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ABSTRAK 

SUTAJI PAMUNGKAS, NIM : 1611100029. "Peningkatan Keterampilan 

Menulis Teks Eksposisi dengan Metode Pembelajaran Think, Talk, Write (Pikirkan, 

Diskusikan, Tuliskan) pada Siswa Kelas VII C SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul 

Tahun Ajaran 2018/2019". Skripsi.Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 

dan Daerah; JurusanPendidikan Bahasa; Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; 

Universitas WidyaDharma Klaten, 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1)  Mengetahuiproses 

pembelajaran menulis teks eksposisi pada  siswa kelas VII C SMP Ekakapti 

Karangmojo Gunungkidul, melalui menggunakan metode pembelajaran Think-Talk-

Write (TTW). 2) Mengetahui peningkatan hasil menulis teks eksposisi kelas VII C SMP 

Ekakapti Karangmojo Gunungkidul setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). 

Penelitian dilakukan di VII C SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul, subjek 

penelitian ini adalah kelas VII C SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul berjumlah 46 

siswa yang terdiri atas 24 siswa putra dan 22 siswa putri.Metode penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode Penelitian TindakanKelas (PTK). 

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah 

sebagaiberikut. 1) Keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas VII C SMP Ekakapti 

Karangmojo mengalamipeningkatan setelah diterapkanpembelajarandenganmetode 

pembelajaran Think-Talk-Write(TTW). Peningkatan keterampilan menulis teks 

eksposisitersebutdiketahuidaritesprasiklus, siklusI, dansiklusII.Nilai rata-

ratapadaprasiklus sebesar58,67 dantermasukdalamkategorikurang baik. Nilai rata-rata 

pada siklus I mencapai 75,63 dan termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, ada 

peningkatan sebesar 16,96% dari prasiklus.PadasiklusII,nilairata-ratayangdicapai 

sebesar82,61dan termasukdalam kategoribaik.Dengandemikian,terjadipeningkatandari 

siklus I sebesar 6,98% dan 23,94%dari hasil prasiklus. 2) Pembelajaran menulis Teks 

eksposisi dengan metode pembelajaran TTW telah mampu mengubah sikap dan 

perilaku siswa dari perilaku negatif berubah menjadi positif. Perubahan tersebut seperti 

siswa yang semula kurang siap, kurangbersemangat,dankurangaktifdalam 

mengikutipembelajaranmenjadi siap, bersemangat, senang, dan menikmati 

pembelajaran. Siswa juga tampak 

lebihaktifdalamberpikir(think),berdiskusiantarkelompok(talk),danlebihaktifdalam 

menulisteks eksposisi(write).Selain itu,siswajugalebih 

beranibertanyakepadapenelitijikamerasaadakesulitandalam menulis teks eksposisi 

sertalebihberaniuntukmenjawabpertanyaandan memberikan komentar. 

 

 

 

Kata kunci : Peningkatan, Keterampilan Menulis Teks Eksposisi, Metode Pembelajaran 

Think, Talk, Write (Pikirkan, Diskusikan, Tuliskan) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelaksanaan proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah terutama 

di SMP, terdapat empat aspek keterampilan berbahasa yaitu menyimak, berbicara 

membaca, dan menulis. Keempat keterampilan berbahasa yang diajarkan di 

sekolah ini harus dikuasai oleh siswa, terutama kompetensi keterampilan menulis. 

Dengan kompetensi keterampilan menulis, siswa dapat menuangkan semua ide, 

gagasan, dan pendapat yang ada dalam pikirannya. Keterampilan menulis hanya 

dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan karena 

melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir 

(Tarigan, 1982: 1).  

Dalam membuat teks tulis atau lisan, Keraf (2004:38) menjelaskan, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan teks yang efektif. 

Di antaranya pengarang harus mempunyai suatu objek yang ingin dibicarakan, 

memikirkan, dan merenungkan gagasan atau idenya secara jelas, kemudian 

mengembangkan gagasan-gagasan tersebut ke bentuk-bentuk kalimat sesuai 

dengan jenis teks yang dimaksud.  

 Kurikulum 2013 mata pelajaran Bahasa Indonesia menggunakan 

pendekatan berbasis teks. Pendekatan ini bertujuan agar siswa mampu 

memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. 

Dalam pembelajaran bahasa yang berbasiskan teks, Bahasa Indonesia diajarkan 

bukan sekadar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang 

1 
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berfungsi untuk menjadi aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial dan 

akademis. Teks harus dipandang sebagai satuan bahasa yang bermakna secara 

kontekstual. Kompetensi sikap secara terpadu dikembangkan melalui kompetensi 

pengetahuan kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa. Ketiga hal 

lingkup materi tersebut adalah bahasa (pengetahuan tentang Bahasa Indonesia); 

sastra (pemahaman, apresiasi, tanggapan, analisis, dan penciptaan karya sastra); 

dan literasi (perluasan kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan, 

khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis) (Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta, Model Silabus Mata Pelajaran Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, 2017:1). 

Silabus pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SMP tentang menulis 

termuat materi kelas VII sebagaimana dalam tabel. 

Tabel 1. Silabus Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SMP/MTs 

No.KD  Kompetensi Dasar (KD) 

4.2 

Menyusun teks hasil observasi,tanggapan deskripsi, eksposisi, 

eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan karakteristik baik secara 

lisan maupun secara tulisan. 

4.3 

Menelaah dan merevisi teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, 

eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek sesuai dengan struktur dan 

kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan. 

4.4 
Meringkas teks hasil observasi, tanggapan deskriptif, eksposisi, 

eksplanasi, dan cerita pendek baik secara lisan maupun tulisan 

(Silabus Bhasa Indonesia, Kurikulum 2013 : 13) 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada siswa SMP 

Ekakapti Karangmojo Gunungkidul kelas VII, ditemukan fakta bahwa menulis 

teks eksposisi sering menjadi suatu hal yang kurang diminati dan kurang 

mendapat respon yang baik dari siswa. Siswa menganggap remeh pembelajaran 
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menulis teks eksposisi. Menurut siswa, menulis merupakan kegiatan yang mudah 

dilakukan sehingga tidak memerlukan tingkat perhatian dan konsentrasi lebih. 

Faktanya berdasarkan hasil pengamatan, siswa tampak mengalami kesulitan 

dalam menulis teks eksposisi, baik penguasaan ejaan, tanda baca, kosakata pilihan 

kata maupun cara penyusunan kalimat dengan struktur penulisan yang efektif. 

Selain itu, siswa juga masih sulit membedakan antara narasi, deskripsi, eksposisi, 

dan persuasi. 

Pada KD keterampilan menulis merupakan kemampuan yang paling sulit 

untuk dikuasai siswa dibandingkan dengan keterampilan berbahasa yang lain. 

Selain itu, pembelajaran keterampilan menulis tampaknya belum 

menggembirakan, karena sering timbul masalah dalam proses pembelajaran. 

Permasalahan-permasalahan yang ditemui antara lain, penulisan ejaan (huruf dan 

tanda baca), penulisan kalimat, urutan-urutan paragraf, dan lain-lain. Oleh karena 

itu menulis perlu ketelitian dan pengetahuan tentang tata kalimat, serta ejaan. 

Beberapa tahapan menulis untuk menuju pemahaman siswa di lembaga 

persekolahan di anataranya adalah menulis huruf, menulis suku kata, menulis 

kata, menulis kalimat, menulis paragraf, dan menulis karangan yang terdiri dari 

beberapa jumlah paragraf. 

Di SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul kelas VII, berdasarkan 

wawancara dengan guru bahasa Indonesia, ada beberapa masalah yang sering 

dilakukan oleh siswa dalam penulisan antara lain, penulisan huruf, tanda baca, dan 

pilihan kata dalam kalimat. Dalam menulis huruf, siswa sering kali melakukan 

kesalahan. Beberapa kesalahan dalam penulisan huruf yaitu tata cara menulis 
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huruf kapital dan huruf kecil. Anak salah menulis huruf di awal kalimat, nama 

orang, nama tempat-tempat penting, nama jabatan, judul karangan, dan 

sebagainya.  

Hal inilah yang sering dijumpai dalam pembelajaran menulis di SMP 

Ekakapti Karangmojo Gunungkidul kelas VII. Dalam penulisan teks eksposisi, 

siswa sering diperkenalkan berbagai jenis teks eksposisi, akan tetapi setelah 

dipraktekkan siswa merasa sulit menuangkannya. Masalah tersebut antara lain (1) 

siswa kurang berminat untuk mengikuti proses pembelajaran bahasa Indonesia, 

(2) kurangnya kompetensi pengetahuan siswa tentang struktur teks eksposisi, (3) 

kurangnya keterampilan siswa dalam menulis teks eksposisi, (4) siswa sulit 

menuangkan ide dalam bentuk teks eksposisi, (5) kurangnya sikap religius dan 

sosial siswa dalam mengikuti pembelajaran.  

Saat proses pembelajaran menulis teks eksposisi secara tertulis 

berlangsung, sebagian besar siswa mengalami kesulitan ketika mencari dan 

menentukan bahan untuk menulis teks eksposisi. Selama pembelajaran, siswa 

tidak dihadapkan dengan contoh-contoh yang dapat mereka amati secara dekat 

sebagai pedoman untuk menulis sehingga mereka kesulitan untuk menyusun 

bahan menulis teks eksposisi. Selain itu, masih banyak siswa yang mengalami 

kesalahan dalam menulis teks eksposisi terutama pada aspek struktur teks 

eksposisi. Siswa belum mampu merangkai tulisan sesuai dengan struktur teks 

eksposisi yang terdiri atas pernyataan pendapat (tesis), argumentasi, dan 

penegasan ulang pendapat. Aspek lain seperti isi teks, pemilihan kosakata, 

penyusunan kalimat dalam teks, dan mekanik penulisan sesuai dengan rubrik 
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penilaian pada sistem kurikulum pendidikan tahun 2013, juga belum dikuasai 

dengan baik oleh siswa.  

Keterampilan siswa untuk menulis masih terbatas, terlebih lagi untuk 

menulis teks eksposisi. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian nilai rata-rata kelas 

yang seharusnya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 atau pada 

nilai konversi sesuai kurikulum 2013 yaitu 2,66 hanya tercapai nilai rata-rata 67,5 

pada tes keterampilan. Selain nilai, pencapaian indikator juga belum maksimal. 

Indikator pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru ternyata belum semua 

tercapai dengan baik. Indikator dalam menulis teks eksposisi tersebut adalah (1) 

kompetensi pengetahuan menulis teks eksposisi yang meliputi unsur dan kaidah 

penulisan teks eksposisi, (2) perilaku yang meliputi sikap religius, jujur, disiplin, 

tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri, dan (3) 

kompetensi keterampilan menulis teks eksposisi.  

Adapun faktor yang berasal dari siswa, antara lain: (1) motivasi siswa 

dalam menulis sangat minim; (2) konsep atau bahan yang dimiliki siswa untuk 

dikembangkan jadi tulisan sangat terbatas; (3) kemampuan siswa menafsirkan 

fakta untuk ditulis sangat rendah; (4) kemampuan siswa menuangkan gagasan 

atau pikiran ke dalam bentuk kalimat-kalimat yang mempunyai kesatuan yang 

logis dan padu serta diikat oleh struktur bahasa. Adapun faktor yang berasal dari 

luar diri siswa, antara lain: (1) sarana dan metode atau metode pembelajaran 

menulis belum efektif; (2) kurangnya hubungan komunikatif antara guru dan 

siswa serta siswa dengan siswa lainnya sehingga proses interaksi menjadi tidak 
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komunikatif. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa dibutuhkan pembenahan dalam 

pembelajaran menulis dengan metode pembelajaran yang tepat. 

Sejauh ini pembelajaran menulis teks eksposisi di SMP Ekakapti 

Karangmojo Gunungkidul kelas VII, dilakukan oleh guru dengan cara 

membebaskan siswa untuk memilih topik yang akan ditulis. Namun, hal ini 

membuat siswa belum dapat menuangkan ide untuk menulis karena pengetahuan 

siswa masih kurang dan penguasaan kosakata siswa masih minim. Meski 

pembelajaran menulis teks eksposisi sudah dilaksanakan secara terstruktur, siswa 

cenderung merasa jenuh dengan proses pembelajaran. Dari hasil wawancara 

dengan siswa, diketahui bahwa guru masih menggunakan metode ceramah dan 

pemodelan. Guru masih menggunakan metode konvesional. 

Perlunya metode pembelajaran yang inovatif untuk menerapkan materi 

pembelajaran menulis teks eksposisi dipandang sangat penting karena teks 

kemampuan siswa dalam menulis masih sangat kurang. Dengan demikian, 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat tentu dapat memberikan hasil yang 

optimal dalam menulis teks eksposisi. Oleh karena itu, peneliti mencoba 

menggunakan metode pembelajaran nenulis eksposisi yang merupakan hasil 

kesepakatan dengan guru Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas VII. 

Peneliti akan mencoba menerapkan metode pembelajaran yang tepat, 

menarik, efektif, dan inovatif sehingga siswa dapat aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu, guru juga harus bisa mengembangkan potensi diri dan 

bakat siswa dalam mencari dan menemukan ilmu pengetahuannya sendiri, serta 

terlatih dalam mengembangkan ide-idenya di dalam memecahkan masalah. Salah 
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satu upaya untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam menulis teks eksposisi 

adalah dengan menerapkan pembelajaran melalui metode Think-Talk-Write 

(TTW). 

Dipilihnya metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dalam 

pembelajaran menulis menulis teks eksposisi karena metode ini termasuk metode 

baru yang masih jarang digunakan oleh peneliti-peneliti lain dan oleh guru. 

Dengan mendasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, dan alasan 

keinginan peneliti untuk memberikan sumbangsih alternatif-alternatif metode 

pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi bagi guru Bahasa dan Sastra 

Indonesia di sekolah-sekolah pada umumnya dan di SMP Ekakapti Karangmojo 

Gunungkidul pada khususnya, maka penelitian pembelajaran menulis teks 

eksposisi dengan metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) ini peneliti 

lakukan. 

Oleh karena alasan-alasan tersebut, peneliti ingin meneliti desain 

pengajaran yang efektif tentang Penelitian Tindakan Kelas dengan judul: 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dengan Metode Pembelajaran 

Think, Talk, Write (Pikirkan, Diskusikan, Tuliskan) Pada Siswa Kelas VII C SMP 

Ekakapti Karangmojo Tahun Ajaran 2018”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi pada siswa kelas VII C 

SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul kurang optimal. Untuk itu, 

pembelajaran kompetensi dasar menulis gagasan untuk mendukung suatu 

pendapat dalam bentuk teks eksposisi perlu diperhatikan. Pembelajaran tersebut 
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berguna untuk mengembangkan daya pikir dan melatih kreativitas siswa. Akan 

tetapi, pada kenyataannya pembelajaran keterampilan menulis teks eksposisi 

siswa kelas VII C SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan. Data yang diperoleh atau hasil rata-rata siswa dalam 

menulis teks eksposisi hanya tercapai nilai rata-rata 67,5, sementara pencapaian 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 75 atau pada nilai konversi sesuai kurikulum 

2013 yaitu 2,66. 

Adapun penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks 

eksposisi diidentifikasi melalui dua faktor, yaitu faktor siswa dan faktor guru. 

Faktor yang berasal dari siswa adalah sebagai berikut. 

1. Dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, siswa kurang berminat 

mengikuti pelajaran menulis teks eksposisi. 

2. Kurangnya pelatihan menulis yang diberikan oleh guru menyebabkan 

keterampilan menulis teks eksposisi siswa kurang. Seharusnya siswa diberi 

banyak latihan menulis dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, salah satunya dengan metode Think Talk, Write (TTW). Dengan 

metode ini, diharapkan siswa lebih terampil dalam menulis teks eksposisi, 

karena metode pembelajaran ini mengupayakan penggunan kegiatan pikirkan 

kemudian didiskusikan lalu dituliskan. Dalam kelompok kecil siswa untuk 

bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar dapat mencapai tujuan 

belajar. 

3. Siswa kurang termotivasi dalam menulis, karena adanya kebiasaan untuk 

menulis sepanjang mungkin, padahal menulis teks eksposisi tidak 
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memperhatikan panjang pendeknya kalimat, tetapi yang diperhatikan adalah 

ketepatan atau kesesuaian isinya. 

4. Siswa kurang memahami bagaimana struktur penulisan teks eksposisi yang 

baik dan benar. Untuk itu, guru harus memberikan penjelasan tentang 

bagaimana seharusnya menulis teks eksposisi yang baik dan benar. 

 Sedangkan faktor yang berasal dari guru adalah sebagai berikut.  

1. Dalam proses pembelajaran, bimbingan yang diberikan oleh guru sulit 

diterima oleh siswa. Guru perlu mengubah cara membimbing yang selama ini 

dilakukan. Guru harus lebih banyak berkomunikasi dengan siswa, 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami oleh siswa, serta memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

2. Metode pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

kurang bervariasi dan cenderung membosankan. Untuk mengatasi hal tersebut, 

guru harus mengubah metode pembelajaran yang digunakan dalam mengajar. 

Metode pembelajaran yang digunakan harus bervariasi agar siswa tidak cepat 

merasa bosan.  

Masalah-masalah tersebut perlu segera mendapatkan penanganan yang 

serius. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti berusaha memberikan solusi yang 

tepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Salah satu solusi 

yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini terutama berkenaan dengan 

penerapan metode pembelajaran inovatif yang digunakan dalam pembelajaran 

menulis teks eksposisi. Metode pembelajaran tersebut adalah metode Think, Talk, 

Write (TTW). 
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Dalam metode Think, Talk, Write (TTW), pemahaman siswa terhadap teks 

eksposisi yang baik diperoleh dari pemikirannya sendiri atau bekerja sama dengan 

siswa lain dalam suatu diskusi. Siswa dilatih untuk menemukan cara menulis teks 

eksposisi dengan menggunakan bahasa yang efektif dan komunikatif. Dengan 

keterlibatan siswa aktif, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa 

dalam menulis teks eksposisi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dibatasi pada keterampilan siswa dalam menulis 

teks eksposisi. Hal ini disebabkan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

masih terfokus pada guru sebagai sumber utama pengetahuan, sehingga ceramah 

menjadi pilihan utama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti akan 

menggunakan metode yang tepat untuk diterapkan pada pembelajaran menulis 

teks eksposisi, yaitu metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW).  

Penerapan metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) masih jarang 

diterapkan pada pembelajaran di kelas karena metode ini tergolong metode 

pembelajaran baru dan masih asing terdengar di telinga masyarakat belajar. 

Metode yang menarik dan masih jarang diterapkan dalam pembelajaran akan 

merangsang rasa ingin tahu siswa sehingga akan membangkitkan minat siswa 

terhadap proses pembelajaran. Metode Think-Talk-Write (TTW) merupakan 

metode  yang  memfasilitasi  latihan  berbahasa  secara  lisan  dan  tulis  dengan 

lancar. Metode  pembelajaran  Think-Talk-Write (TTW)  mendorong  siswa   
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untuk berpikir, berbicara, dan kemudian menuliskan berkenaan dengan suatu 

topik. Penerapan metode ini diharapkan dapat membekali siswa dengan 

pengetahuan awal tentang teks eksposisi sehingga membantu siswa untuk 

memahami isi teks eksposisi dengan baik. Dengan metode ini pula akan 

membekali siswa tentang cara menulis dengan struktur penulisan yang efektif 

sehingga kebiasaan yang salah dalam proses menulis teks eksposisi dapat 

dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

Dengan penggunaan metode pembelajaran  Think-Talk-Write (TTW) dalam 

pembelajaran menulis teks eksposisi diharapkan dapat membantu siswa dalam 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi sehingga keterampilan siswa dalam 

menulis teks eksposisi dapat meningkat dan perilaku siswa dapat berubah ke arah 

yang positif.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimana proses pembelajaran menulis teks eksposisi dengan menggunakan 

metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) pada siswa kelas VII C SMP 

Ekakapti Karangmojo Gunungkidul ? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil keterampilan menulis teks eksposisi kelas VII 

C SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul setelah diajar dengan 

menggunakan metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW)?  
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui proses pembelajaran menulis teks eksposisi pada  siswa kelas VII 

C SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul, melalui menggunakan metode 

pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). 

2. Mengetahui peningkatan hasil menulis teks eksposisi kelas VII C SMP 

Ekakapti Karangmojo Gunungkidul setelah mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW).  

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis melakukan penelitian dengan harapan akan menghasilkan manfaat 

yang berguna bagi penulis dan pembaca. Beberapa manfaat yang akan didapat 

dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat besar untuk memberikan 

sumbangan berupa pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

keterampilan berbahasa, khususnya pembelajaran menulis teks eksposisi.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, siswa, dan 

peneliti. 

a. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan alternatif pemilihan metode 

pembelajaran menulis teks eksposisi dan dapat mengembangkan 
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keterampilan dan kreativitas guru, khususnya dalam penerapan metode 

pembelajaran yang inovatif dan menarik.  

b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan 

siswa dalam menulis teks eksposisi dengan baik dan benar. Penelitian ini 

juga dapat dijadikan bekal untuk hidup bermasyarakat dalam 

berkomunikasi secara tidak langsung melalui menulis teks eksposisi. 

c. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan 

tentang penggunaan metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW), 

dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Selian itu, hasil dari penelitian 

ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbaikan, dan 

penyempurnaan dalam pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di tingkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 

G. Penegasan Judul 

Pada suatu penelitian dapat diketahui maksud dan tujuan penelitian 

secara garis besar dari judul penelitian tersebut, sehingga pembaca dapat 

mengetahui arah pembahasan dari suatu penelitian. Judul penelitian ini adalah : 

“Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Eksposisi dengan Metode 

pembelajaran Think, Talk, Write (Pikirkan, Diskusikan, Tuliskan) pada Siswa 

Kelas VII C SMP Ekakapti Karangmojo Tahun Ajaran 2018”. Agar tidak 

terjadi kesalahan penafsiran oleh pembaca,  peneliti menegaskan beberapa 

istilah yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai berikut. 

Peningkatan keterampilan menulis teks eksposisi adalah kemampuan 

untuk meningkatkan kegiatan menulis sebagai wujud tindakan mengekpresikan 

secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan.  
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Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa 

itu akan dimegerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang 

teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Menulis bukan sesuatu 

yang diperoleh secara spontan, tetapi memerlukan usaha sadar “menuliskan” 

kalimat dan mempertimbangkan cara mengkomunikasikan ide dan 

mengaturnya (Donn Byrne,1988:1). Peningkatan keterampilan menulis teks 

eksposisi para siswa pada dasarnya adalah peningkatan dalam hal menghargai 

dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa, untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah 

keberagaman bahasa dan budaya. Indikator peningkatan keterampilan 

menulis teks eksposisi pasa siswa yaitu memiliki perilaku jujur dan kreatif 

dalam memaparkan langkah-langkah suatu proses  pembelajaran serta 

meningkat dalam memahami teks eksposisi, menangkap makna, baik melalui 

lisan maupun tulisan pada siswa kelas VII C SMP Ekakapti Karangmojo Tahun 

Ajaran 2018. 

Metode pembelajaran Think, Talk, Write (TTW), adalah pembelajaran 

yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memulai belajar dengan 

memahami pemasalahan terlebih dahulu, kemudian terlibat secara aktif dalam 

diskusi kelompok, dan akhirnya menuliskan dengan bahasa sendiri hasil belajar 

yang diperolehnya (Porter, 1992:179). Aplikasi metode pembelajaran tersebut 

pada siswa SMP Ekakapti adalah membangun pemikiran, merefleksi, dan 

mengorganisasi ide, kemudian menguji ide tersebut sebelum siswa diharapkan 

untuk menulis. Alur metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) dimulai 

dari keterlibatan siswa dalam berpikir atau berdialog reflektif dirinya sendiri, 
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selanjutnya berbicara dan berbagi ide dengan temannya, sebelum siswa 

menulis. 

SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul, Ialah diantara SMP yang 

berada di wilayah Karangmojo Gunungkidul SMP Ekakapti Karangmojo, SMP 

tertua di Karangmojo yang berdiri sejak tahun 1959. Iddentitas secara detail 

dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 2 Profil SMP Eka Kapti Karangmojo Gunungkidul 

NPSN 20401968  

NSS 201240307060  

Nama SMP Ekakapti Karangmojo  

Akreditasi Akreditasi A  

Alamat 
JL. Karang Mojo - Wonosari Km. 1, 

Ngawis  

Kodepos 55891  

Nomer Telpon 0274 392565  

Email smpekakapti@yahoo.com  

Jenjang SMP  

Status Swasta  

Situs www.smpekakapti.sch.id  

Lintang -7.952154212045642  

Bujur 110.66943579899089  

Ketinggian 196  

Waktu Belajar Sekolah Pagi  

Status Kepemilikan Yayasan 

SK Pendirian Sekolah 0220/H/1986 

Tanggal SK Pendirian 1986-05-01 

SK Izin Operasional 420/A/E20/IDSMP/68 

Tanggal SK Izin Operasional 1968-04-08 

Kebutuhan Khusus Dilayani B,C,C1,F,K 

Nama Bank BPD DIY 

Cabang KCP/Unit Karangmojo 

Rekening Atas Nama SMP Ekakapti Karangmojo 

Luas Tanah Milik 3015 m2 

Luas Tanah Bukan Milik 2000 m2 
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Alamat SMP Eka Kapti Karangmojo Gunungkidul adalah Jl. 

Karangmojo Ponjong KM.1, Ngawis II, Ngawis, Ngawis,Karangmojo, 

Gunungkidul, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

55891. Berdasarkan penilaian Badan Akreditasi Nasional (BAN), SMP 

Eka Kapti Memiliki predikat A atau sangat baik, sebagaimana dalam 

tabel penilaian BAN. 

Tabel 3 Tabel Skor Interfal Agreditasi Sekolah 

 

 

 

 

 

 

(Badan Akreditasi Nasional, 2018) 

SMP Ekakapti Karangmojo selalu berusaha menjadi sekolah yang 

bermutu. Fasilitas yang disediakan sekolah ini cukup lengkap, ada Lab 

IPA, Lab Bahasa, Lab Komputer, serta Ruang Khusus. SMP Ekakapti 

Karangmojo juga dijadikan sebagai sekolah inklusi. Sekolah inklusi 

adalah sekolah regular (biasa) yang menerima ABK dan menyediakan 

sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak 

tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana 

prasarananya.  
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Dengan adanya sekolah inklusi ABK dapat bersekolah di sekolah 

regular yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Di sekolah tersebut ABK 

mendapat pelayanan pendidikan dari guru pembimbing khusus dan 

sarana prasarananya. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusi adalah 

selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama 

tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada 

mereka. Jadi disini setiap anak dapat diterima menjadi bagian dari kelas 

tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya 

maupun anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan individualnya 

dapat terpenuhi. 

Di SMP Ekakapti Karangmojo ada 20 kriteria anak yang 

tergolong berkebutuhan khusus (ABK) di antaranya yaitu tunanetra, 

tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tuna daksa, tuna laras (anak dengan 

gangguan emosi, sosial dan perilaku), tuna ganda, lamban belajar, autis, 

dan termasuk pula anak dengan potensi kecerdasan luar biasa (genius). 

Untuk sebagian ABK tersebut khususnya tunanetra, tunarungu, 

tunawicara, tunagrahita, tuna daksa telah mempunyai tempat belajar 

khusus di Sekolah Luar Biasa. Bagimana untuk anak autis dan ABK yang 

lain dapat bersekolah? Pemerintah saat ini telah menyediakan Sekolah 

Inklusi, khususnya di kota-kota besar sudah berjalan.  

Sekolah inklusi adalah sekolah regular (biasa) yang menerima 

ABK dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan ABK 
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melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana 

prasarananya. Dengan adanya sekolah inklusi ABK dapat bersekolah di 

sekolah regular yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Di sekolah 

tersebut ABK mendapat pelayanan pendidikan dari guru pembimbing 

khusus dan sarana prasarananya. Prinsip mendasar dari pendidikan 

inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar 

bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang 

mungkin ada pada mereka. Jadi disini setiap anak dapat diterima menjadi 

bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman 

sebayanya maupun anggota masyarakat lain sehingga kebutuhan 

individualnya dapat terpenuhi. 

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh manfaat 

maksimal dari pendidikan. UUD 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) 

mengamanatkan bahwa setiap warga Negara mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, UU No. 20 tahun 

2003 Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, 5, 32 dan UU No. 23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak pasal 48 dan 49, yang pada intinya 

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh 

pendidikan. Jadi semua orang berhak sekolah. 

Di SMP Ekakapti Karangmojo terdapat peserta didik dengan 

berbagai macam latar belakang dari yang reguler (biasa) sampai anak 

berkebutuhan khusus. Pelayananan pendidikan yang diberikan secara 
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bersamaan, sehingga akan terjadi interaksi multiarah, saling memahami, 

mengerti adanya perbedaan, dan meningkatkan empati bagi peserta didik. 

Untuk proses belajar mata ajaran tertentu bagi sebagian ABK dengan 

kategori autis,  tunanetra, tunarungu, atau tuna grahita, ABK tersebut 

dimasukkan di dalam ruang khusus untuk ditangani guru khusus dengan 

kegiatan terapi sesuai kebutuhan. Anak-anak berkebutuhan khusus 

tersebut juga tetap bisa belajar di kelas regular dengan guru pendamping 

bersamanya selain guru kelas. 

Model-model pembelajaran ABK yang dapat diterapkan di SMP 

Ekakapti Karangmojo adalah:  

1. Kelas regular/inklusi penuh yaitu ABK yang tidak mengalami 

gangguan intelektual mengikuti pelajaran di kelas biasa.  

2. Cluster, para ABK dikelompokkan tapi masih dalam satu kelas 

regular dengan pendamping khusus. 

3. Pull out, ABK ditarik ke ruang khusus untuk kesempatan dan 

pelajaran tertentu, didampingi guru khusus. 

4. Cluster and pull out, kombinasi antara model cluster dan pull out. 

5. Kelas khusus, sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK, namun 

untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu siswa digabung 

dengan kelas regular. 

6. Khusus penuh, sekolah menyediakan kelas khusus ABK, namun 

masih seatap dengan sekolah regular.  
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ABK ikut Ujian Nasional sesuai dengan kemampuannya, artinya 

anak ABK tidak harus ikut ujian nasional. Setiap anak ABK memiliki 

kemampuan berbedaada yang memiliki kecerdasan rata-rata atau bahkan 

di atas rata-rata. Untuk ABK dengan kecerdasan semacam itu bisa 

mengikuti ujian nasional. Namun untuk ABK dengan kecerdasan kurang 

seperti tuna grahita sedang sampai berat dan autis dengan kecerdasan 

kurang diperbolehkan tidak perlu mengikuti ujian nasional. Saat 

kelulusan sekolah anak tersebut hanya memperoleh Surat Tanda Tamat 

Belajar (STTB).  Dengan berbekal surat inilah  ABK dapat  melanjutkan 

ke sekolah inklusi jenjang berikutnya.  

Sejak tahun 2005 SMP Ekakapti Karangmojo telah ditetapkan 

menjadi SMP Inklusi, yaitu sekolah umum yang menerima siswa ABK. 

Untuk siswa ABK, sekolah sudah menyiapkan Guru Pendamping Khusus 

(GPK) serta untuk beberapa mata pelajaran yang tidak memungkinkan 

diikuti oleh siswa. Bagi ABK juga telah disedialan peralatan yg 

mendukung, seperti mapel olahraga sudah disediakan sepeda statis, 

treadmil khusus ABK. Untuk semua guru atau tenaga pengajar SMP 

Ekakapti sudah ditatar tentang pendidikan inklusi. SMP Ekakapti 

Karangmojo menyelenggarakan berbagai pilihan kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti sepak bola, tenis meja, karate, Pramuka, bulu 

tangkis, tae kwon do, basket, futsal, ketrampilan, TPA/Qiro’ah, seni tari 

reog, elekton, hiking, kemping, study tour. Banyaknya ekstra juga 

berpengaruh positif dalam hasil lomba, seperti Juara I lomba Karate Putra 
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& Putri Tingkat Kabupaten (2009) , Juara Harapan I Menulis Essay dan 

Mendongeng Tingkat Propinsi, Medali Perunggu Pra OSN Fisika & 

Biologi Tingkat Kabupaten (2012). 

SMP Ekakapti Karangmojo juga mempunyai program beasiswa, 

yaitu beasiswa bakat dan prestasi, beasiswa sekolah inklusi, beasiswa 

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab 

perusahaan bidang sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan 

itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan 

beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk 

pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun 

desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk 

masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar 

perusahaan tersebut berada.  

SMP Ekakapti Karangmojo juga mendapatkan beasiswa retrieval, 

Besiswa Retrieval, diperuntukkan bagi siswa SMP/MTs dan SMA/Ma 

yang pernah mengalami dropout namun sanggup mengikuti kegiatan 

akademik kembali sampai dengan memperoleh ijazah. Siswa yang 

diseleksi retrieval membutuhkan peran masyarakat untuk memastikan 

keberadaan ekonominya dibawah standar kecukupan, “Retrieval 

diusulkan oleh RT/RW/Dukuh dengan surat keterangan tidak mampu, 

yang berkoordinasi dengan Sekolah setempat. 
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SMP Ekakapti Karangmojo juga menerima beasiswa siswa 

miskin (BSM). Program BSM adalah Program Nasional yang bertujuan 

untuk menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk 

bersekolah dengan membantu siswa miskin memperoleh akses pelayanan 

pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah. Tidak hanya itu, 

tujuannya adalah menarik siswa miskin untuk kembali bersekolah, 

membantu siswa memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, 

mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

(bahkan hingga tingkat menengah atas), serta membantu kelancaran 

program sekolah. Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia 

sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak 

putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus 

rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM 

mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi 

pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok 

marjinal. Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan 

beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan 

berdasarkan prestasi (beasiswa)mempertimbangkan kondisi siswa, 

sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa.  

Alumni yang tercatat ada banyak yang telah sukses di dunia kerja 

saat ini, ada yang menjadi pengusaha, ada yang kerja di berbagai 

perusahaan seperti PT. GIA Jakarta, ada yang jadi dokter, polisi, tentara, 

serta ada yang menjadi guru, dosen, dan lain-lainnya. 
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Siswa yang menjadi subjek penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII C SMP Eka Kapti Karangmojo yang 

berjumlah 46 siswa yang terdiri atas 24 siswa putra dan 22 siswa putri. 

Kelas ini merupakan salah satu kelas dari 3 kelas di tingkat kelas VII  

SMP Ekakapti Karangmojo Gunungkidul. Penentuan siswa kelas VII C 

sebagai subjek penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa 

berdasarkan  keterangan guru siswaputra kelas VII C dominan 

dibandingkan jumlah siswa putri lebih sulit diatur dan nilai rata-rata 

ketrampilan menulis di bawah kelas VII lain. Atas dasar asumsi tersebut, 

maka peneliti memilih siswa kelas VII C SMP Ekakapti Karangmojo 

Gunungkidul sebagai subjek penelitian.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

  

 

A. Kajian Pustaka 

Penelitian menulis teks eksposisi sangat menarik bagi peneliti  

karena memiliki alasan logis yaitu kemampuan siswa dalam menulis teks 

tersebut kurang dari KKM (76). Agar penelitian ini terhindar dari plagiasi, 

maka akan dipaparkan penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan teks 

eksposisi. Beberapa penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut. 

1. Dwiari Puja Watara (2016), menulis skripsi dengan judul: “ Peningkatan 

Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Menggunakan metode Think-Talk-

Write Pada Siswa Kelas X-MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa keterampilan menulis teks eksposisi 

pada siswa kelas X-MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung mengalami 

peningkatan setelah dilakukan pembelajaran menulis teks eksposisi 

dengan metode Think-Talk-Write. Hasil tes menulis teks eksposisi pada 

siklus I menunjukkan nilai rata-rata 79,25 dan pada siklus II menunjukkan 

nilai rata-rata 83,22. Dari hasil tersebut dapat diketahui peningkatan 

keterampilan siswa dalam menulis teks eksposisi dari siklus I ke siklus II 

sebesar 3,97 poin atau 12,03%. Selain peningkatan keterampilan, perilaku 

siswa kelas X-MIPA 1 SMA Negeri 1 Temanggung juga mengalami 

perubahan ke arah yang lebih positif setelah dilakukan pembelajaran 

menulis teks eksposisi dengan metode Think-Talk-Write. 

24 
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BAB V 

 
PENUTUP 

 
 
 
 

A. Simpulan 
 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut. 

 

1) Keterampilan menulis teks eksposisi siswa kelas VII C SMP Ekakapti 

Karangmojo mengalami peningkatan setelah diterapkan pembelajaran dengan 

metode pembelajaran Think-Talk-Write (TTW). Peningkatan keterampilan 

menulis teks eksposisi tersebut diketahui dari tes prasiklus, siklus I, dan siklus 

II. Nilai rata-rata pada prasiklus sebesar 58,67 dan termasuk dalam kategori 

kurang baik. Nilai rata-rata pada siklus I mencapai 75,63 dan termasuk dalam 

kategori baik. Dengan demikian, ada peningkatan sebesar 16,96% dari 

prasiklus. Pada siklus II, nilai rata-rata yang dicapai sebesar 82,61 dan 

termasuk dalam kategori baik. Dengan demikian, terjadi peningkatan dari 

siklus I sebesar 6,98% dan 23,94% dari hasil prasiklus. 

2) Pembelajaran menulis teks eksposisi dengan metode pembelajaran TTW telah 

mampu mengubah sikap dan perilaku siswa dari perilaku negatif berubah 

menjadi positif. Perubahan tersebut seperti siswa yang semula kurang siap, 

kurang bersemangat, dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran menjadi 

siap, bersemangat, senang, dan menikmati pembelajaran. Siswa juga tampak 

lebih aktif dalam berpikir (think), berdiskusi antarkelompok (talk), dan lebih 

156 
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aktif dalam menulis teks eksposisi (write). Selain itu, siswa juga lebih berani 

bertanya kepada peneliti jika merasa ada kesulitan dalam menulis teks 

eksposisi serta lebih berani untuk menjawab pertanyaan dan memberikan 

komentar. 

 

B. Saran 
 

 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pembelajaran menulis teks 

eksposisi dan mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa. Setelah penelitian 

dilaksanakan, peneliti memberikan saran sebagai berikut. 

1) Guru bahasa Indonesia hendaknya dapat menerapkan metode pembelajaran 

TTW dalam pembelajaran keterampilan menulis karena metode pembelajaran 

ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks eksposisi , 

membuat siswa untuk lebih aktif dalam berdiskusi dalam kelompoknya, dan 

dapat mengubah perilaku siswa ke arah positif untuk mengikuti pembelajaran. 

2) Siswa hendaknya lebih aktif dan berperilaku positif dalam mengikuti 

pembelajaran dan selalu berlatih untuk menulis, terutama dalam menulis teks 

eksposisi. 

3) Bagi para peneliti di bidang pendidikan maupun bahasa dapat melakukan 

penelitian mengenai pembelajaran menulis teks eksposisi dengan metode 

pembelajaran pembelajaran yang berbeda. Salah satu alternatif metode 

pembelajaran pembelajaran yang dapat digunakan yaitu metode pembelajaran 

TTW karena dengan penerapan metode pembelajaran ini dapat menciptakan 

suasana belajar yang lebih aktif dan lebih menarik. 
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