
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan 

berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi dan proses belajar dapat terjadi 

kapan saja dan di mana saja terlepas dari ada yang mengajar atau tidak. Sadiman 

(2006:2) menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena adanya interaksi 

individu dengan lingkungannya. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah 

laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) 

dan keterampilan (psikomotor) maupun yang menyangkut nilai dan sikap 

(afektif).  

 

Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan antara guru dan 

siswa atas dasar hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan tertentu, 

mengembangkan segala potensi diri menjadi kemampuan yang semakin lama 

semakin meningkat dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

 

Pembelajaran adalah tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar 

peserta didik. Dalam hal ini diharapkan pembelajaran dapat terjadi secara optimal 

pada peserta didik melalui cara-cara yang dirancang guru. Pembelajaran juga 

merupakan interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran agar tercapai 
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tujuan pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan dan kemahiran berbahasa siswa. Keterampilan 

berbahasa mencakup empat komponen, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan 

menulis. 

 

Keterampilan berbahasa menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang 

terpadu dan bertujuan untuk menghasilkan tulisan. Pada dasarnya keterampilan 

menulis sangatlah bermanfaat bagi kehidupan manusia, khususnya para siswa. 

Akan tetapi, pada kenyataannya menulis merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang sering dikatakan sebagai kemampuan yang sangat sulit dikuasai 

oleh siswa, misalnya dalam penulisan teks eksposisi. Kesulitan menulis sering 

disebabkan oleh kompleksnya permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

menulis. Seseorang penulis tidak hanya dituntut untuk menguasai permasalahan 

yang akan ditulisnya, tetapi harus menguasai tata cara penulisan, kaidah-kaidah 

penggunaan bahasa tulis, dan gaya penulisan tertentu agar tulisannya menarik. 

Dalam ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X, 

keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan yang ditekankan 

pembinaannya. Aspek menulis di fokuskan agar siswa mampu mengekspresikan 

berbagai pikiran, gagasan, pendapat, dan perasaan dalam menyusun karangan.   

 

Teks eksposisi merupakan salah satu dari teks yang dipelajari di dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan 

untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu tanpa 

mempengaruhi pembacanya. Teks eksposisi banyak digunakan pada lingkungan 

kita sehari-hari seperti dalam media cetak koran, majalah, serta buku ajar di 
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sekolah. Teks eksposisi merupakan teks yang informasinya dapat berupa data 

faktual dan analisis objektif. Data faktual adalah data yang benar-benar terjadi, 

bersifat historis tentang suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan data analisis 

objektif adalah data analisis objektif terhadap suatu fakta.  

 

Penelitian yang berkaitan dengan eksposisi sudah pernah dilakukan oleh Devita 

Sari (2014), mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia dengan judul “Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi pada Siswa Kelas 

VII SMP Xaverius 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2013/2014”. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Devita Sari, subjek penelitiaanya adalah siswa kelas VII 

SMP Xaverius 3 Bandar Lampung sedangkan subjek penelitian penulis adalah 

Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian sebelumnya karena fokus pada penelitian sebelumnya hanya pada 

pembelajaran menulis siswa saja sedangkan pada penelitian ini penulis fokus pada 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran menulis teks eksposisi 

yang diajarkan guru terhadap siswa di sekolah.  

 

Pembelajaran kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dan 

KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

secara terpadu. Kurikulum 2013 dilengkapi dengan buku siswa dan pedoman guru 

yang disediakan oleh pemerintah. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA 

Kelas X memuat Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) yang menggambarkan 

kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek sikap, keterampilan, 

dan pengetahuan. Kemudian SKL ini dioperasionalkan ke dalam Kompetensi Inti 
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(KI) dan Kompetensi Dasar (KD). Usaha untuk mencapai Kompetensi Inti (KI) 

dan Kompetensi Dasar (KD) tentu saja tidak lepas dari peran guru dalam memilih 

dan menggunakan model, strategi, juga media pembelajaran yang tepat melalui 

cara mengaitkan dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. 

Ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan model, strategi, dan media 

pembelajaran yang baik dan efektif dalam rangka menunjang tercapainya 

kompetensi.  

 

Dari uraian di atas, penulis memilih teks eksposisi untuk mengetahui perencanaan, 

pelaksanaan, penilaian yang dipakai pada kurikulum 2013 dalam penerapannya 

pada pembelajaran bahasa Indonesia tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 3 Bandar Lampung karena merupakan 

salah satu sekolah terbaik di Kota Bandar Lampung. SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung  ini pun memiliki Akreditasi A dan telah meraih berbagai prestasi pada 

mata pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran pada sekolah SMA Negeri 3 ini 

juga telah menggunakan kurikulum 2013. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian yang dilakukan, rumusan masalah yang dilakukan adalah 

Bagaimanakah Proses Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi Pada Siswa Kelas X 

SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Dari rumusan tersebut, akan dirinci menjadi 

beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah perencanaan pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas 

X SMA Negeri 3 Bandar Lampung? 
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2. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dalam menulis teks eksposisi siswa 

kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung? 

3. Bagaimanakah penilaian atau hasil evaluasi pelaksanaan guru dalam 

membelajarkan menulis teks eksposisi siswa kelas X SMA Negeri 3 Bandar 

Lampung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran teks 

eksposisi pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Tujuan penelitian 

ini meliputi aspek-aspek berikut. 

1. Perencanaan pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas X SMA Negeri 

3 Bandar Lampung. 

2. Pelaksanaan pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas X SMA Negeri 

3 Bandar Lampung. 

3. Penilaian atau evaluasi guru dalam membelajarkan menulis teks eksposisi 

siswa kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis ini erat kaitannya dengan teori belajar menulis eksposisi 

misalnya: menentukan tema, menentukan tujuan karangan, memilih data yang 

sesuai dengan tema, membuat kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka 

karangan. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Diharapkan bagi peneliti dan pembaca dapat memberikan informasi 

mengenai pembelajaran menulis teks eksposisi. 

2. Diharapkan bagi guru dapat dijadikan bahan rekomendasi strategis untuk 

dijadikan pedoman lanjutan pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

menulis teks eksposisi di SMA Negeri 3 Bandar Lampung.  

3. Sebagai bahan tambahan untuk para guru dalam mengambil kebijakan pada 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian menulis teks eksposisi di SMA 

Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Subjek pada penelitian ini adalah guru dan siswa dalam bidang studi bahasa 

Indonesia dan siswa kelas X SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

2. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

pembelajaran menulis teks eksposisi di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

3. Tempat penelitian yaitu SMA Negeri 3 Bandar Lampung. 

 

 

 

 


