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 Penalaran merupakan suatu tindakan penggunaan logika dalam berpikir 

untuk menghubung-hubungkan suatu gagasan, ide, bukti, fakta atau petunjuk 

untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Penalaran sangat erat hubungannya 

dengan proses menulis karena dalam proses menulis seorang penulis harus 

mampu menyampakian pendapat atau gagasan yang ingin disampikan kepada 

pembaca oleh karena itu penulis harus menggunakan penalarannya dalam 

menulis. 

 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam 

tingkat bernalar dengan menulis teks persuasi. Subjek penelitian ini adalah 

mahasiswa semester enam Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 

Isalam Malang. Teks persuasi dalam penelitian ini adalah teks persuasi iklan 

makanan. Populasi adalah wilayah generalisasi subjek/objek yang memiliki 

kulaitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan peneliti untuk mempelajari 

beberapa hal dan disimpulkan. sampel adalah sebagaian dari populasi yang akan 

diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah Simple 

Random Sampling, yakni secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi. 

Peneliti memilih Simple Random Sampling dengan jumlah 30 mahasiswa secara 

acak dari ke empat kelas dan ingin mengatehui potensi berpikir mahasiswa tanpa 

memperhatikan tingkatan prestasi mahasiswa. 

  Data yang dianalisis berjumlah tiga puluh teks persuasi.  Sebelum masuk 

pada teknik pengamblan data penelitian ini juga menghitung reliabilitas dan 

validitas untuk tes penalaran. Reliabilitas dan validitas digunakan untuk 

menghitung seberapa ajeg sebuah soal yang digunakan untuk tes, sehingga tes 

tersebut dapat dikatakan layak dan dapat digunakan untuk tes pengambilan data. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Korelasi 

Product Moment terhadap variable bebas yakni Tingkat Penalaran (X) dan 

variable terikat yakni Keterampilan Menulis Teks Persuasi Iklan Makanan (Y). 

Teknik korelasi secara product moment dipilih karena dalam penelitian ini 

melakukan tes dengan cara pengujuian yang sama tes dengan tes. 



 Hasil penelitian ini menujukan bahwa tingkat penalaran dari mahasiswa 

semester enam Penididkan Bahasa dan Sastra Indonesia adalah 27% mahasiswa 

mendapat nilai yang sangat baik,  33% mahasiswa dalam kategori yang baik 20% 

dalam kategori cukup dan 20% dalam ketegori kurang. Untuk keterampilan 

menulis mahasiswa yang mendapat nilai baik sekali memiliki persentase 20%, 

50% dalam ketegori baik, 20% dalam ketegori cukup dan 10% dalam ketegori 

kurang. Untuk Hasil Korelasi dari tingkat penalaran dengan keterampilan menulis 

adalah 0,956 > 0,349 lebih besar dari pada tebel  

 



BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 Pada bab ini yang dikemukakan tentang (1) latar belakang, (2) rumusan 

masalah, (3) tujuan penelitian, (4) hipotesis penelitian (5) asumsi penelitian (6) 

ruang lingkup penelitian, (7) manfaat penelitian, dan (8) penegasan istilah. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Seiring perkembangan teknologi saat ini siswa maupun mahasiswa dapat 

mengakses segala sesuatu dengan mudah. Teknologi membawa dampak yang 

sangat signfikan dalam hal belajar, dilansir dari kompasiana bahwa kemajuan 

teknologi saat ini sanggat memengaruhi pola pikir siswa maupun mahasiswa, 

mahasiswa sangat mengantungkan segalanya kepada teknologi. Dengan adanya 

hal ini banyak siswa maupun mahasiswa yang menjadi malas dan tingkat 

keterampilan dalam membaca dan menulisnya semakin lemah. Dalam penelitian 

ini akan dibahas bagaimana pemanfaatan teknologi secara bijak oleh mahasiswa 

dan tidak memengaruhi keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa 

terdapat empat bagian yakni menyimak, berbicara, membaca dan menulis. 

Menulis adalah keterampilan berbahasa yang memiliki tingkat kesulitan yang 

tinggi dibandingkan menyimak, berbicara dan membaca. Selain itu menulis adalah 

salah satu keterampilan berbahasa yang berpotensial bagi pengembangan 

penalaran yang sistematis dan logis.  



Pada dasarnya menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan (gagasan, 

perasaan, atau informasi) secara tertulis kepada pembaca atau yang menerima 

inormasi. Dalam kegiatan berbahasa menulis mempunyai empat unsur yaitu 

penulis sebagai penyampai pesan, pesan atau isi tulisan, medium tulisan, serta 

pembaca sebagai penerima pesan atau informasi yang telah disampaikan penulis. 

Kegiatan menulis sebagai adalah sebuah keterampilan berbahasa memiliki fungsi 

dan tujuan. Keterampilan menulis yakni merupakan kegiatan yang kompleks, 

keutuhan sebuah tulisan terdapat pada keampuan untuk menata mengrganisasikan 

ide, pikiran, pengetahuan, dan pengalaman secara runtut dan logis, dan dapat 

menyajikannya dalam rangka bahasa tulis serta kaidah penulisan lainnya (Yunus, 

2014:19-20).  

 

Di dalam pembelajaran bahasa dan sastra, keterampilan menulis memeiliki 

berbagai macam bentuk, salah satunya adalah keterampilan menulis karangan. 

Penulisan karangan dibagi menjadi beberapa macam dan salah satunya adalah 

menulis teks persuasi. Teks persuasi memiliki berebrapa bagian anatara lain iklan. 

Dalam menulis sebuah teks tidak hanya sekedar menulis apa yang diingingkan 

melainkan kemampuan untuk menuangkan ide atau gagasan dengan cara membuat 

karangan yang menarik dan seindah mungkin untuk dibaca oleh pembaca. 

Diantaranya mahasiswa mampu menyusun dan menghubungkan kalimat satu 

dengan yang lian, sehingga dapat menjadi karangan yang utuh, padu dan mudah 

dimengerti oleh pembaca. 

 



Teks persuasi adalah teks yang berisi tentang ajakan atau bujukan. Kalimat 

di dalam teks persuasi harus mendorong seseorang pembaca untuk mengikuti 

harapan atau keinginan-keinginan dari penulis. Dalman (2015:145) berpendapat 

bahwa teks persuasi merupakan salah satu jenis teks yang berisikan ajakan atau 

paparan data yang bersifat meyakinkan sekaligus dapat memengaruhi atau 

membujuk pembaca untuk mengikuti keinginan penulisnya. Pada umumnya, isi 

dari teks persuasi yaitu argumentasi, fakta, dan ajakan. Penggunaan paragraf 

persuasi sering dijumpai atau ditemukan pada kehidupan sehari-hari. Saat ini 

banyak dari kalangan mahasiswa yang membuka usaha penjulan online, seperti 

baju, makanan, jilbab dan lain sebagainya. Oleh karena itu,  keterampilan menulis 

teks persuasi atau paragraf persuasi penting diajarkan agar mahasiswa memiliki 

keterampilan menulis yang baik dan benar serta dapat menjadi bekal dalam 

kehidupan bermasyarakat dan lebih menarik konsumen untuk membeli produk 

yang dijual. Media sosial yang sering digunakan untuk menjual produk adalah 

instagram. Instagram adalah aplikasi yang hanya bisa dijalankan pada peranti 

mobile seperti smartphone. Aplikasi ini adalah jaringan sosial berbagi foto dan 

video. Pemanfaatan instagram saat ini tidak hanya sekadar foto dan video pribadi 

melainkan juga untuk bisnis. Contoh iklan makanan di instagram adalah   “Siapa 

sih yang nggak tergoda sama lumernya kuning telur yang dimakan pake ayam 

teriyaki dan nasi hangat.  Yang belum coba menu Bekal hemat ala Saboten 

Shokudo, bisa langsung coba ya buat alternatif buka puasa hari ini. Mina-san 

nggak perlu repot-repot datang ke outlet untuk take away kok, karena menu ini 

sudah tersedia di Grabfood dan Gofood” 



Kemampuan penalaran merupakan salah satu komponen yang ikut andil 

dalam menentukan kualitas kemampuan menulis siswa maupun mahasiswa .  

Menurut Agustin (2016:179-183) penalaran adalah suatu kegiatan berpikir logis 

untuk mengumpulkan fakta, mengelola, menganalisis, menjelaskan dan membuat 

kesimpulan. Shadiq  (dalam  Hidayati  dan  Widodo,  2015:132) menyatakan pada 

dasarnya penalaran adalah sebuah kegiatan, proses atau aktivitas berpikir untuk 

dapat menarik sebuah kesimpulan untuk membuat suatu pernyataan baru 

berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar maupun yang 

dianggap benar dan disebut sebagai premis.  

 

Relevansi dalam penelitian Korelasi Tingkat Penalaran dengan 

Keterampilan Menulis Teks Persuasi Iklan Makanan Mahasiswa Semester Enam 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Malang ini adalah 

menggunakan metode korelasional. Penelitian ini membahas tentang bagimana 

tingkat penalaran mahasiswa tehadap keterampilan menulis teks persuasi iklan 

makanan. Penelitian terdahulu membahas tentang Pengaruh Keterampilan 

Penalaran Terhadap Keterampilan Menulis Siswa Ditinjau dari Status Sosisal 

Ekonomi Orang Tua yang ditulis oleh Warno pada tahun 2009. Pada penelitian 

terdahulu yakni menghubungkan bagaimana pengaruh perekonomian keluarga 

dengan kemampuan penalaran seorang siswa. Sedangkan pada penelitian ini 

cenderung membahas tentang hubungan atau korelasi antara penalaran dengan 

keterampilan menulis. 



 Dalam penelitian ini juga menggabungkan teknologi di dalamnya yakni 

penulisan atau caption iklan makanan dalam instagaram. Aplikasi yang banyak 

diminati dalam bidang makanan adalah gofood atau grabfood. Banyak sekali dari 

kalangan mahasiswa saat ini yang menggunakan aplikasi tersebut. Sebuah media 

online databoks yang bersumber dari Nielsen.com melakukan sebuah riset, riset 

Nielsen Singapura menggunakan metode survei secara Online mandiri yang 

diselenggarakan pada 17-29 Mei 2019. Sampel riset berjumlah 1.000 responden 

berusia 18-45 tahun. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau 

APJII pada tahun 2018 pengguna internet berjumlah 171,17 jiwa yang mengalai 

penaikan di tahun 2019 sebanyak 10,12 persen atau 27,9 juta pengguna internet. 

Oleh karena itu pemanfaatan teknologi juga menjadi salah satu kelebihan 

penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu. Instagaram adalah sebuah 

aplikasi untuk berbagi foto atau video yang didalamnya berisikan tentang 

pengguna dapat mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikannya 

keberbagai layanan jejaring sosial lainnya termasuk milik instagram sendiri 

(Maulhayat dkk, 2017:2). 

Peneliti memilih Mahasiswa Universitas Islam Malang sebagai tempat 

penelitian karena dalam penelitian terdahulu belum pernah dilakukan penelitian, 

mengenai teks persuasi di instagram untuk mengetahui korelasi keterampilan 

penlaran dengan keterampilan menulis teks persuasi di tingkat mahasiswa. 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Masalah Umum 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah korelasi keterampilan 

penalaran dengan keterampilan menulis teks persuasi iklan makanan mahasiswa 

Universitas Islam Malang. 

1.2.2 Masalah Khusus 

Sesuai dengan judul penelitian, secara khusus peneliti dapat merusmuskan 

masalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah keterampilan bernalar yang dimiliki oleh mahasiswa 

pendidikan bahasa dan sastra Indonesia semester enam di Universitas Islam 

Malang? 

2) Bagaimanakah keterampilan menulis teks persuasi iklan makanan di media 

sosial yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 

semester  enam di Universitas Islam Malang? 

3) Bagaimanakah korelasi antara tingkat keterampilan penalaran  dengan 

keterampilan menulis teks preuasi oleh mahasiswa pendidikan bahasa dan 

sastra Indonesia semester enam di Universitas Islam Malang? 

 

 

 



1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara objektif 

tentang korelasi tingkat penalaran terhadap keterampilan menulis teks persuasi 

iklan makanan mahasiswa Universitas Islam Malang 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Berdasarkan tujuan umum, dapat diuraikan tujuan khusus sebagai berikut. 

1) Mengkaji keterampilan penalaran yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan 

bahasa dan sastra indonesia semester enam Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Universitas Islam Malang 

2) Mengkaji keterampilan menulis teks persuasi iklan makanan di media sosial 

yang dimiliki oleh mahasiswa 

3) Mengkaji korelasi keterampilan penalaran dengan keterampilan menulis teks 

persuasi oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra indonesia semester 

enam di Universitas Islam Malang 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis yaitu dugaan sementara dari rumusan masalah penelitian yang harus 

dibuktikan dengan pengumpulan data. Penelitian yang akan dilaksanakan 

didasarkan pada beberapa hipotesis sebagai berikut. 



1) Hipotesis Nol (H0): tidak ada korelasi keterampilan penalaran dengan 

keterampilan menulis teks persuasi iklan makanan mahasiswa Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia semester enam di Universitas Islam Malang  

2) Hipotesis Kerja (H1): ada korelasi keterampilan penalaran dengan 

keterampilan menulis teks persuasi iklan makanan mahasiswa Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia semester enam di Universitas Islam Malang  

1.5 Asumsi 

Sesuai dengan penelitian ini dapat diuraikan beberapa asumsi sebagai berikut 

1) Dalam pengukuran tingkat penalaran mahasiswa dapat dilakukan dengan tes 

penalaran dari hasil tes tersebut dapat membuktikan bahwa tingkat penalaran 

mahasiswa dapat berpengaruh dengan keterampilan menulis yang dimiliki 

oleh mahasiswa. 

2) Semua mahasiswa telah mendapat materi yang sama untuk teks persuasi 

sehingga mampu membuat menulis persuasi. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Untuk menghindari dan keluasan masalah dalam penelitian ini akan dibahas 

tentang keterampilan penalaran mahasiswa  pendidikan bahasa dan sastra semester 

enam  dalam lingkup menulis teks persuasi untuk menuliskan iklan dengan tema 

makanan. Ruang lingkup penelitian ini adalah bagi mahasiswa semester enam. 

Sehingga mengandalkan kejujuran masing-masing mahasiswa yang menjadi 

responden. Kelemahan dalam penelitian ini adalah kurang minatnya mahasiswa 

dalam hal menulis dan lebih cenderung mengunduh atau mencontoh yang sudah 



ada. Serta dilakukannya tes secara online sehingga hasil yang didapat kurang 

maksimal.  

1.7 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil analisisi penelitian ini peneliti berharap mampu menambah 

kelengkapan pada teori yang berhubungan dengan tingkat penalaran atau 

kemampuan penalaran, dan pengaruhnya terhadap keterampilan menulis teks 

persuasi, khususnya iklan makanan di instagram. Secara khusus, penelitian ini 

dapat berguna bagi: 

Mahasiswa 

Bagi mahasiswa, penelitian ini  dapat menjadi acuan pengetahuan tentang 

hubungan tingkat penalaran dengan keterampilan menulis dikalangan 

mahasiswa. Karena semakin tinggi penalaran seseorang akan semakin tinggi 

pula keterampilan menulis maupun keterampilan bebahasa lainnya.  

Dosen Kepenulisan Kreatif 

Bagi dosen kepenulisan kreatif, penelitian ini menjadi sumber informasi 

tentang bagaimana menyikapi daya atau tingkat penalaran mahasiswa 

sehingga ilmu yang disampaikan oleh dosen dapat diterima dengan baik oleh 

mahasiswa. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan penulisan 

kreatif mahasiswa, sehingga penulisan karangan atau teks dapat ditingkatkan 

lebih lagi. 

 



Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat dan pengetahuan tentang korelasi keterampilan penalaran dengan 

keterampilan menulis teks persuasi. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai wahana memperoleh informasi dan pengetahuan untuk menganalisis 

masalah-masalah kependidikan, khususnya berbagai permasalahan tentang 

korelasi tingkat penalaran terhadap keterampilan menulis teks persuasi untuk 

tingkat mahasiswa. 

1.8 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya salah penafsiran pembaca maka peneliti 

menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam judul penelitian sebagai 

berikut: 

1) Korelasi adalah hubungan antara dua unsur atau hal yakni tentang tingkat 

penalaran dan keteampilan menulis teks persuasi 

2) Tingkat  penalaran adalah daya pikir siswa yang menggunakan logika atau 

berpikir logis. 

3) Keterampilan menulis adalah kemahiran atau mampu menyelesaikan tulisan 

secara tepat dari segi ejaan, tanda baca serta kesambungan atau keruntutan 

kaliamat demi kalimat maupun paragraf dengan paragraf selanjutnya.  

4) Teks persuasi adalah teks untuk mempengaruhi seseorang dengan 

menggunakan kata-kata atau tulisan. 



5) Persuasi iklan makanan adalah kata-kata atau tulisan yang digunakan untuk 

memengaruhi seseorang agar tertarik terhadap makanan yang diiklankan.  

6) Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial berbagi foto atau video yang 

menerapkan filter digital 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

 

 Bab akhir ini peneliti ingin menjelaskan tentang bagaiman kesimpulan dan 

saran dari permasalahan yang dialami oleh peneliti dalam permasalahan yang 

diteliti. Simpulan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang 

meliputi tentang tingkat penalaran dengan keterampilan menulis teks persuasi 

iklan makanan mahasiswa semester enam Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Universitas Islam Malang. Sedangkan untuk saran peneliti akan memaparkan 

tentang sumbangan pemikiran peneliti dengan hasil penelitian. 

5.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan menjadi 

berikut: 

1) Berdasarkan hasil analisis data dari tes penalaran dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa semester enam Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Islam Malang mempunyai kemampuan bernalar dalam 

kategori baik, denagn nilai rata-rata 66,33 

2) Berdasarkan hasil analisis data dari tes menulis dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar mahasiswa semester enam Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Universitas Islam Malang memiliki kemampuan menulis teks 

persuasi dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 69,43 



3) Hasil dari pengujian hipotesis menujukkan bahwa terapat  korelasi yang 

signifikan dari tingkat penalaran dengan ketarampilan menulis teks persuasi 

iklan makanan dapat diterima karena berdasarkan hasil analisis statistik 

berhasil menujukan nilai r (hitung) lebih besar dari nilai r (tabel) dengan taraf 

kepercayaan yakni 0,956 > 0,349 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada mahasiswa ada beberapa 

saran yang peru disampaikan sebagai berikut: 

1) Bagi Dosen 

Sebaiknya kemampuan atau keterampilan penalaran yang dimiliki mahasiswa 

harus ditingkatkan lebih lagi dalam pembelajaran. Misalnya memberikan tugas 

dengan daya atau tingkat berpikir yang sangat kritis. Mahasiswa merupakan 

tingkat jenjang pendidikan yang paling tinggi. Karena keterampilan penalaran 

merupakan keteampilan yang sangat penting terutama dibidang bahasa dan 

sastra. Jika salah dalam menafsirkan suatu kata atau kalimat akan 

mengakibatkan salah nalar. 

2) Bagi Mahasiswa,  

Pemahaman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas akan membantu 

meingktkan penalaran, pengetahuan dan kreativitas. Mahasiswa dituntut untuk 

lebih produktif lagi dalam hal menulis. Pada dasarnya pembelajaran atau 

jurusan pendidikan bahasa Indonesia harus lebih unggul dalam bidang 

kepenulisan yang baik dan benar, sehingga jika lulus dan menjadi guru dapat 

memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang akan diajarkan. 



Hasil-hasil tulisan atau karya yang kalian buat dapat dijadikan motivasi 

kapada siswa dan jika mempunyai ketrampilan berbahasa yang baik maka 

akan lebih mudah memberi pengajaran kepada peserta didik.  
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