya, yaitu model pembelajaran debat 

(Debate) yang menurut hemat penulis lebih tepat untuk membantu siswa dalam 

memperkaya gagasan dan opini yang dapat memberikan sumbangan terhadap 

peningkatan kemampuan siswa  dalam menulis teks argumentasi. 

 

Model pembelajaran Debat membagi siswa menjadi kelompok - kelompok kecil 

yang masing - masing kelompok  ada yang diposisikan sebagai kelompok pro dan 

ada pula yang kontra. Selanjutnya kelompok harus setuju dan memberi dukungan 

penuh terhadap topik yang diberikan oleh guru. Sebaliknya kelompok kontra 

harus berupaya untuk menentang dengan mengemukakan berbagai argumen dan 

pendapat untuk menjatuhkan ide dan opini yang berkembang pada lawan 

debatnya. 
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Model pembelajaran debat merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan 

akademik siswa.  Materi pembelajaran yang disajikan kepada siswa harus dipilih 

dan disusun menjadi dua macam paket, yaitu paket untuk fihak yang memihak 

(pro) dan paket untuk yang menolak (kontra). Laporan masing - masing kelompok 

yang menyangkut kedua posisi pro dan kontra diberikan kepada guru. Selanjutnya 

guru dapat mengevaluasi setiap siswa tentang penguasaan materi yang meliputi 

kedua posisi tersebut dan mengevaluasi seberapa efektif siswa terlibat dalam 

prosedur debat.  Pada dasarnya, agar semua model berhasil seperti yang 

diharapkan pembelajaran kooperatif, setiap model harus melibatkan materi ajar 

yang memungkinkan siswa saling membantu dan mendukung ketika mereka 

belajar materi dan bekerja saling tergantung (interdependen) untuk menyelesaikan 

tugas. Keterampilan sosial yang  dibutuhkan dalam usaha berkolaborasi harus 

dipandang penting dalam keberhasilan menyelesaikan tugas kelompok. 

Ketrampilan ini dapat diajarkan kepada siswa dan peran siswa dapat ditentukan 

untuk memfasilitasi proses kelompok. Peran tersebut mungkin bermacam - 

macam menurut tugas, misalnya, peran pencatat (recorder), pembuat kesimpulan 

(summarizer), pengatur materi (material manager), atau fasilitator dan peran guru 

bisa sebagai pemonitor proses belajar. 

 

Sementara proses debat sedang berlangsung guru mencatat ide - ide yang muncul 

pada setiap pembicaraan di papan tulis sampai sejumlah ide yang diharapkan 

terpenuhi. Jika keterbatasan siswa dalam pengungkapan ide terjadi setelah masa 

debat selesai maka guru dapat menambahkannya. Data - data di papan tulis hasil 
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pencatatan guru dijadikan bahan untuk membuat rangkuman  dan kesimpulan 

yang mengacu pada topik yang diperdebatkan. 

 

2.6. Pembelajaran Menulis Teks Argumentasi. 

2.6.1. Pengertian Argumentasi. 

Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi 

sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara (Gorys Keraf, 

2007: 3). Argumentasi berisikan fakta - fakta yang dirangkai sedemikian rupa 

sehingga mampu membuktikan bahwa suatu gagasan atau opini benar atau tidak.  

Dalam ilmu pengetahuan argumentasi merupakan dasar yang paling fundamental.  

Dalam dunia ilmu pengetahuan argumentasi merupakan upaya untuk 

mengemukakan bukti - bukti atau menetukan kemungkinan dalam 

mengekspresikan sikap atau pendapat tentang suatu hal tertentu. 

 

Pemikiran yang kritis dan logis merupakan dasar dari sebuah tulisan yang bersifat 

argumentatif.  Karenanya argumentasi harus berdasar pada fakta - fakta dan 

evidensi. yang kemudian dijalin dalam metode-metode sehingga menjadi lebih 

motivatif. Disamping itu pula argumentasi membutuhkan  kejelasan dan 

keyakinan akan fakta - fakta tersebut, karena itu kebenaran fakta dan kualitas 

relevansinya dengan  tujuan perlu diteliti terlebih dahulu.  Dengan kata lain 

kebenaran fakta dapat menghasilkan penuturan yang logis dan kesimpulan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Penganalisaan data yang tidak cermat dapat 

menggagalkan pembuktian. 
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2.6.2. Penalaran. 

Penalaran (reasoning) merupakan proses berfikir manusia  yang berusaha untuk 

menghubungkan fakta - fakta yang diketahui untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan yang logis.  Penalaran juga dapat dilakukan dengan mempergunakan  

kalimat - kalimat berupa pendapat  dan kesimpulan. Kalimat - kalimat semacam 

itu disebut sebagai proposisi, yaitu pernyataan yang dapat dibuktikan 

kebenarannya atau dapat ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya.  

Proposisi hanya terdapat di dalam kalimat deklaratif. 

 

2.6.3. Inferensi dan Implikasi. 

Istilah inferensi berasal dari bahasa latin inferre yang berarti menarik kesimpulan, 

demikian juga halnya kata implikasi berasal dari bahasa yang sama  yang berarti 

merangkum. Dalam bidang ilmiah kata inferensi  adalah kesimpulan yang 

dibentuk dari fakta - fakta, sedangkan implikasi merupakan rangkuman yang 

terkandung dalam fakta. Kesimpulan dari hasil proses berfikir logis harus disusun 

dengan memperhatikan kemungkinan yang tercakup dalam evidensi.  Kesimpulan 

semacam ini disebut sebagai implikasi. Semua kesimpulan logis yang berdasarkan 

implikasi disebut inferensi. Penalaran yang salah belum tentu disebabkan oleh 

fakta atau evidensi yang tidak tepat tapi dipengaruhi oleh  faktor emosi. Jadi 

factor emosional sangat berpengaruh terhadap proses berfikir seseorang. 

 

2.6.4. Evidensi. 

Pada hakekatnya evidensi adalah semua fakta, kesaksian, informasi, autoritas dan 

sebagainya yang dihubungkan untuk membuktikan suatu  kebenaran. Evidensi 
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dapat berbentuk data atau informasi yang berasal dari sumber tertentu. Data baru 

akan menjadi fakta jika telah teruji kebenarannya.  Fakta merupakan  sesuatu yang 

sesungguhnya terjadi atau sesuatu yang nyata.  Sebuah kesimpulan akan tetap 

diterima jika tidak ditemukan fakta lain yang dapat menggugurkannya. 

 

2.6.5. Pengujian data. 

Data dan  informasi yang telah mengalami pengujian  akan menjadi fakta.  

Selanjutnya fakta tersebut akan menjadi evidensi.  Pengujian terhadap data dan 

informasi dapat dilakukan melalui : 

1. Observasi, yaitu peninjauan terhdap data atau informasi. 

2. Kesaksian, yaitu permintaan keterangan dari orang yang mengalami. 

Autoritas, yaitu meminta pendapat dari para ahli 

 

2.6.6. Pengujian fakta. 

Sebelum sebuah fakta diangkat menjadi evidensi terlebih dahulu harus diadakan 

pengujian.  Dasar yang digunakan untuk mengangkat fakta menjadi evidensi 

adalah sebagai berikut : 

1. Konsistensi, Yaitu kondisi dimana evidensi - evidensi tidak saling                      

bertentangan dan melemahkan. 

2. Koherensi, Yaitu berhubungan dengan pengalaman- pengalaman manusia. 

 

2.6.7. Penilaian terhadap Autoritas. 

Penilaian terhadap autoritas dilakukan dengan cara membanding - bandingkan 

autoritas dan mengadakan evaluasi terhadap pendapat - pendapat guna 
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mendapatkan pendapat yang paling dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sampai 

pada perolehan pendapat yang terbaik diperlukan criteria antara lain: 

1. Tidak mengandung prasangka. Maksudnya pendapat tersebut disusun 

berdasarkan Penelitian. 

2. Pengalaman dan pendidikan autoritas., hal ini sangat berkaitan dengan latar 

belakang pendidikan ahli. 

3. Kemashuran maksudnya adalah suatu pendapat hendaknya diambil bukan 

karena Kemashuran ahli akan tetapi harus dilakukan pengujian. 

4. Koherensi dengan kemajuan, maksudnya adalah bahwa autoritas tersebut 

harus Sejalan dengan kemajuan zaman.    
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Tabel 3. Profil Penilaian Karangan. 

ASPEK SKOR K    R    I   T   E   R  I   A 

 

 

 

I 

S 

I 

27 - 30 

 

 

22 - 26 

 

 

17 - 21 

 

 

13 - 16 

SANGAT BAIK - SEMPURNA: padat informasi: 

substantive: pengembangan tesis tuntas: relevan dengan 

permasalahan dan tuntas. 

CUKUP - BAIK: informasi cukup: Substansi cukup: 

pengembangan tesis terbatas: relevan dengan masalah 

tetapi tidak lengkap. 

SEDANG - CUKUP: informasi terbatas: substansi kurang: 

pengembangan tesis tidak cukup: permasalahan tidak 

cukup. 

SANGAT KURANG: tidak berisi: tidak ada substansi: 

tidak ada pengembangan tesis: tidak ada permasalahan. 

O 

R 

G 

A 

N 

I 

S 

A 

S 

I 

18 - 20 

 

 

14 - 17 

 

 

10 - 13 

 

7 - 9 

SANGAT BAIK - SEMPURNA: ekspresi lancar: gagasan 

diungkapkan dengan jelas:  padat: tertata dengan baik: 

urutan logis:  kohesif. 

CUKUP - BAIK: ekspresi  kurang lancar:  kurang 

terorganisir tetapi ide utama terlihat: bahan utama 

pendukung terbatas:  urutan logi tetapi tidak lengkap. 

SEDANG - CUKUP: ekspresi tidak lancer: gagasan kacau: 

Terpotong - potong: urutan dan pengembangan tidak logis. 

SANGAT KURANG: tidak komunikatif: tidak 

terorganisir: tidak layak nilai. 
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K 

O 

S 

A 

K 

A 

T 

A 

18 - 20 

 

 

14 - 17 

 

 

10 - 13 

 

 

7   -  9 

SANGAT BAIK - SEMPURNA: pemanfaatan potensi kata 

sangat baik: pilihan kata dan ungkapan tepat: menguasai 

pembentukan kata. 

CUKUP - BAIK: pemanfaatan potensi kata agak baik: 

pilihan kata dan ungkapan kadang-kadang kurang tepat 

tetapi tidak mengganggu. 

SEDANG - CUKUP: pemanfaatan potensi kata terbatas:  

sering terjadi kesalahan  penggunaan kosakata dapat 

merusak makna. 

SANGAT KURANG: pemanfaatan potensi kata  

sembarangan: pengetahuan tentang kosakata rendah: tidak  

layak nilai 

 

 

B 

A 

H 

A 

S 

A 

22 - 25 

 

 

18 - 21 

 

 

11 - 17 

 

5   -  10 

SANGAT BAIK - SEMPURNA: konstruksi kompleks 

tetapi efektif:  hanya terjadi sedikit kesalahan penggunaan 

bahasa. 

CUKUP - BAIK: konstruksi sederhana tetapi efektif: 

kesalahan kecil pada konstruksi:  terjadi kesalahan tetapi 

tidak mengaburkan. 

SEDANG - CUKUP: terjadi kesalahan serius pada 

konstruksi kalimat: makna membingungkan atau kabur. 

SANGAT KURANG: tidak menguasai aturan kebahasaan: 

terdapat banyak kesalahan:  tidak komunikatif: tidak layak 

nilai 
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M 

E 

K 

A 

N 

I 

K 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

SANGAT BAIK - SEMPURNA:  menguasai aturan 

penulisan :  hanya terdapat kesalahan pada ejaan. 

CUKUP - BAIK:  kadang - kadang terjadi kesalahan ejaan 

tetapi tidak mengaburkan makna. 

SEDANG - CUKUP: sering terjadi kesalahan ejaan: 

makna membingungkan atau kabur. 

SANGAT KURANG: tidak menguasai aturan penulisan : 

terdapat banyak kesalahanejaan: tulisan tidak terbaca: 

tidak layak nilai 
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2.7. Penelitian yang relevan  

Penelitian yang berjudul: Peningkatan Kemampuan Menulis Bahasa Inggris 

melalui Penggunaan Media Gambar. Penelitian tersebut dilakukan oleh Sartijan di 

SMP Negeri 4 Bandar Lampung. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah 

bahwa penggunaan media gambar dapat meningkatkan ketrampilan menulis 

dengan kemajuan yang cukup berarti dan penggunaan media gambar 

meningkatkan efektifitas dan aktifitas belajar siswa. Peningkatan terjadi bukan 

hanya dari ketrampilan menulis tetapi juga aktivitas belajar siswa. 

 

Penelitian yang  berjudul: The Problem of Writing Composition faced by the first  

grade students of SMP Negeri 1  Jati Roto Wonogiri. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Wiji Suprihatin di  SMP Negeri 1 Jati Roto Wonogiri. Kesimpulan 

dari hasil penelitiannya adalah bahwa  diantara empat ketrampilan Bahasa Inggris, 

menulis merupakan masalah berat bagi siswa SMP. Pentingnya memberikan 

kesempatan untuk menulis berbahasa Inggris sehingga memberi mereka waktu 

untuk belajar bahasa Inggris. Dikatakan juga bahwa masalah yang paling berat 

dalam menulis bahasa Inggris adalah bahwa siswa tidak menguasai  grammar dan 

kosa kata. Selanjutnya dikatakan juga bahwa metode mengajar menulis bahasa 

Inggris yang cocok untuk mengatasinya adalah dengan mengkombinasikan 

pendekatan komunikatif dan pendekatan proses. 


