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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Pengertian Kemampuan 

 

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Depdiknas, 2008:869). 

Berkaitan dengan pengertian kemampuan, Mace (dalam Davies, 1991:70) secara 

tidak langsung menyatakan bahwa keterampilan merupakan bagian dari 

kemampuan yang terlihat pada pernyataan berikut “keterampilan didefinisikan 

sebagai suatu kemampuan untuk menghasilkan...”. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Individu dikatakan memiliki kemampuan apabila telah 

sanggup dan cakap atau terampil dalam melakukan sesuatu.  

 

2.2 Pengertian Menulis 

 

Keterampilan menulis merupakan satu dari empat keterampilan berbahasa yaitu 

keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk ber-

komunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain 

(Tarigan,1994:3). Selain itu menulis merupaka suatu kegiatan menuangkan 

pikiran, gagasan, dan perasaan seseorang yang diungkapkan dalam bahasa tulis 

(Rosidi, 2009:2). Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, penulis sependapat 

dengan kedua pendapat tersebut bahwa menulis merupakan suatu keterampilan 

berbahasa yang terdiri dari kegiatan menuangkan pikiran, gagasan, dan perasaan 
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yang diungkapkan dalam bahasa tulis sehingga tulisan tersebut dapat digunakan 

sebagai sarana komunikasi tidak langsung.  

 

Menulis bukanlah suatu keterampilan yang mudah karena untuk dapat menulis 

dengan baik dan benar memerlukan latihan intensif. Kegiatan menulis sangat 

penting dalam pendidikan karena dapat membantu siswa berlatih berpikir, 

mengungkapkan gagasan, dan menecahkan masalah. Menulis adalah salah satu 

bentuk berpikir, yang juga merupakan alat untuk membuat orang lain (pembaca) 

berpikir (Rosidi, 2009:3). Rosidi berusaha mengemukakan pentingnya menulis 

untuk melatih daya nalar seseorang dan melaui menulis banyak sekali manfaat 

yang diperoleh yaitu di antaranya dapat melatih pemikiran seseorang menjadi 

lebih kritis, menjadi sarana untuk berkreatifitas menciptakan tulisan-tulisan yang 

bermanfaat dalam bentuk karangan, artikel, cerpen, dan lain-lain. 

 

2.2.1 Tujuan Menulis 

Tujuan menulis menurut Hartig dalam Tarigan (2008:25) ada tujuh yaitu 1) tujuan 

penugasan, 2) tujuan altruistik, 3) tujuan persuasif, 4) tujuan informasional, 5) 

tujuan pernyataan diri, 6) tujuan kreatif, dan 7) tujuan pemecahan masalah.  

1. Tujuan Penugasan 

Ada kalanya sebuah tulisan dibuat khusus untuk memenuhi tugas yang diberikan 

atau bukan karena keinginan sendiri. Seperti tugas yang diberikan oleh guru 

kepada siswa, wartawan yang menulis berita, notulen rapat yang menulis hasil 

rapat. 
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2. Tujuan Altruistik 

Tujuan altruistik merupakan tujuan untuk menghibur, fungsi dan tujuan 

menghibur dalam komunikasi bukan hanya dimiliki oleh media massa seperti 

radio, televisi, namun media cetak seperti buku atau koran juga dapat berperan 

dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan yang 

kaya dengan anekdot, cerita dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan 

pelipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktifitas. 

3. Tujuan Persuasif 

Persuasif adalah tujuan untuk membujuk, melalui tulisan seorang penulis 

mengharapkan pembaca dapat menentukan sikap, apakah menyetujui atau 

mendukung apa yang dikemukakannya. Penulis harus mampu membujuk dan 

meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif oleh 

karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat berhasil apabila penulis 

mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, dan mudah dipahami. 

4. Tujuan Informasional 

Tujuan informasional adalah tujuan untuk menginformasikan segala sesuatu, baik 

itu fakta, data maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap 

fakta, data dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan 

pemahaman baru tentang berbagai hal yang terjadi di muka bumi ini. Mendidik 

adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil 

tulisan wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus 

diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang.  Orang-orang 

yang berpendidikan misalnya, cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih 

menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. 
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5. Tujuan Pernyataan Diri 

Sebuah tulisan terkadang dibuat untuk menegaskan siapa diri Anda sehingga 

tujuan tulisan ini adalah untuk memperkenalkan atau menyatakan diri penulis 

kepada pembaca, misalnya tulisan yang berbentuk biografi. 

6. Tujuan Kreatif 

Tujuan ini biasanya dimiliki oleh para sastrawan. Mereka menulis dengan tujuan 

untuk menciptakan sebuah keindahan melalui tulisan yang dapat berbentuk puisi, 

cerpen, ataupun novel. 

7. Tujuan Pemecahan Masalah 

Pada tulisann ini terdapat isi yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh pembaca, berupa cara atau saran dari penulis tentang bagaimana 

suatu masalah dapat diatasi. 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Tulisan 

 

Jenis-jenis tulisan menurut Weaver dalam Tarigan (2008:28) ada empat yaitu 1) 

eksposisi, 2) deskripsi, 3) narasi, dan 4) argumentasi. Berikut akan dijelaskan 

keempat jenis tulisan tersebut. 

1. Eksposisi 

 

Tulisan yang bertujuan untuk memberitahukan atau menjelaskan sesuatu biasa 

disebut dengan karangan eksposisi. Tulisan jenis ini berusaha memaparkan 

sesuatu kepada pembaca untuk memberikan pengetahuan baru dengan cara 

memberitahukan atau menjelaskan sesuatu melalui bukti nyata. Dengan 

memberikan bukti-bukti nyata pembaca akan mendapat informasi baru yang 

sebelumnya belum diketahui, misalnya pembaca belum mengetahui bagaimana 

cara memelihara ikan patin supaya dapat menjadi sumber pendapatan maka 
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pembaca akan mengerti dengan membaca tulisan atau karangan yang berjudul 

Budidaya Ikan Patin. Contoh lain karangan yang bertujuan memberitahukan atau 

menjelaskan misalnya: Proses Pembuatan Tempe, Peran Pelajar di Era 

Globalisasi. 

2. Deskripsi 

 

Tulisan yang menggambarkan sesuatu. Menggambarkan apa yang menjadi objek 

penulis kepada pembaca dengan harapan pembaca dapat merasakan dan 

berimajinasi tentang apa yang disampaikan oleh penulis. Contoh tulisan yang 

menggambarkan sesuatu misalnya Pesona Pulau Dewata.  

3. Narasi 

 

Tulisan yang berisi cerita tentang sesuatu. Bentuk tulisan narasi ada dua yaitu 

narasi ekspositori (nyata) contohnya sejarah, biografi, bibliografi, dan otobiografi, 

sedangkan narasi sugestif (fiksi) contohnya cerpen, novel, roman, dongeng, dan  

legenda. 

4. Argumentasi. 

 

Tulisan yang berisi hal yang meyakinkan atau mendesak pembaca. Argumen yang 

kuat dari penulis dapat membuat pembaca yakin atau setuju dengan pernyataan 

penulis sehingga pembaca akan terdesak mengikuti pendapat penulis.   

 

2.2.3 Manfaat Menulis 

Menurut Tarigan (1994:22-23) pada prinsipnya fungsi atau manfaat menulis 

adalah 1) sebagai alat komunikasi tidak langsung; 2) menulis sangat penting bagi 

pendidikan karena membantu siswa dalam berpikir; 3) menolong kita berpikir 

kritis; 4) memperdalam daya tanggap atau persepsi; 5) memecahkan masalah-
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masalah yang kita hadapi; 6) menyusun urutan bagi pengalaman; 7) tulisan dapat 

membantu kita menjelaskan pikiran-pikiran kita. 

 

2.2.4 Ciri-Ciri Tulisan yang Baik 

Dalam menulis ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya hasil tulisan yang 

telah dibuat menjadi lebih baik, ciri-ciri tulisan yang baik menurut Rosidi 

(2009:10-12) dijelaskan di bawah ini. 

1. Kesesuaian judul dengan isi tulisan; judul harus menunjukkan kesesuaian 

dengan isi tulisan yang akan dipaparkan serta dengan melihat judul tulisannya 

saja pembaca akan dapat mengetahui gambaran mengenai tulisan tersebut. 

2. Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca; penggunaan ejaan dan tanda 

baca yang tepat sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan akan 

membuat tulisan menjadi lebih baik. Misalnya dalam menulis judul harus 

menggunakan huruf kapital secara keseluruhan atau huruf depan dari masing-

masing kata saja, kecuali kata hubung. Contoh “MEDIA PEMBELAJARAN 

DAN PEMANFAATANNYA” atau dapat ditulis “Media Pembelajaran dan 

Pemanfaatannya”. 

3. Ketepatan dalam struktur kalimat; kalimat harus disusun sesuai dengan apa 

yang ingin disampaikan penulis dengan memperhatikan struktur kalimat yang 

paling tidak berisi subjek dan predikat kemudian disusun sedemikian rupa 

supaya menjadi kalimat efektif dan mudah dipahami. Contoh kalimat efektif 

“Siswa sedang menulis teks eksposisi yang bertema remaja dan pendidikan 

karakter”, kalimat tersebut terdiri dari Subjek (Siswa), Predikat (Menulis) 

Objek (Teks eksposisi), dan Keterangan (bertema remaja dan pendidikan 
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karakter). Kalimat yang terdiri atas Subjek dan Predikat saja sebagai syarat 

menjadi sebuah kalimat contohnya “Siswa sedang menulis”. 

4. Kesatuan dan kepaduan dalam paragraf; artinya memiliki unsur kohesi dan 

koheren. Kohesi artinya terdapat hubungan yang erat dalam setiap paragraf di 

dalam teks, sedanagkan keherensi artinya kalimat satu dengan yang lainnya 

harus saling berhubungan sehingga menjadi padu. 

 

Selain itu Zainurrahman (2013:84) menyatakan bahwa dalam proses penulisan 

harus memperhatikan kata (diksi) yang digunakan. Pilihan kata yang digunakan 

harus tepat dan disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya kata „mati‟ bisa 

digunakan untuk tumbuhan atau binatang yang sudah tidak hidup lagi, sedangkan 

untuk manusia lebih cocok menggunakan kata „meninggal‟, selain itu kata tidak 

menimbulkan makna ganda atau ambigu. 

 

2.3 Pembelajaran Menulis Berdasarkan Kurikulum 2013 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 adalah berbasis teks, oleh 

karena itu setiap keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis didasarkan pada berbagai jenis teks. Menurut Anderson (dalam 

Priyatni, 2013:66) teks dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar (genre) 

yaitu genre sastra dan genre faktual. Genre sastra bertujuan untuk menggugah 

emosi dan imajinasi pembaca sedangkan genre faktual menghadirkan informasi 

atau gagasan dan bertujuan untuk menggambarkan, menceritakan, atau 

meyakinkan pembaca (Priyatni, 2013:67). Teks yang termasuk ke dalam genre 

sastra digolongkan menjadi tiga yaitu teks naratif (cerpen, novel), puitis, dramatik, 

sedangkan teks faktual diantaranya yaitu teks laporan hasil observasi, deskripsi, 
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eksplanasi, eksposisi, prosedur, cerita ulang, dan lain-lain. Setiap teks tersebut 

memiliki karakteristik yang berbeda begitu juga teks eksposisi. 

 

2.3.1 Teks Ekposisi 

 

Teks eksposisi merupakan salah satu dari beberapa teks yang dijadikan materi ajar 

di kelas VII SMP/MTs dalam kurikulum 2013. Tompkins (dalam Zainurrahman, 

2013:67) menyatakan bahwa eksposisi adalah tulisan yang bersifat faktual. Fungsi 

sosial genre ini adalah untuk menyalurkan informasi mengenai fakta-fakta penting 

di dunia. Selain itu Zainurrahman juga menjelaskan bahwa eksposisi adalah 

tulisan yang memberikan informasi mengenai mengapa dan bagaimana, 

menjelaskan sebuah proses, atau menjelaskan sebuah konsep.  

 

Dari pengertian di atas peneliti memahami bahwa teks eksposisi adalah uraian 

atau pemaparan yang isinya berupa penjelasan atau informasi mengenai mengapa 

dan bagaimana yang diungkapkan berdasarkan fakta dengan menunjukkan ber-

bagai bukti konkret dengan tujuan menambah pengetahuan pembaca. Teks 

eksposisi ini sangat mudah untuk ditemukan misalnya pada buku, koran, artikel, 

skripsi atau karya ilmiah lain yang memberikan informasi baru bagi pembacanya. 

 

2.3.1.1 Ciri-Ciri Teks Eksposisi 

 

Sebuah materi yang akan dibelajarkan kepada peserta didik tentunya harus 

memiliki ciri yang khas, terutama materi yang banyak memakai jenis teks karena 

setiap teks pasti memiliki perbedaan dan oleh sebab itu setiap teks juga memiliki 

ciri-ciri khusus supaya mudah dikenali oleh peserta didik, begitu juga teks 

eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi menurut Semi (2007:62-63) sebagai berikut: 

1. tulisan eksposisi memberikan informasi, pengertian, dan pengetahuan; 
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2. bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, kapan, dan bagaimana; 

3. disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku; 

4. umumnya disajikan dengan menggunakan susunan logis; 

5. disajikan dengan nada netral tidak memancing emosi, tidak memihak dan 

memaksakan sikap penulis kepada pembaca.  

 

2.3.1.2 Struktur Teks Eksposisi 

 

Berikut ini penjelasan Priyatni (2014:91) tentang struktur isi teks eksposisi yaitu 

terdiri dari 1) judul, 2) tesis/opini/pendapat, 3) argumentasi, dan 4) simpulan/ 

penegasan ulang.  

1. Judul 

Judul teks eksposisi sudah memunculkan isu atau persoalan tentang topik tertentu, 

memberikan gambaran umum tentang isi teks, mudah dipahami serta menarik 

minat baca.  

2. Tesis/Opini/Pendapat 

Berisi suatu pernyataan yang menunjukkan sudut pandang penulis terhadap 

persoalan atau isu tentang topik tertentu penjelasan secara umum mengenai topik 

yang dibahas, serta memberikan informasi awal kepada pembaca.  

3. Argumen 

Berisi sejumlah bukti atau alasan untuk mendukung atau membuktikan kebenaran 

tesis topik dibahas dengan lebih mendalam dan disertai contoh yang berkaitan 

dengan topik. Pemberian argumen pada teks eksposisi adalah untuk memberikan 

alasan atau pemaparan hal-hal yang mendukung kebenaran dari informasi awal 

yang disampaikan dalam tesis. 
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4. Simpulan/Penegasan ulang 

Merangkum atau menegaskan kembali sudut pandang penulis terhadap persoalan 

atau isu tentang topik tertentu, Berisi ulasan dari tesis dan argumen dalam teks, 

memberikan penegasan terhadap apa yang ingin disampaikan, merupakan 

simpulan yang bersifat netral atau hanya bersifat informatif. Pada simpulan ini 

penulis merangkum keseluruhan inti yang telah disampaikan dengan jelas untuk 

tujuan menegaskan kembali. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan tentang 

teks eksposisi, berikut ini disajikan contoh teks eksposisi. 

Peran Penting Gerak Badan 

Untuk ratusan juta orang di berbagai negara di dunia, gerak badan adalah suatu 

bagian penting dari kehidupan karena pekerjaan fisik yang keras dibutuhkan untuk 

memberikan unsur-unsur penting agar bisa hidup. Barulah belakangan ini 

diketahui bahwa pekerjaan ini sesungguhnya melindungi mereka dari berbagai 

macam penyakit degeneratif. Bagi jutaan orang, di negara-negara lain, mesin telah 

menggantikan pekerjaan yang tadinta dilakukan oleh otot. Kurangnya gerak badan 

dan penggunaan pikiran telah mendatangkan berbagai penyakit dan kematian. 

Dengan demikian, sangat penting untuk mengerti bagaimana gerak badan 

memainkan peranan yang sangat penting. 

Hewan dan sistem organ tubuhnya semuanya sudah terprogram. Pola hidup sudah 

dirancang bagi hewan, yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam 

lingkungan mereka, memberikan keseluruhan gerak badan yang mereka butuhkan 

agar fisiknya tetap dalam keadaan prima. Sementara ada juga perbedaan yang 

jelas. Manusia telah diberi tanggung jawab untuk menggunakan otot-otot rangka 

tubuhnya, yaitu otot-otot yang melekat pada tulang-tulangnya. Pada seseorang 

yang sehat, otot merupakan 46 persen dari massa tubuhnya dan bekerja di bawah 

kendali sistem saraf sadar, yaitu sesuai kemauan. Otot-otot ini melaksanakan 

semua perintah Anda. Mereka memampukan Anda untuk menggaruk hidung, 

membuka mulut, menutup mata, berganti pakaian, dan mentransfer Anda dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Anda bertanggung jawab atas penggunaannya. 

Adalah hukum alam bahwa apa pun yang tidak digunakan menjadi lemah dan 

rusak. Ini juga terjadi pada otot-otot sadar Anda. Kegagalan untuk menggunakan 

atau menggerakkan secara cukup akan membuatnya lemah dan kendur. Tulang-

tulang tempat melekatnya juga melemah, kehilangan endapan-endapan 

mineralnya dan mengakibatkan suatu keadaan yang disebut osteoporosis. 
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Jika Anda gagal menggerakkan otot-otot sadar Anda secara teratur, otot-otot tak 

sadar Anda juga melemah dan rusak. Kegagalan untuk bergerak badan 

mengakibatkan kelemahan organ-organ tubuh dan sistem yang membentuk otot-

otot sadar Anda. Satu-satunya cara untuk mendapatkan jantung yang kuat, 

pembuluh darah yang kuat dan lentur, pencernaan dan pembuangan yang baik, 

adalah dengan bergerak badan. Supit (dalam Priyatni, 2013:91). 

Contoh teks eksposisi di atas sudah memenuhi kriteria sebagai teks eksposisi yang 

baik, karena sudah memenuhi kriteria dari keseluruhan aspek penilaian. Dilihat 

dari kelengkapan strukturnya teks di atas sudah lengkap yang terdiri dari judul, 

tesis pada paragraf kesatu, argumen pada paragraf kedua sapai keempat, dan 

simpulan atau penegasan ulang pada paragraf kelima. Pada aspek kesesuaian 

struktur yang dilihat dari judulnya sudah menunjukkan isu atau persoalan 

mengenai topik yang dibahas, memberikan gambaran umum tentang isi teks, 

mudah dipahami serta menarik minat baca. Tesis sudah berisi pernyataan yang 

menunjukkan sudut pandang penulis, penjelasan secara umum mengenai topik 

yang dibahas, serta memberikan informasi awal kepada pembaca. Argumen sudah 

berisi sejumlah bukti atau alasan untuk mendukung kebenaran tesis, topik dibahas 

dengan lebih mendalam dan disertai contoh yang berkaitan dengan topik. 

Simpulan/Penegasan ulang sudah berisi ulasan dari tesis dan argumen dalam teks, 

memberikan penegasan terhadap apa yang ingin disampaikan, merupakan 

simpulan yang bersifat netral atau hanya bersifat informatif. 

 

Teks tersebut juga sudah memenuhi aspek kesesuaian ciri-ciri teks eksposisi yaitu 

tulisan memberikan informasi atau pengetahuan mengenai apa, mengapa, kapan, 

dan bagaimana sesuatu dijelaskan tanpa memakasakan sikap penulis kepada 

pembaca. Selanjutnya pada aspek kebahasaan yang terdiri dari paragraf, kalimat, 

diksi, dan ejaan. Paragraf teks tersebut sudah baik karena menuliskan 3-4 



18 
 

 

paragraf atau lebih dengan sangat kehesi dan koheren. Kalimat sudah baik karena 

ditulis dengan sangat baik dan benar sesuai dengan struktur dan menjadi kalimat 

yang efektif serta mudah dipahami tanpa ada kesalahan. Diksi dipilih dan ditulis 

dengan sangat tepat tanpa menimbulkan makna ganda. Ejaan ditulis sesuai 

dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. 

 

Dalam pembelajaran menulis teks apapun termasuk teks eksposisi harus sesuai 

dengan organisasi atau struktur dari jenis teks yang ditulisnya, karena 

kelengkapan teks merupakan salah satu butir penilaian dalam pembelajaran 

menulis teks. Penilaian dalam pembelajaran akan menunjukkan keberhasilan atau 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dibelajarkan dan untuk mencapai 

keberhasilan dalam pembelajaran seorang guru harus memiliki atau menyiapkan 

sebuah strategi pembelajaran. 

 

2.3.2 Strategi Pembelajaran 

 

Proses pembelajaran tidak terlepas dari peran guru yang berfungsi sebagai 

mediator, motivator, dan fasilitator bagi peserta didik. Selain itu guru juga harus 

dapat mengondisikan kelas supaya tetap kondusif selama jam pelajaran 

berlangsung suapaya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Untuk mencapai sebuah 

tujuan dalam pembelajaran diperlukan suatu strategi pembelajaran, hal ini 

diperkuat dengan pengertian strategi menurut (Depdiknas, 2008: 1340) yang 

menyebutkan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 

untuk mencapai sasaran khusus.  

 

Selain itu dinyatakan oleh Tim Pengembang Kurikulum dan Pembelajaran 

(Ruhimat dkk., 2011:217) bahwa strategi pembelajaran adalah pola umum 
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rencana interaksi antara siswa dengan guru dan sumber belajar lainnya pada suatu 

lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berdasarkan 

pengertian tersebut jelaslah bahwa strategi pembelajaran cukup penting 

dilaksanakan supaya apa yang diinginkan dalam sebuah pembelajaran dapat 

terwujud. 

 

2.3.2.1 Pendekatan Saintifik 

 

Berdasarkan Peraturan Kemendikbud No. 65 Tahun 2013 (dalam Priyatni, 

2014:96) tentang Standar Proses menyatakan bahwa proses pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran. Oleh karena itu Pendekatan Saintifik atau Ilmiah dapat 

didefinisikan sebagai pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan peran 

serta peserta didik secara aktif dalam mengonstruk konsep, hukum atau prinsip 

melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan 

masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. 

 

2.3.2.2 Tahapan Pembelajaran dengan Pendekatan Saintifik 

 

Tahapan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau saintifik menurut Priyatni 

(2014:97-99) yaitu 1) mengamati, 2) menanya, 3) mencoba, 4) menalar, 5) 

mengomunikasikan, dan dapat dijelaskan seperti berikut.  

1. Mengamati 

Dalam proses pembelajaran peserta didik akan sering mengamati suatu objek baik 

yang ada dilingkungan sekitar maupun dari buku mata pelajaran atau mengamati 



20 
 

 

penjelasan yang diberikan oleh guru. Dengan mengamati, peserta didik dapat 

menemukan bahwa ada hubungan antara objek yang diamati dengan materi 

pembelajaran. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia tahap mengamati dilakukan 

dengan mengamati teks (berbentuk lisan atau tulis), untuk mengidentifikasi kata, 

ungkapan, istilah dalam teks atau struktur isi dan ciri bahasa dari teks yang 

dibaca/disimak atau mengamati objek, peristiwa, atau fenomena yang hendak 

ditulis. 

2. Menanya 

Siswa yang melakukan tahap mengamati dengan seksama pasti akan menemukan 

suatu hal yang menjadi pertanyaan dalam pikirannya. Ketika siswa mengamati 

suatu objek secara kritis, siswa pasti menemukan hal-hal yang belum dipahami 

kemudian  bertanya kepada guru. Menanya adalah membatasi masalah, 

merumuskan pertanyaan, serta merumuskan jawaban sementara terhadap 

pertanyaan berdasarka pengetahuan data/informasi terbatas yang telah dimiliki. 

Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk bertanya adalah tugas 

guru supaya siswa terlatih berani dan percaya diri mengemukakan apa yang ada 

dalam pikirannya saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan bertanya, 

menunjukkan bahwa siswa sedang fokus terhadap proses pembelajaran. 

3. Mencoba 

Siswa mencoba menyelesaikan sebuah masalah sesuai dengan kemampuan dan 

pemahaman telah yang dimiliki, dengan berbagai teknik serta memanfaatkan 

media yang tersedia untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

Kegiatan mencoba akan memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep 

yang telah dipelajari. 
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4. Menalar  

Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang 

dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan, setelah siswa 

menalar materi yang diberikan diharapkan mampu menjelaskan persamaan dan 

perbedaan, kesesuaian dan ketidaksesuaian, mengidentifikasi kebenaran 

pernyataan dan argumen hasil kerja pada tahap mencoba. Dalam proses menalar 

ini peserta didik sesungguhnya melakukan analisis terhadap hasil karyanya 

dengan kesesuaian teori atau materi yang telah dibelajarkan.    

5. Mengomunikasikan 

Mengomunikasikan adalah tahap akhir dari langkah-langkah pembelajaran 

saintifik. Pada tahap ini peserta didik mengungkapkan atau menjelaskan hasil 

akhir dari proses pembelajaran yang diperolehnya baik secara lisan maupun 

tulisan, penyampaian hasil akhir ini dilakukan dengan cara presentasi.  

 

Strategi pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan salah satu anjuran 

dari kurikulum 2013 supaya proses pembelajaran dapat berjalan sesuai harapan. 

Selain pemilihan strategi atau pendekatan dalam proses pembelajaran juga 

memerlukan pemanfaatan media sebagai pendukung keberhasilan suatu 

pembelajaran, seperti yang diungkapkan Zain dan Djamarah (2010:121) bahwa 

guru sadar tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan 

dipahami oleh setiap peserta didik, terutama bahan pelajaran yang rumit atau 

kompleks. Dengan demikian pemanfaatan media sangat perlu dilakukan oleh guru 

untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
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2.3.3 Media Pembelajaran Audio Visual 

 

Djamarah dan Zain (2010:120) berpendapat bahwa media merupakan wahana 

penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Melalui media segala pesan atau 

informasi dapat disamapaikan kepada siswa dengan baik, dan diharapkan dapat 

mempertinggi hasil belajar yang dicapainya. Manfaat media pembelajaran 

menurut (Sudjana dan Rivai, 2013:2) adalah: 

1. pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar; 

2. bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa, dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pengajaran lebih baik; 

3. metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar untuk setiap 

jam pelajaran; 

4. siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain.  

 

Dengan memanfaatkan media yang ada sebagai alat bantu dalam pembelajaran 

akan membantu meningkatkan kualitas belajar siswa jika digunakan dengan 

rancangan yang tepat disesuaikan dengan materi yang akan dibelajarkan. oleh 

sebab itu seorang guru harus dapat memilih media yang akan digunakan dalam 

pembelajaran supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

Adapun kriteria pemilihan media menurut (Sudjana dan Rivai, 2013:4-5) yaitu: 

1. ketepatannya dengan tujuan pengajaran; 

2. dukungan terhadap isi bahan pengajaran; 

3. kemudahan memeroleh media; 

4. keterampilan guru dalam menggunakannya; 

5. tersedia waktu untuk menggunakannya; 

6. sesuai dengan taraf berpikir siswa. 

 

Keenam kriteria pemilihan media tersebut pada dasarnya terbagi menjadi dua 

kelompok kriteria yaitu efektif dan efisien. Maka dalam memilih media 
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pembelajaran harus mempertimbangkan kefektifan dan keefisienan media 

tersebut. Dikatakan efektif apabila mengacu pada pendapat Sudjana dan Rivai 

maka media harus (tepat dengan tujuan pengajaran, mendukung isi bahan 

pengajaran, dan sesuai taraf berpikir siswa) serta efisien (kemudahan memeroleh 

media, keterampilan guru dalam menggunakan media, dan tersedia waktu untuk 

menggunakannya). Dengan memperhatikan kriteria pemilihan media, guru dapat 

memilih jenis-jenis media yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran yaitu 

diantaranya media Audio, Visual, dan Audio-Visual, media-media tersebut 

dijelaskan oleh Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran (Ruhimat, 

2012:162). 

1. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya dapat dilhat dengan menggunakan indra 

pengelihatan. Media visual yang biasanya digunakan oleh pengajar dalam proses 

pembelajaran adalah media gambar, dapat berupa gambaran suatu objek, dan 

grafik. 

2. Media Audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (hanya 

dapat didengar). Media audio yang sering digunakan dalam pembelajaran adalah 

radio dan rekaman tape recorder.  

3. Media Audio Visual 

Media audio visual merupakan kombinasi audio dan visual, atau bisa disebut 

media pandang-dengar. Media ini lebih menarik karena mengandung kedua unsur 

yang dimiliki media yang disebutkan sebelumnya, dengan demikian objek yang 
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ditampilkan terlihat lebih hidup dan menarik. Contoh media ini adalah video/TV 

dan slide suara (sound slide). 

 

Media-media tersebut sangat membantu jika dimanfaatkan dengan baik oleh guru, 

namun dari ketiga media yang ada yaitu media audio, visual, dan audio visual, 

media audio visual dianggap sebagai media yang sesuai dengan perkembangan 

zaman atau ilmu pengetahuan dan teknologi (Rohani, 1997:97), sehingga 

penggunaan media jenis ini diharapkan lebih efektif karena memiliki dua unsur 

media yaitu audio dan visual. 

 

Media audio visual adalah media yang dapat dilihat dan didengar, pemahaman ini 

didapat dari pengertian masing-masing kata dalam (Depdiknas, 2008:100) yang 

menyebutkan makna dari audio adalah sesuatu yang bersifat dapat didengar atau 

alat peraga yang bersifat dapat didengar misalnya radio, sedangkan kata visual 

adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan indra pengelihatan (mata). Selain itu 

dijelaskan juga oleh (Rohani, 1997:97) bahwa media audio visual adalah media 

instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman (kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi) meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. 

Menurut Djamarah dan Zain (2010:124-125) media audio visual dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

1. audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam 

seperti film bingkai suara (sound slide), film rangkai suara, dan cetak suara. 

2. audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan 

gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette atau televisi. 
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Selain itu media audio visual juga memiliki sifat-sifat seperti yang diungkapkan 

dalam buku Davies yang diterjemahkan Sudirjo, dkk. (1991:152) yaitu: 

1. kemampuan untuk meningkatkan persepsi; 

2. kemampuan untuk meningkatkan pengertian; 

3. kemampuan untuk meningkatkan transfer/pengalihan belajar; 

4. kemampuan untuk memberi penguat atau pengetahuan hasil yang dicapai; 

5. kemampuan untuk meningkatkan retensi (penyimpanan). 

 

Dari sifat-sifat yang dimiliki media audio visual tersebut dapat menambah 

keyakinan guru untuk memanfaatkan media ini dalam pembelajaran, tetapi tetap 

saja penggunaan sebuah media haruslah sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan dan kemampuan guru dalam mengolah media supaya pembelajaran 

bisa lebih efektif. Salah satu jenis media audio visual yang sering digunakan 

adalah video, adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan guru ketika 

menggunakan media ini, seperti yang diungkapkan dalam halaman web berikut: 

http://wacana.koranpendidikan.com/view/1598/memanfaatkan-media-audio-visual-untuk-

pembelajaran.html  Waktu akses (Sabtu, 28 Maret 2015. Pukul 10.20 WIB).  

Proses penggunaan media audio visual sebaiknya dilakukan dengan cara yang 

terkontrol. Misalnya, waktu yang digunakan harus terjadwal, supaya proses belajar 

mengajar menjadi baik dan efektif. Sebelum menggunakan media audio visual, 

guru harus mempunyai langkah persiapan, pelaksanaan, kegiatan lanjutan, serta 

adanya sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran seperti, televisi, 

video, komputer, dan LCD.  

Guru yang akan menggunakan media jenis audio visual harus memerhatikan 

proses yang harus dilakukan dalam pemanfaatannya, seperti yang diungkapkan di 

atas bahwa harus dilakukan dengan terkontrol, mulai dari tahap perencanaan 

yang bisa dilakukan dengan memilih media yang akan digunakan dan bagaimana 

cara penggunaannya di dalam pembelajaran, lalu pada tahap pelaksanaan 

dilakukan sesuai dengan yang direncanakan supaya menjadi lebih efektif, 

kemudian tahap kegiatan lanjutan, pada tahap ini guru menindaklanjuti apa yang 

http://wacana.koranpendidikan.com/view/1598/memanfaatkan-media-audio-visual-untuk-pembelajaran.html
http://wacana.koranpendidikan.com/view/1598/memanfaatkan-media-audio-visual-untuk-pembelajaran.html
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sudah dilaksanakan dengan melakukan refleksi atau tanya jawab dengan siswa 

apakah pembelajaran berjalan efektif lalu melakukan evaluasi.  

 

2.4 Definisi Oprasional 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan definisi oprasional dari 

kemampuan menulis teks eksposisi melalui pemanfaatan media audio visual 

adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan, dan keterampilan dalam menulis 

pemaparan informasi mengenai suatu topik yang diungkapkan berdasarkan fakta 

dan sudut pandang penulis melalui teknik menyimak tayangan media yang dapat 

dilihat dan didengar seperti media audio visual, sehingga dari pemanfaatan media 

tersebut akan ada dampak yang dirasakan oleh siswa dalam proses menulis teks 

eksposisi dan guru dapat melihat bagaimana kemampuan siswa menulis teks 

eksposisi melalui pemanfaatan media tersebut.  

 

Kemampuan siswa akan dikelompokkan menjadi sangat baik, baik, cukup, 

kurang, atau gagal. Siswa dikatakan mampu menulis teks eksposisi melalui 

pemaanfaatan media audio visual jika siswa dapat menuliskan teks eksposisi 

sesuai dengan butir penilaian teks yang dilihat dari empat aspek, yaitu aspek 

kelengkapan struktur teks, kesesuaian struktur teks, isi teks yang menunjukkan 

ciri-ciri teks eksposisi dan segi kebahasaan. 

 


