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Dalam Kurikulum 2013 pembelajaran Bahasa Indonesia SMA siswa diharuskan mampu
menguasai semua keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa memiliki empat
keterampilan yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan
membaca dan keterampilan menulis.Menulis merupakan keterampilan yang dimiliki
seseorang untuk mengungkapkan ide pikiran atau ide dalam bentuk
tulisan.Keterampilan menulis merupakan sebuah keterampilan yang tidak terbentuk
secara otomatis.Seseorang yang ingin terampil dalam menulis memerlukan
pembelajaran serta latihan secara teratur, khususnya dalam menulis teks
eksposisi.Keterampilan ini cenderung kurang diminati oleh siswa, perlunya konsentrasi
yang tinggi membuat keterampilan menulis ini dirasa sulit bagi sebagian besar
siswa.Melihat kenyataan tentang keterampilan menulis teks eksposisi yang belum sesuai
dengan harapan karena adanya kurang ketertarikan untuk mempelajarinya, maka perlu
adanya media pembelajaran yang cukup untuk membuat siswa tertarik.

Media tersebut ialah media film animasi, media ini memiliki banyak kelebihan salah
satunya yaitu gambar yang bergerak dan suara yang jelas sehingga dapat menarik



perhatian siswa. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen
dengan menggunkan desain pretes dan posttes. Seluruh siswa kelas X SMAN 6 Kediri
berlaku sebagai populasi dan sampelnya adalah kelas X IPS 3 dengan jumlah 33 siswa
sebagai kelas eksperimen dan X IPS 5 dengan jumlah 33 siswa sebagai kelas kontrol.

Variabel penelitan ini adalah variabel bebas yaitu viii penggunaan media film animasi
sedangkan variabel terikat adalah keterampilan menulis teks eksposisi dalam
pembelajaran daring. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik uji t
atau t-tes. Uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar kelas
eksperimen yang diberikan perlakuan berupa penggunaan media film animasi dengan
kelas kontrol yang tidak diberikan perlakuan menggunakan media film animasi dalam
pembelajaran keterampilan menulis teks eksposis.

Analisis data keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring
menggunakan media film animasi diperoleh rata-rata 85,30 yang merupakan nilai di
atas KKM yang ditetapkan. Adapun keterampilan menulis teks eksposisi dalam
pembelajaran daring tanpa menggunkan media film animasi rata- ratanya yaitu 73,39
yang merupakan nilai di bawah KKM yang ditetapkan.

Dengan demikian pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi dengan
menggunakan media film animasi lebih baik dibandingan dengan pembelajaran tanpa
menggunakan media film animasi. Berdasakan ppenghitungan t- tstaathialh = tbe pada
taraf signifikan 1%.T hitung lebih besar dari t tabel sehingga signifikan.Hal ini
menunjukkan bahwa (Ha) diterima dan (Ho) ditolak.
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27 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam Kurikulum 2013
pembelajaran Bahasa Indonesia SMAsiswa diharuskan mampu menguasai semua
keterampilan berbahasa. Menurut Tarigan (2013:1), keterampilan berbahasa mempunyai
empat komponen, yaitu 1) keterampilan menyimak (listening skills); 2) keterampilan
berbicara (speaking skills); 3) keterampilan membaca (reading skills); dan 4)
keterampilan menulis (writing skills).



Keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dimiliki oleh setiap siswa.Sebagai alat
komunikasi, bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat.Bahasa harus komunikatif, agar dapat dipahami dengan mudah oleh
pemakai bahasa (antara pemberi dan penerima pesan). Menulis merupakan
keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan pikiran atau ide dalam
bentuk tulisan.Jika dibanding dengan keterampilan berbahasa lainnya, keterampilan
menulis merupakan keterampilan yang lebih sulit untukdikuasai, karena keterampilan
menulis tidak datang secara tiba-tiba melainkan harus melalui latihan dan praktik yang
teratur.Hal ini seperti dinyatakan oleh Nurgiyantoro (2001:296), aktivitas menulis
merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan keterampilan berbahasa paling
akhir dikuasai pelajar bahasa setelah kemampuan mendengarkan, berbicara, dan
membaca.

2 Menulis merupakan salah satu kegiatan yang harus dihadapi siswa dalam
pembelajaran, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia.Dengan menulis siswa mampu
menciptakan karya dalam bentuk tulisan berupa artikel, laporan ilmiah, cerpen dan
puisi.Pengembangan keterampilan menulis tidak terbentuk secara otomatis.Sesorang
yang ingin terampil menulis memerlukan pembelajaran serta latihan yang teratur,
khusunya dalam menulis teks eksposisi.Namun pada kenyataannya keterampilan
menulis di SMAN 6 Kediri belum terlaksana dengan baik.Hal ini dikeluhkan oleh pihak
sekolah, guru dan siswa.

Menurut Kosasih (2015:25), teks eksposisi merupakan teks yang menyajikan pendapat
atau gagasan yang dilihat dari sudut pandang menulisnya dan berfungsi untuk
meyakinkan pihak lain bahwa argumen-argumen yang disampaikannnya itu benar dan
berdasarkan fakta-fakta. Pembelajaran menulis teks eksposisi ini dilaksanakan secara
terstruktur.Artinya siswa harus mengerti dan memahami dengan baik mengenai materi
teks eksposisi secara terperinci dan jelas agar argumen-argumen yang disampaikan itu
dapat dipercaya.

Selain itu, berdasarkan observasi yang telah lakukan di SMAN 6 Kediri kegiatan
pembelajaran sering berorientasi pada buku ajar atau Lembar Kerja Siswa (LKS) dan juga
kurang mengaitkan dengan lingkungan serta situasi yang ada di sekitar siswa.Seringkali
kegiatan pembelajan menulis teks eksposisi hanya disampaikan dengan metode
ceramah, tanpa penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan jugadiikuti
kurangnya pemberian latihan mengerjakan soal-soal atau pemberian tugas tentang
menulis teks eksposisi.Tugas ini tidak dimanfaatkan secara optimal.Oleh karena itu,
siswa sering merasa bosan dan motivasi 3 belajarnya menurun sehingga siswa tidak
memiliki semangat dalam pembelajaran tersebut.



Dengan demikian peneliti memberikan solusi menggunkan media film animasi agar
siswa lebih tertarik dalam pembelajaran yang nantinya dapat menumbuhkan motivasi
belajar siswa. Pembelajaran menulis teks eksposisi agar terlaksana dengan baik dan
benar siswa harus memahami pengertian teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, tujuan
menulis teks eksposisi, serta langkah-langkah menulis teks eksposisi.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam pembelajaran tersebut yaitu dengan
caramenggunakan media pembelajaran, supaya pembelajaran tidak mengalami
kesulitan, maka masalah perencanaan, pemilihan dan pemanfaatan media perlu dikuasai
dengan baik oleh pengajar(Iskandarwassid, 2008:158). Pengunaan media dalam
pembelajaran akan membuat siswa lebih mudah untuk mengaplikasikan dan memahami
materi yang diajarkan.

Oleh karena itu guru harus aktif, kreatif dan inovatif dalam penggunaan media
pembelajaran yang tepat, sehingga mempermudah siswa dalam menyerap materi
pembelajaran. Selain itu, kegiatan pemberian penghargaan dan pemublikasian teks
eksposisi karya siswa belum pernah dilakukan oleh guru.Teks eksposisi yang dibuat
hanya dinilai dan dikumpulkan kemudian dikembalikan pada siswa.Siswa belum pernah
diberi kesempatan untuk mempublikasikan hasil karyanya.Gurupun belum pernah
memberi tanggapan dan penilaian atas kelebihan dan kekurangan teks eksposisi yang
dibuat oleh siswa.Hal ini menyebabkan siswa cenderung tidak memiliki semangat dalam
pembelajaran menulis khususnya dalam menulis teks eksposisi.

4 Melihat kenyataan tentang penulisan teks eksposisi yang belum memenuhi harapan,
perlu dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran menulis
teks eksposisi.Dalam hal ini, diperlukan suatu media pembelajaran yang mampu
membantu siswa mengatasi permasalahan menulis teks eksposisi.Peneliti memilih media
film animasi sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi dan informasi yang akan
disampaikan sesuai materi yang ada.

Media ini dipilih karena memiliki kelebihan yaitu adanya gambar bergerak dan memiliki
suara yang berkarakter untuk menyampaikan materi.Tentunya, materi tentang menulis
teks eksposisi yang memiliki keterkaitan dengan media film animasi. Keterkaitan antara
media film animasi dengan menulis teks eksposisi yaitu melalui media film animasi yang
ditayangkan diharapkan siswa mampu menulis teks eksposisi dengan baik dan benar
sesuai dengan kaidah penyusunannya.

Mengingat adanya pandemi Covid-19 saat ini membuat banyak kesulitan yang dihadapi
oleh pihak sekolah maupun siswa, karena dalam pandemi ini tidak diperbolehkan
melaksanakan pembelajaran tatap muka.Dengan banyak pertimbangan terpaksa harus



melaksankan pembelajaran jarak jauh dengan menerapkan pembelajaran yang
dilaksakan secara online dari rumah masing- masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan Penggunaan
Media Film Animasi terhadap Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran
Daring Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2021-2021 5 B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah, yaitu “kaperuh namdi
film animasi terhadap keterampilan menulis teks exposisi dalam pembelajaran daring
siswa kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 Pada kenyataannya masih
banyak guru yang menggunakan media tradisional dalam pembelajaran menyampaikan
materi kepada peserta didik, sehingga siswa kesulitan dalam menentukan dan
menemukan ide, kesulitan mengembangkan ide-ide yang telah didapat dalam bentuk
teks eksposisi.Adanya siswa yang tidak terlalu antusias dalam pembelajaran menulis teks
eksposisi, sehingga kegiatan menulis teks eksposisi menjadi kurang menarik.Untuk
menciptakan kegiatan belajar yang efektif dan efisien guru dapat menggunakan sebuah
media pembelajaran yang inovatif.

Permasalahan yang harus segera mendapat pemecahan dalam pembelajaran menulis
teks eksposisi, diantaranya minat dan motivasi siswa, kreativitas guru dalam
menggunkan media pembelajaran, penilaian yang masih bersifat teoritis yaitu
berdasarkan hasil penyelesaian tugas mengerjakan soal pada lembar kerja siswa., materi
pembelajaran yang dapat memberikan nilai kebermanfaatan bagi siswa, serta sumber
belajar yang memadai.

Permasalahan tersebut bisa diatasi apabila ada inovasi dari guru dalam menyiapkan
bahan ajar dan minat siswa dalam mengikuti pemnbelajaran. Salah satu media yang
digunakan untuk media film animasi karena dalam media ini dapat mengajak siswa utuk
berpikir kritis. Dengan demikian dapat diidentifikasikan masalah, dalam pembelajaran 6
daringsiswa kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 sebelum menggunakan
media film aa?” Dengan menerapkan media film animasi dapat menarik perhatian
peserta didik untuk lebih giat.

Dengan menggunakan media film animasi dapat mengembangkan kemampuan
imajinasi peserta didik akan hal-hal baru yang belum tentu dihadirkan di dalam kelas.
Dari uaraian diatas dapat diidentifikasoi msaa“gamna temln nuls eesi dalam
pembelajaran siswa kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan
menggunkan media film erubahan yang terjadi pada peserta didik dalam bentuk sikap
dan pengetahuan merupakan sebuah wujud dalam penerapan media film animasi yang
diterapkan selama proses pembelajaran dapat berpengaruh kepada peserta didik.



Saat peserta didik melihat media yang disampaikan menarik, tentunya mereka akan
tertarik sehingga dapat meningkatkan motivasi serta keinginan belajar mereka. C.
Pembatasan Masalah Peltin Peruh Penggunaan Media Film Animasi terhadap
Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring Siswa Kelas X SMAN 6
Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 difokuskan pada kegiatan atau aktivitasbelajar
siswa.Sesuai dengan prinsip Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berpusat pada siswa,
mengembangkan beragam kemampuan siswa yang bermuatan nilai, menyediakan
pengalaman belajar yang beragam, dan belajar 7 melalui berbuat.

Pembelajaran yang berwujud aktif yang akan menciptakan kreatifitas siwa dan
pemahaman dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Penelitian ini dilakukan di
SMAN 6 Kediri yang berlokasi di Jl. Ngasinan 52 Rejomulyo, Kota Kediri. SMAN 6 Kediri
belajar siswa, peneliti juga fokus pada subjek yang diteliti.Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa kelas X SMAN 6 Kediri.

Sekolah ini memiliki 12 kelas dengan 5 kelas MIPA dan 7 kelas IPS dengan jumlah total
siswa sebanyak 432 siswa. Masing- masing kelas berisi 30-35 siwa.Subjek yang dipilih
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS-3 dan X IPS-5.Sekolah ini dikenal dengan
prestasi non akademiknya yang gemilang dengan minat kreativitas yang tinggi.Dengan
demikian, minat kreativitas tersebut dijadikan alasan dalam melaksanakan penelitian di
SMAN 6 Kediri.

Penelitian ini mengukur seberapa besar pengaruh media film animasi terhadap
keterampilan menulis teks eksposisi oleh siswa kelas X IPS-3 dan X IPS-5 SMAN 6 Kediri.
Film animasi merupakan sebuah media yang menampilkan gambar dan suara yang
dikemas dalam bentuk film dan banyak digemari anak-anak. Film animasi ini diharapkan
mampu menumbuhkan kreatifitas siswa dalam mengembangkan ide dan argumentasi
ya dalam menulis teks eksposisi. 8 D.

Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah keterampilan menulis teks
eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran
2020-2021 tanpa menggunakan media film animasi? 2.

Bagaimanakah keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa
kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 dengan menggunakan media film
animasi? 3. Adakah pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan
menulis teks eksposisi dalam pembelajran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri Tahun
Pelajaran 2020-2021? E. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah, tujuan
penelitian ini terdiri atas tujuan umum datuakhusus.



craum neita“ Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi terhadap Keterampilan Menulis
Teks Eksposisi dalam Pembelajran Daring Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran
2020-2021 untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran film animasi terhadap
keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6
Kediri tahun pelajaran 2020-2021. 9 Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan
untuk 1.

Mengetahuiketerampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas
X SMAN 6 Kediri tahun pelajaran 2020-2021 yang pembelajarannya menggunakan
media film animasi. 2. Mengetahui keterampilan menulis teks eksposisi dalam
pembelajran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri tahun pelajaran 2020-2021 yang
pembelajarannya tanpa menggunakan media film animasi. 3.

Mengetahui pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan menulis
teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri tahun pelajaran
2020-2021 F. Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
bermanfaat bagi semua komponen pendidikan pada umumnya dan bagi peneliti sendiri
khususnya. Manfaat yang diharapkan antara lain: 1.

Manfaat Penelitian Manfaat teore Film Animasi terhadap Keterampilan Menulis Teks
Eksposisi dalam Pembelajran Daring Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran
2020-2021 a. Menambah wawasan bagi para guru dalam pembelajaran teks eksposisi,
karena peneliti dapat memberikan masukan tentang manfaat penggunaan media film
animasi dalam pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi. 10 b.

Memberikan sumbangan pengetahuan dalam pembelajaran bahasa dan sastra
Indonesia, khususnya pembelajaran menulis teks eksposisi dengan menggunakan media
film animasi. 2. Manfaat Praktis Maa praineita Pengaruh Penggunaan Media Film
Animasi terhadap Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring
Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 a.

Bagi Siswa Hasil penelitian ini bisa mendorong siswa untuk menyukai pembelajaran
menulis teks eksposisi sehingga dapat meningkatkan keterampilan menulis teks
eksposisi siswa menjadi lebih baik. b. Bagi Guru Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan guru dalam menyampaikan materi menulis teks eksposisipada
pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri dan sekolah lain pada umumnya
dalam meningkatkan keterampilan menulis teks eksposisi. c.

Bagi Sekolah Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas



pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, khususnya keterampilan menulis teks
eksposisi. 11 BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS A. Kajian Teori 1. Keterampilan
Menulis a. Pengertian Menulis Menulis adalah keterampilan berbahasa yang harus
dimiki siswa selama proses pembelajaran di sekolah.

Menulis merupakan pengungkapan ide, gagasan dalam bentuk bahasa tulis.Inilah yang
dimaksud menulis sebagai keterampilan aktif.Keterampilan yang secara aktif
memberikan informasi dalam sebuah komunikasi.Aktif menuangkan gagasan yang
dijadikan dasar bagi berkembangnya tulisan. Menulis merupakan suatu keterampilan
berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara
tatap muka dengan orang lain.

Tarigan (2008:22), mengemukakan bahwa menulis adalah menurunkan atau melukiskan
atau menurunkan lambing-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahsa yang
dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambing-lambang grafik
itu. Untuk itu menulis merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam
lambing-lambang tulisan.

Secara lebih jelas hakikat menulis (Slamet 2008:99), bukan hanya sekedar melukiskan
lambing-lambang grafis melainkan menuangkan buah pikiran ke dalam bahasa tulis
melalui kalimat-kalimat yang dirangkai secara utuh, lengkap, 12 dan jelas, sehingga
tulisan tersebut dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Berdasarkan uraian
di atas dapat diambil kesimpulan bahwa menulis adalah menuangkan ide, gagasan,
pikiran dan pengalaman serta perasaan dalam sebuah tulisan yang diorganisasikan
secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami orang lain.Menulis sangat erat
hubungannya dengan komunikasi lisan dan komunikasi tulis karena sifat penggunaanya
yang saling berkaitan dalam aspek ilmu bahasa. b.

Tahap-tahap Menulis Subana dan Sunarti (2011:231), menyatakan menulis merupakan
kegiatan pengungkapan gagasan secara tertulis, menulis adalah keterampilan yang
paling sukar bila dibandingkan dengan keterampilan bahasa yang lainnya. Karena
keterampilan menulis termasuk kegiatan kognitif(memahami, mengetahui,
mempersepsi) disamping pengetahuan tentang kosakata, perlu juga pengetahuan
tentang ejaan, tanda baca, dan kalimat efektif atau dengan kata lain, keterampilan
menulis ini meliputi bagaimana cara menuangkan pikiran dalam kalimat dengan
menggunkan kata yang tepat serta penulisan sesuai dengan ejaan. Menulis mempunyai
beberapa tahan, yaitu: 1.

Tahap Prapenulisan Tahap prapenulisan dimulai dengan memilih topik dengan
menetapkan tujuaan dan sasaran, mengumpulkan bahan atau informasi yang



diperlukan, serta mengorganisasikan ide atau gagasan dalam bentuk tulisan atau
kerangka karangan.Topik ini diperoleh dari data yang faktual dan objektif. 13 2. Tahap
Penulisan Pada tahap ini, semua butir-butir topik yang ada didalam kerangka- kerangka
atau tulisan yang telah disusun.Pengembangan tropik tersebut dikembangkan dalam
suatu gagasan.Dalam mengembangkan gagasan menjadi karangan atau tulisan yang
utuh diperlukan kata-kata yang tepat untuk mendukung gagasan tersebut.Kata-kata
yang telah dipilih harus dirangkai menjadi kalimat- kalimat yang efektif, selanjutnya
kalimat tersebut disusun menjadi sebuah karangan atau tulisan yang utuh. 3.

Tahap Revisi Tahap revisi dilakukan perbaikan dalam bentuk ejaan, tanda baca, pilihan
kata, pemilihan kalimat dan keruntutan kalimat.Mempertajam perumusan penulisan, dan
menghilangkan informasi yang kurang relevan. c. Tujuan Menulis Menulis adalah
menyampaikan pikiran berupa sebuah tulisan. Hugo Harting dalam Tarigan(2008:25),
merangkum tujuan menulis sebagai berikuit: a).Assignment Purpose (tujuan penugasan),
Tujuan penugasan ini sebenarnya tidak memiliki tujuan sama sekali.

Penulis menulis sesuatu karena ditugaskan bukan atas dasar kemauan sendiri;
b).Altruistik Purpose (tujuan altruistik), Menulis bertujuan untuk menyenangkan para
pembaca, menghindarkan kedukaan pembaca, ingin menolong para pembaca
memahami, menghargai perasaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para
pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan karya itu sendiri; 14 c).

Persuasive Purpose (tujuan persuasif), Tulisan yang bertujuan meyakinkan para pembaca
akan kebenaran gagasan yang diutarakan. Tujuan menulis adalah agar tulisan yang
disusun dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain yang mempunyai kesamaan
pengertian terhadap bahasa yang digunakan. Dengan demikian, keterampilaan menulis
menjadi cara berkomunikasi karena dalam pengertian tersebut muncul adanya pesan
pengirim dan penerima pesan.

Jelaslah bahwa orang menulis pasti mempunyai tujuan dengan menentukan tujuan
penulis, seorang penulis dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. Penulis daoat
mengetahui bahwa yang diperlukan serta sudut pandang akan dipilih. d. Manfaat
Menulis Tarigan (2008:22), mengungkapkan bahwa menulis sangat penting bagi
pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir.Juga dapat memudahkan,
merasakan, dan menikmati hubungan-hubungan memperdalam daya tanggap atau
persepsi sesorang, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, menyusun urutan
bagi pengalaman tulisan dapat membantu dalam menjelaskan pikiran- pikiran.

Tidak jarang, sesorang menemui apa yang sebenarnya dipikirkan dan rasakan mengenai
orang-orang, gagasan-gagasan, masalah-masalah dan kejadian- kejadian hanya dalam



proses menulis yang actual. Dari beberapa manfaat menulis dapat disimpulkan bahwa
menulis memiliki banyak manfaat.Menulis bermanfaat untuk mengetahui
kemampuandiri 15 untuk aktif berpikir dalam menuangkan ide dan gagasan kedalam
sebuah tulisan, menambah wawasan dan informasi, menumbuhkan keberanian dan
kreatifitas. 2. Teks Eksposisi a.

Pengertian Teks Eksposisi Dalam Kurikulum 2013, jenis teks dapat diperinci kedalam
berbagai jenis, seperti deskripsi, penceritaan (recount), prosedur, laporan, eksplanasi,
eksposisi, diskusi, surat, iklan, catatan harian, negosiasi, pantun, dongeng, anekdot, dan
fiksi sejarah. Siswa dituntut untuk aktif dan berani untuk mencari sumber belajar yang
melampaui batas.

Teks eksposisi memeliki beberapa pengertian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari
beberapa ahli beri dalam Hardianto, 2014:70), eksposisi adalah wacana yang berusaha
menerangkan atau menjelaskan pokok pikiran yang dapat memeperluas pengetahuan
pembaca karangan itu. Wacana ini bertujuan menyampaikan fakta-fakta secara teratur,
logis dan saling mertautan dengan maksud untuk menjelaskan suatu ide, istilah,
masalah, proses, dan unsur-unsur sesuatu, hubungan sebab-akibat dan sebaginya agar
diketahui oleh orang lain.

Hal ini senada dengan Nasucha (2009: 50), bahwa paragraf eksposisi bertujuan
memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan
sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya.
Paragraf eksposisi biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu,
definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara dan proses terjadinya
sesuatu.

16 Muryanto (2008: 141), bahwa teks eksposisi merupakan tulisan berbentuk paparan
tetapi dilengkapi data-data keaslian seperti gambar dengan tujuan memperjelas
informasi yang disampaikan.Tulisan eksposisi bertujuan memberi informasi kepada
pembaca tentang suatu masalah. Menurut Alwasilah (2005: 11), eksposisi adalah tulisan
yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi
sebuah persoalan penulis berniat untuk memeberipetunjuk kepada pembaca.

Eksposisi mengandalkan pengembangan alinea seperti lewat pemberian contoh, proses,
sebab-akibat, klarifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Dari beberapa
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan
yang berisi pemaparan tentang suatu hal secara jelas dengan memperhatikan
unsur-unsur dan keterkaitan antra satu sama lain tanpa disertai desakan agar pemcara
menerima dan mengikutinya.Teks eksposisi juga merupakan bentuk wacana yang tujuan



utamanya adalah memberi informasi kepada para pembaca dengan sejelas-jelasnya. 17
b.

Bagan Struktur Teks Eksposisi Gambar 2.1 Struktur Teks Eksposisi 3. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran Kaa‘mdi’ ekabeuk amk rikaa‘mdi’.Kaa‘mdia berasal
dari bahasa Latin, yang bentuk tunggalnya adalah medium.Medium dapat didefinisikan
sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju
penerima (Heinich dan Ibrahim dalam Daryanto, 2010:4).

Penegasan Ulang Pendapat pada Teks Eksposisi Pernyataan Pendapat pada Teks
Eksposisi (Tesis) Argumentasi pada Teks Eksposisi Penjelas Penjelas 18 Menurut
Sadiman, dkk (2014:7), media merupakan bentuk komunikasi baik cetak maupun
maupun audiovisual dilengkapi dengan peralatannya. Media harus dapat dimanipulasi,
dapat dilihat, didengar dan dibaca.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)(2005:7), pembelajaran adalah proses
atau cara untuk mendalami sesuatu dengan sungguh-sungguh. Diartikan proses karena
pembelajaran merupakan sesuatu perbuatan yang berkesinambungan antara sebelum
atau sesudah tindakan. Media pembelajaran menurut Rusmawan (2009:33), adalah
sejumlah alat bantu, bahan, simulasi, atau program yang digunakan dalam pembelajran
untuk memperlancar keberhasilan belajar. Kepiawaian guru menggunkan metode
belajar yang tepat serta didikung media pembelajaran, ikut memberi konstribusi
terhadap efektifitas mengajar.

Berdasarkan beberapa pengertian media pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa
media pembelajaran adalah perantara yang mengantarkan materi pelajaran oleh
pengajar(sumber pesan) kepada peserta didik(penerima pesan).Pembelajaran
dinyatakan efektif apabila dengan menggunkan media pembelajaran, peserta didik lebih
memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh pengajar.

Fungsi media pembelajaran, menurut Sudjana (2010:2), media dapat membantu dalam
proses belajar siswa antara lain: 1) pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa
sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, 2) bahan pengajaran akan lebih jelas
maknanya sehingga akan lebih dipahami oleh para siswa menguasai tujuan pengajaran
lebih baik, 3) metode mengajar akan lebih 19 bervariasi, tidak semata-mata melalui
pertuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan
tenaga, apabila guru mengajar disetiap jam pelajaran, 4) siswa lebih banyak melalukan
kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain
seperti mengamati, melakukan, mendemenstrasi dan lain-lain. Media berfungsi
mengarahkan siswa untuk memperoleh sebagian pengalaman belajar.Pengalaman



belajar (learning experience) tergantung pada interaksi siswa dengan media.

Media yang tepat dan sesuai dengan tujuan belajar akan mampu meningkatkan
pengalaman belajar sehingga anak didik bisa mempertinggi hasil belajar (Indriana,
2011:47). Pendapat Hamalik dan Azhar Arsyad(2011:15), mengemukakan bahwa
pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan
belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.

Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran sangat membantu
keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan isi pembelajaran pada saat itu.
Media pembelajaran dapat membantu siswa meningkatkan pehaman, menyajikan data
yang menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.
Fungsi dan manfaat media pembelajaran berdasarkan beberapa pendapat diatas adalah
untuk memperjelas penyajian, mempermudah pembelajaran, mengatasi keterbatasan
ruang, waktu dan daya indra, membangkitkan motivasi 20 belajar, mengatasi sikap pasif
peserta didik dan meningkatkan pemahaman terhadap materi. b.

Media Pembelajaran Film Animasi a) Pengertian Media Film Animasi Film merupakan hal
yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar orang.Film bahkan sudah menjadi
bagian dari gaya hidup. Hal ini dapat dilihat dari mudahnya manusia untuk mengakses
film baik dari bioskop, televisi, VCD (Visual Compact Disk), maupun dari Internet.

Pengertian film menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lakon (cerita) gambar
hidup.Dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa film adalah
perangkat gambar hidup yang memiliki unsur audio dan visual serta memiliki lakon atau
cerita.Animasi dalam arti harfiyahnya menurut Wasito dalam Syafitri (2011:213), yaitu
kata animasi sebenarnya penyesuaian dari kata animation yang berasal dari kata dasar
toanimate dalam kamus umum Inggris-Indonesia berarti menghidupkan.

Menurut Soetopo(2013:12), animasi berarti gerakan image atau video, seperti gerakan
orang yang sedang melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Menurut Munir(2012:18),
animasi adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media teks, grafik dan
suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Peneliti memahami animasi merupakan hasil
penggabungan dari beberapa gambar yang membentuk suatu gerak sehingga
menciptakan sebuah keutuhan gerak yang diproses oleh komputer.

Misalkan untuk membuat animasi orang yang sedang berjalan maka dibutuhkan
beberapa gambar orang yang sedang berjalan dengan 21 pose yang berbeda sehingga
jika digabungkan akan membentuk sebuah kesatuan gerak orang yang sedang berjalan.



Animasi dapat digolongkan ke dalam media audiovisual karena animasi dapat dirasakan
oleh indera penglihatan dan pendengaran.Berdasarkan pengertian film dan animasi
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penggabungan antara keduanya yaitu film
animasi merupakan perangkat audiovisual yang berasal dari gambar yang diciptakan
manusia dan diproses oleh komputer sehingga menghasilkan suatu kesatuan gerak
yang membentuk lakon atau cerita.

Penggunaan media film animasi ini dimaksudkan untuk menstimulus siswa agar merasa
tertarik untuk mengikuti pembelajaran, serta membantu siswa memahami materi
mengenai teks eksposisi. Maka dapat diketahui bahwa film animasi adalah sebuah
gambar yang diproyeksikan sehingga terlihat seolah-olah gambar itu hidup. Media film
merupakan media yang melibatkan peran audio serta visual pemirsanya. Media tersebut
memiliki alur cerita serta tokoh-tokoh pemeran film tersebut.Cerita disampaikan dengan
gambar bergerak atau animasi, penyampaiannya lebih jelas. Dengan begitu, peserta
didik akan lebih paham maksud dan arah pembucaraan.

Untuk membujuk agar pendengar tertarik, yang perlu dilakukan adalah hanya
mengemas animasi dengan gambar dan cerita yang menarik. Dengan begitu,
menyampaikan menggunakan animasi akan lebih membuat peserta didik paham dari
pada dengan bahasa verbal. 22 b) Manfaat Film Menurut Danim(2010:19), film
mempunyai nilai tertentu, seperti dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar,
memancing inspirasi baru, menarik perhatian, penyajian lebih baik karena mengandung
nilai-nilai reaksi, dapat memperlihatkan perlakuan objek yang sebenarnya, sebagai
pelengkap catatan, menjelaskan hal-hal abstrak, mengatasi rintangan bahasa dan
lain-lain.

c) Kelebihan Media Film Kelebihan media film menurut Sulisia dan Cepiriana
(2008:19-20): 1) memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa;
2) sangat bagus untuk menerangkan suatu proses; 3) mengatasi keterbatasan ruang dan
waktu; 4) lebih realistis, dapat diulang-ulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan;
5) memberikan kesan mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa.

d) Kekurangam Media Film Kekurangan media film menurut Sulisia dan Cepiriana
(2008:20), adalah sebagi berukut: a) harga produksinya cukup mahal; b) membuatannya
memerlukan waktu dan tenaga; c) memerlukan operator khusus untuk
mengoperasikannya; d) memerlukan penggelapan ruangan . c. Penerapan Media Film
Animasi dalam Pembelajaran Teks Eksposisi melalui Pembelajaran Daring Pembelajaran
daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online, menggunakan aplikasi
pembelajaran maupun jejaring sosial.Pembelajaran daring 23 merupakan pembelajaran
yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah



tersedia.Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi
juga dikaukan secara online, dan tes juga dilaksanakan secara online.Sistem pembelajran
memalui daring dibantu dengan beberapa aplikasi, seperti Google Classroom, Google
Meet, Zoom dan WhatsApp.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan media film animasi sebagai penunjangnya.
Media film animasi termasuk dalam media audiovisual. Karena dalam film terdapat
unsur gambar dan juga suara. Media film animasi ini diharapkan mampu memberika ide
kepada siswa, serta memberika bakal terhadap siswa ketika mereka diberi tugas untuk
menulis teks eksposisi.

Penerapan media film animasi pada pembelajaran teks eksposisi dengan pembelajaran
daring pada penelitian ini yaitu sebagi berikut. 1. Guru menyampai materi teks eksposisi
melalui Google Meet. 2. Guru memberi contoh teks eksposisi. 3. Guru memgirimkan
tayanganfilm animasi. 4. Siswa diminta membuat teks eksposisi berdasarkan media film
animasi yang telah dikirimkan dan ditayangkan.

Pada pembelajaran ini guru menyajikan media film animasi dan siswa ditugasi untuk
membuat tulisan teks eksposisi berdasarkan media yang telah disajikan dengan catatan
sesuai dengan imajinasi dari mereka masing-masing. 24 B. Kajian Pustaka (Penelitian
Terdahulu) Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan peneliotian ini adalah
Penelitian dilakukan Sumitra (2018) dalam artikel penelitian mengenai pengaruh
penggunaan media audiovisual terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Pada
Siswa Kelas X SMK Swasta Sultan Iskandar Muda Tahun Pelajaran 2018/2019.Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilaksanakan di SMK Swasta Sultan
Iskandar Muda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran audiovisual
merupakan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat menumbuhkan minat
dan motivasi belajar siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih
menyenangkan.Kelebihan dari penelitian ini yaitu menggunakan meetode kuantitatif
eksperimen dengan desain two group post-test design only.Kelemahan dari penelitian
ini adalah pembanding hanya menggunakan model ceramah pada kelas kontrol tanpa
ada vidio, seharusnya dalam eksperimen sama-sama menggunakan media video yang
berbeda supaya eksperimen yang dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
seimbang.Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunaan
media film animasi.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Camay Primadani Rahayu Pengaruh Media
Digital Comic Animation Terhadap Kemampuan Menulis Cerpen Pada Siswa Kelas IX
SMPN 1 Pagu Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019 dilaksanakan di SMPN 1 Pagu
Kediri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media Digital Comic Animation



merupakan media yang menarik dan dapat 25 menumbuhkan imanjinasi siswa sehingga
siswa lebih tertarik untuk menulis cerpen.Kelebihan dari penelitian ini yaitu media yang
digunakan adalah media comic animation yang dapat menarik motovasi belajar siswa
sehingga siswa tertarik dalam pembelajaran menulis cerpen.

Penelitian oleh Triska Agustiningtyas dengan judul “Pngaruh Penggunaan Media Film
Animasi Terhadap Kemampuan Menulis Teks Cerita FeSiKeas III N Ke Plaran 2016”. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yang dilaksanakan di SMPN 8 Kediri. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa media film animasi dapat menumbuhkan semangat
dan motivasi siswa dalam pembelajaran menulis teks fabel.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu sama-sama
mengunakan media film animasi tetapi dalam penelitian ini digunakan dalam
pembelajaran menulis teks cerita fabel sedangkan dalam penelotian saya digunakan
dalam pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi. Dari ketiga penelitian diatas
dapat diketahui bahwa media merupakan salah satu alat bantu dalam pembelajaran
yang dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi belajar siswa. Sehingga tujuan
pembelajaran dapat terpenuhi dengan baik. 26 C.

Kerangka Berpikir Kerangka pikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan tentang
kerangka konsep pemecah masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka
berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, saat menentukan
kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Kerangka berpikir menurut
Uma Sekaran dalam Sugiono (2013:91), mengemukakan bahwa kerangka berpikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai
faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.

Jadi, dengan demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang paling
mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau satu bentuk proses dari
keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Seiden neiiaden udul“ngapeamdi film
anaimasi terhadap keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring
siswa kelas X SMAN 6 Kediri Tahun Pelajaran 2020-2021 ”an sai mengenai bagan
kerangka berpikir sebagi acaruan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penyelesaian
masalah. 27 Gambar 2.2

Kerangka Berpikir Keterampilan Menulis Teks Eksposisi Masalah Siswa sulit menemukan
ide untuk menulis teks eksposisi karena tidak didukung dengan media pembelajaran
Siswa kesulitan dala menyusun struktur yang tepat untuk menulis teks eksposisi Dalam
proses pembelajaran guru menyajikan model atau contoh kurang maksimal Kurangnya
motivasi dari dalam diri siswa pada pembelajaran keterampilan berbahasa khusunya



keterampilan menulis Pemecahan Masalah Menciptakan pembelajaran yang menarik
(aktif, kreatif, dan inovatif ) Menggunakan media pembelajaran film animasi
Pembelajaran menulis teks eksposisi menggunakan media film animasi Menggunakan
media pembelajaran film animasi Hasil 1. Mempermudah siswa dalam menulis teks
eksposisi 2. Membatu siswa untuk menyusun teks eksposisi 3.

Guru memiliki inovasi pembelajaran teks eksposisi berupa media film animasi 4. Siswa
lebih tertarik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa khususnya keterampilan
menulis 28 D. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah
yang masih bersifat praduga karena masih haruis dibuktikan kebenaranya.

Menurut Arikunto(2010:71), hipotesis yaitu jawaban sementara atau dugaan sementara
terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah
dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban
yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kajian
teoritis yang berhubungan dengan permasalahan dan disertai dengan kerangka berfikir
pada gambar (2.2), selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. 1.

Keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6
Kediri tahun pelajaran 2020-2021 sebelum menggunakan media pembelajaran film
animasi rendah. 2. Keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring
siswa kelas X SMAN 6 Kediri tahun pelajaran 2020-2021setelah menggunakan media
pembelajaran film animasi tinggi. 3.

Ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan media film animasi terhadap
keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6
Kediri tahun pelajaran 2020-2021. 29 BAB III METODE PENELITIAN A. Identifikasi
Variabel Penelitian Variabel merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan
penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian ataugejala
yang akan diteliti. Menurut Arikunto (2010 :118), variabel adalah objek penelitian, atau
apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.

Di dalam penelitian yang berjudul ” pengaruh penggunaan media film animasi terhadap
keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6
Kediri tahun pelajaran 2020-2021 terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel
terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau penyebab timbul dan
berubahnya variabel terikat.Variabel terikat yaitu variabel yang dipenbgaruhi oleh
variabel bebas.Variabel bebas dalam penelitian ini berupa penggunaan media
pembelajaran film animasi sedangkan variabel terikat berupa keterampilan menulis teks



eksposisi dalam pembelajaran daring.Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
variabel penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian suatu penelitian yang
mempunyai variasi sehingga dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan.

Keterampilan menulis teks eksposisi ditandai: 1) menentukan tujuan menulis teks
eksposisi, 2) mengetahui struktur penyusunan teks eksposisi, 3) menuliskan teks
eksposisi sesuai dengan struktur penyusunan dan pemilihan kebahasaan dalam
penulisan teks eksposisi. 30 B. Pendekatan dan TeknikPenelitian 1. Pendekatan
Penelitian Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang digunakan dalam
mendesain atau merencanakan penelitian.

Pendekatan dalam penelitian mempunyai peran penting karena merupakan sebuah
landasan untuk melakukan penelitian.Dengan adanya pendekatan dalam penelitian
dapat membantu untuk mengarahkan penelitian tersebut ke arah yang lebih tepat
sesuai dengan tujuan.Pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian
(Arikunto, 2010;64) Suguiono(2009;13) menyatakan bahwa pendekatan penelitian terdiri
dari (1) pendekatan kualitatif yaitu cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain
kulitatif dalam melakukan studi.

Pendekatan penelitian kulitatif memiliki beberapa karakteristik , yaitu bersifat umum,
fleksibel, dinamis, eksploratif dan mengalami perkembangan selama proses penelitian
berlangsung. (2) Pendekatan kuanitatif yaitu suatu pendekatan yang secara primer
menguakan paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
(seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan
pertanyaan spesifik mengunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori),
menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data
statistik.

(3) Pendekatan campuran atau mix method yaitu proses dalam penelitian mengadopsi
kedua penelitian yang sudah dijelaskan diatas. Dengan kata lain, satu metode berperan
sebagai komplementer atau pelengkapa metode yang lainnya. 31 Pendekatan dalam
penelitian ini berupa pendekatan kuantitatif.Pendekatan penelitian kuantitatif adalah
suatu pendektan yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi
kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik mengunakan pengukuran dan
observasi, serta pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen
dan survey yang memerlukan data statistik.

Sugiyono, (2010;14) menyatakan bahwa pendekatan penelitian kuantitatif adalah
pendekatan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk



meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunkan instrumen
penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang
telah ditetapkan.

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif karena data
penelitian ini berupa angka-angka atau skor penunjuk keterampilan menulis teks
eksposisi siswa kelas X SMAN 6 Kediri dalam pembelajaran daring. 2. Teknik Penelitian
Dalam sebuah penelitian selain pendekatan yang tepat peneliatan perlu dirancang dan
didesain dengan tepat pula.Rancangan dapat ditentukan berdasarkan pendekatan dan
tujuan penelitian.Oleh karena itu, sebuah penelitian harus menggunkan teknik yang
tepat, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Teknik penelitian dapat ditentukan dengan cara memperhatikan masalah dan tujuan
yang diteliti. Ada banyak teknik penelitian yang dapat digunakan 32 dalam pelaksanaan
penelitian, diantaranya penelitian ekperimen. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pengaruh media film animasi terhadap keterampilan menulis teks
eksposisi.

Oleh sebab itu, ppenelitian ini tepat menggunakan eksperimen. Menurut Sugiyono
(2013;65), penelitian eksperimen yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari
pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Cara
mengetahuinya yaitu membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi
treatment dengan kelompok pembanding yang tidak diberi treatment.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yaitu:
pre-exsperimental design, true exsperimental design, factorial design dan quasi
exsperimental design (Sugiyono, 2013;73). Teknik eksperimen yang digunakan dalam
peneltian ini adalah quasi exsperimental design. Dalam desain ini, penelitian
menggunakan satu kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sebagai kelompok
pembanding.

Sebelum dilakukan treatment atau perlakuan dilakukan tes awal (pretest) yang diberikan
kepada kedua kelompok, kemudian kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan
menggunkan media film animasi. Setelah itu, dilakukan tes akhir (posttest) yang
diberikan kepada kedua kelompok.Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi
desain penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel (3.1) berikut. 33 Tabel 3.1

Quasi Exsperimental Design Kelas Pretes Treatment Posttest KE O1 X1 O2 KK O3 - O4
Keterangan: KE : Kelompok Eksperimen KK : Kelompok Kontrol X1 : Perlakuan Kelompok
Eksperimen dengan Media Film Animasi O1 :Pretes Kelompok Eksperimen O2 :Posttest



untuk mengukurketerampilan menulis teks eksposisi O3 :Pretes Kelompok Kontrol O4
:Posttest untuk mengukur keterampilan menulis teks eksposisi C. Tempat dan Waktu
Penelitian 1.

Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 6 Kediri yang terletak di Jalan
Ngasinan 52, Kelurahan Rejomulyo,Kota Kediri. Dipilihnya SMAN 6 Kediri ini merupakan
sebuah sekolah yang dimana memiliki komitmen mendukung bakat dan minat siswa
dalam bidang olah raga, seni, maupun akademik, sehingga banyak siswa yang
memperoleh kejuaraan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kejuaraan dalam tingkat
kota hingga provinsi.

34 Prestasi demi prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi SMAN 6 Kediri mulai dari
kota Kediri hingga Jawa Timur antara lain, juara 1 stand up comedy tingkat Jawa Timur,
juara 1 poster BNN Kota Kediri, juara 1 gerak jalan HUT Kemerdekaan RI untuk kategori
putri, masuk 10 besar parade budaya hari jadi Kota Kediri, juara 1 voly putra dan juara 2
voly putri, juara 1 pencak silat, dan juara 1 sepak bola dan futsal.

Selain dibidang non akademik dibidang akademik juga memiliki prestasi yang cukup
baik. 2. Waktu Penelitian Penelitian sebagai pproses pemecah masalah dilakukan secara
terencana karena aktivitas dalam penelitian relative kompleks.Kerja peneliotian ini
dilakukan pada tahun pelajaran 2020/2021 dimulai bulan Desember 2020.Adapun
jadwal kegiatan penelitian ini terdapat dalam tabel (3.2) sebagai berikut.

35 Tabel 3.2 Rincian dan Kegiatan Penelitian NO Kegiatan Penelitian 2020-2021
Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober
November Desember Minggu ke- 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Pengajuan Judul x x 2 Penyusunan BAB I x x
x x 3 Penyusunan BAB II x x 4 Penyusunan BAB III x x x x x x x 5 Pengurusan Izin
Penelitian x x 6 Pengambila n Data x x 7 Penyusunan Data x x x x 8 Revisi Analisis Data x
x x 9 Penyusunan BAB V x x 10 Penyusunan BAB I-V x x x x 11 Publikasi x Keterangan :
1(Minggu Pertama), 2(Minggu Kedua), 3(Minggu Ketiga), 4(Minggu Keempat) 36 D.
Populasi dan Sampel 1. Populasi Populasi pada dasarnya suatu elemen atau individu
yang ada dalam wilayah penelitian atau keseluruhan subyek penelitian.Populasi adalah
himpunan yang lengkap dari satuan-satuan atau individu-individu yang
kararakteristiknya ingin kita ketahui.Sugiono (2013: 215), menjelaskan bahwa populasi
diartikan sebagi wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan
kemudia ditarik kesimpulannya. Demikian, populasi adalah keseluruhan objek atau pusat
perhatian seorang peneliti.Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMAN 6
Kediri tahun pelajaran 2020/2021 yang terdiri dari 432 siswa.Berikut perincian kelas



berdasarkan jumlah keseluruhan siswa. Tabel 3.3Jumlah Populasi Penelitian Kelas
Peminatan Jumlah Rombel Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan X IPA 5 73 108
181 X IPS 7 143 108 251 Subtotal 12 216 216 432 37 2.

Sampel Sebuah penelitian tidak harus menggunakan objek yang besar (populasi) dalam
pengumpulan data.Adakala peneliti memilih sebagian dari populasi yang dianggap
mewakili seluruh anggota populasi (representatif).Penarikan atau pembuatan sampel
dari populasi untuk mewakili populasi disebabkan untuk mengangkat kesimpulan
penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.

adar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100 orang diambil semua,
sehingga penelitian berupa penelitian populasi.Selanjutnya. Jika subjeknya besar dapat
diambil antara 10-25% (Arikunto 2010:134), berdasarkan populasi diatas maka sampel
yang diambil dari 65 dari 15% jumlah 432 siswa. Penelitian ini membutuhkan 2 kelas
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, oleh karena itu sampelyang berjumlah 66
siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok.

Karena SMAN 6 Kediri memi anak, maka akan diambil 2 kelas. Kelas eksperimen untuk
pembelajaran teks eksposisi dengan menggunakan media film animasi dan kelas kontrol
untuk pembelajan teks eksposisi tanpa menggunkan media film animasi. Berikut yang
menjadi sampel. Tabel 3.4Jumlah Sampel No Kelompok Kelas Total 1 Eksperimen X IPS-3
33 2 Kontrol X IPS-5 33 Jumlah 66 38 E.

Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data 1. Data Dalam sebuah
penelitian sebagai aktivitas ilmiah dituntut kebenaran empirisnya.Untuk itu data harus
valid dan kredibel.Data adalah hasil pengukuran yang bisa mengambarkan suatu
keadaan dan dapat memberikan suatu informasi. Data adalah hasil pencataan, baik
berupa fakta maupun angka (Arikunto, 2010;161). Data memiliki beberapa jenis yaitu
data kualtitatif dan data kuanitatif.Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat,
gambar atau kata.Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka.Bisa
juga diartikan data kuantitatif adalah data kualitatif yang diangkakan (skoring).Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni berupa angka-angka
skor penilaian keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas X SMAN 6 Kediri dalam
pembelajaran daring. Data kuantitatif dapat berupa data nominal, ordinal, interval dan
rasio.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data skala interval.Data skala
interval adalah data dimana angka adalah angka yang sebenarnya, misalnya data berupa
skor siswa dalam keterampilan menulis teks eksposisi.

Pemerolehan siswa A 94 berarti dapat dikategorikan sangat baik, siswa B 80
dikategorikan baik, siswa C 70 dappat dikategorikan cukup dan seterusnya. 39 2.



Instrumen Penelitian Menurut Arikunto (2002:126), instrument penelitian adalah alat
bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah dirinya untuk mengumpulkan
data yang dibutuhkan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tes menulis teks eksposisi dengan topik Bencana Alam.Untuk memperoleh hasil
yang optimal dalam penelitian ini, penelitian menggunkan suatu alat untuk memperoleh
data yang akurat, yakni menggunkan tes menulis dengan aspek seperi berikut. Tabel
3.5Pedoman Penilaian dan Kriteria Teks Eksposisi No Kriteria Penilaian Skor Kategori 1.
Isi a.

Menguasai topik tulisan, subtantif, pengembangan pernyataan pendapat(tesis) secara
lengkap, relevan dengan topic yang dibahas. b. Cukup menguasai permasalahan; cukup
memadahi; penngembangan tesis terbatas; relevan dengan topik tetapi kurang
terperinci. c. Penguasaan permasalahan terbatas; substansi kurang; pengembangan
topic tidak memadahi. d.

Tidak menguasai permasalahan; tidak ada substansi; tidak relevan; tidak layak dinilai.
27-30 22-26 17-21 13-16 Sangat Baik Baik Sedang Kurang 2. Struktur Teks a. Ekspresi
lancar; gagasan terungkap padat dengan jelas; tertata dengan baik; urutan logis
penegasan ulang pendapat; kohesif. b. Kurang lancar; kurang terorganisasi; tetapi ide
utama ternyatakan; pendukung terbatas; logis; tetapi tidak lengkap. c.

Tidak lancar; gagasan kacau atau tidak terkait; urutan dan pengembangan kurang logis.
d. Tidak komunikatif; tidak terorganisasi; tidak layak dinilai. 18-20 14-17 10-13 7-9
Sangat Baik Baik Sedang Kurang 40 3. Kosakata a. Penguasaan kata canggih; pilihan kata
daan ungkapan efektif; menguasai pembentukan kata; penggunaan register tepat. b.
Penguasaan kata memadai; pilihan, bentuk.,

dan penggunaan kata atau ungkapan kadang- kadang salah, tetapi tidak mengganggu.
c. Penguasaan kata terbatas; sering terjadi kesalahan bentuk, pilihan, dan penggunaan
kosakata atau ungkapan; makna membingungkan atau tidak jelas; d. Pengetahuan
tentang kosakata, ungkapan, dan pembentukan kata rendah; tidak layak dinilai. 18-20
14-17 10-13 7-9 Sangat Baik Baik Kurang Sedang 4. Kalimat a.

Konstruksi kompleks dan efektif; terdapat hanya sedikit kesalahan penggunaan bahasa
(urutan atau fungsi kata, artikel, pronominal, preposisi). b. Konstruksi sederhana, tetap
efektif; terhadap kesalahan kecil pada konstruksi kkompleks; terjadi sejumlah
kesalalahan penggunaan bahasa (fungsi atau urutan kata, artikel, pronominal, preposisi);
tetapi makna cukup jelas. c.

Terjadi kesalahan serius dalam konstruksi kalimat tunggal atau komplek(sering terjadi



kalimat negasi, urutan atau fungsi kata artikel, pronominal, klimat fragmen pelepasan);
makna membingungkan atau kabur. d. Tidak menguasai tata kalimat; terdapat banyak
kesalahan; tidak komunikatif; tidak layak dinilai. 18-20 14-17 10-13 7-9 Sangat Baik Baik
Sedang Kurang 5. Mekanik a.

Menguasai aturan penulisan; terdapat kesalhan ejaan; tanda baca; penggunaan huruf
kapital; dan penataan paragraf. b. Kadang-kadang terjadi kesalahan ejaan; tanda baca;
penggunaan huruf kapital; penataan paragraf tetapi tidak mengaburkan makna. c.
Sering terjadi kesalahan ejaan; tanda baca; penggunaan huruf kapital; dan penataan
paragraf; tulisan tangan tidak jelas; makna membingungkan atau kabur. d.

Tidak menguasai aturan penulisan; tidak banyak kesalahan ejaan; tanda baca;
penggunaan huruf kapital; dan penataan 9-10 7-8 4-6 1-3 Sangat Baik Baik Sedang
Kurang 41 paragraf; tulisan tidak terbaca; tidak layak dinilai. (Dijiwandono, 2008:61) 3.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data ialah cara atau teknik yang
dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data atau informasi
sebanyak- banyaknya dan cara yang paling relevan dengan masalah yang diangkat serta
bisa dipertanggung jawabkan atas data tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian membutuhkan data yang valid. Kualitas data
penelitian ditentukan oleh cara perolehan data. Dengan demikian, teknik pengumpulan
data merupakan hal penting dalam suatu penelitian. Seperti dijelaskan bahwa wujud
data penelitian ini berupa angka penunjuk kemampuan keterampilan menulis teks
eksposisi.Sampel penelitian adalah siswa kelas X-IPS 3 dan kelas X-IPS 5 yang jumlahnya
sebanyak 66 siswa.Instrumen penelitiannya berupa tes.Tes ini digunakan untuk
memperoleh data tentang kemampuan menulis teks eksposisi.Untuk itu teknik
pengumpulan data penelitian ini berupa teknik tes.

Berdasarkan uraian tersebut, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh
data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. a. Peneliti memberikan soal pretes ke
kelas eksperimen dan kelas kontrol. b. Peneliti memberikan materi di kelas eksperimen
dengan menggunakan media film animasi. 42 c. Peneliti memberikan materi di kelas
kontrol tanpa menggunakan media film animasi. d. Peneliti memberikan tugas menulis
teks eksposisi pada siswa e.

Siswa menyusun teks eksposisi sesuai yang diperintah oleh peneliti. f. Peneliti dan guru
mata pelajaran Bahasa Indonesia mengoreksi hasil kegiatan yang dikerjakan siswa. g.
Peneliti mencatat hasil tes siswa yang diperoleh dari kegiatan menulis teks eksposisi. F.
Teknik Analisis Data 1.



Jenis Analisis Dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data berupa analisis
deskriptif dan statistik inferensial.Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahuai
keterampilan menulis teks eksposisi pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.Sedangkan
analisis inferensial digunakan untyuk menentukan apakah Ho diterima atau
ditolak.Adapun statistik inferensial yang bisa digunakan yaitu uji-t, uji anova, uji korelasi,
dan uji regresi.Dalam penelitian ini menggunakan langkah uji-t.Adapun
langkah-langkahnya sebagai berikut. a. Mencari mean (M) dari variabel x dan y b.
Mencari standar deviasi x dan y c.

Mencari kuadrat standart kesalahan mean dari variabel x dan y d. Memncari nilai t e.
Mencari derajat kebebasan 43 2. Norma Keputusan Setelah data dianalisis dan diketahui
nilai t, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menentukan taraf signifikan
1%. a. Jika t- -tabel dengan taraf signifikan (1%), berarti sangat signifikan, berarti Ho
diterima b.

Jika t- -tabel dengan taraf signifikan (1%), berarti tidak signifikan, berarti Ho ditolak 44
BAB IV HASIL PENELITIAN terhadap Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam
Pembelajaran Daring Siswa (1)keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran
daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri tanpa menggunakan media film animasi, (2)
keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6
Kediri dengan menggunakan media film animasi, (3) pengaruh penggunaan media film
animasi terhadap keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajran daring siswa
kelas X SMAN 6 Kediri.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, deskripsi laporan penelitian ini diuraikan sebagai
berikut: A. Deskripsi Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring
Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri tanpa Menggunakan Media Film Animasi Untuk
mengetahui tingkat keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas X SMAN 6 Kediri
kelompok kontrol secara lengkap dapat dilihat pada lampiran (01-04).

Selanjutnya berdasarkan data tersebut dapat digambarkan secara detail pada tabel (4.1)
sebagai berikut. 45 Tabel 4.1 Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran
Daring Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri No Pretes Kontrol Pretes Eksperimen Posttes
Kontrol Posttes Eksperimen Skor Frekuensi Skor Frekuensi Skor Frekuensi Skor Frekuensi
1 80 2 96 1 88 2 98 4 2 77 1 94 1 85 2 96 4 3 72 2 92 3 84 4 92 5 4 68 2 84 1 78 2 90 1 5
64 3 83 1 77 2 89 1 6 60 2 80 3 76 4 88 4 7 58 2 78 2 74 2 84 2 8 56 5 76 4 72 4 80 5 9 54
7 73 1 68 4 76 3 10 52 6 72 3 66 2 68 2 11 50 1 70 2 58 3 60 1 12 64 3 56 2 56 1 13 63 2
14 60 3 15 56 3 Jumlah 1965 33 2428 33 2422 33 2815 33 Mean 59,55 73,57 73,39 85,30
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa keterampilan menulis teks eksposisi
siswa kelas X tanpa menggunakan media film animasi rata-rata skor yang diperoleh



adalah 59,55 untuk pretes dan 73,39 untuk posttest.

Kedua skor tersebut ternyata maih berada di bawah KKM yaitu dengan minimal 75, oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis teks eksposisi dalam
pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri masih di bawah standar kriteria
kelulusan minimal. 1. Deskripsi Pretest Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam
Pembelajaran Daring Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri Kelas Kontrol Untuk dapat
mengetahui tingkat keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring
siswa kelas X SMAN 6 Kediri kelompok kontrol 46 secara lengkap dapat dilihat pada
lampiran (01 dan 03).Selanjutnya berdasarkan data tersebut dapat digambarkan secara
menyeluruh pada tabel (4.2) sebagai berikut. Tabel 4.2

Nilai Pretes Dan Posttes Keterampilan Menulis Teks Eksposisi Kelas Kontrol Pretes
Posttes Skor Frekuensi Persen Skor Frekuensi Persen 80 2 6,1 88 2 6,1 77 1 3,0 85 2 6,1
72 2 6,1 84 4 12,1 68 2 6,1 78 2 6,1 64 3 9,1 77 2 6,1 60 2 6,1 76 4 12,1 58 2 6,1 74 2 6,1
56 5 15,2 72 4 9,1 54 7 21,2 68 4 12,1 52 6 18,2 66 2 9,1 50 1 3,0 58 3 9,1 56 2 6,1 Jumlah
33 100,0 Jumlah 33 100,0 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada pretes
siswa yang mendapat nilai terendah adalah 1 siswa yaitu dengan nilai 50 dan nilai
tertinggi mencapai 80 yang berjumlah 2 siswa. Sedangkan nilai dengan dengan siswa
paling banyak adalah 54 dengan jumlah 7 siswa.

Dari sebaran skor yang tercantum dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa siswa yang
mendapat nilai di atas KKM relatif lebih sedikit dari pada siswa yang mendapat nilai di
bawah KKM. Dalam pretes terdapat 3 siswa yang mendapat nilai di atas KKM dan
sedangkan 30 siswa mendapat nilai di bawah KKM. 47 Dengan demikian jika dilihat dari
persentase teerdapat 9,1% siswa yang mendapat nilai diatas kriteria kelulusan minimum
dan sedangakan siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria kelulusan minimum
adalah 90,9%. 2.

Deskripsi Posttes Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring Siswa
Kelas X SMAN 6 Kediri Pada Kelas Kontrol Bedasarkan tabel (4.2), dapat diketahui bahwa
siswa yang mendapat nilai terendah adalah 2 siswa dengan nilai 56 sedangkan nilai
tertinggi adalah 88 dengan jumlah 2 siswa. Nilai 84, 76, 72, 68 adalah nilai yang
banyakdidapat oleh siswa dengan 4 siswa setiap nilai tersebut. Berdasarkan sebaran skor
siswa yang tercantum dalam tabel (4.2), siswa yang mendapat nilai diatas KKM relatif
lebih sedikit dari pada siswa yang mendapat nilai di bawah KKM.Dalam posttes terdapat
16 siswa yang mendapat nilai di atas KKM dan 17 siswa mendapat nilai di bawah KKM.

Dengan demikian jika dilihat dari presentase terdapat 48,5% siswa yang mendapat nilai
di atas kriteria kelulusan minimal dan yang mendapat nilai dibawah kriteria kelulusan



minimal dalah 51,5%. B. Deskripsi Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam
Pembelajaran Daring Siswa Kelas X SMAN 6 Kediri dengan Menggunakan Media Film
Animasi Berdasarkan tabel (4.1), dapat diketahui bahwa keterampilan menulis teks
eksposisi pretes kelas eksperimen skor tertinggi adalah 96 sedangkan skor terendah
adalah 56.Dalam posttes skor tertinggi adalah 98 dan skor terendah 48 adalah 56.Jika
dilihat dari skor terendah dalam pretes dan posttes, skor terendah dalam pretres relatife
lebih rendah dari pada skor terendah dalam potstes.Begitupun dengan skor tertinggi
dalam pretes relatife lebih rendah dari pada skor tertinggi pada posttes.

Pada kelas eksperimen rata-rata skor prites yang diperoleh adalah 73,57. Sedangkan
untuk posttes rata-rata skor tercatat adalah 85,30. Untuk skor pretes ternyata masih di
bawah KKM yaitu 75, sementara skor posttes kelas eksperimen sudah di atas KKM.Oleh
karena itu, rata-rata skor dapat dikatakan bahwa keterampilan menulis dalam pretes
kelas eksperimen relative lebih rendah dari pada posttes. 1.

Deskripsi Pretes Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring Siswa
Kelas X SMAN 6 Kediri Kelas Eksperimen Untuk mengetahui bagaimana tingkat awal
keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas X SMAN 6 Kediri kelompok eksperimen
secara lengkap dapat dilihat pada lampiran (02 dan 04). Berdasarkan data tersebut
dapat dilihat secara rinci pada tabel (4.3) sebagai berikut. 49 Tabel 4.3

Nilai Pretes Dan Posttes Keterampilan Menulis Teks Eksposisi Kelas Eksperimen Pretes
Posttes Skor Frekuensi Persen Skor Frekuensi Persen 96 1 3,0 98 4 12,1 98 1 3,0 96 4
12,1 96 3 9,1 92 5 15,2 92 1 3,0 90 1 3,0 90 1 3,0 89 1 3,0 89 3 9,1 88 4 12,1 88 2 6,1 84 2
6,1 84 4 12,1 80 5 15,2 80 1 3,0 76 3 9,1 76 3 9,1 68 2 6,1 68 2 6,1 60 1 3,0 60 3 9,1 56 1
3,0 56 2 6,1 60 3 9,1 56 3 9,1 Jumlah 33 100,0 Jumlah 33 100,0 Dari tabel di atas, dapat
diketahui bahwa pada pretes siswa yang mendapat skor terendah adalah 3 siswa
dengan skor 56 dan skor tertinggi adalah 96 dengan jumlah 1 siswa. Skor paling banyak
adalah 84 dengan jumlah 4 siswa yang mendapatkannya.

Berdasarkan skor yang tercantum di tabel atas, siswa yang mendapat nilai di atas KKM
berjumlah 20 siswa sedangkan yang mendapatkan nilai di bawah KKM berjumlah 13
siswa. Dengan demikian jika dilihat darin presentase terdapat 60,1%mendapat nilai
diatas kriteria kelulusan minimal dan 39,9% siswa yang mendapat nilai di bawah kriteria
kelulusan minimal. 50 2.

Deskripsi Posttes Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring Siswa
Kelas X SMAN 6 Kediri Kelas Eksperimen Berdasarkan tabel (4.3), dapat diketahui bahwa
siswa yang mendapat skor terendah adalah 1 siswa dengan nilai 56 dan skor tertinggi
adalah 98 dengan jumlah 4 siswa. Skor 92 dan 80 merupakan skor yang paling banyak



didapat dengan jumlah masing-masing 5 siswa. Berdasarkan skor siswa yang terdapat
pada tabel (4.3), siswa yang mendapat nilai di atas KKM relative lebih banyak dari pada
siswa yang mendapat nilai di bawah KKM.Terdapat sebanyak 29 siswa dengan nilai di
atas KKM dan sebanyak 4 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM.

Dengan demikian jika dilihat dari prsentase terdapat 87,8 % siswa yang mendapat nilai
di atas kriteria kelulusan minimal dan 12,2 % ssiswa yang mendapat nilai di bawah
kriteria kelulusan minimal. C. Deskripsi Pengaruh Penggunaan Media Film Animasi
terhadap Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dalam Pembelajaran Daring Siswa Kelas X
SMAN 6 Kediri 1.

Deskripsi Analisis Stantistik Deskriptif Keterampilan Menulis Teks Eksposisi Untuk
mengetahui pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan menulis
teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri dapat diketahui
dari dua fakta. Pertama, perbandingan skor pretes antara kelas kontrol dan kelas
eksperimen, kedua perbandingan skor posttes kelas 51 kontrol dan kelas
eksperimen.Dengan demikian skor hasil perolehan siswa dianalisis menggunakan
analisis statistik deskriptif sebagai berikut.

a) Analisis Statistik Deskriptif Nilai Pretes Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen
Berdasarkan sebaran skor pretes yang dilakukan di kelas eksperimen dan kelas kontrol,
dapat diketahui mean, median dan modus pada pretes sebagai berikut. Tabel 4.4
Statistik Pretes Kelas Kontrol dan Eksperimen Pretes Kontrol Pretes Eksperimen N Valid
33 33 Mean 59,55 73,57 Std.

Error of Mean 1,498 1,662 Median 56,00 73,00 Mode 54 76 Std. Deviation 8,606 9,550
Variance 74,068 91,210 Minimum 50 56 Maximum 80 96 Sum 1965 2577 Mean
merupakan nilai rata-rata dari beberapa data dalam satu kelompok. Dari hasil olah data
dalam tabel (4.4) dapat diketahui bahwa mean dalam pretes kelas control yang
diperoleh adalah 59,55 dan pada pretes kelas eksperimen yang diperoleh 73,57.

52 Median merupakan nilai tengah dari sebuah data. Berdasarkan dalam tabel (4.4)
median dalam pretes kelompok kontrol adalah 56,00 dan dalam pretes kelompok
eksperimen adalah 73,00. Modus merupakan skor yang sering muncul.Berdasarkan tabel
(4.4) modus dalam pretes kelas kontrol adalah 54 yang berjumlah 7 siswa.Sedangkan
dalam ppretes kelas eksperimen adalah 76 dengan jumlah 4 siswa.

Dari hasil di atas, dapat dikatakan keterampilan awal siswa dalam menulis teks
ekspposisi antara kelas kontrol dan kelas eksperimen relatif sama. Hal ini didasarkan
pada perolehan mean, median dan modus pada kelas control dan kelas eksperimen



yang masih berada di bahwa kriterian kelulusan minimal. b) Analisis Statistik Deskriptif
Skor Posttes Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen Berdasarkan sebaran skor postes yang
dilakukan di kelas kontrol dan kelas eksperimen, dapat diketahui mean, median dan
modus pada posttes sebagai berikut. 53 Tabel 4.5

Statistik Posttes Kelas Kontrol dan Eksperimen Posttes Kontrol Posttes Eksperimen N
Valid 33 33 Mean 73,39 85,30 Std. Error of Mean 1,640 1,920 Median 74,00 88,00 Mode
68 80 Std. Deviation 9,426 11,029 Variance 88,860 121,655 Minimum 56 56 Maximum 88
98 Sum 2416 2815 a. Multiple modes exist. The smallest value is shown Mean
merupakan nilai rata-rata dari beberapa data dalam satu kelompok. Dari hasil olah data
pada tabel (4.5) dapat diketahui bahwa mean dalam posttes kelas kontrol diperoleh
73,39 dan pada pposttes kelaas eksperimen diperoleh 85,30.

Median merupakan nilai tengah dari sebuah data. Berdasarkan tabel (4.5) median dalam
posttes kelas kontrol adalah 74,00 dan media pada posttes kelas eksperimen adalah
88,00. Modus merupakan skor yang sering muncul. Berdasarkan tabel (4.5) modus
dalam posttes kelas kontrol adalah 68 dengan jumlah 4 siswa dan modus dalam posttes
kelas eksperimen adalah 80 dengan jumlah 5 siswa.

Dari hasil di atas, dapat di katakana bahwa keterampilan akhir siswa dlam menulis teks
eksposisi antara kelas kontrol dan kelas eksperimen relative lebih tinggi pada kelas
eksperimen. Hal ini didasarkan perolehan mean, median dan modus pada kelas kontrol
relatif lebih rendah dari pada kelas eksperimen. 54 2. Deskripsi Statistik Inferensial Untuk
melihat pengaruh penggunaan media film animasi terhadapp ketarampilan menulis teks
eksposisi dapat dilihat dengan analisis statistik inferensial mulai dari Uji Normalitas, Uji
Homogenitas dan Uji-t (paired t-test) dengan perhitungan analisis komputer program
SPSS.

a) Hasil Uji Normalitas Berdasarkan tabel (4.1) nilai pretes kelas kontrol dan pretes kelas
eksperimen terdapat perbedaan skor, sehingga dapat dilakukan uji normalitas agar
dapat melaksanakan penelitian selanjutnya pada kelas eksperimen.Hasil normalitas
dilakukan terhadap hasil dari keterampilan menulis teks eksposisi yang telah diuji
dengan menggunakan tes subjektif.Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui
apakah populasi distribusi normal atau tidak.

Pada tabel di bawah ini disajikan uji normalitas dengan menggunkan SPSS dengan taraf
signifikan 1%. Jika 1, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 55
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Kontrol Eksperimen N Normal Parameters Mean Std.
Deviation Most Exstreme Differences Absolute Positive Negative Test Statistic Asymp.
Sig.



(2-tailed) 33 59,55 8,606 ,159 ,159 -,113 ,159 ,028 33 73,57 9,550 ,144 ,144 -,141 ,144
,045 Berdasarkan tabel (4.6) hasil dari pengujian normalitas dappat diketahui bahwa
Asymp.Sig.(2-tailed) kelas k 0,01 dan Asymp.Sig.(2- tailed) kela 1. Dengan demikian data
berasal dari populasi yang berdistribusi normal pada taraf signifikan 0,01.

b) Hasil Uji Homogenitas Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua
atau lebih kelompok data sampel berasal dari beberapa variasi yang memiliki variasi
yang sama. Dalam penelitian uji homogenitas disajikan menggunakan lavene test dari
hitung dengan SPSS dengan taraf signifikan a=1%. Jika signifikan yang diperoleh = aa
sapelra da populsing homge 56 Tabel 4.7 Uji Homogenitas Lavene Statistic df1 df2 Sig
1,168 29 31 152 0,01.

Dari hasil diatas maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. c) Hasil Uji T
Hasil uji t digunakan untuk memperlihatkan apakah nilai t hitung lebih besar dari pada t
tabel. Tabel 4.8 Uji T Paired samples statistics Mean N Std. Deviation Std. Eror Mean Pair
Eksperimen Kontrol 85,30 73,39 33 33 11,029 9,426 1,920 1,640 57 Paired Samples test
Paired Differences T Df Sig.

(2- tailed) Mean Std. Deviati on Std. Error Mean 99% Confidence Interval of the
Difference Lower Upper Pair 1 Eksperimen - Kontrol 11,91 10,133 2,033 14,676 22,990
3,265 60 ,000 Dari tabel (4.8) di atas dapat diperoleh data sebagai berikut. 1. Mean (M)
dari variabel x dan y : a) x (eksperimen) : 85,30 b) y (kontrol) : 73,39 2.

Standatr deviasi x dan y adalah a) x (eksperimen) : 11,029 b) y (kontrol) : 9,426 3. Kuadrat
standart kesalahan mean dari variabel x dan y adalah : a) x (eksperimen) : 1,920 b) y
(kontrol) : 1,640 4. Nilai t : 3,265 5. Derajat Kebebasan : 60 58 D. Pengujian Hipotesis
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, hipotesis penelitian dapat di uji sebagai
berikut.

- Hipotesis Ho : Tidak ada pengaruh penggunaan media film animasi terhadap
keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6
Kediri Ha : Ada pengaruh penggunaan media film animasi terhadapketerampilan
menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X SMAN 6 Kediri -
Pengujian Hipotesis ? Jkathiung ttbe rasifin mkasifin, kit Ho ditolak ? Berdasa rkapetn,
t3,265 ttbe pada taraf signifikan 1% dapat dikatakan signifikan.

Akibatnya Ho ditulak dan Ha diterima. Berdasarkan hasil perhitungan skor siswa dapat
menggunakan rumus uji t atau t-tes, diketahui t hitung 3,26 5 t al2,392 pada taraf
signifikan 1% maka, (Hadiem. uk u patdimkan hwa“da ngapea media film animasi



terhadap keterampilaan menulis teks eksposisi dalam pebejrariswals X SMKeri 59 BAB V
PENUTUP A.

Simpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMAN 6 Kediri pada kelas
X IPS 3 dan X IPS 5, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Keteramppilan menulis teks
eksposisi siswa kelas X SMAN 6 Kediri tanpa menggunkan media film animasi dinilai
kurang. Hal ini dapat dilihat dari perolehan skor yang dipperoleh siswa relatif masih
dibawah kriteria kelulusan minimal.

Rata-rata skor yang diperoleh yakni 73,39 angka ini masih berada di bahwa KKM. Selain
itu sebanyak 16 siswa atau 48,5% yang mendapat skor di atas KKM, dan sebanyak 17
siswa atau 51,5% yang mendapat nilai di bawah KKM. 2. Keterampilan menulis teks
eksposis siswa kelas X SMAN 6 Kediri dalam pembelajaran daring dengan menggunakan
media film animasi dinilai sudah cukup baik.

Hal ini dibuktikan dengan skor yang diperoleh siswa relative di atas kriteria kelulisan
minimal. Rata-rata skor yang di peroleh 85,30 yang merupakan angka di atas KKM.
Selain itu sebanyak 29 siswa atau 87,8% yang mendapat nilai di atas KKM dan sebanyak
4 siswa atau 12,2% yang mendapat nilai di bawah KKM. 3.

Penggunaan media film animasi dalam pembelajaran keterampilan menulis teks
eksposisi dapat dikatakan sangat berpengaruh, hal ini dapat dibuktikan dari hasil analisis
deskriptif yaitu terdapat perbedaan sebaran skor siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Untuk kelas kontrol skor yang diperoleh masih 60 relatif di bawah KKM dengan
rata-rata 73,39.

Sementara pada kelas eksperimen skor yang diperoleh di atas KKM dengan rata-rata
85,30. Selain itu juga dapat dilihat dari hasil penghitungan analisis data menggunkan uji
t, padaa taraf signifikan 1%. Hal ini membuat (Ha) diterima sehingga dapat dikatakan
bahwa ada pengaruh yang signifikan penerapan penggunaan media film animasi
terhadap keterampilan menulis teks eksposisi dalam pembelajaran daring siswa kelas X
SMAN 6 Kediri. B.

Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat jekas bahwa dengan
adanya penerapan media film animasi dapat memberikan hasil yang maksimal dalam
pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan perolehan skor siswa yang relative diatas KKM.
Penggunaan media film animasi ini memang memberikan hasil yang baik, namun jika
dicermati masih ada siswa yang belum memperoleh skor di bawah kriteris kelulusan
minimal. Untuk itu siswa yang memperoleh skor di bawah KKM perlu mendapat
perhatian lebih, dengan cara diberikan program remidi.



Dalam penerapan penggunaan media film animasi masih juga terdapat kendala .salah
satu kendala yang dialami yaitu perlu banyak waktu dalam pemutarannya dan sekolah
juga harus menytediakan peralatan elektronik yang memadai. Hal ini mengakibatkan
sebagian guru enggan menggunakan media ini, tetapi hal ini dapat disiasati dengan
sebelum ingin menggunakan media ini, 61 sebaiknya siswa ditugasi untuk menyiapkan
peralatan sebelum jam pelajaran dimulai.

Media film animasi ini terlihat cukup menarik dan disukai oleh siswa, sehingga dengan
menggunakan media ini siswa lebih mampu dalam menggembangkan idenya untuk
membuat teks eksposis dengan imajinasi yang dimiliki siswa. Untuk itu, penggunaan
media film animasi dalam proses pembelajaran selanjutkan perlu diterappkan. Hal ini
dilakukan untuk menunjang keberhasilan siswa dalam pembelajaran keterampilan
menulis, khususnya menulis teks eksposisi. 62 DAFTAR PUSTAKA Alwasilah, A.
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Pengertian, struktur, ciri teks eksposisi.(Online). Tersedia:
http://yuksinau.id.teks-eksposisi-pengertian-struktur-ciri. Diakses 17 juni 2020. Pukul
14.35. 64 LAMPIRAN-LAMPIRAN 65 Lampiran 1 Rekapitulasi Skor Pretes Kelompok
Kontrol NO NAMA Aspek yang diukur Total Skor 1 2 3 4 5 1 ALDY PRASTYO 12 10 11 11
10 54 2 ALFIAN DIMAS FADILLAH ARSY 15 10 13 10 10 58 3 ANNAAFI WIDYA
MAHARANI 17 12 12 13 10 64 4 ARINA ZAHRINA MAHARANI S 15 11 12 10 10 58 5
ARLIN RESA FAIZA 25 15 15 12 10 72 6 ARMADHATA SURYA 15 15 14 14 10 68 7 DINDA
NAMIRA PANCA DEWI 12 12 11 10 10 54 8 FAISHAL ABRAR 23 17 15 12 10 77 9
FERDYAN AGIEL SADEWA 12 10 10 10 10 52 10 FITRI NOVERIA 15 13 12 10 10 60 11
FORTUNA CAHYA AURA 17 15 15 11 10 68 12 FULCALICA CARVEYLITA 17 13 12 12 10
64 13 10 10 10 10 10 50 14 INGGIL SATRIYA 13 11 12 10 10 56 15 JIMMY WIJAYA 12 10
10 10 10 52 16 MAHMUD FIRMANSYAH P 12 11 11 12 10 56 17 MARETHA NOVA
MAYLANIE 25 17 15 13 10 80 18 MOHAMMAD ALFA RIZKY 12 11 11 10 10 54 19
MOHAMMAD IRFAN AFANDI 11 11 10 10 10 52 20 MOHAMMAD HANAFI 12 11 10 11
10 54 21 MUHAMMAD RAFLI PUTRA B 12 10 11 11 10 54 22 14 11 11 10 10 56 23
NOVAL KURNIAWAN DWI S 11 10 10 11 10 52 24 OKTA LISTIA MANDA 20 14 16 12 10
72 25 RAFID RAMADHANA PUTRA A 11 11 10 10 10 52 26 SABELLA GARNISH FELINSO
11 11 11 11 10 54 27 SHAILA SAHWA FIRDAUS JANNA 13 11 12 10 10 56 28 SOFIA
RASYIDANA ALFIATUL L 28 17 13 12 10 80 29 URIA RITA CHAIRINA 18 13 12 11 10 64
30 VANESHA MUTHIA ANDHINI 12 11 12 11 10 56 31 VITO RAMA 12 10 10 10 10 52 32
WAHYU NINGRUM 13 13 13 11 10 60 33 12 11 11 10 10 54 Keterangan: 1. Aspek
ketepatan menetukan isi teks eksposisi 2.

Aspek ketepatan struktur teks eksposisi 3. Aspek ketepatan kebahasaan ketepatan
menentukan kosa kata 4. Aspek ketepatan penggunaan kalimat pada penulisan teks
eksposisi 5. Mekanik dalam penulisan teks eksposisi 66 Lampiran 2 Rekapitulasi Skor



Pretes Kelompok Eksperimen NO NAMA Aspek yang diukur Total Skor 1 2 3 4 5 1 ALDY
PRASTYO 18 15 15 14 10 72 2 ALFIAN DIMAS FADILLAH ARSY 14 13 12 11 10 60 3
ANNAAFI WIDYA MAHARANI 15 14 14 11 10 64 4 ARINA ZAHRINA MAHARANI S 15 14
13 12 10 64 5 ARLIN RESA FAIZA 14 13 13 13 10 63 6 ARMADHATA SURYA 25 17 16 15
10 83 7 DINDA NAMIRA PANCA DEWI 14 13 13 13 10 63 8 FAISHAL ABRAR 13 13 12 12
10 60 9 FERDYAN AGIEL SADEWA 30 20 20 12 10 92 10 FITRI NOVERIA 18 17 17 14 10
76 11 FORTUNA CAHYA AURA 13 11 11 11 10 56 12 FULCALICA CARVEYLITA 28 20 20
18 10 96 13 28 20 18 18 10 94 14 INGGIL SATRIYA 19 15 13 13 10 70 15 JIMMY WIJAYA
13 11 11 11 10 56 16 MAHMUD FIRMANSYAH P 18 16 15 14 10 73 17 MARETHA NOVA
MAYLANIE 19 17 16 14 10 76 18 MOHAMMAD ALFA RIZKY 19 17 17 13 10 76 19
MOHAMMAD IRFAN AFANDI 25 15 15 15 10 80 20 MOHAMMAD HANAFI 20 15 13 12
10 70 21 MUHAMMAD RAFLI PUTRA B 19 17 17 15 10 78 22 18 18 17 15 10 78 23
NOVAL KURNIAWAN DWI S 18 15 15 14 10 72 24 OKTA LISTIA MANDA 28 18 18 18 10
92 25 RAFID RAMADHANA PUTRA A 28 18 18 18 10 92 26 SABELLA GARNISH FELINSO
13 11 11 11 10 56 27 SHAILA SAHWA FIRDAUS J 15 13 12 10 10 60 28 SOFIA
RASYIDANA ALFIATUL L 15 14 13 12 10 64 29 URIA RITA CHAIRINA 25 15 16 14 10 80
30 VANESHA MUTHIA ANDHINI 23 17 15 15 10 80 31 VITO RAMA 25 19 19 14 7 84 32
WAHYU NINGRUM 19 14 15 14 10 72 33 18 17 16 15 10 76 Keterangan: 1.

Aspek ketepatan menetukan isi teks eksposisi 2. Aspek ketepatan struktur teks eksposisi
3. Aspek ketepatan kebahasaan ketepatan menentukan kosa kata 4. Aspek ketepatan
penggunaan kalimat pada penulisan teks eksposisi 5. Mekanik dalam penulisan teks
eksposisi 67 Lampiran 3 Rekapitulasi Skor Posttes Kelompok Kontrol NO NAMA Aspek
yang dinilai Total Skor 1 2 3 4 5 1 ACHMAD RIZQY HERLAMBANG 23 15 15 13 10 76 2
AGNES ANGGUN NILA M 18 13 13 12 10 66 3 ALFIN AHMAD 18 15 13 12 10 68 4 ALYA
DYAH APRILIA N 18 15 14 14 10 66 5 ANISA ARVI NABILA 23 14 15 14 10 76 6 ARDIAN
BAGUS PUTRA P 23 15 15 14 10 77 7 BAGUS SANTOSO 23 15 15 14 10 77 8 BRILIAN
SABRINA 18 15 13 12 10 68 9 DESY KARTIKASARI 12 12 11 11 10 56 10 DYAH AYU
WULANDARI 24 15 14 13 10 76 11 DYKA ARDHANA NUGRAHA 12 12 12 12 10 68 12
EGAPRANA FERNANDO P 25 17 18 18 10 88 13 FAIZATUL ERLIANA SARI 26 17 16 15 10
84 14 HAYQAL AL-THARIQ SALIM 24 15 15 12 10 76 15 HIQMAL AKBAR 24 15 13 12 10
74 16 IMROATUL KHASANAH 25 17 17 15 10 84 17 LEONA EKA SABILLA 12 12 12 12 10
58 18 MAWAR ROSALINDA 12 12 11 11 10 56 19 MERY WULAN NATASYA 22 15 14 13
10 74 20 MOCH. RIZKY SHOBRI 20 15 14 13 10 72 21 MOCH.

SAIFI ATHOULLOH 25 18 18 17 10 88 22 MOCHAMMMAD DICKY A 18 14 14 12 10 68 23
UHA S 26 17 17 15 10 85 24 NAILA ABIDAH 20 14 14 14 10 72 25 NAILA NAJMA
SAQIBATUL L 20 15 13 14 10 72 26 OVY LINTHYA WINARTO 24 16 16 12 10 78 27
PRESTI MELISA PUTRI 24 16 16 12 10 78 28 PUPUT WARDANI 12 12 12 12 10 58 29
PUTRI AYU RAHMAWATI 25 17 17 15 10 84 30 RAFFAEL IHZYA NOOR ADITYA 25 18 17



15 10 85 31 RAHMAD HARIYADI 25 17 17 15 10 84 32 RIZKA NUR FITRIA KHASANAH 20
14 14 14 10 72 33 SURYA DINATA PUTRA 18 15 13 12 10 68 Keterangan: 1. Aspek
ketepatan menetukan isi teks eksposisi 2. Aspek ketepatan struktur teks eksposisi 3.

Aspek ketepatan kebahasaan ketepatan menentukan kosa kata 4. Aspek ketepatan
penggunaan kalimat pada penulisan teks eksposisi 5. Mekanik dalam penulisan teks
eksposisi 68 Lampiran 4 Rekapitulasi Skor Postest Kelompok Eksperimen Menggunakan
Media Film Animasi NO NAMA Aspek yang diukur Total Skor 1 2 3 4 5 1 ACHMAD
RIZQY HERLAMBANG 30 20 20 18 10 98 2 AGNES ANGGUN NILA M 30 20 19 19 10 98 3
ALFIN AHMAD 28 20 20 14 10 84 4 ALYA DYAH APRILIA NURSECHA 30 18 18 16 10 92 5
ANISA ARVI NABILA 25 18 13 13 7 76 6 ARDIAN BAGUS PUTRA P 30 20 20 16 10 96 7
BAGUS SANTOSO 30 20 18 12 10 80 8 BRILIAN SABRINA 30 20 18 12 10 92 9 DESY
KARTIKASARI 25 20 15 12 8 80 10 DYAH AYU WULANDARI 30 18 15 20 5 88 11 DYKA
ARDHANA NUGRAHA 28 15 15 12 10 80 12 EGAPRANA FERNANDO P 30 20 19 17 10 96
13 FAIZATUL ERLIANA SARI 20 14 12 12 10 68 14 HAYQAL AL-THARIQ SALIM 25 18 17
14 10 84 15 HIQMAL AKBAR 30 20 20 18 10 98 16 IMROATUL KHASANAH 20 18 12 16
10 76 17 LEONA EKA SABILLA 30 20 20 16 10 96 18 MAWAR ROSALINDA 28 18 18 14 10
88 19 MERY WULAN NATASYA 24 15 15 12 10 76 20 MOCH. RIZKY SHOBRI 25 17 16 12
10 80 21 MOCH.

SAIFI ATHOULLOH 30 20 14 16 10 90 22 MOCHAMMMAD DICKY A 28 15 15 12 10 80 23
30 20 20 18 10 98 24 NAILA ABIDAH 26 18 17 17 10 88 25 NAILA NAJMA SAQIBATUL L
20 14 14 10 10 68 26 PRESTI MELISA PUTRI 28 20 20 14 10 92 27 OVY LINTHYA
WINARTO 30 20 20 16 10 96 28 PUPUT WARDANI 26 20 18 15 10 89 29 PUTRI AYU
RAHMAWATI 30 20 18 14 10 92 30 RAFFAEL IHZYA NOOR ADITYA 20 17 13 10 10 60 31
RAHMAD HARIYADI 13 12 11 10 10 56 32 RIZKA NUR FITRIA KHASANAH 30 20 10 18 10
88 33 SURYA DINATA PUTRA 30 19 17 16 10 92 Keterangan: 1. Aspek ketepatan
menetukan isi teks eksposisi 2. Aspek ketepatan struktur teks eksposisi 3.

Aspek ketepatan kebahasaan ketepatan menentukan kosa kata 4. Aspek ketepatan
penggunaan kalimat pada penulisan teks eksposisi 5. Mekanik dalam penulisan teks
eksposisi 69 DOKUMENTASI Memberikan tugas pada kelas kontrol Memberikan tugas
pada kelas eksperimen Foto bersama siswa kelas kontrol Foto bersama siswa kelas
eksperimen Pengarahan pada kelas kontrol Pengarahan pada kelas eksperimen 70
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah : SMA Negeri 6 Kediri Mata
Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas/Semester : X/10 IPS Materi Pokok : Mengembangkan
Pendapat dalam Eksposisi Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (2 kali pertemuan) A.

Kompetensi Inti KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin



tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji,dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan. B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) KD 3 KD 4
3.3

Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi),
kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. 4.3 Mengembangkan isi
(permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan
dan / tulis. IPK IPK 3.3.1 Menentukan struktur isi teks eksposisi yang dibaca dan
didengar 3.3.2 Menentukan ciri-ciri untuk menulis teks eksposisi dengan topik tertentu
3.3.3

Menentukan struktur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca 4.3.1 Mengomentari dan
merevisi isi teks eksposisi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi)
4.3.2 Menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, isi, permasalahan,
argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, dan 71 kebahasaan. 4.3.3

Mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksposisi yang telah disusun. C.
Tujuan Pembelajaran Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik
genre, saintifik, dan CLIL dengan model pembelajaran diskoveri, dan penerapan model
pembelajaran project based learning (pembelajaran berbasis projek) siswa dapat bekerja
mandiri, jujur dalam menentukan struktur, isi teks eksposisi dan menentukan ciri
kebahasaan teks eksposisi, serta menyusun teks eksposisi dengan rasa ingin tahu,
responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya
diri, serta pantang menyerah D. Materi Pembelajaran 1. Fakta Contoh teks eksposisi 2.

Konsep ? Struktur teks eksposisi ? Pernyataan tesis (pendapat tentang suatu
permasalahan); ? Argumen (data, fakta, dan pendapat untuk menguatkan tesis); dan ?
Pernyataan ulang. ? Kebahasaan: ? kalimat nominal dan ? kalimat verbal (aktif transitif
dan aktif intransitif) ? Pola penalaran: ? Deduksi dan ? Induksi 3. Prinsip Fakta dan opini
teks eksposisi 4. Prosedur ? Menemukan fakta dan opini dakam teks eksposisi ?
Menemukan rekomendasi yang tersaji dalam eksposisi E.

Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran 1. Pendekatan Scientifik Learning 72 2.



Metode - Diskusi - Penugasan mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi 3.
Model - Inquiri Learning - Project Based Learning F. Media dan Alat Pembelajaran 1.
Media Kertas Karton Kertas bufalo Amplop Worksheet atau lembar kerja (siswa) Lembar
penilaian 2. Alat/Bahan : Penggaris, spidol, papan tulis Lem, bolpoin G.

Sumber Belajar 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. Buku siswa Mata
Pelajaran bahasa Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Buku
teks pelajaran yang relevan H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran Pertemuan
Pertama (2 Jam Pelajaran): IPK 3.3.1 3.3.2 dan 4.3. Kegiata n Langkah- langkah DL
Deskripsi Kegiatan Aloka si Wakt u Pendahu -luan Peserta didik merespon salam tanda
mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan.

Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran
sebelumnya. Peserta didik menerima informasi dengan proaktif tentang keterkaitan
pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Guru
menyampaikan tujuan dan manfaat mengenai pembelajaran teks eksposisi.

10 menit 73 Kegiata n Langkah- langkah DL Deskripsi Kegiatan Aloka si Wakt u Guru
menyampaikan materi tentang ciri, struktur, kaidah kebahasaan. Kegiatan Inti
1.Stimulation (pemberian rangsangan) 2.Problem Statement (pe rtanyaan/ide ntifikasi
masalah) 3.Data collection (P engumpulan Data) 4.Data Processing (P engolahan Data
dan analisis) 5.Verification (Pemeriksaa n data) 6.Generalisat ion (penarikan kesimpulan)
Peserta didik membaca contoh teks eksposisi Peserta didik menanyakan hal-hal yang
berkaitan dengan ciri, struktur, kaidah yang berkenaan dengan teks eksposisi dan
kebahasaannya Peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi hal-hal yang
berkaitan dengan teks eksposisi misalnya struktur, ciri teks eksposisi, ciri kebahasaan
teks eksposisi. Peserta didik menuliskan hal-hal yang ditemukan berkenaan dengan
struktur, ciri, kebahasaan teks eksposisi.

Mengidentifikasi definisi, ciri, jenis, struktur, dan kaidah teks penulisan teks eksposisi
dari berbagai sumber referensi yang telah dibaca. ? Mendiskusikan definisi, ciri, jenis,
struktur, dan kaidah teks teks eksposisi dari berbagai sumber referensi yang telah
dibaca. ? Membuat simpulan definisi, ciri, jenis, struktur, dan kaidah teks teks eksposisi
dari berbagai sumber.

? Mempresentasikan definisi, ciri, jenis, struktur, dan kaidah penulisan teks eksposisi. ?
Siswa lain menanggapi hasil presentasi teks eksposisi. 70 menit 74 Kegiata n Langkah-
langkah DL Deskripsi Kegiatan Aloka si Wakt u Penutup Siswa dan guru mereview hasil
kegiatan pembelajaran Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang
berkinerja baik pelajaran ditutup dengan berdoa bersama. 10 menit Pertemuan Kedua (2



JP) : IPK 3.3.2 3.3.4 dan 4.3.2

Kegiatan Langkah- langkah DL Deskripsi Kegiatan Aloka si Wakt u Pendahu- luan ?
Peserta didik merespon salam tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling
mendoakan. ? Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan
pembelajaran sebelumnya. ? Peserta didik menerima informasi dengan proaktif tentang
keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

? Guru menyampaikan tujuan dan manfaat mengenai pembelajaran teks eksposisi. 10
menit Kegiatan Inti 1.Stimulati on (pember ian rangsangan ) 2.Problem Statement (
pertanyaan /identifikas i masalah) 3.Data collection ( Pengumpu Peserta didik membaca
teks eksposisi dengan tema lingkungan yang telah disiapkan sebelumnya dari rumah.

? Melalui diskusi kelompok, peserta didik menanyakan isi teks eksposisi yang ditulis
teman. ? Peserta didik berdiskusi kelompok menyunting teks eksposisi yang ditulis
teman dari aspek struktur isi dan bahasa teks eksposisi dengan cermat. 70 menit 75
Kegiatan Langkah- langkah DL Deskripsi Kegiatan Aloka si Wakt u lan Data) 4.Data
Processing (Pengolaha n Data dan analisis) 5.Verificati on (Pemeriksa an data)
6.Generalis ation (penarikan kesimpulan ) ? Peserta didik memperbaiki teks eksposisi
berdasarkan hasil suntingan.

? Peserta didik mempresentasikan hasil analisis dengan rasa percaya diri. ? Peserta didik
menanggapi presentasi teman/kelompok lain secara santun. ? Penutup ? ? Siswa dan
guru mereview hasil kegiatan pembelajaran ? Guru memberikan penghargaan kepada
kelompok yang berkinerja baik ? pelajaran ditutup dengan berdoa bersama. 10 menit I.
Penilaian Jenis/Teknik penilaian No Aspek Teknik Bentuk Instrumen 1.

Sikap - Observasi kegiatan praktikum dan diskusi kelompok - Lembar Observasi 2.
Pengetahuan - Penugasan - Tes Tertulis - Soal Penugasan - Soal Uraian 3. Keterampilan
- Laporan Praktik - Rubrik Penilaian 76 LAMPIRAN MATERI PEMBELAJARAN 1.
Pengertian Teks ekposisi Pengertian Teks Eksposisi Pengertian teks Eksposisi adalah
paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang
disajikan secara singkat, padat, dan akurat.

Pendapat lain menyatakan bahwa Teks Eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang
memiliki fungsi menyampaikan gagasan- gagasan berupa pemikiran tentang suatu
topik. Paragraf eksposisi ini bersifat Ilmiah atau dapat dikatakan non fiksi. Ragam teks
Eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan,
maupun tulisan.



Misalnya, ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang
menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagainya. Untuk memperjelas
uraian, dapat dilengkapi dengan grafik, gambar atau statistik. Sebagai catatan, tidak
jarang eksposisi ditemukan hanya berisi uraian tentang langkah/cara/proses kerja.
Eksposisi demikian lazim disebut paparan proses.

Teks Eksposisi layaknya teks yang lain, yakni memiliki struktur. 2. Ciri-ciri teks eksposisi
Ciri Umum Teks Eksposisi - Singkat - Padat - Akurat - Berusaha menjelaskan sesuatu -
Gaya bersifat informatif - Fakta dipakai sebagai alat distribusi - Fakta dipakai sebagai
alat konkritasi - Umumnya menjawab pertanyaan
apa,siapa,kapan,dimana,mengapa,bagaimana 3. Struktur teks eksposisi a.

Judul Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks Eksposisi.
Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik dan sarat akan makna.
b. Pernyataan Umum atau Tesis Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik
sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang 77
digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada
posisi yang sependapat atau pada posisi yang bersebrangan dengannya. c. Argumentasi
atau alasan Bagain dari teks Eksposisi adalah argumen atau alasan.

Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian
kenalkan secara garis besar di dalam pernyataan umum, kemudian kalian menyebutkan
ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan
argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. d.
Penegasan Ulang Pendapat (Simpulan) Pengulangan tersebut dilakukan dengan
berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya.

Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks Eksposisi mempunyainya.
4. Kaidah penulisan teks eksposisi Beberapa langkah tersebut, sebagai berikut. a.
Menentukan topik yang akan disajikan Langkah pertama yang harus dilakukan saat
membuat teks eksposisi adalah menentukan tema. Dengan menentukan tema, pada
saat menulis kita lebih terfokus pada tema tersebut sehingga dapat lebih menjiwai
tulisan yang dibuat.

Adapun sifat topik-topik yang dikembangkan dalam teks eksposisi, sebagai berikut. b.
Menentukan tujuan eksposisi Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita
harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman
kepada pembaca. c.

Memilih data yang sesuai dengan tema Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan,



langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang
diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah,
pencarian di internet, surat kabar, maupun wawancara langsung. d. Membuat kerangka
karangan Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat
kerangkanya secara lengkap dan sistematis. e.

Pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan Setelah kerangka karangan
tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat
tersalurkan, eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini,
pengarang 78 lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-
bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu. f.

Membuat simpulan Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi,
kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut. 5. Unsur
kebahasaan teks eksposisi a. Pronomina Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata
yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan
menjadi dua macam yaitu pronomina persona dan pronomina nonpersona. Pronomina
Persona (kata ganti orang) yaitu Persona Tunggal.

Contohnya seperti ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, -nya, -mu, -ku, si-., dan Persona
Jamak Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Pronomina
Nonpersona (kata ganti bukan orang) yaitu Pronomina Penunjuk contohnya seperti ini,
itu, sini, situ, sana. dan pronomina penanya contohnya seperti apa, mana, siapa. b.
Nomina dan Verba Nomina (kata benda) Merupakan kata yang mengacu pada benda,
baik nyata maupun abstrak.

Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya ada
yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya
gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian,
kekuatan, dll. Verba (kata kerja) Merupakan kata yang mengandung makna dasar
perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi
sebagai predikat.

c. Konjungsi Kata penghubung (konjungsi). Contohnya pada kenyataannya, kemudian,
lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat
dimanfaatkan. Dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN itu,
penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya,
kemudian, dan lebih lanjut. Idealnya, argumentasi tidak disajikan secara acak.

Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara



mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. 79
INTRUMEN PENILAIAN SIKAP Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 6 Kediri Tahun
Pelajaran : 2020/2021 Kelas/Semester : X/ 10 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia NO
WAKTU NAMA KEJADIAN/ PERILAKU BUTIR SIKAP POS/ NEG TINDAK LANJUT 1 2 3 4 5
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN Nama Satuan Pendidikan : SMA
Negeri 6 Kediri Tahun Pelajaran : 2020/2021 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas :
X/10 IPS Kompetensi Dasar : 3.3

Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi),
kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Indikator : 3.3.1
Mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. 3.3.2
Membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. 3.3.3 Melengkapi tesis dengan
argumen. 3.3.4 Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda
Materi : 1. Pengertian teks eksposisi 80 2. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi 3.

Jenis-jenis teks eksposisi 4. Struktur teks eksposisi 5. Kaidah penulisan teks eksposisi.
Instrumen : Bacalah soal berikut, secara berkelompok jawablah pertanyaannya! Jenis
soal : Tes tertulis Bentuk soal : Uraian 1. Jawablah pertanyaan berikut! a. Jelaskan definisi
teks eksposisi! b. Sebutkanlah ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi! c. Sebutkan jenis-jenis
teks eksposisi! d.

Jelaskanlah struktur teks eksposisi e. Tuliskanlah kaidah penulisan teks eksposisi. 2. Lalu
presentasikan di depan kelas! Rubrik Penilaian Penugasan kelompok: Penilaian
Kompetensi Pengetahuan Nama kelompok Kelas Tanggal Penugasan : Pedoman
penyekoran: No Soal Indikator Skor Skor Maksimal a.

Menyebutkan definisi teks ekposisi secara lengkap, dan tepat 15 - 20 20 Menyebutkan
definisi teks eksposisi secara lengkap namun kurang tepat 8 15 Menyebutkan definisi
teks ekposisi kurang tepat 1 8 b. Menyebutkan ciri kebahasaan teks ekposisi secara
lengkap, dan tepat 15 - 20 Menyebutkan ciri kebahasaan teks ekposisi secara lengkap
namun kurang tepat 8 15 81 Menyebutkan ciri kebahasaan teks ekposisi kurang tepat 1
8 20 c.

Menyebutkan jenis teks ekposisi secara lengkap, dan tepat 15 20 20 Menyebutkan jenis
teks eksposisi secara lengkap namun kurang tepat 8 15 Menyebutkan jenis teks ekposisi
kurang tepat 1 8 d. Menyebutkan struktur teks ekposisi secara lengkap, dan tepat 15 20
20 Menyebutkan struktur teks eksposisi secara lengkap namun kurang tepat 8 15
Menyebutkan struktur teks ekposisi kurang tepat 1 8 e.

Menyebutkan kaidah kepenulisan teks ekposisi secara lengkap, dan tepat 15 20 20



Menyebutkan kaidah kepenulisan teks eksposisi secara lengkap namun kurang tepat 8
15 Menyebutkan kaidah kepenulisan teks ekposisi kurang tepat 1 8 Total 100 82
INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN Nama Satuan Pendidikan : SMA
Negeri 6 Kediri Tahun Pelajaran : 2020/2021 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas :
X/10 IPS Kompetensi Dasar : 4.3

Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks
eksposisi secara lisan dan / tulis. Indikator : 4.3.1 Menyusun isi (permasalahan, argumen,
pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan dan / tulis. 4.3.2 Menyusun
ulang gagasan kedalam teks eksposisi. Jenis soal : Tes tertulis dan Praktik bentuk soal :
tes uraian 1.

Buatlah sebuah teks ekposisi dengan tema lingkungan sepanjang satu halaman buku
tulis! a) Bacalah teks eksposisi hasil tulisan temanmu! b) Suntinglah teks eksposisi yang
ditulis teman berdasarkan ciri bahasa teks eksposisi dengan cermat! Rubrik Penilaian:
Penilaian Kompetensi Keterampilan Nama Siswa Kelas Tanggal Penugasan : Aspek
Subkompetensi Indikator Ya (20) Tidak (0) Ejaan dan tanda baca Ejaan dan tanda baca
tepat 1.

Apakah teks eksposisi yang ditulis temanmu ejaan dan tanda baca sudah tepat? Struktur
kalimat Lengkap dan benar 2. Apakah teks eksposisi temanmu sudah terdapat judul? 83
3. Apakah antara judul dan isi sesuai? Pilihan kata Memilih diksi 4. Apakah kata yang
digunakan dapat membuat pembaca tertarik membaca teks eksposisi yang sedang
dibaca? 5.

Apakah pilihan kata yang digunakan mengandung kata- kata argumentatif? Total 100
Kediri, 15 September 2021 Guru Pamong Mahasiswa Dra. Tutik NIP. 19640417 198703 2
013 Tiyas Bekti Cahya N NPM. 17.1.01.07.0004 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
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