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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Struktur suatu komponen dalam sebuah teks. Sebuah teks yang baik 

terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian 

saling mendukung, sehingga menjadikan suatu teks memiliki makna dan arti. 

Jenis-jenis teks terbagi menjadi dua, yakni genre faktual dan genre fiksi. 

Genre faktual terdiri dari laporan, narasi, eksposisi, eksplanasi, deskripsi, 

rekon, prosedur, dan diskusi, sedangkan genre fiksi antara lain yakni naratif, 

anekdot, dan eksemplum. Pembelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 

dalam pembelajarannya digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan 

segala informasi atau kejadian, karena Bahasa Indonesia juga dijadikan 

sebagai pembelajaran pengantar pembelajaran ilmu lain. Siswa mampu 

menangkap pengetahuan atau informasi yang diberikan oleh guru. Pendidikan 

Bahasa Indonesia pada Kurikulum 2013 pendidikan berbasis teks, yang 

secara penyajiannya dan penyampaiannya menggunakan segala jenis teks.  

Teks memiliki struktur yang menyusunnya, termasuk teks eksplanasi. 

Mahsun (2013:189) menyatakan teks eksplanasi adalah disusun dengan 

struktur yang terdiri atas bagian-bagian yang memperlihatkan pernyataan 

umum (pembukaan), deretan penjelas (isi), dan interpretasi (penutup). Ketiga 

struktur tersebut merangkai teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan 

proses terjadinya suatu fenomena, fenomena alam maupun fenoena sosial. 

Lazimnya sebuah topik yang menjelaskan fenomena yang terdapat dalam 

media massa, salah satunya berbentuk artikel berita yang dimuat dalam surat 

kabar.  

Artikel berita dalam surat kabar juga memiliki wujud pengisi struktur 

teks, termasuk teks eksplanasi yang memuat fungsi atau satuan lingual dari 

struktur. Pemahaman pada sebuah teks ditekankan kepada siswa, siswa 

mampu memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks baik secara 

lisan maupun tulisan. Penerapan pembelajaran dimaksudkan membentuk 
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siswa yang berkepribadian baik dalam kesantunan berbahasa dan sebagai 

penghargaan kepada Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia tidak lepas dari aspek kebahasaan, ada 

4 keterampilan berbahasa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, Tarigan 

(2010:1) menyatakan keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen 

yaitu keterampilan menyimak (listening skills), keterampilan berbicara 

(speaking skills), keterampilan membaca (reading skills) dan keterampilan 

menulis (writing skills). Membaca salah satu keterampilan pokok yang 

penting dan terus menerus diperlukan begitu pula keterampilan menyimak 

yang menjadi keterampilan penting dalam memperoleh keterampilan-

keterampilan yang lainnya.  

Keterampilan membaca dan menyimak yakni keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan salah satunya untuk memahami suatu informasi. Kegiatan 

tersebut menunjukkan membaca dan menyimak ialah kegiatan yang 

produktif. Sebagai seorang siswa sebaiknya terampil berbahasa terutama 

membaca maupun menyimak, terutama untuk siswa di kelas XI SMK, 

tercermin dalam Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis struktur teks eksplanasi. 

Menganalisis teks eksplanasi sebuah usaha agar siswa mampu mengkritisi 

fenomena alam maupun sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. 

 Teks eksplanasi teks yang memiliki fungsi sosial atau menganalisis 

proses muncul atau terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi teks yang 

menceritakan sebuah fenomena alam atau sosial yang terjadi di sekitar 

lingkungan masyarakat, seperti halnya demonstrasi yang merupakan 

fenomena sosial, atau banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Dalam 

sebuah teks eksplanasi berisi struktur yakni, pendahuluan, urutan sebab-

akibat, dan penutup.  

Materi teks eksplanasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia masih 

sedikit referensi yang ditemukan. Teks eksplanasi harus lebih banyak dikaji 

dan hendaknya bersumber dari data yang valid. Teks eksplanasi bisa 

diperoleh dari media massa. Media massa khususnya pada surat kabar teks 

eksplanasi, baik fenomena alam, fenomena sosial alam, maupun fenomena 
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sosial, dalam hal mempelajari teks eksplanasi dalam media massa ini, siswa 

akan lebih perduli terhadap lingkungan disekitarnya dan dapat dipergunakan 

untuk bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas XI SMK. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, ada tiga masalah dalam 

penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur teks eksplanasi pada surat kabar Solopos edisi Maret 

2019? 

2. Apa saja wujud pengisi struktur teks eksplanasi pada surat kabar Solopos 

edisi Maret 2019? 

3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian teks eksplanasi pada surat kabar 

Solopos edisi Maret 2019 sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia di kelas XI SMK? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian menggambarkan yang ingin dicapai peneliti tentang 

hasil penelitian yang akan dilakukan. Ada tiga tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

1. Mengetahui struktur-struktur teks eksplanasi yang terdapat dalam surat 

kabar Solopos edisi Maret 2019. 

2. Mendeskripsikan wujud pengisi teks eksplanasi pada surat kabar Solopos 

edisi Maret 2019. 

3. Mendeskripsikan pemanfaatan hasil penelitian teks eksplanasi pada surat 

kabar Solopos edisi Maret 2019 sebagai bahan ajar dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia di kelas XI SMK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoretis dan 

manfaat praktis. 
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a. Manfaat Teoretis 

1. Menambah hasil penelitian penemuan struktur teks eksplanasi dalam 

surat kabar Solopos edisi Maret 2019.  

2. Memahami wujud dan isi dari struktur teks eksplanasi  

3. Memperkaya khasanah ilmu linguistik khususnya bidang semantik. 

b. Manfaat Praktis 

1. Diharapkan menambah pengetahuan kepada pembaca mengenai 

struktur teks eksplanasi. 

2. Bagi pengguna bahasa adanya penelitian ini memberikan acuan 

mengenai struktur teks eksplanasi. 

3. Dapat digunakan sebagai penelitian lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 


