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ABSTRAK 

 Penelitian ini memusatkan perhatian pada karakteristik dan kualitas jalinan 

butir-butir pikiran pada tulisan ekspositif (TE) siswa SMP di Kabupaten 
Merangin. Melalui ancangan kuantitatif-kualitatif, didekripsikan hasil-hasil 
penelitian sebagai berikut. (1) Karakteristik yang paling banyak digunakan oleh 

siswa adalah Sudut Pandang (43,5%), Umum-Khusus (25,6%), Contoh (7,6%), 
Klimak-Antiklimak (5,1%), Sebab-Akibat (5,1%), dan Klasifikasi (5,1%); (2) 

Karakteristik yang paling sedikit digunakan adalah Perbandingan dan 
Pertentangan (2,5%), Analogi (2,5%), dan Proses (2,5%); (3) Karakteristik yang 
tidak dipilih siswa adalah Definisi Luas/DL (0%); (4) Hanya 33,3% TE yang 

sempurna bagian-bagiannya; (5) 10 orang telah membuat TE dengan kualitas 
jalinan butir-butir pikiran kategori Sangat Baik (SB), 9 orang kategori Baik (B), 6 

orang kategori Cukup Baik (CB), dan 14 orang kategori Kurang Baik (KB); (4) 10 
orang TE-nya berkualitas baik, dan 29 orang TE-nya belum berkualitas baik. 
Berdasarkan hasil penelitian disampaikan saran-saran: (1) Guru Bahasa Indonesia 

SMP perlu memberi kesampatan lebih banyak kepada siswa untuk berlatih 
mengembangkan kemampuan menulis melalui pembelajaran saintifik; (2) 

Pembelajaran menulis di SMP hendaknya bersumber pada materi pembelajaran 
autentik; (3) Materi pembelajaran menulis perlu menekankan aspek-aspek syarat 
koherensi dan kohesi karangan, penggunaan pemarkah-pemarkan transisi, kata 

ganti, sinonim, pengulangan, dan kata perangkai (konjungsi).  

Kata-kata kunci: menulis, eksposisi, SMP, Merangin.  

Pendahuluan 

Keterampilan menulis (writing skills) merupakan bagian dari empat 

keterampilan berbahasa. Bagian lain dari keempat keterampilan tersebut adalah 

keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara (speaking 

skills), dan keterampilan membaca (reading skills). Pemerolehan keempat 

keterampilan berbahasa tersebut melalui suatu hubungan urutan yang teratur. 

Keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai manusia adalah menyimak 
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atau mendengarkan, kemudian berbicara, membaca, dan yang terakhir 

keterampilan menulis. Berbeda dengan keterampilan menyimak dan berbicara,  

keterampilan membaca dan menulis dapat dikuasai manusia melalui proses 

belajar.  

Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut, menulis pada umumnya 

dipandang sebagai keterampilan yang paling sulit untuk dikuasai. Hal itu karena 

menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat; melainkan 

juga mengembangkan dan menuangkan butir-butir pikiran-pikiran dalam suatu 

struktur tulisan yang teratur. Menulis juga merupakan keterampilan yang 

kompleks, karena tidak hanya menuangkan ide tetapi juga menuangkan gagasan, 

konsep, perasaan, dan kemauan (Budiyono, 1992:2).  

Kemampuan untuk menuangkan dan mengembangkan butir-butir pikiran ke 

dalam suatu rangkaian kalimat yang runtut dan sistematis, serta keterampilan  

menuangkan ide, gagasan, konsep, perasaan, dan kemauan menjadi salah satu 

syarat bagi seseorang untuk dapat menulis dengan baik. Ada kalanya seseorang 

pandai dalam berbicara namun tidak lihai menulis. Karena itu, menulis acap kali 

menjadi kendala utama bagi seseorang mahasiswa dalam menulis tugas akhirnya 

sebagai syarat kelulusannya.  Untuk mampu menulis dengan baik, membutuhkan 

latihan dalam waktu yang lama dan intensif.  

Kurikulum 2013 menaruh perhatian yang cukup besar terhadap aspek 

pembelajaran keterampilan menulis, pada tiap jenjang pendidikan. Pada jenjang 

SMP, keterampilan menulis yang dipelajari dalam mata pelajaran Bahasa 

Indonesia adalah menulis berbagai jenis karangan, yaitu eksposisi, narasi, 

deskripsi, argumentasi, dan persuasi.  

Pada Kurikulum 2013, ada empat kelompok kompetensi inti yang saling 

terkait, yaitu aspek: (1) sikap keagamaan, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan , dan 

(4) penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari 

kompetensi dasar (KD) dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa 

pembelajaran secara integratif. Acuan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 

pada Kompetensi Inti ke-4 adalah “mencoba, mengolah, menyaji, dan menalar  
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dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 

mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama 

dalam sudut pandang/teori” (Kemendikbud, 2013:6). 

Mengacu pada pada ranah abstrak Kompetensi Inti ke-4, maka 

pembelajaran menulis dapat dimulai dengan memahamkan siswa untuk membuat 

karangan yang baik, didahului dengan menyusun butir-butir pikiran. Selanjutnya, 

para siswa dapat diarahkan agar mampu mengembangkan butir-butir pikiran 

tersebut ke dalam karangan yang runtut dan sistematis. Adapun sumber butir-butir 

pikiran siswa dapat digali dari peristiwa yang autentik, yang terjadi secara nyata 

dalam kehidupan para siswa, baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan 

masyarakat.  

Materi pembelajaran menulis yang autentik dapat juga digali dari tulisan 

siswa yang bersangkutan. Tulisan siswa dapat dijadikan sebagai rujukan materi 

pembelajaran menulis di SMP. Agar tulisan siswa dapat dijadikan materi 

pembelajaran maka sebelumnya tulisan tersebut perlu dianalisis karakteristik dan 

kualitasnya. Hasilnya dideskripsikan, kemudian dipakai sebagai materi 

pembelajaran menulis. Jadi, materi pembelajaran diperoleh dari tulisan siswa 

sendiri. Cara ini memungkinkan proses pembelajar berlangsung menarik dan 

menyenangkan karena hasil karya siswa menjadi materi pembelajaran. Cara inilah 

yang disebut sebagai autentik.  

  

Pengamatan penulis menunjukkan bahwa pembelajaran menulis kurang 

diminati oleh siswa SMP. Pembelajaran menulis cenderung dipandang sebagai 

kegiatan yang berat. Beberapa guru yang dimintai pendapatnya melalui kuisioner 

menyatakan, pembelajaran menulis pada siswa SMP di Kabupaten Merangin 

belum terlaksana dengan maksimal. Hal itu dapat dibuktikan rendahknya hasil 

belajar siswa. Rata-rata siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan, yakni 75. Kurangnya minat siswa untuk menulis karena 

pembelajaran menulis tidak bertumpu pada sumber-sumber belajar yang autentik.  
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Agar diperoleh deskripsi yang konkret, maka penelitian ini memusatkan 

perhatian pada karakteristik dan kualitas jalinan butir-butir pikiran yang dibuat 

oleh siswa SMP di Kabupaten Merangin, yang dapat diamati dalam karangan 

yang mereka buat. Jalinan butir-butir pikiran merupakan aspek yang paling 

mendasar dalam kegiatan menulis. Jika siswa telah mampu menyusun butir-butir 

pikiran dengan kualitas yang baik, maka dapat diharapkan karangan siswa akan 

baik pula. Deskripsi yang diperoleh dari analisis karangan dapat digunakan untuk 

menetapkan langkah-langkah pembelajaran menulis, menyusun materi 

pembelajaran, dan mengurutkan kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP.    

Kajian Pustaka 

Esai adalah “sepotong  tulisan (karangan pendek) berbentuk prosa tentang 

suatu masalah” (Procter (Ed), 1983: 372). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) dijelaskan bahwa esai adalah “karangan prosa yang membahas suatu 

masalah secara sepintas lalu berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya” 

(Depdikbud,1995:270). Tulisan esai merupakan bentuk tulisan yang 

mengungkapkan persoalan yang terdapat di dalamnya sebatas ketertarikan 

penulisnya mengenai persoalan tersebut (Djuharie dan Suherli, 2001). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahasan pada suatu tulisan esai tidak begitu 

mendalam. Esai merupakan bagian (sepotong) dari sebuah tulisan, tetapi dapat 

juga esai diartikan sebagai sebuah karangan pendek yang utuh. Hal yang 

dipersoalkan tidak dibahas secara mendalam. Pada penelitian ini, tulisan esai ini 

merujuk pada arti bahwa esai merupakan sebuah tulisan pendek yang utuh (bukan 

bagian dari suatu tulisan) dan hal yang dipersoalkan dibahas secara sepintas lalu.   

Esei utuh terdiri atas beberapa paragraf. Meskipun terdiri atas beberapa 

paragraf, esei membahas satu topik. Topik yang ada pada esei itu dibagi menjadi 

beberapa subtopik yang lebih kecil, yang kemudian ditulis dalam beberapa 

paragraf yang panjangnya sesuai dengan tingkat pentingnya setiap subtopik. 

Semua paragraf yang  ditulis  untuk mengembangkan satu topik besar tersebut 
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diikat menjadi satu oleh pikiran pendahuluan dan pikiran penyimpulan (Wahab 

dan Lestari, 1999:49). 

Setiap esai mempunyai pendahuluan, isi (batang tubuh), dan simpulan 

(Kirszner and Mandel, 1980: 17-18). Esei utuh yang baik, biasanya terdiri atas 

tiga bagian, yaitu (1) satu pikiran pendahuluan (P-Pdh), (2) beberapa pikiran 

penjelas (P-Pjl), dan (3) satu pikiran penyimpulan (P-Pyp) (Wahab & Lestari, 

1999:49). Karena itu, untuk dapat membangun STE utuh yang baik, seorang 

penulis harus memahami dan dapat menerapkan pengembangan paragraf sesuai 

fungsi dan posisi serta persyaratannya, sehingga terbangun STE yang utuh.  

Tulisan Esei (TE) yang baik tercermin pada aspek-aspek pembangunnya, 

yaitu pemaparan isi, penerapan retorika, dan penerapan kebahasaannya 

(Budiyono, 2010: 27-28). Pemaparan isi meliputi unsur-unsur penulisan 

pernyataan tesis,  pengembangan pernyataan tesis ke dalam paragraf isi, dan 

pembinaan relevansi isi dengan topik. Penerapan aspek retorika meliputi 

penyusunan paragraf-paragraf sesuai fungsinya (pendahuluan, penjelas, dan 

simpulan) dan persyaratannya (kelengkapan unsur, kesatuan, keruntutan, dan 

koherensi). Penerapan aspek kebahasaan berhubungan dengan penyusunan 

kalimat efektif, pilihan kata, dan penerapan ejaan dan tanda baca. 

Telah dijelaskan bahwa TE yang baik tercermin pada aspek-aspek 

pembangunnya, yaitu pemaparan isi, penerapan retorika, dan penerapan 

kebahasaannya. Hal-hal tersebut akan menentukan pengembangan paragraf dalam 

rangka penulisan TE.  

Pemaparan isi TE meliputi unsur-unsur penulisan pernyataan tesis,  

pengembangan pernyataan tesis ke dalam paragraf isi, dan pembinaan relevansi isi 

dengan topik. Menurut Syafi’ie (1988:52), tesis adalah gagasan sentral mengenai 

perihal pokok tulisan yang merupakan landasan bagi kegiatan dalam proses 

penulisan. Dalam TE, pernyataan tesis dinyatakan dalam P-Pdh (Wahab & 

Lestari, 1999:51).  

Pengembangan pernyataan tesis ke dalam paragraf isi tecermin dalam 

paparan rincian bawahan dalam batang tubuh tulisan. Rincian bawahan itu berasal 
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dari gagasan sentralnya. Relevansi isi dengan topik tulisan tecermin dari adanya 

keharmonisan uraian pada beberapa P-Pjl dengan topik tulisan. Pemaparan isi 

tulisan merupakan penyusunan kembali pernyataan tesis dan rincian-rincian 

bawahan pada kerangka tulisan ke dalam sebuah tulisan yang sedang dikerjakan. 

Penerapan retorika TE berhubungan erat dengan penerapan paragraf-

paragraf (1) sesuai fungsi dan posisinya dan (2) persyaratannya. Penerapan 

paragraf sesuai fungsinya,  mencakup P-Pdh, P-Pjl, dan P-Pyp (Syafi’ie, 1988:158 

dan Keraf, 1994:62). Penerapan paragraf sesuai persyaratannya, mencakup 

kelengkapan unsur, kesatuan, keruntutan, dan koherensi. Hal-hal tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam 

rangka penulisan sebuah tulisan esai. 

Paragraf-paragraf yang akan dikembangkan dalam TE disesuaikan dengan 

fungsi dan posisinya masing-masing. Pengembangan P-Pdh disesuaikan dengan 

ciri-ciri P-Pdh yang akan diposisikan pada bagian awal tulisan. Pengembangan 

beberapa P-Pjl disesuaikan dengan ciri-ciri P-pjl yang akan diposisikan pada 

bagian tengah tulisan. Pengembangan P-Pyp disesuaikan dengan ciri-ciri P-Pyp 

yang akan diposisikan pada bagian akhir tulisan. 

P-Pdh mempunyai beberapa maksud, yaitu (1) menarik perhatian pembaca 

terhadap tulisan yang akan disajikan, (2) memberikan harapan kepada pembaca, 

dan (3) membentuk penalaran pada diri pembaca untuk membaca seluruh tulisan 

itu (Syafi'ie, 1988:158 dan Keraf, 1994:63). Karena itu, P-Pdh harus mampu 

menarik perhatian pembaca. Apabila P-Pdh mampu menarik pembaca, maka 

pembaca tertarik kepada karangan yang dihadapinya sehingga mau membacanya 

sampai selesai. 

Setelah membaca P-Pdh, pembaca memperoleh informasi tentang  harapan. 

Harapan tersebut berupa informasi yang akan pembaca peroleh dalam tulisan yang 

akan dibacanya. Adanya dorongan ingin mewujudkan harapan itu, pembaca akan 

membaca isi tulisan sampai selesai. Harapan memperoleh informasi yang menarik 

itu juga merupakan alasan mengapa ia merasa harus membaca tulisan sampai 

selesai. 
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Menurut Keraf (1980:64) ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk 

menarik minat pembaca. Cara-cara itu adalah (1) memulai dengan sebuah kutipan, 

peribahasa,  atau  anekdot; (2) memulai dengan batasan arti pokok suatu subjek; 

(3) menunjukkan mengapa  subjek  itu  sangat  penting; (4)  membuat  tantangan  

atas  suatu pernyataan; (5) menciptakan  suatu  kontras  yang  menarik; (6) 

mengungkapkan pengalaman pribadi; (7) menyatakan maksud dan tujuan dari 

karangan itu; dan (8) mengajukan pertanyaan-pertanyaan.         

P-Pjl adalah semua paragraf yang terdapat di antara P-Pdh dan P-Pyp 

(Keraf, 1980:65 dan Syafi'ie, 1988:160). Oleh Wahab dan Lestari (1999:53), 

paragraf itu disebut paragraf isi, yaitu berisi uraian atau penjelasan isi tulisan yang 

dijabarkan pada batang tubuh tulisan. Inti persoalan yang akan dikemukakan 

penulis terdapat dalam paragraf tersebut. Karena itu, dalam mengembangkan P-Pjl 

harus memperhatikan hubungan antara paragraf-paragraf yang ada secara teratur 

dan logis. 

P-Pjl mempunyai dua macam fungsi, yaitu (1) sebagai pembawa berbagai 

uraian atau penjelasan ide-ide pokok yang disampaikan oleh penulis, dan (2) 

mempertahankan perhatian pembaca (Syafi'ie, 1988:160). Harapan memperoleh 

berbagai macam informasi yang disebutkan dalam P-Pdh, diwujudkan pada P-Pjl. 

Pada hakikatnya, P-Pjl menyajikan isi tulisan. Apabila seseorang selesai membaca 

seluruh P-Pjl serta memahami isinya, berarti ia telah menguasai isi tulisan yang 

dibacanya. Agar pembaca mau membaca seluruh P-Pjl dalam tulisan, setiap P-Pjl 

itu disusun sedemikian rupa sehingga pembaca bertahan membaca sampai selesai. 

P-Pyp berfungsi sebagai pengakhir dari TE. Tulisan yang membicarakan 

pokok-pokok ilmiah atau politis, ramalan masa depan merupakan suatu simpulan 

yang sangat baik. Tulisan yang kontroversial (mengembangkan pikiran-pikiran 

atau argumen-argumen yang segar), simpulan yang paling baik ialah ringkasan 

persoalan dijalin dengan pandangan pribadi penulis. Tulisan biografi, penilaian 

terakhir atas karya dan pengaruh orang tersebut merupakan simpulan yang paling 

baik.Tulisan yang berisi uraian mengenai pergerakan atau suatu aktivis yang 
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khusus, simpulan yang baik berisi pernyataan tentang tidak adanya suatu 

persoalan. 

Paragraf-paragraf yang akan dikembangkan dalam TE, selain disesuaikan 

dengan fungsi dan posisinya, juga disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan 

yang diterapkannya. Persyaratan-persyaratan tersebut mencakup empat unsur, 

yaitu kelengkapan unsur, kesatuan, keruntutan, dan koherensi paragraf.  

Paragraf dikatakan memiliki kelengkapan unsur apabila paragraf tersebut 

memenuhi dua syarat, yaitu (1) memiliki ide pokok yang diungkapkan dalam 

kalimat topik dan (2) memiliki kalimat penunjang memadai yang fungsinya 

memberikan penjelasan kepada ide pokok tersebut. Dengan demikian, kualitas 

penerapan kelengkapan unsur paragraf didasarkan kepada pemenuhan kedua 

syarat tersebut sebagai kriterianya. 

Paragraf dikatakan memiliki kesatuan apabila paragraf itu memenuhi dua 

syarat, yaitu (1) hanya memiliki satu ide pokok, dan (2) kalimat-kalimat yang 

mengandung ide-ide bawahan, semuanya secara bersama-sama mendukung ide 

pokok tersebut (Parera, 1984:16; Keraf, 1980:67). Apabila dalam paragraf 

terdapat ide atau gagasan bawahan yang menyimpang dengan ide pokok, paragraf 

tersebut dikatakan tidak memenuhi syarat kesatuan. 

Paragraf dikatakan memiliki unsur keruntutan apabila ide-ide yang 

diungkapkan dalam paragraf tersebut tersusun secara urut dan sistematis, sehingga 

tidak ada ide yang melompat-lompat. Adanya penyajian ide-ide secara urut dan 

sistematis akan memudahkan pembaca memahami pesan-pesan yang hendak 

disampaikan dalam paragraf tersebut (Lorch, 1984). Dengan adanya penyampaian 

ide-ide secara berurutan dan sistematis pada suatu paragraf, pembaca akan mudah 

dan cepat memahami isi paragraf yang bersangkutan.    

Paragraf dikatakan memiliki unsur koherensi apabila memiliki kekompakan 

hubungan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalimat-kalimat tersebut 

terjalin secara erat dan saling mendukung, sehingga paragraf mudah dipahami dan 

enak dibaca. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa paragraf yang memenuhi 

syarat koherensi apabila paragraf tersebut memiliki dua ciri, yaitu (1) kalimat-
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kalimat dalam paragraf terjalin erat dan saling mendukung serta (2) paragraf 

mudah dipahami dan enak dibaca (Tarigan, 1986:37).  

Sebuah tulisan utuh merupakan jalinan butir-butir pikiran yang bertumpu 

pada topik tulisan. Topik tulisan disebut juga “pokok pikiran”. Pada sebuah 

tulisan, pokok pikiran dirinci menjadi butir-butir pikiran bawahan, yang 

selanjutnya setiap butir pikiran tersebut berkedudukan sebagai “pikiran utama” 

pada tiap-tiap paragraf yang akan dikembangkan. Tiap-tiap butir pikiran utama 

paragraf dijalin dengan beberapa butir pikiran penjelas. Butir pikiran utama 

paragraf dikembangkan menjadi “kalimat utama” dan butir-butir “pikiran 

penjelas” dikembangkan menjadi beberapa “kalimat penjelas”. Pengembangan 

dan jalinan sebuah kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas, terbangun 

paragraf. Jalinan beberapa paragraf yang telah terbangun dan bertumpu pada 

sebuah topik tersebut merupakan sebuah tulisan utuh. 

Paragraf yang baik, jalinan butir-butir pikirannnya juga baik. Agar tercipta 

paragraf  yang baik, ada empat persyaratan yang perlu diterapkan, yaitu (a) 

kelengkapan unsur, (b) kesatuan, (c) keruntutan, dan (d) koherensi (McCrimmon, 

1963:69). Menurut McCrimmon (1963:69), paragraf dikatakan lengkap apabila 

berhasil menerangkan apa yang seharusnya diterangkan. Paragraf tersebut harus 

memiliki (1) ide pokok yang diungkapkan dalam kalimat topik dan (2) kalimat 

penunjang yang memadai yang berfungsi memberikan penjelasan ide pokok 

tersebut. Sesuai dengan pendapat itu, Wahab dan Lestari (1999:31) menjelaskan 

bahwa paragraf yang baik berisi unsur-unsur yang diperlukan untuk 

mengungkapkan satu pikiran yang lengkap.  Unsur-unsur  yang  diperlukan  

dalam setiap paragraf ialah (1) kalimat topik, (2) kalimat-kalimat penunjang, dan 

(3) kalimat penyimpul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kelengkapan 

paragraf mengacu kepada adanya kalimat topik pada suatu paragraf dan adanya 

kalimat-kalimat penunjang secara memadai yang memberikan penjelasan pada ide 

pokok dalam paragraf tersebut. 

Kesatuan paragraf disebut juga keutuhan. Suatu paragraf dikatakan utuh 

apabila dalam paragraf itu terdapat hanya satu ide pokok (McCrimmon,1963:74; 
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Wahab dan Lestari, 1999:36; Syafi’ie, 1988:151). Ide pokok (pikiran utama) 

tersebut dijelaskan dengan pikiran-pikiran bawahan. Kaitannya dengan hal 

tersebut,  Gunawan (2011:17) menyatakan bahwa “pada hakikatnya menulis 

paragraf merupakan kegiatan menjelaskan pikiran utama (ide pokok)”.  Semua 

kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama mendukung ide pokok 

yang sama. Apabila dalam paragraf tersebut terdapat gagasan atau penjelasan 

yang menyimpang dengan ide pokok, maka paragraf tersebut dikatakan tidak 

memiliki kesatuan atau keutuhan. 

Ide pokok  dalam suatu paragraf ada yang diungkapkan secara eksplisit ada 

pula secara implisit. Ide pokok paragraf yang dikemukakan secara eksplisit 

dinyatakan dalam sebuah kalimat, yaitu kalimat topik. Kalimat-kalimat lainnya 

berisi informasi atau penjelasan yang berkaitan dengan ide pokok tersebut. Ide 

pokok paragraf yang dinyatakan secara implisit tersembunyi atau merupakan 

simpulan dari keseluruhan isi paragraf itu. Kalimat topiknya menyebar pada 

keseluruhan paragraf, dan biasanya digunakan dalam tulisan deskripsi. 

Kalimat-kalimat dalam paragraf perlu ditulis secara runtut 

(McCrimmon,1963:75). Paragraf dikatakan runtut apabila ide-ide yang 

diungkapkan dalam paragraf tersebut tersusun secara runtut atau sistematis, 

sehingga tidak ada ide yang melompat-lompat. Adanya penyajian ide-ide secara 

runtut dan sistematis akan memudahkan pembaca memahami pesan-pesan yang 

hendak disampaikan dalam paragraf tersebut (Lorch, 1984). Dengan adanya 

penyampaian ide-ide secara runtut dan sistematis pada suatu paragraf, pembaca 

akan mudah dan cepat memahami isi paragraf yang bersangkutan.    

Paragraf yang baik juga mempersyaratkan koherensi, kalimat-kalimatnya 

saling berhubungan secara kompak (Smith and Liedlich, 1977:85). Menurut 

McCrimmon (1963:82), paragraf yang koheren adalah paragraf yang kalimat-

kalimatnya terjalin secara erat. Dengan demikian, semua kalimat yang ada pada 

suatu paragraf harus saling berkaitan dan saling mendukung.Bahkan, agar 

paragraf tersebut memenuhi unsur koherensi, tidak boleh ada satu kalimat pun 

yang tidak memiliki kaitan dengan kalimat lainnya. 
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Pengembangan paragraf berkaitan dengan (a) kemampuan memerinci secara 

maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan dan (b) kemampuan 

mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur (Keraf, 1980:84). 

Menurut Syafi,ie (1988:157), untuk memerinci gagasan utama dan mengurutkan 

gagasan bawahan,  yang perlu ditempuh ada tiga langkah. Pertama, memikirkan 

ide pokok yang akan ditulis. Kedua, memikirkan informasi yang logis 

dikemukakan agar pembaca dapat memahami ide pokok penulis. Ketiga, 

memikirkan tentang cara menyampaikan informasi. 

Pengembangan paragraf, baik dalam hal memerinci ide pokok maupun 

mengurutkan rincian-rincian dengan teratur, dapat diwujudkan melalui 

penggunaan bermacam-macam cara atau pola pengembangan paragraf. Pemakaian 

pola-pola pengembangan paragraf bergantung dari sifat paragrafnya. Dasar 

pengembangan paragraf dapat terjadi karena adanya (1) hubungan alamiah, (2) 

hubungan logis, serta (3) ilustrasi- ilustrasi.  

Sesuai dengan dasar pengembangan paragraf, ada beberapa pola yang dapat 

dipakai untuk mengembangkan paragraf, yaitu klimaks dan anti klimas, sudut 

pandangan, perbandingan-pertentangan, analogi, contoh, proses, sebab-akibat, 

umum-khusus, klasifikasi, dan definisi luas (Keraf, 1980:84-98). Tiap-tiap cara itu 

memiliki ciri-ciri tersendiri. Dalam pengembangan paragraf, setiap paragraf tidak 

harus hanya menggunakan salah satu dari pola-pola tersebut, tetapi bisa saja 

sebuah paragraf sekaligus menggunakan beberapa pola pengembangan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan ancangan deskriptif kuantitatif-kualitatif  (mix 

method). Ancangan tersebut sesuai karena penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan data dari dua sisi, yaitu mengumpulkan data pada satu populasi 

tertentu dalam jumlah yang banyak untuk mengetahui tingkat persebaran dan 

homogenitas suatu fenomena, dan tujuan penelitian ini menghendaki fenomena 

yang muncul (data) diinterpretasi dan dimaknai secara mendalam. Dengan kata 

lain, penelitian ini menghendaki langkah-langkah interpretif agar fenomena yang 
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muncul dapat disimpulkan dan memiliki makna yang dapat dipahami. Langkah-

langkah tersebut masuk dalam paradigma kuakitatif.  

Ancangan yang bersifat kuantitatif dilakukan pada tahap pencarian 

distribusi frekuensi dan pencarian kategori-kategori. Adapun ancangan yang 

bersifat kualitatif dilakukan pada tahap pemberian makna atas fenomena yang 

muncul pada data penelitian terkumpul.  

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi. Populasi 

penelitian ini adalah semua tulisan esai ekspositif yang dihasilkan oleh siswa 

kelas II SMP di Kabupaten Merangin. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan 

secara bertahap. Pertama, penentuan sampel SMP. Dari seluruh SMP Negeri di 

Kabupaten Merangin, diambil secara acak-bertujuan (purposive random 

sampling) sekitar 25%-nya. Dari 20 SMP negeri diambil 5 SMP, 3 SMP di dalam 

kota kabupaten, dan 2 SMP di luar kota kabupaten. Kelima SMP yang dipilih 

adalah SMP yang berkategori baik/ favorit menurut informasi dari dinas 

pendidikan setempat selaku regulator dan pemangku kebijakan, dengan tujuan 

untuk mendapatkan sampel siswa yang baik pengetahuan menulisnya. Kedua, 

setiap SMP diambil sampel siswa kelas 2 (kelas VIII) sebagai kelas sasaran. 

Selanjutnya, dari jumlah siswa kelas sasaran yang dijadikan sampel diambil 25%  

hasil tulisan esai ekspositif sebagai data penelitian ini.   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes menulis esai 

ekspositif. Validitas dan reliabilitas yang digunakan masing-masing adalah 

validitas isi dan reliabilitas antarpenilai (scorer reliablelity) (Djiwandono, 1996; 

Archer & Schawrtz, 1966). 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data dengan langkah-

langkah: (1) Siswa sampel diberi tugas menulis sesuai dengan ketentuan yang ada 

pada instrumen, (2) Tulisan siswa sampel dikumpulkan, kemudian dijadikan data 

penelitian. Selanjutnya tulisan sampel tersebut akan dianalisis. 

Analisis data dilakukan dalam dua cara, yaitu kuantitatif dan kualitatif. 

Analisis kuantitatif dilakukan melalui langkah-langkah berikut: (1) pencarian 

distribusi frekuensi sesuai karakteristik dan kualitas jalinan pikiranya; (2) 
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pengategorian distribusi frekuensi berdasarkan kualitasnya, mengacu pada 

Ferguson (1985:17-28) dan Ary dkk. (1982:150-152); (3) penghitungan 

persentase tiap-tiap unsur karakteristik dan kualitas; dan (4) pemaparan hasil 

sesuai urutan tinjauannya. Adapun analisis kualitatif dilakukan dengan langkah-

langkah berikut: (1) pemilihan dan pengelompokan data sesuai tinjauan; dan (2) 

memberi makna tiap-tiap wujud karakteristik dan kualitas jalinan butir-butir 

pikiran yang ada pada tulisan siswa. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa: (1) Karakteristik jalinan butir-butir 

pikiran yang paling banyak digunakan oleh siswa adalah SP (43,5%), kemudian 

UK (25,6%), CNT (7,6%), KAK (5,1%), SA (5,1%), dan KL (5,1%); (2) 

Karakteristik yang paling sedikit digunakan oleh siswa adalah PDP (2,5%), AN 

(2,5%), dan PR (2,5%); (3) Karakteristik yang tidak dipilih siswa adalah DL (0%).  

Pertama, SP dan UK adalah karakteristik yang paling banyak dipilih oleh 

siswa. CNT, KAK, SA dan KL adalah karateristik yang dikenal dan dikuasai oleh 

sebagian dari siswa. Hanya sebagian kecil siswa yang mengenal dan menguasai 

PDP, AN, dan PR. Karateristik yang tidak dikenal/ dikuasai oleh siswa adalah DL.  

Dari klasifikasi tersebut karakteristik jalinan butir-butir pikiran dapat 

diklasifikasikan dalam 3 ketegori, yakni Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R). 

Kategori T jika dipilih oleh siswa dalam prosentasi 30-45%. Kategori S jika 

dipilih oleh 15-29% siswa; sedangkan kategori R jika dipilih oleh 0-14%. 

Berdasarkan katerorisasi di atas, maka karakteristik jalinan butir-butir pikiran 

kategori SP ada pada posisi T; kategori UK ada pada posisi S; dan kategori CNT, 

KAK, SA, KL, PDP, AN, PR, dan DL ada pada kategori R.  

Simpulan dan Saran  

Dari analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut. Karakteristik yang paling banyak digunakan oleh siswa adalah Sudut 

Pandang/SP (43,5%), kemudian Umum-Khusus/UK (25,6%), Contoh/CNT 
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(7,6%), Klimak-Antiklimak/KAK (5,1%), Sebab-Akibat/SA (5,1%), dan 

Klasifikasi/KL (5,1%). Karakteristik yang paling sedikit digunakan oleh siswa 

adalah Perbandingan dan Pertentangan/PDP (2,5%), Analogi/AN (2,5%), dan 

Proses/PR (2,5%). Karakteristik yang tidak dipilih siswa adalah Definisi Luas/DL 

(0%).  

SP dan UK adalah karakteristik yang paling banyak dipilih oleh siswa. 

Artinya, karakteristik inilah yang paling dikenal atau dikuasai oleh siswa.  CNT, 

KAK, SA dan KL adalah karateristik yang dikenal dan dikuasai oleh sebagian dari 

siswa. Hanya sebagian kecil siswa yang mengenal dan menguasai PDP, AN, dan 

PR. DL adalah karateristik yang tidak dikenal/ dikuasai oleh siswa.  

Dilihat dari tingkat kesulitan dalam penyusunannya, karakteristik jalinan 

butir-butir pikiran kategori SP ada pada posisi Tinggi/T; kategori UK ada pada 

posisi Sedang/T; dan kategori CNT, KAK, SA, KL, PDP, AN, PR, dan DL ada 

pada kategori Rendah/R. 

Dilihat dari segi pemenuhan bagian-bagian karangan diketahui bahwa: (1) 

seluruh karangan TE siswa (100%) memiliki bagian P-Pdh dan P-Pjl, (2) hanya 13 

TE  (33,3) yang memiliki bagian P-Pyp. Dengan demikian, dari 39 karangan TE 

yang dianalisis hanya 33,3% yang sempurna bagian-bagiannya, yaitu memiliki 

bagian P-Pdh, P-Pjl, dan P-Pyp. 

Dari 39 orang subjek, 10 orang telah membuat TE dengan kualitas jalinan 

butir-butir pikiran kategori Sangat Baik (SB), 9 orang kategori Baik (B), 6 orang 

kategori Cukup Baik (CB), dan 14 orang kategori Kurang Baik (KB). Deskripsi 

selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

Dari 39 siswa yang diteliti hanya 10 orang yang TE-nya memenuhi syarat, 

baik dari segi karakteristik maupun kualitas jalinan butir-butir pikirannya. Sisanya 

sebanyak 29 orang ada sebagian yang telah memenuhi karakteristik TE yang baik 

namun kualitas jalinan butir-butir pikirannya masih belum baik. Ada pula yang 

karakteristik maupun kualitas jalinan butir-butir pikiran keduanya kurang baik. 

Berdasarkan simpulan di atas, disampaikan saran-saran sebagai berikut. 

Guru Bahasa Indonesia SMP perlu memberi kesampatan lebih banyak kepada 
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siswa untuk berlatih mengembangkan 4 aspek kemampuan berbahasa, khususnya 

menulis melalui pembelajaran saintifik dengan tiga model yang dapat dipilih 

sesuai ketentuan Kurikulum 2013 (discovery learning, problem based learning, 

dan project based learning). Keempat model pembelajaran saintifik tersebut 

semuanya memberi kesempatan yang luas kepada para siswa untuk menunjukkan 

kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melalui 5 urutan, yaitu 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan 

mengomunikasikan.  

Pembelajaran menulis di SMP hendaknya bersumber pada materi 

pembelajaran autentik, misalnya dengan menganalisis tulisan siswa sendiri agar 

mereka memperoleh pengalaman yang lebih mendalam tentang menulis dan guru 

dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan.  

Materi pembelajaran menulis perlu menekankan aspek-aspek syarat 

koherensi dan kohesi karangan, penggunaan pemarkah-pemarkan transisi, kata 

ganti, sinonim, pengulangan, dan kata perangkai (konjungsi).  
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