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Abstrak 

Permasalahan utama yang dikaji pada penelitian ini adalah analisis 

kemampuan memproduksi teks eksposisi pada siswa SMPN 2 Mataram, yang 

ditinjau melalui struktur dan kaidah kebahasaannya. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan kemampuan memproduksi teks eksposisi pada siswa SMPN 2 

Mataram. Hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak atau 

dokumentasi, dilanjutkan dengan teknik bebas libat cakap, digunakan untuk 

menyadap tindakan yang dilakukan  oleh guru dalam pembelajaran bahasa dengan 

tanpa keterlibatan peneliti dalam proses tersebut (Mahsun, 2017). Pada praktiknya 

teknik ini diikuti dengan teknik lanjutan berupa teknik catat yang berfungsi 

mencatat hal-hal penting untuk membantu dalam mengingat sesuatu.Data 

dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode padan intralingual 

dengan teknik HBB, HBS, HBSP (Mahsun, 2017). Langkah berikutnya 

menetapkan kategori untuk memberikan bobot pada tiap variabel. Berdasarkan 

data yang telah diperoleh, bahwa secara kuantitatif dan kualitatif kemampuan 

memprooduksi teks eksposisi pada siswa SMPN 2 Mataram berada pada kategori 

cukup, karena skor cukup itu sendiri berada pada rentan angka 67-78, dan skor 

yang diperoleh yaitu,72. Di tinjau dari segi sempel penelitian, yaitu kelas VIII D 

dan VIII J. Kedua kelas yang ditetapkan sebagai sempel memiliki  kemampuan 

cukup baik dalam menyajikan teks yang di tinjau melalui struktur berpikirnya, 

dengan skor masing-masing: 75 untuk kelas VIII D dan 68 (dibulatkan 70) untuk 

kelas VIII J. Pada kedua kelas ini, peneliti mengasumsikan bahwa kemampuan 

siswa SMPN 2 Mataram memiliki rata-rata yang hampir sama. Hanya saja, ada 

beberapa siswa yang memang benar-benar baik dalam menyajikan teks eksposisi 

dan ada juga siswa yang kurang baik dalam penyajiannya.   

 

Kata kunci : Teks eksposisi, struktur, kaidah kebahasaan, kualitatif, kuantitatif, 

padan intralingual 

 

 

http://tulismenulis.com/tokoh-nasional-dalam-film-meninjau-keberatan-keluarga-soekarno/


I. PENDAHULUAN 

 

Mata pembelajaran Bahasa 

Indonesia merupakan salah satu mata 

pelajaran yang sangat penting di 

sekolah. Mata pelajaran Bahasa 

Indonesia sudah diajarkan mulai 

pendidikan Sekolah Dasar, Sekoah 

Menengah Pertama dan Sekolah 

Menengah Atas, hingga Perguruan 

Tinggi. Pembelajaran Bahasa di 

sekolah diharapkan dapat membantu 

siswa mengenal budaya serta 

membantu siswa dalam 

mengemukakan gagasan dan 

perasaannya. Bahasa memiliki peran 

sentral dalam perkembangan 

intelektual, sosial dan emosional 

peserta didik dan penunjang dalam 

keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. 

Pada kurikulum 2013 

pembelajaran Bahasa Indonesia 

menggunakan pembelajaran berbasis 

teks. Dalam kurikulum 2013 tidak 

diartikan sebagai bentuk bahasa tulis. 

Teks itu adalah ungkapan pikiran yang 

lengkap yang di dalamnya terdapat 

situasi dan konteks. Pembelajaran 

berbasis teks dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia lebih menekankan 

pada siswa untuk memahami berbagai 

jenis teks dan menuntut siswa untuk 

mahir menulis. 

Di dalam buku teks siswa 

kurikulum 2013, materi-materi 

disajikan dalam berbagai jenis teks. Hal 

tersebut berkaitan dengan kurikulum 

2013 yang dikenal dengan kurikulum 

berbasis teks. Teks didefinisikan 

sebagai satuan bahasa yang digunakan 

sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial 

baik secara lisan maupun tulis dengan 

struktur berpikir yang lengkap 

(Mahsun, 2014:1) 

Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia tidak terlepas dengan teks, 

baik berupa lisan maupun tulisan. 

Sebagai contoh adalah teks eksposisi 

yang digunakan untuk mengusulkan 

sesuatu kepada orang lain. Selanjutnya, 

orang menggunakan teks deskripsi 

untuk menggambarkan benda terhadap 

orang lain. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan siswa dapat menggunakan 

semua jenis teks sesuai dengan jenis 

kegiatan yang dilakukannya.  

Terkait dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia, salah satu 

kompetensi yang harus dikuasai oleh 

siswa dalam mata pelajaran bahasa 

Indonesia kelas VIII SMP adalah 

memahami teks eksposisi. Materi ini 

bertujuan agar siswa dapat 

menyampaikan ide dan gagasannya 

dengan logis dan sistematis secara 

tertulis kepada pembacanya.  

Teks ekposisi menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008: 375).  

memiliki arti uraian (paparan) yang 

bertujuan menjelaskan maksud dan 

tujuan (suatu karangan). Teks eksposisi 

berupa pendapat/tesis yang dikuatkan 

dengan argumen-argumen yang logis 

dan fakta untuk memperkuat sebuah 

pendapat. 

Melalui beberapa pemaparan di 

atas dapat menarik sebuah gagasan 

sehingga kita dapat mengangkat 

pembelajaran berbasis teks sebagai 



kajiannya. Penelitian ini bertujuan agar 

mengetahui sejauh mana kemampuan 

memproduksi teks eksposisi yang akan 

ditinjau melalui penyusunan struktur 

dan penggunaan kaidah 

kebahasaannya. Peneliti menggunakan 

dua kelas sebagai sampel penelitian 

dikarenakan kedua kelas ini diajar oleh 

guru yang mengajarkan bahasa 

Indonesia diseluruh kelas VIII, 

sehingga dapat diasumsikan dimanapun 

kelas yang digunakan sebagai sampel 

tentunya memiliki kemampuan yang 

sama. Untuk itu, penelitian ini berjudul 

“Kemampuan Memproduksi Teks 

Eksposisi Pada Siswa SMPN 2  

MATARAM”. Penelitian ini 

direalisasikan dalam bentuk skripsi dan 

peneliti merasa perlu melakukan 

penelitian untuk mengetahui lebih 

mendalam mengenai kualitas hasil teks 

eksposisi tersebut. 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

1) Analisis 

Analisis merupakan usaha untuk 

memilih, memilah, membuang, 

menggolong-golongkan, menyusun ke 

dalam kategorisasi, mengklasifikasikan 

data untuk menjawab pertanyaan 

pokok. 

2) Teks Eksposisi 

Sebagai suatu teks, eksposisi 

dapat diartikan sebagai karangan yang 

menyampaikan argumentasi dengan 

tujuan untuk meyakinkan orang lain 

(Kosasih, 2014: 23). 

3) Struktur teks eksposisi 

Dalam Hand Out Pembelajaran 

Bahasa Indonesia SMA Tahun 2014, 

Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Direktorat Jendral 

Pendidikan Menengah, Direktorat 

Pendidikan Menengah Struktur teks 

eksposisi adalah sebagai berikut. 

(1) pernyataan pendapat (tesis);  

(2) argumen-argumen;  

(3) penegasan ulang pendapat;  

4) Kaidah teks eksposisi. 

Dalam Hand Out Pembelajaran 

Bahasa Indonesia SMA Tahun 2014, 

Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Direktorat jendral 

Pendidikan Menengah, Direktorat 

Pendidikan Menengah Kaidah teks 

eksposisi adalah sebagai berikut. 

Kaidah/ ciri bahasa yang 

digunakan dalam teks eksposisi adalah 

sebagai berikut:  

(1) Pronominal : kata ganti orang, 

seperti saya, kita, kami dapat 

digunakan, terutama pada saat 

pernyataan pendapat pribadi 

(klaim) diungkapkan.  

(2) Kata leksikal (nomina, verba, 

adjektiva, dan adverbia) tertentu, 

misalnya:  

a) kata percaya (verba), 

mempercayai (verba), 

kepercayaan (nomina);  

b) kata yakin (adjektif), menyakini 

(verba), keyakinan (nomina);  

c) kata optimistis (adjektif);  

d) kata potensial (adjektif), 

berpotensi (verva). 

(3) Kata penghubung (konjungsi) 

5) Bahan Ajar 



Bahan ajar adalah seperangkat 

materi/substansi pembelajaran 

(teaching material) yang disusun 

secara sistematis, menampilkan sosok 

utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, adapun tema teksnya 

adalah tentang bencana alam. 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Arikunto (2006: 64), kualiatif adalah 

jenis penelitia nonhipotesis sehingga 

dalam penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Penelitian 

kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan tentang sifat-sifat suatu individu, 

keadaan atau gejala dari kelompok 

tertentu yang diamati. Metode dalam 

penelitian ini adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan 

simak atau dokumentasi dengan teknik 

bebas libat cakap, sementara metode 

analisis datanya adalah metode padan 

intralingual dengan teknik turunan 

HBB, HBS dan HBSP. 

 

 Populasi penelitian ini adalah 

berupa dokumen tulis teks eksposisi 

siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram. 

Mengingat cukup banyaknya jumlah 

siswa yang terdapat pada sekolah ini, 

maka yang menjadi sampel 

penelitiannya adalah siswa kelas VIII 

D dan VIII J. Digunakannya dua kelas 

ini sebagai sampel dikarenakan guru 

yang mengajarkan seluruh kelas VIII 

adalah kedua guru ini. Kemudian kedua 

guru kelas ini menyatakan kemampuan 

siswa tiap kelas hampir sama, karena 

materi yang diperoleh sama dan dengan 

cara yang sama pula. Kedua guru ini 

juga telah mendapatkan pelatihan 

kurikulum 2013. Dengan demikian, 

dimanapun kelas yang digunakan 

sebagai sampel perolehan nilai siswa 

pada sekolah ini tentunya sama saja. 

Hal tersebut diperkuat  dengan jumlah 

siswa tiap kelasnya, kemampuan 

tenaga pengajar, serta kemampuan 

siswa yang relatif sama. Penetapn 

sampel ini juga bertujuan untuk 

memudahkan peneliti dalam 

penelitiannya. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

 

Dalam seksi ini akan dilakukan 

penyajian hasil yang bersifat kualitatif 

dan selanjutnya pada seksi berikutnya 

dilakukan pembahasan. Untuk lebih 

sistematis, penyajian dilakukan secara 

berturut-turut seperti berikut ini. 

4.1 Hasil Kualitatif  

A. Struktur Teks  

Berdasarkan data yang diperoleh 

terdapat data dengan struktur berpikir 

lengkap (tesis, rangkaian argumen dan 

penegasan ulang), dan tidak lengkap 

(tesis dan rangkaian argumen), (tesis 

dan penegasan ulang), serta (tesis), 

masing-masing dalam contoh: 

a. Menjaga selalu kebersihan 

dan kenyamanan lingkungan 



sekolah merupakan faktor 

utama untuk menciptakan 

kualitas belajar mengajar 

yang baik. Tetapi kesadaran 

siswa untuk menjaga 

lingkungan tersebut masih 

sangat kurang. Padahal bila 

lingkungan kita bersih dan 

nyaman kita akan lebih bisa 

berpikir dengan jernih. 

(Tesis) 
 

Kurangnya kesadaran 

tersebut terbukti dengan 

masih banyak sampah yang 

berserakan dihalaman. 

Keadaan di dalam kelas juga 

masih seperti itu, di dalam 

laci meja siswa masih banyak 

ditemukan bekas bungkus 

makanan dan robekan-

robekan kertas. Keadaan 

kamar mandi sekolah pun 

lebih memprihatinkan, jika 

kita melewatinya saja sudah 

tercium aroma tidak sedap. 

Kurangnya perhatian dari 

para siswa juga lebih 

ditunjukan dari banyaknya 

siswa yang membalas/kabur 

saaat giliran piket di sekolah 

ataupun saat kerja bakti. 

(Rangkaian argumen) 

 

Dalam masalah ini hanya 

diperlukan kesadaran para 

siswa. Kebanyakan siswa 

merasa kebersihan adalah 

tanggung jawab dari pihak-

pihak tertentu. Padahal 

kebersihan adalah tanggung 

jawab dari seluruh warga 

sekolah. Dalam masalah ini 

perlu ada sanksi tegas agar 

siswa lebih disiplin dalam 

membuang sampah dan tetap 

rutin ikut dalam kerja bakti. 

Agar lingkungan sekolah 

tetap bersih dan nyaman 

untuk disinggahi/sebagai 

tempat belajar mengajar. 

(Penegasan ulang) (Kode: 

D05) 

 

Data dengan Kode D05 

memperlihatkan responden telah 

menggunakan ketiga struktur teks 

eksposisi dengan deskripsi  tesis 

(pandangan umum penulis) berada 

pada kalimat 1 paragraf 1, tesis 

(pengenalan awal topik) berada pada 

kalimat 2 dan 3 paragraf 1. Selanjutnya 

rangkaian argumen fakta tidak terdapat 

pada teks tersebut, namun rangkaian 

argumen didominasi oleh 

gagasan/opini yang berada pada 

paragraf  kedua kalimat 1-4. Sementara 

penegasan ulang terdapat pada paragraf  

ketiga kalimat 1-5. Data seperti ini 

dapat menggambarkan bahwa 

responden sudah mengenal struktur 

teks eksposisi dengan baik. Tetapi, 

distruktur yang kedua (rangkaian 

argumen) responden kurang menguasai 

penulisan suatu fakta. Fakta dalam 

struktur yang kedua ini adalah aspek 

yang kuat selain gagasan/opini itu 

sendiri. Hal ini disebabkan karena 

responden masih susah membedakan 

suatu fakta dan gagasan, hal itu 

dibuktikan berdasarkan hasil observasi 

pada responden. 

b. Sampah adalah sisa-sisa 

makanan dan barang-barang 

bekas yang sudah tidak 

dipakai. Sampah ada yang 

bisa diuraikan dan ada yang 

tidak bisa diuraikan atau lama 



untuk terurai. Berbeda jenis 

sampahnya maka waktu 

untuk diuraikannya pun 

berbeda-beda... (Tesis) 

Sampah yang paling banyak 

disebabkan oleh anak-anak 

sampai remaja. Sampah juga 

sering terjadi karena warga 

yang belum paham betapa 

pentingnya kebersihan bagi 

kesehatan tubuh. Upaya 

untuk membuat tempat 

sampah di beberapa tempat 

dan ada juga sampah yang 

bisa didaur ulang menjadi 

kerajinan, dan bisa juga 

mengadakan tugas 

mengangkut sampah setiap 

pagi kerumah-rumah warga. 

Itu beberapa solusi untuk 

mengurangi penumpukan 

sampah. (Rangkaian 

argumen) (Kode: D02) 

 

c. Sampah adalah suatu masalah 

di negeri ini. Karena sampah 

di Indonesia semakin banyak 

yang diiringi pertumbuhan 

penduduk. Penyumbang 

sampah utama di Indonesia 

merupakan sampah rumah 

tangga. (Tesis) 

Sampah rumah tangga 

kebanyakan dibuang ke 

sungai yang menghambat 

aliran sungai. Aliran sungai 

yang terhambat menyebabkan 

banjir yang ditimbulkan. 

Seiring bertambahnya 

sampah orang pun mulai 

berpikir cara mengatasi 

sampah. (Rangkaian 

argumen) 
Macam-macam sampah ada 3 

yaitu, sampah organik, 

anorganik, dan sampah B3. 

Cara mengatasi sampah dapat 

dilakukan dengan cara 

mendaur ulang, memisahkan 

sampah atau memilah 

sampah, serta membakar 

sampah yang sulit untuk 

diuraikan. (Tesis) 

Tidak cukup dengan itu juga 

dapat mencegah dengan cara 

membuang sampah pada 

tempatnya. Cara tersebut 

dapat mencegah bencana 

akibat sampah. Jadi kita lebih 

baik mencegah daripada 

menggulangi. Tidak hanya 

itu, lingkungan kita lebih 

indah, nyaman, dan tentunya 

bersih. (Rangkaian 

argumen) (Kode: J11) 

 

d. Kebersihan kelas adalah salah 

satu cara atau faktor untuk 

menciptakan suasana kelas 

yang indah dan nyaman. 

Kelas 8D telah menyiapkan 

beberapa alat untuk membuat 

kelas yang indah dan nyaman 

antara lain ; 1 buah sapu, 2 

buah keranjang sampah, 1 

buah kemoceng, 1 buah 

sekop, 1 set alat untuk 

membersihkan jendela, dan 1 

buah pel. 

Kelas 8D telah membagikan 

piket kelas, ini salah satu 

upaya untuk menjaga 

kebersihan kelas. Petugas 

piket biasanya melakukan 

piket seperti ; 

 1. Menyapu 

 2. Mengepel 

 3. merapikan meja 

 4. Menghapus papan tulis 

5. Menulis hari dan tanggal 

... (Tesis) 



Jagalah kebersihan kelasmu 

karna awal mulanya dapat 

belajar dengan giat itu salah 

satu dampak dari menjaga 

kebersihan kelas. (Penegasan 

ulang) (Kode: D09) 

 

e. Tanpa sampah hidup kita 

akan sehat, karena sampah 

mengakibatkan penyakit. 

Sampah dapat mengakibatkan 

timbulnya berbagai jenis 

penyakit. Sampah sering kita 

jumpai di jalanan umum, atau 

lingkungan sekitar. Jika ingin 

hidup sehat tanpa sampah kita 

bisa memilah milah sampah, 

mana yang organik atau 

anorganik. Agar tercipta 

lingkungan yang lebih sehat. 

Sampah organik juga bisa 

kita daur ulang kembali 

menjadikan barang-barang 

bekas yang bermanfaat. Jika 

kita terus memilah sampah. 

Lingkungan kita akan 

menjadi asri dan terbebas dari 

penyakit. 

Sampah yang berserakan 

akan menimbulkan berbagai 

jenis penyakit. Seperti DB, 

muntaber, dlsb. Jika ingin 

hidup yang sehat buanglah 

sampah pada tempatnya dan 

memilah sampah yang 

organik dan anorganik.  

(Tesis) (Kode: D10) 

 

Kondisi data di atas (b-e) 

menggambarkan bahwa responden 

belum memahami betul penggunaan 

struktur berpikir pada penulisan teks 

eksposisi. Hal ini diperkuat karena data 

tersebut tidak mampu menulis teks 

eksposisi dengan struktur berpikir yang 

lengkap. Data dengan Kode D02, J11 

dan D09 menulis teks eksposisi 

menggunakan dua struktur saja, 

sementara data D10 menggunakan satu 

struktur berpikir, sehingga penyajian 

teks eksposisi kurang maksimal. Selain 

itu, masih terlihat ketumpangtindihan 

pada data J11 dikarenakan struktur 

tidak tersusun secara sistematis atau 

berurutan. Hal ini mengasumsikan 

bahwa masih ada beberapa responden 

yang kurang memahami struktur 

berpikir teks eksposisi yang 

mengakibatkan teks tersebut tidak 

tersusun dengan maksimal dan 

peristiwa ini dapat menggambarkan 

daya ungkap responden masih kurang. 

 

B. Kaidah Kebahasaan 

Hasil kualitatif yang disajikan 

dalam seksi ini menyangkut hasil 

analisis dari aspek kaidah kebahasaan 

teks eksposisi, yang mencakupi: 

1.Penggunaan Kata 

Teknis/Peristilahan  

Berdasarkan data yang diperoeh 

terdapat 12 kata teknis atau peristilahan 

yang digunakan responden dalam 

menyusun teks eksposisi, yaitu 

(organik, anorganik, B3, jumat bersih, 

sabtu bersih, limbah, piket, material 

sisa, daur ulang, reduce, reuse, reycle), 

masing-masing dalam contoh; 

a. Banyak upaya yang dilakukan 

sekolah. Mulai dari membuat tata 

tertib, membuat jadwal piket kelas, 

bahkan ada beberapa sekolah yang 

melombakan kebersihan tiap 

kelasnya untuk menarik minat para 



siswa dan siswi untuk menjaga 

kebersihan kelasnya masing-masing. 

(Kode:D01) 

b. Atau sebaiknya sekolah membuat 

sebuah kegiatan “Sabtu Sehat”. 

(Kode:D01) 

c. Upaya untuk membuat tempat 

sampah di beberapa tempat dan ada 

juga sampah yang bisa didaur ulang 

menjadi kerajinan, ... (Kode:D02) 

d. Terdapat dua macam sampah yaitu 

sampah organik dan anorganik. 

Sampah organik yaitu sampah yang 

berasal dari mahluk hidup dan 

mudah diuraikan seperti daun, kayu, 

dan buah-buahan yang telah busuk. 

sedangkan sampah anorganik yaitu 

sampah yang berasal dari sisa-sisa 

mahluk hidup yang sulit diuraikan 

seperti plastic, besi, dan kaca. 

(Kode:D03) 

e. Sebaiknya, orang-orang sadar dan 

melakukan berbagai tindakan 

untuk menanggulangi adanya 

sampah seperti, membuang 

sampah pada tempatnya, memilah 

sampah, membuat kreativitas 

dengan mendaur ulang sampah 

untuk dijadikan sebagai kerajinan 

tangan. (Kode:D06) 

f.  Ada beberapa warga yang 

membuang sampah limbah rumah 

tangga kesungai. (Kode:D07) 

g. Banyak manfaat yang diperoleh dari 

kegiatan jumat bersih. Selain 

lingkungan sekolah bersih, 

hubungan murid dan guru juga bisa 

semakin akrab dengan adanya kerja 

sama. ( Kode:D08) 

h. Adapun prinsip pengolahan limbah 

organik yang dikenal dengan nama 

3R, yaitu reduce (mengurangi), 

reuse (menggunakan kembali), 

recyle (mendaur ulang). (Kode:J06) 

i. Sampah adalah benda/material sisa 

yang tidak diperlukan setelah 

berakhirnya suatu proses. Sampah 

bisa juga disebut material sisa baik 

dari hewan, manusia, maupun 

tumbuhan... (Kode:J07) 

j. Macam-macam sampah ada 3 yaitu, 

sampah organik, anorganik, dan 

sampah B3. (Kode:J11) 

Data di atas memperlihatkan 

bahwa responden sudah baik dalam 

mengenal dan  mampu menggunakan 

kata teknis atau peristilahan secara 

tepat. Hanya saja masih ada seorang 

responden yang masih menggunakan 

kata teknis/peristilahan yang  kurang 

sesuai, seperti data berikut ini: 

k. Ada beberapa warga yang 

membuang sampah limbah rumah 

tangga kesungai. (Kode:D03) 

Data ini memperlihatkan 

responden menggunakan kata 

peristilahan dan kata sebenarnya secara 

bersamaan. Hal ini sebaiknya tidak 

dilakaukan karena kata sampah dan 

“limbah” memiliki makna yang sama, 

sehingga terjadinya pemborosan kata. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa 

resonden kurang memahami 

penggunaan kata teknis/peristilahan.  

2. Penggunaan Kata Kausalitas  

Berdasarkan data yang diperoleh 

terdapat enam kata kausalitas yang 

digunakan responden dalam  menyusun 

teks eksposisi, yaitu (karena, oleh 

karena itu, maka dari itu, jika, 

akibatnya, namun), masing-masing 

dalam contoh: 

a. Di zaman globalisasi ini banyak 

orang yang mengganggap sampah 

remeh, namun kenyataannya 

sampah merupakan salah satu 



masalah besar yang sampai saat ini 

sulit untuk diselesaikan. (Kode:D04) 

b. Sehingga, akibatnya lingkungan 

menjadi tercemar dan membawa 

dampak bagi kita semua. 

(Kode:D06) 

c. Maka dari itu, kesadaran harus 

ditumbuhkan dari anak kecil hingga 

dewasa agar tidak membuang 

sampah sembarangan kembali, 

sehingga lingkungan tersebut 

menjadi bersih, higienis dan bibit-

bibit penyakit dapat diberantas. 

(Kode:D11) 

d. Oleh karena itu kita harus 

membuang sampah pada tempatnya 

dan memilah sampah mana yang 

organik dan mana yang anorganik.... 

(Kode:J03) 

e. Jadi kesimpulannya kita bisa 

menghindari dampak negative dari 

sampah jika kita menggunakan atau 

membuangnya dengan benar. 

(Kode:J04) 

f. Banyak orang yang tidak menyukai 

sampah karena dianggap sebagai 

barang atau benda yang menjijikan. 

(Kode:J02) 

Data di atas menggambarkan 

bahwa responden sudah mampu 

menggunakan kata kausalitas atau kata-

kata yang menunjukkan argumentasi. 

Tetapi, masih ada beberapa responden 

yang tidak tepat dalam  menggunakan 

kata kausalitas, seperti contoh: 

g. Karena hal ini adik-adik kelas 8 dan 

7 bisa-bisa melakukan perilaku yang 

negatif juga. (Kode:D12) 

h. Karena hal ini di lingkungan SMPN 

02 Mataram terlihat agak kotor. 

(Kode:D12) 

i. Karna jika terlalu banyak sampah di 

sungai atau selokan, dan sungai atau 

selokan tersebut tidak mampu 

menampung sampah tersebut air di 

sungai atau selokan akan meluap 

dan mengakibatkan bencana banjir. 

(Kode:J08) 

j.  Karena sudah tak berguna lagi, 

sampah biasanya disembarang dan 

diserakkan dimana-mana. 

(KODE:J09) 
k. Karena walau hanya dengan barang-

barang yang murah dan sudah tak 

terpakai lagi, kita bisa 

menghasilkan uang. (Kode:J09) 

Kondisi di atas (g-k) 

menggunakan kata kausalitas “karena” 

berada di awal kalimat. Hal ini 

sebaiknya tidak dilakaukan, karena 

kata tersebut seharusnya digunakan 

sebagai penghubung intrakalimat atau 

digunakan sebagai penghubung antara 

induk dan anak kalimat. Hal ini 

menyebabkan kesalahan dalam  

penyusunan suatu kalimat yang baik. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa 

resonden kurang memahami 

penggunaan kata kausalitas.  

3. Penggunaan Kata Kerja Mental  

Berdasarkan data yang diperoleh 

terdapat dua kata kerja mental yang 

mampu digunakan responden dalam 

menyusun teks eksposisi, yaitu 

(menciptakan dan mengajarakan), 

masing-masing dalam contoh: 

a. Kebersihan lingkungan adalah salah 

satu faktor terpenting untuk 

menciptakan kenyamanan 

dilingkungan rumah maupun 

lingkungan sekolah. (Kode: D01) 

b.  Semua sekolah selalu mengajarkan 

kepada siswa dan siswinya untuk  

menjaga kebersihan. Tetapi, siswa 

dan siswi masih saja ada yang 



membuang sampah sembarangan. 

(Kode: D01) 

c. Orang tua harus mengajarkan betapa 

pentingnya kebersihan, itu 

merupakan salah satu solusi untuk 

mengurangi tumpukan sampah di 

kota. (Kode: D02) 

d. Jangan lupa mengadakan gotong 

royong setidaknya sebulan sekali 

untuk menciptakan lingkungan sehat 

dan bersih. Jadi, agar lingkungan 

selalu bersih, setiap warga 

masyarakat harus menjaga 

lingkungan ruahnya masing-masing 

dan para orang tua wajib 

mengajarkan anak-anaknya untuk 

selalu membuang sampah pada 

tempat yang disediakan. (Kode: 

D03) 

e. Menjga selalu kebersihan dan 

kenyamanan lingkungan sekolah 

merupakan faktor utama untuk 

menciptakan kualitas belajar 

mengajar yang baik. (Kode: D05) 

f. Kebersihan lingkungan sekolah 

adalah salah satu faktor terpenting 

untuk menciptakan kenyamanan, 

baik dilingkungan rumah maupun 

dilingkungan sekitar.  (Kode: D08) 

 

g. Setiap sekolah selalu mengajarkan 

muridnya membuang sampah pada 

tempatnya. (Kode: D08) 

 

h.  Kebersihan kelas adalah salah satu 

cara atau faktor untuk menciptakan 

suasana  kelas yang indah dan 

nyaman. (Kode: D09) 

 

i. Kebersihan lingkungan sekolah 

adalah salah satu faktor terpenting 

untuk menciptakan kenyamanan, 

baik di lingkungan sekitar. (Kode: 

J05) 

 

j. Setiap sekolah selalu mengajarkan 

anak muridnya untuk menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah. 

(Kode: J05) 

Data di atas (a-j) menunjukkan 

penggunaan kata kerja mental pada 

teks eksposisi cukup baik, hanya saja 

responden yang menggunakan tujuh 

orang responden. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa resonden 

kurang  mengenal kata kerja mental. 

Hal ini disebabkan karena kata kerja 

yang dikenal siswa hanya kata kerja 

pada umumnya, sehingga peristiwa ini 

mengakibatkan penggunaan kata kerja 

mental tidak maksimal. Jadi, dapat 

diasumsikan bahwa responden yang 

baik dalam penggunaan kata kerja 

mental lebih sedikit daripada dengan 

responden yang kurang menguasainya. 

4. Penggunaan Kata Perujukan  

Berdasarkan data yang diperoleh 

dari teks hasil produksi responden, 

penggunaan kata perujukan tidak 

ditemukan, hal itu semakin 

memperkuat pandangan bahwa 

responden belum sepenuhnya memiliki 

kemampuan menyajikan fakta secara 

akurat. Hal ini sepadan dengan relatif 

minimnya siswa yang mampu 

menuangkan fakta di dalam struktur 

berpikir kedua, yakni pada struktur 

rangkaian argumen. Peristiwa ini 

disebabkan karena responden 

menganggap penyajian suatu fakta 

sama halnya dengan penyajian suatu 

gagasan/opini, sehingga responden 

menganggap penggunaan kata 



perujukan tidak penting dan 

mengakibatkan di dalam struktur 

rangkaian argumen didominasi oleh 

gagasan/opini saja. 

5. Penggunaan Kata Persuasif  

Berdasarkan data yang diperoleh 

terdapat empat kata persuasif yang 

mampu digunakan responden dalam 

menyusun teks eksposisi, yaitu 

(sebaiknya, harus, perlu, mesti), 

masing-masing dalam contoh: 

a. Oleh karena itu, pengawasan wali 

kelas sangat diperlukan. Atau 

sebaiknya sekolah membuat sebuah 

kegiatan “sabtu sehat”. (Kode: D01) 

b. Untuk membuat lingkungan lebih 

terasa sehat dan bersih, masyarakat 

harus lebih sering membuang 

sampah pada tempat yang telah 

disediakan disetiap lingkungan. 

(Kode: D03) 

c. Setiap warga masyarakat harusnya 

menyediakan tempat sampah 

didepan rumahnya. (Kode: D03) 

d. Disetiap lingkungan/kecamatan 

mesti memiliki pegawai yang 

selalu mengangkut setiap sampah 

disetiap rumah. (Kode: D03) 

e.  Ada beberapa warga yang 

membuang sampah limbah rumah 

tangga kesungai. Seharusnya warga-

warga yang seperti harus disadarkan 

dan diberitahu tentang pentingnya 

menjaga lingkungan. (Kode: D03) 

 

f. Jadi, agar lingkungan selalu bersih, 

setiap warga masyarakat harus 

menjaga lingkungan rumahnya 

masing-masing. (Kode: D03) 

 

g. Kita sebagai manusia yang dibekali 

akal sehat seharusnya memiliki 

kesadaran dan tanggung jawab dari 

diri sendiri terhadap lingkungan 

sekitar kita. (Kode: D04) 

h. Dalam masalah ini perlu ada sanksi 

tegas agar siswa lebih disiplin dalam 

membuang sampah dan tetap rutin 

ikut dalam kerja bakti. agar 

lingkungan sekolah tetap bersih dan 

nyaman untuk disinggahi/sebagai 

tempat belajar mengajar. (Kode: 

D05) 

 

i. Sebaiknya, orang-orang sadar dan 

melakukan berbagai tindakan 

untukmenanggulangi adanya 

sampah seperti, membuang 

sampah pada tempatnya, memilah 

sampah, membuat kreativitas 

dengan mendaur ulang sampah 

untuk dijadikan sebagai kerajinan 

tangan dan setelah itu hasilnya 

dapat dijual. (Kode: D06) 

 

j. Oleh karena itu kita harus membuang 

sampah pada tempatnya dan  

memilah sampah mana yang 

organik dan mana yang anorganik 

juga  mendaur ulang sampah 

menjadi barang yang berguna bagi 

kehidupan sehari-hari, sehingga 

lingkungan menjadi bersih dan 

sehat. (Kode: J03) 

 

k. Oleh karena itu, kita harus 

melakukan perubahan. Perubahan 

itu bisa berupa, membuang sampah 

pada tempatnya atau mengurangi 

penggunaan plastic dan 

semacamnya. (Kode: J04) 

 

l. Sebaiknya manusia mengurangi 

mengkonsumsi material yang 

menghasilkan sampah. (Kode: J07) 

 



m. Jika kita memiliki keterampilan dan 

kreativitas yang tinggi, haruslah 

kita manfaatkan. (Kode: J09) 

 

n. Oleh karena itu kebersihan harus 

tetap dirawat. Agar bencana tidak 

datang. (Kode: J10) 

Data di atas (a-n) menunjukkan 

penggunaan kata persuasif pada teks 

eksposisi sudah baik, hal itu semakin 

memperkuat pandangan bahwa 

responden telah memiliki kemampuan 

menyajikan gagasan maupun saran 

yang baik kepada pembaca. Hal ini 

sepadan juga dengan responden telah  

mampu menuangkan kritik dan 

sarannya pada struktur berpikir yang 

ketiga, yakni penegasan ulang. Hanya 

saja, responden yang menggunakan  

hanya 14 orang responden. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa masih ada 

resonden kurang  mengenal kata 

persuasif. Hal ini disebabkan karena 

siswa beranggapan masih ada cara lain 

untuk memberi saran, tidak mesti 

menggunakan kata persuasif, tetapi 

akan lebih baik jika kita menggunakan 

kata persuasif, agar lebih jelas sara-

saran yang diberikan kepada 

pembacanya. Namun dapat dilihat 

bahwa responden yang baik dalam 

penggunaan kata persuasif lebih 

banyak dibandingkan dengan 

responden yang kurang dalam 

penggunaannya. Hal ini membuktikan 

penggunaan kata persuasif pada 

responden cukup baik. 

 

 

 

4.2 Pembahasan Hasil Kualitatif  

Berdasarkan hasil analisis data 

secara kualitatif di atas menunjukan 

bahwa pada umumnya siswa SMPN 2 

Mataram masih memiliki keterbatasan 

daya ungkap menyangkut: 

a. penyajian suatu fakta 

b. kata perujukan 

c. konjungsi kausalitas 

d. kata kerja mental 

Keterbtasan daya ungkap tersebut 

mengakibatkan mereka lebih banyak 

memilih mengungkapkan penjabaran 

struktur berpikir pertama (tesis). Pada 

struktur kedua (rangkaian argumen) 

responden lebih cendrung memaparkan 

gagasan-gagasan mereka dengan tidak 

menyajikan fakta sebagai bukti 

akuratnya. Kemudian pada struktur 

terakhir (penegasan ulang) responden 

telah mampu menyimpulkan teks 

tersebut. 

Selanjutnya, pada kaidah 

kebahasaan responden sangat baik 

dalam penggunaan kata 

teknis/peristilahan dan kata persuasif. 

Sementara, daya ungkap pada kaidah 

kebahasaan kata kerja mental masih 

terbatas, sehingga hanya mampu 

menyajikan dua kata kerja saja. 

Sementara pada konjungsi kausalitas, 

responden masih kurang memahami 

fungsi dan letak konjungsi tersebut. 

Kemudian, penggunaan kata perujukan 

tidak ditemukan, hal itu semakin 

memperkuat pandangan bahwa 

responden belum sepenuhnya memiliki 

kemampuan menyajikan fakta secara 

akurat. Hal ini sepadan dengan relatif 



minimnya siswa yang mampu 

menuangkan fakta di dalam struktur 

berpikir kedua, yakni pada struktur 

rangkaian argumen. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Kuantitatif 

Data di atas memberikan 

gambaran bahwa secara kuantitatif 

kemampuan memprooduksi teks 

eksposisi pada siswa SMPN 2 Mataram 

berada pada kategori cukup, karena 

skor cukup itu sendiri berada pada 

rentan angka 67-78, dan skor yang 

diperoleh yaitu, 72. 

Di tinjau dari segi sempel 

penelitian, yaitu kelas VIII D dan VIII 

J. Kedua kelas yang ditetapkan sebagai 

sempel memiliki  kemampuan cukup 

baik dalam menyajikan teks yang 

ditinjau melalui struktur berpikirnya, 

dengan skor masing-masing: 75 untuk 

kelas VIII D dan 68 (dibulatkan 70) 

untuk kelas VIII J. Pada kedua kelas 

ini, peneliti mengasumsikan bahwa 

kemampuan siswa SMPN 2 Mataram 

memiliki rata-rata yang hampir sama. 

Hanya saja, ada beberapa siswa yang 

memang benar-benar baik dalam 

menyajikan teks eksposisi dan ada juga 

siswa yang kurang baik dalam 

penyajiannya.  

         Apa yang menarik dari hasil 

kuantitatif di atas untuk dibahas adalah 

adanya jumlah kemunculan yang cukup 

banyak pada beberapa kaidah 

kebahasaan, yaitu kata teknis dan kata 

kausalitas. Hal ini, memang sangat baik 

dalam kemunculan pada kata teknis, 

karena siswa telah menggunakan kata 

teknis/peristilahan sesuai pada 

tematnya. Sementra, pada kata 

konjungsi kausalitas siswa 

menggunakan cukup banyak, namun 

banyak penggunaan konjungsi yang 

tidak sesuai pada tempatnya. Hal ini 

juga telah di jelaskan pada pembahasan 

kualitatif di atas. 

 

 

 

V. SIMPULAN 

 

Berdasarkan uraian dapat 

dikemukakan beberapa hal sebagai 

simpulan berikut ini. 

a. Secara kualitatif, dari sudut 

pandang struktur berpikir/ 

struktur teks, siswa SMPN 2 

Mataram cukup mengenal 

struktur teks eksposisi yang 

terdiri atas: tesis, rangkaian 

argumen dan penegasan ulang, 

karena responden tidak 

sepenuhnya menyusun teks 

eksposisi secara tepat. 

b. Dari sudut pandang penggunaan 

kaidah kebahasaan, kemampuan 

responden dalam menggunakan 

kaidah kebahasaan sudah baik 

dalam beberapa aspek, seperti: 

kata teknis/ peristilahan dan 

kata-kata persuasif, cukup baik 

dalam aspek kata kausalitas dan 

kata kerja mental, serta kurang 

baik pada kata-kata perujukan. 

c. Kemampuan menyusun teks 

eksposisi dengan memadu 

padankan kata-kata peristilahan 

sudah baik, karena responden 

sudah mampu 



memadupadankan kata-kata 

tersebut di dalam kalimat yang 

sesuai maknanya.  

d. Dalam pengembangan kalimat, 

siswa masih terbatas pada 

penggunaan konjungsi 

kausalitas yang merujuk pada 

argumentasi, karena dapat 

dilihat masih ada konjungsi 

kausalitas yaitu, “karena” yang 

ditempatkan di awal kalimat. 

e. Dalam pengembangan struktur 

argumntasi, siswa masih 

terbatas pada penggunaan kata 

kerja mental hal ini dapat 

terlihat dari penyusunan 

struktur argumentasi yang 

sering menggunakan kata kerja 

biasa sebagai gagasannya. 

f. Kemampuan daya ungkap yang 

tergambar pada penyusunan 

teks masih terbatas, misalnya 

ditunjukkan oleh kerampungan 

struktur dan tidak dapat 

memaparkan kata perujukan 

yang menunjukkan suatu fakta 

di dalam rangkaian argumen 

teks eksposisi. 

g. Kemampuan menyusun struktur 

penegasan ulang sudah baik 

karena responden sudah mampu 

menyimpulkan dengan 

menggunakan kata persuasif 

sebagai kata ajakan di 

dalamnya. 
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