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ABSTRAK 

Hotmariana Berutu. NIM  2123311036. Hubungan Logika dengan Kemampuan 

Menulis Paragraf Argumentasi Siswa Kelas X SMA Swasta Methodist Lubuk 

Pakam Tahun Pembelajaran 2016/2017. Skripsi. Medan: Jurusan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, 2016.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  hubungan logika dengan 

kemampuan menulis paragraf argumentasi siswa kelas X SMA Swasta Methodist 

Lubuk Pakam Tahun Pembelajaran 2016/2017. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa/siswi Kelas X SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam yang berjumlah 194 

orang. Sampel diambil dari populasi sebanyak 40 orang dengan teknik random 

sampling.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional. 

Instrument yang digunakan untuk menjaring data adalah instrument tes. Dalam hal 

ini, instrument yang digunakan untuk menjaring data logika adalah instruemen tes 

objektif. Instrument yang digunakan untuk menjaring data kemampuan menulis 

paragraf argumentasi adalah instrument tes penugasan menulis paragraf argumentasi.   

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata kemampuan logika = 66,75 dan 

standar deviasinya =  9,97. Kemudian kemampuan menulis paragraf argumentasi 

diperoleh nilai rata-rata = 73,62, dan standar deviasinya = 10,98. Hasil data 

kemampuan logika menunjukkan bahwa dari 40 orang siswa yang kemampuan 

logikanya termasuk kategori sangat baik 0 orang (0%), kategori baik 20 orang (50%), 

kategori cukup 11 orang (27,5%), kategori kurang 9 orang (22,5%), dan kategori 

sangat kurang 0 orang (0%). Dan data kemampuan menulis paragraf argumentasinya 

termasuk kategori  sangat baik 11 orang (27,5%), kategori baik 16 orang (40%), 

kategori cukup 6 orang (15%), kategori kurang 7 orang (17,5%), dan kategori sangat 

kurang 0 orang (0%). 

Hasil perhitungan  antara kemampuan logika (X) dengan kemampuan menulis 

paragraf argumentasi  (Y) menunjukkan harga koefesien korelasi sebesar 0,63 dan 

setelah dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf nyata 5% adalah 0,312. Ternyata 

rhitung > rtabel  atau 0,63 > 0,312, sehingga   Ha diterima dan Ho ditolak. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa antara logika berhubungan dengan kemampuan 

menulis paragraf argumentasi siswa kelas X SMA Swasta Methodist Lubuk Pakam 

Tahun Pembelajaran 2016/2017.  
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