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ABSTRAK 
 
This study aims to describe the ability to write explanatory text students of 
class VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi. The approach of this research is 
quantitative and the research type is descriptive. The subject of the 
research is the students of class VIII I. The object of research is 
eskplanasi text, Instrument of this research is performance test. Data 
collection techniques in this study using measurement techniques and 
documentation techniques. The results of this study indicate that the ability 
to write text eksplanasi class VIII I SMP Negeri 5 Kota jambi qualified able 
with an average value of 72.24 with the percentage of 57.6% of highly 
capable categorized students. 15.2% of capable categorized students. 
9.1% of students are sufficiently categorized. 3% of the students are 
under-qualified and 15.2% of the students are under-qualified. Ability of 
students to write explanatory text based on the structure aspect of 
eskplanasi quality text capable with the average value of 71.69 and the 
ability to write explanatory text based on the linguistic features of qualified 
eskplan text capable of averaging 72.81 From the results of this study 
suggested that students can improve the ability writing explanatory text. 
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PENDAHULUAN 

 
Pada hakikatnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, 

maka jelas keberadaan bahasa tidak dapat dipisahkan dari manusia. 
Begitupula sebaliknya, bahasa tidak akan berguna sepenuhnya bila tidak 
digunakan manusia dalam berkomunikasi. 

Dalam bahasa terdapat empat keterampilan berbahasa, yaitu 
menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Seperti yang dijelaskan di 
atas, keempat keterampilan ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari, karena itu bahasa 
memungkinkan kita untuk melakukan semua aktivitas dengan lancar. 
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipakai 
untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Dalam menulis dibutuhkan 
keterampilan menggunakan kaidah-kaidah dan tata cara menulis yang 
baik sehingga apa yang kita maksudkan dalam tulisan dapat dimengerti 
oleh pembaca dengan baik. Untuk melakukan kegiatan menulis juga 
diperlukan kesiapan, karena pada umumnya kegiatan menulis dilakukan 
setelah ketiga aspek keterampilan berbahasa dikuasai. Dari keempat 
keterampilan berbahasa tersebut, penulis memilih membahas 
keterampilan menulis. 

Pada saat pra penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada 
Ibu Dwi Novitasari, S.Pd, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Kota 
Jambi. Setelah melakukan wawancara, peneliti menemukan beberapa 
alasan kenapa peneliti harus mengkaji lebih dalam mengenai kemampuan 
menulis. Peneliti memilih kemampuan menulis didasarkan pada 
pertimbangan dalam proses belajar mengajar, keterampilan  menulis ini 
sangat penting karena yang menentukan keberhasilan siswa dalam 
proses pembelajaran banyak ditentukan oleh kemampuan menulis.  

Seperti yang dikatakan Tarigan (2008:22) “Menulis sangat penting 
bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir.Juga dapat 
menolong kita berpikir secara kritis, serta dengan menulis dapat 
membantu kita untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikirankita”. Oleh 
karena itu, kemampuan menulis seseorang akan sangat bermafaat bagi 
dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Melalui kegiatan menulis, 
seseorang dapat menuangkan pikiran, perasaan dan gagasannya. Selain 
itu, tulisan seseorang juga dapat menginspirasi orang yang membacanya. 
Tulisan yang baik dan berkualitas merupakan keterlibatan aktivitas berikir 
atau bernalar yang baik. Hal ini mengandung pengertian betapa 
pentingnya kemampuan menulis dalam kehidupan sehari-hari. Pada 
pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menggunakan keterampilan 
menulis, para siswa harus diberi kesempatan secara luas untuk 
mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya agar siswa terampil menulis.   

Saat ini, beberapa sekolah di Kota Jambi sudah menerapkan 
kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum 2013. Pada tahun 2017, 
kurikulum 2013 mengalami revisi sehingga materi pelajaran bahasa 
Indonesia juga ikut berubah mengikuti aturan yang tercantum di kurikulum 
terbaru tersebut. Saat ini, SMP Negeri 5 Kota Jambi telah menerapkan 
kurikulum 2013 revisi 2017. Mata pelajaran bahasa Indonesia dalam 
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kurikulum 2013 revisi 2017 pembelajarannya berbasis teks. Materi yang 
terdapat dalam mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas VIII 
SMP adalah teks berita, teks iklan, slogan, poster, teks eksposisi, teks 
eksplanasi, teks ulasan, dan teks persuasi.  

Materi teks eksplanasi merupakan materi baru yang tercantum di 
silabus bahasa Indonesia kelas VIII SMP pada kurikulum 2013 edisi revisi 
2017. Sebelumnya, teks eksplanasi merupakan materi pembelajaran yang 
tercantum di silabus kelas XI SMA. Teks eksplanasi merupakan sebuah 
karangan yang berisi penjelasan-penjelasan mengenai suatu topik yang 
berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam, sosial 
maupun budaya yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Materi teks 
eksplanasi ini terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 4.10 Menyajikan 
informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu 
fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur 
kebahasaan, atau aspek lisan. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui 
sejauh mana kemampuan siswa saat menulis teks eksplanasi. 

Peneliti memilih meneliti tentang menulis teks eksplanasi di SMP 
Negeri 5 Kota Jambi karena empat alasan. Pertama, materi tentang teks 
eksplanasi baru pertama kali diajarkan di kelas VIII SMP Negeri 5 Kota 
Jambi tahun pelajaran 2017/2018, sehingga masih belum bisa dipastikan 
tinggi atau rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi. 
Kedua, di tahun pelajaran 2017/2018 Kelas VIII SMP Negeri 5 Kota Jambi 
baru pertama kali menerapkan kurikulum 2013. Sebelumnya, SMP 
tersebut menggunakan kurikulum KTSP. Ketiga, penelitian tentang 
kemampuan menulis teks eksplanasi sangat sedikit sehingga peneliti perlu 
melakukan penelitian untuk menambah referensi dan mengkaji lebih 
mendalam mengenai penelitian kemampuan menulis teks eksplanasi. 
Keempat, belum ada penelitian tentang teks eksplanasi di kelas VIII SMP 
Negeri 5 Kota Jambi. 

Kelas VIII di SMP Negeri 5 Kota Jambi memiliki jumlah 11 kelas, 
yaitu kelas VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII E, VIII F, VIII G, VIII H, VIII I, 
VIII J, dan VIII K. Peneliti mendapat informasi dari wakil kurikulum SMP 
Negeri 5 Kota Jambi yaitu Ibu Dona mengenai tingkat kemampuan siswa 
kelas VIII. Beliau mengatakan tingkat kemampuan siswa kelas VIII 
beragam karena pembagian kelas dilakukan secara acak. Pada saat 
pembagian kelas tidak membuat kriteria, jadi tiap-tiap kelas siswanya ada 
yang mempunyai tingkat kemampuan yang sama, ada siswa yang 
mempunyai tingkat kemampuan yang tinggi dan ada juga yang 
mempunyai tingkat kemampuan yang biasa saja. Sehingga kelas VIII I 
menjadi objek penelitian peneliti karena telah ditentukan oleh pihak 
sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 
peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Kemampuan Menulis 
Teks Eksplanasi Siswa Kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi Tahun 
Pelajaran 2017/2018”. 
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KAJIAN PUSTAKA 
 

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan  atau 
landasan teori. Teori yang yang dimaksud sebegai berikut: Pembelajaran 
bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 mengacu pada empat Kompetensi 
Inti (KI), yaitu KI-1, KI-2, KI-3 dan KI-4. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (1990:623) kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, 
kakuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Menurut Dalman (2015:3) 
menulis merupakan kegiatan penyampaian pesan (informasi) secara 
tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat 
atau medianya. Jadi, kemampuan menulis adalah keahlian seseorang 
dalam menyampaikan informasi dan mengungkapkan ide, pikiran, 
gagasannya dalam media tulis. Menurut Suherli, dkk (2017 : 45) teks 
eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-
penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan 
berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di 
kehidupan sehari-hari. Menurut Kokasih (2017) struktur teks ekslanasi 
yakni identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian dan 
ulasan. Sedangkan menurut Priyatni (2017) struktur teks eksplanasi salah 
satunya ada judul teks. Maka, dapat disimpulkan bahwa struktur teks 
eksplanasi terdiri dari empat bagian, yaitu, (1) Judul, (2) Identifikasi 
fenomena, (3) Penggambaran rangkaian kejadian dan (4) Ulasan. Selain 
itu, ciri kebahsaan teks eksplanasi menurut Kokasih (2017) ada empat, 
yakni menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi 
kronologis (hubungan waktu), menggunakan kata benda yang merujuk 
pada jenis fenomena dan di dalam teks itu pun sering dijumpai kata teknis 
atau peristilahan. 

 
METODE PENELITIAN 
 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif. Objek yang dikaji adalah teks eksplanasi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII I yang berjumlah 33 siswa. Instrumen 
dalam penelitian ini menggunakan tes unjuk kerja yang berupa tes 
menulis teks eksplanasi. Penelitian ini menggunakan validitas isi. 
Dikatakan validitas isi apabila terdapat kesesuaian bahan tes dengan 
Kompetensi Dasar. Untuk mengukur dan menghitung kepercayaan alat 
ukur digunakan reliabilitas antar penilai yaitu reliabilitas Inter-rater.Pada 
pelaksanaannya, uji reliabilitas inter-rater (antar penilai) dilakukan oleh P1 
(guru bahasa Indonesia) dan P2 (peneliti sendiri). Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik teknik pengukuran dan 
teknik dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan statistik. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
1. Hasil Penelitian 

Penilaian kemampuan menulis teks eskplanasi siswa kelas VIII I 
SMP Negeri 5 Kota Jambi dapat dilihat pada uraian berikut ini : 

 
1.1.1 Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Siswa Kelas VIII I 

Kualitas kemampuan siswa menulis teks eskplanasi bervariasi. 
Dapat diketahui bahwa persentase kualitas kemampuan menulis teks 
eksplanasi siswa kelas VIII I yaitu : 57,6 % siswa berkategori sangat 
mampu.  15,2  % siswa berkategori mampu. 9,1 % siswa berkategori 
cukup mampu.  3 % siswa berkategori kurang mampu dan 15,2 % siswa 
berkategori tidak mampu. Nilai rata-rata seluruh siswa kelas VIII I yaitu 
72,24 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan menulis 
teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi berkategori 
mampu, yakni berada pada rentang nilai 66-79,99. 

Kualitas kamampuan siswa kelas VIII I dalam menulis teks 
eksplanasi tersebut didapatkan dari kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria 
tersebut berdasarkan dua aspek yaitu aspek struktur teks eskplanasi dan 
aspek ciri kebahasaan teks eksplanasi. Hasil penilaian kemampuan 
menulis teks eskplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi tahun 
pelajaran 2017/2018 dari masing-masing aspek penilaian adalah sebagai 
berikut : 

 
1.1.1.1 Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Berdasarkan Aspek 

Struktur     
Persentase kualitas kemampuan siswa dalam menulis teks 

eksplanasi berdasarkan aspek struktur teks eskplanasi yaitu : 60,6 % 
siswa berkategori sangat mampu. 6,1 % siswa berkategori mampu. 3 %  
siswa berkategori cukup mampu. 6,1 % siswa berkategori kurang mampu 
dan 24,2 % siswa berkategori tidak mampu. Nilai rata-rata seluruh siswa 
kelas VIII I yaitu 71,69 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas 
kemampuan menulis teks eskplanasi berdasarkan aspek struktur teks 
eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi termasuk ke dalam 
kategori mampu, yakni berada pada rentang nilai 66-79,99. 

 
1.1.1.2 Kemampuan Menulis Teks Eksplanasi Berdasarkan Aspek 

Ciri Kebahasaan Teks Eksplanasi 
Persentase kualitas kemampuan siswa dalam menulis teks eksplanasi 

berdasarkan aspek ciri kebahasaan teks eksplanasi yaitu : 36,4 % siswa 
berkategori sangat mampu. 42,4 % siswa berkategori mampu. 6,06 % 
siswa berkategori cukup mampu. 0 % siswa berkategori kurang mampu 
dan 15,2 % siswa berkategori tidak mampu.  

Nilai rata-rata seluruh siswa kelas VIII I yaitu 72,81 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa kualitas kemampuan menulis teks eskplanasi 
berdasarkan aspek ciri kebahasaan teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP 
Negeri 5 Kota Jambi termasuk ke dalam kategori mampu, yakni berada 
pada rentang nilai 66-79,99. 
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2. Pembahasan  
 

      Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kemampuan 
menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi. 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penilaian menulis teks eksplanasi 
yang ditulis oleh siswa dinilai berdasarkan aspek struktur dan ciri 
kebahasaan teks eksplanasi. 

Penjelasan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan 
menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi 
berkategori mampu dengan nilai rata-rata 72,24 yakni berada dalam 
rentang nilai 66-79,99. Berdasarkan hasil penilaian keseluruhan menulis 
teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi maka ada 19 
siswa berkategori sangat mampu. 5 siswa berkategori mampu. 3 siswa 
berkategori cukup mampu. 1 siswa berkategori kurang mampu dan 5 
siswa berkategori tidak mampu. Sedangkan, jika ditinjau dari persentase 
kemampuan menulis teks eksplanasi, maka ada 57,6 % siswa berkategori 
sangat mampu. 15,2 % siswa berkategori mampu. 9,1 % siswa 
berkategori cukup mampu. 3 % siswa berkategori kurang mampu dan 15,2 
% siswa berkategori tidak mampu. 

Hasil penilaian kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas 
VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi tersebut dapat diuraikan dari masing-
masing aspek penilaian, yaitu aspek struktur teks eksplanasi dan ciri 
kebahasaan teks eskplanasi. Menurut Kokasih (2017) struktur teks 
eksplanasi terdiri dari judul, identifikasi fenomena, penggambaran 
rangkaian kejadian dan ulasan. Sedangkan menurut Kokasih (2017) ciri 
kebahasaan teks eskplanasi terdiri dari penggunaan konjungsi kualitas, 
penggunaan konjungsi kronologis, penggunaan kata benda yang merujuk 
pada jenis fenomena dan penggunaan kata teknis atau peristilahan. 

Kemampuan siswa pada penerapan aspek struktur teks eskplanasi 
menunjukan bahwa siswa kelas VIII I berkategori mampu dengan nilai 
rata-rata 71,69 yakni berada pada rentang nilai 66-79,99.  

Dalam penerapan aspek struktur tersebut, sebanyak 20 siswa 
berkategori sangat mampu. Siswa tersebut menulis struktur teks 
eskplanasi sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan, yaitu  
judul, identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian dan 
ulasan.  

Sebanyak 2 siswa berkategori mampu. Hal itu tampak pada tulisan 
siswa yang tidak menerapkan kriteria judul, menerapkan kriteria 
identifikasi fenomena yang kurang sesuai dan menuliskan kriteria 
penggambaran rangkaian kejadian yang tidak tepat. 

Sebanyak  1 siswa berkategori cukup mampu. Hal itu tampak pada 
tulisan siswa yang menuliskan judul bukan dari fenomena alam, sosial 
atau budaya. Dalam identifikasi fenomena, siswa tersebut hanya 
menjelaskan defenisi dari judul yang dikemukakan. Sedangkan 
karakteristik umum tidak diterapkan. Selain itu, pada kriteria ulasan siswa 
tersebut hanya memberikan komentar atau penilaian tentang konsekuensi 
yang salah satunya sesuai dengan kejadian yang telah dipaparkan 
sebelumnya. 
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Sebanyak 2 siswa berkategori kurang mampu. Hal itu tampak pada 
tulisan siswa yang hanya menjelaskan defenisi dari judul yang 
dikemukakan. Sedangkan karakteristik umum tidak diterapkan. Siswa 
tersebut juga  tidak menerapkan kriteria penggambaran rangkaian 
kejadian dan ulasan. Selain itu, dari tulisan siswa tampak bahwa siswa 
tersebut menuliskan kriteria ulasan yang tidak tepat. 

Sebanyak  8 siswa berkategori tidak mampu. Hal itu tampak pada 
kriteria judul, ada siswa yang tidak menuliskan judul. ada siswa yang 
menuliskan satu judul kurang sesuai dengan fenomena alam, sosial atau 
budaya dan ada siswa yang menuliskan judul yang bukan fenomena alam, 
sosial atau budaya. Pada kriteria identifikasi fenomena, penggambaran 
rangkaian kejadian dan ulasan ditemukan siswa yang menulis kriteria 
tersebut dengan tidak tepat. Bahkan, ditemukan siswa yang sama sekali 
tidak menuliskan ketiga kriteria tersebut. 

Apabila ditinjau dari persentase kemampuan menerapkan aspek 
struktur teks eskplanasi, maka ada 60,6 % siswa berkategori sangat 
mampu. 6,1 % siswa berkategori mampu . 3 % siswa berkategori cukup 
mampu. 6,1 % siswa berkategori kurang mampu dan 24,2 % siswa 
berkategori tidak mampu.  

Selanjutnya, Kemampuan siswa pada penerapan aspek ciri 
kebahasaan teks eskplanasi menunjukan bahwa siswa kelas VIII I 
berkategori mampu dengan nilai rata-rata 72,81 yakni berada pada 
rentang nilai 66-79,99.  

Dalam penerapan aspek ciri kebahasaan tersebut, sebanyak 12 
siswa berkategori sangat mampu. Siswa tersebut menulis ciri kebahasaan 
teks eskplanasi sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditentukan, 
yaitu  penggunaan konjungsi kualitas, penggunaan konjungsi kronologis, 
penggunaan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena dan 
penggunaan kata teknis atau peristilahan  

Sebanyak, 14 siswa berkategori mampu. Hal itu tampak pada 
tulisan siswa yang hanya tidak menulis kriteria penggunaan konjungsi 
kualitas. Sebanyak 2 siswa berkategori  cukup mampu. Hal itu tampak 
pada tulisan siswa yang tidak menuliskan kata teknis. Siswa yang 
berkategori kurang mampu tidak ada..  

Sebanyak 5 siswa berkategori  tidak mampu. Hal itu tampak pada  
kriteria penggunaan konjungsi kualitas dan kronologis yang terdapat siswa 
yang tidak menulis sama sekali kedua konjungsi tersebut. Namun, pada 
kriteria kriteria penggunaan konjungsi kualitas dan kronologis ditemukan 
juga siswa yang menulis konjungsi tersebut, tetapi konjungsi tersebut 
bukan dari fenomena alam, sosial atau budaya. Selain itu, pada 
penggunaan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena dan 
penggunaan kata teknis atau peristilahan ditemukan siswa yang tidak 
menulis sama sekali kedua kriteria tersebut. Namun, ditemukan juga siswa 
yang menulis kriteria tersebut, namun kriteria tersebut bukan dari 
fenomena alam, sosial atau budaya. 

Apabila  dari persentase kemampuan menerapkan aspek ciri 
kebahasaan teks eskplanasi, maka ada 36,4  % siswa berkategori sangat 
mampu.   42,4 % siswa berkategori mampu . 6,06 % siswa berkategori 
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cukup mampu. 0 % siswa berkategori kurang mampu dan 15,2 % siswa 
berkategori tidak mampu.  

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian 
Saleh dalam skripsi yang berjudul “Kemampuan Siswa Kelas XI MIA2 
SMA Negeri 1 Gading Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Tahun 
Ajaran 2013/2014 dalam Menulis Teks Eksplanasi”, kualitas kemampuan 
siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi berada di bawah siswa kelas 
XI MIA2 SMA Negeri 1 Gading Kecamatan Gading Kabupaten 
Probolinggo. Kualitas kemampuan siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota 
Jambi dengan nilai rata-rata 72,24 berada pada kategori mampu 
sedangkan siswa kelas XI MIA2 SMA Negeri 1 Gading Kecamatan Gading 
Kabupaten Probolinggo dengan nilai rata-rata 86,59 berada pada kategori 
sangat mampu. Persamaan antara penelitian peneliti dengan Saleh 
adalah mengukur kemampuan siswa menulis teks eskplanasi. Perbedaan 
penelitian peneliti dengan Saleh yaitu : 1) peneliti memilih kelas VIII 
sebagai subjek penelitian sedangkan Saleh memilih siswa kelas XI 
sebagai subjek penelitian; 2) peneliti memilih SMP sebagai tempat 
penelitian sedangkan Saleh memilih SMA sebagai tempat penelitian. 

Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan hasil penelitian 
Klara Ken Laras dalam skripsi yang berjudul “Pembelajaran Menulis Teks 
Eksplanasi Pada Siswa Kelas XI SMA Global Madani Bandar Lampung 
Tahun Pelajaran 2015/2016”, kualitas kemampuan siswa kelas VIII I SMP 
Negeri 5 Kota Jambi berada di bawah siswa kelas XI SMA Global Madani 
Bandar Lampung. Kualitas kemampuan siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 
Kota Jambi dengan nilai rata-rata 72,24 berada pada kategori mampu 
sedangkan siswa kelas XI SMA Global Madani Bandar Lampung berada 
pada kategori sangat mampu dengan nilai rata-rata 80,34. Persamaan 
antara penelitian peneliti dengan Klara yaitu meneliti teks eskplanasi. 
Adapun perbedaannya yaitu 1) peneliti memilih kelas VIII sebagai subjek 
penelitian sedangkan Klara memilih siswa kelas XI sebagai subjek 
penelitian; 2) peneliti memilih SMP sebagai tempat penelitian sedangkan 
Klara memilih SMA sebagai tempat penelitian. 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan 
penelitian lain yang relevan. Hal ini disebabkan karena materi tentang teks 
eksplanasi pada kurikulum 2013 revisi 2017 diajarkan pada siswa kelas 
VIII SMP sedangkan pada penelitian lain yang relevan materi teks 
eksplanasi diajarkan pada siswa kelas XI SMA.  

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 
kelas VIII I masih berada pada kategori mampu. Hal ini disebabkan karena 
masih ditemukan siswa yang tidak mampu menerapkan kriteria dalam 
aspek struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi. Sebagai informasi, 
pada saat proses pembelajaran, guru hanya menggunakan metode 
konvensional saat mengajar. Selain itu, guru hanya menggunakan metode 
tanya jawab. Sehingga jika menggunaan metode tersebut, pasti siswa 
yang aktiflah yang akan terlibat dalam pembelajaran. Sedangkan siswa 
yang pasif tentu saja cenderung diam. Pada saat mengajar, guru hanya 
menggunakan buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Sehingga, 
faktor kurangnya referensi mengajar tersebut mendeskripsikan 
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kemampuan siswa kelas VIII I berada pada kategori mampu. Sebaiknya 
guru memperbanyak sumber belajar bagi siswa, agar siswa mampu 
menguasai materi pembelajaran dengan baik. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab IV, 
dapat disimpulkan bahwa kualitas kemampuan menulis teks eskplanasi 
siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi berada pada kategori mampu 
dengan nilai rata-rata 72,24.  Hasil penilaian kemampuan menulis teks 
eksplanAsi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi dari masing-
masing aspek penilaian adalah sebagai berikut: Kemampuan menulis teks 
eksplanasi siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota Jambi dilihat dari aspek 
struktur berada pada kategori mampu dengan nilai rata-rata 71,69. 
Sedangkan kemampuan menulis teks eksplanasi siswa kelas VIII I SMP 
Negeri 5 Kota Jambi dilihat dari aspek ciri kebahasaan berada pada 
kategori mampu dengan nilai rata-rata 72,81. 

 
Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, penulis mengemukakan 
saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Saran yang dapat 
peneliti sampaikan sebagai berikut: Mengingat hasil penelitian 
menunjukan bahwa kemampuan siswa kelas VIII I SMP Negeri 5 Kota 
Jambi dalam menulis teks eksplanasi berkategori mampu, disarankan 
agar siswa dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi. 
Tetapi untuk aspek struktur teks eskplanasi diharapkan kepada guru lebih 
intensif dalam mengajarkan.  
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