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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pengorganisasian karangan eksposisi siswa kelas XI
SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik pengembangan kohesi dan (2) mendeskripsikan
pengorganisasian karangan eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik
pengembangan koherensi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan
dengan menggunakan metode tes dan dokumentasi. Metode tes digunakan untuk menjawab kedua
rumusan masalah yakni (1) pengorganisasian karangan eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani ditinjau dari teknik pengembangan kohesi dan (2 pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik pengembangan koherensi. Sedangkan metode
dokumentasi digunakan untuk mencatat dan mendukung data yang telah ditemukan dari hasil tulisan
siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah karangan eksposisi karya siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani. Objek dalam penelitian ini adalah pengorganisasian karangan eksposisi siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik pengembangan kohesi dan koherensi. Data ini kemudian
dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
karangan eksposisi siswa ditinjau dari teknik pengembangan kohesi dan koherensi karya siswa sebagian
besar sudah memenuhi struktur karangan yang meliputi bagian awal, isi, dan penutup. Pengorganisasian
karangan eksposisi siswa yang ditinjau dari teknik pengembangan kohesi dan koherensi sudah bisa
dikategorikan baik dan sesuai dengan struktur karangan yang bisa dilihat dari pembuka, isi, dan penutup.
Karangan yang dihasilkan oleh siswa sebagian besar pantas dengan jenjang pendidikan yaitu sekolah
menengah ke atas dilihat dari perkembangan psikologi, moral, dan jenjang pendidikan.
Kata kunci

: karangan eksposisi, kohesi, koherensi
Abstract

This study aimed to (1) describe the XI grade students’ exposition essay’s organization in SMK Negeri 3
Kintamani in terms of technical development of cohesion; and (2) to describe the XI grade students’
exposition essay’s organization in SMK Negeri 3 Kintamani in terms of technical development of
coherence. This research was a qualitative descriptive research. Data was collected by using test and
documentation methods. Test method was used to answer both the research problem: (1) the XI grade
students’ exposition essay’s organization in SMK Negeri 3 Kintamani in terms of technical development
of cohesion; (2) the XI grade students’ exposition essay’s organization in SMK Negeri 3 Kintamani in
terms of technical development of coherence. Meanwhile documentation method was used to record and
support the data that had been obtained from the students' writing work. Subject in this research was the
XI grade students’ exposition essay in SMK Negeri 3 Kintamani. Object in this research the XI grade
students’ exposition essay’s organization in SMK Negeri 3 Kintamani in terms of technical development
of cohesion and coherence. The data was then analyzed by using qualitative descriptive analysis.
Results of this research revealed that most of the students’ exposition essay’s organization in terms of
technical development of cohesion and coherence had had the full structure of an essay that covered
introduction, content, and closing. The students’ exposition essay’s organization in terms of technical
development of cohesion and coherence could be categorized as good and appropriate with the structure

of an essay that could be seen from the introduction, content, and closing. Mos of the students’ essays
were proper with educational level that was viewed from developmental psychology, moral, and
education level.
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PENDAHULUAN
Keterampilan dalam pembelajaran
bahasa Indonesia dibagi menjadi empat
aspek yaitu keterampilan menyimak,
keterampilan
berbicara,
keterampilan
membaca, dan keterammpilan menulis.
Keempat aspek tersebut berkaitan dan
saling mendukung dalam penyelenggaraan
belajar-mengajar di kelas. Keterampilan
menyimak digunakan dalam menangkap
dan
mengumpulkan
informasi
serta
gagasan dari siswa. Keterampilan berbicara
digunakan dalam menjelaskan materi,
memberi pertanyaan, dalam mengelola
kelas. Keterampilam membaca digunakan
dalam memahami dan menangkap isi
pesan tertulis, sementara keterampilan
menulis digunakan dalam menyampaikan
pesan secara tertulis, seperti menjelaskan
materi secara tertulis maupun dalam
memberikan evaluasi (Balitbang, 2002:65).
Keterampilan menulis sangat penting
dikuasai oleh siswa dalam pengajaran
bahasa Indonesia di sekolah. Hal ini
disebabkan oleh menulis merupakan
pengetahuan yang mendasari seluruh
kegiatan dalam pendidikan. Dengan kata
lain, pengajaran menulis merupakan muara
dari seluruh aspek keterampilan berbahasa.
Menulis bukan menghasilkan tulisan
semata, melainkan suatu tindakan aktif
yang dihasilkan dari hasil curahan pikiran
yang mengandung makna yang dihasilkan
dan mudah dipahami oleh orang lain
(pembaca). Ariasih (dalam Pasek, 2001:85)
menyatakan bahwa dengan keterampilan
menulis,
seseorang dapat merekam,
melaporkan,
memberitahukan,
dan
meyakinkan orang lain.
Sejalan dengan Widodo, Natawidjaja
(2001:87) menyatakan “Menulis adalah
menyusun buah pikiran dan perasaan atau
data-data informasi yang diperoleh menurut
organisasi penulisan sistematis, sehingga
tema tulisan yang disampaikan mudah
dipahami pembaca”. Senada dengan
pendapat Natawidjaja, Gie (2002:76)

menyatakan
bahwa
menulis
adalah
segenap rangkaian kegiatan seseorang
mengungkapkan buah pikirannya melalui
bahasa tulis untuk membaca dan mengerti
oleh orang lain.
Melihat pendapat dari para ahli di atas
dapat disimpulkan bahwa kegiatan menulis
sangat diperlukan. Lewat tulisan seseorang
dapat mengenali potensi diri, memperluas
cakrawala, mendorong seseorang belajar
aktif, dan membiasakan seseorang berpikir
dan berbahasa secara tertib (Akhadiah,
1998:63). Pendapat lain menyatakan
bahwa “Keterampilan menulis merupakan
ciri orang terpelajar” (Tarigan, 1997:84).
Orang yang tidak mampu menulis akan
kehilangan kesempatan untuk memperoleh
berbagai
posisi
dalam
kehidupan
masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
berbagai pekerjaan dalam kehidupan
sehari-hari menuntut seseorang mampu
menulis. Untuk itu, seyogyanya pengajaran
keterampilan menulis perlu mendapat
perhatian khusus di dalam pengajaran
bahasa.
Terdapat
empat
cara
orang
menuturkan sesuatu, yaitu bercerita,
memaparkan,
melukiskan,
membincangkan, dan mengajak. Keempat
bentuk tersebut dapat diwujudkan ke dalam
bentuk tulisan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa tulisan dapat terbagi
menjadi lima bentuk yaitu narasi (cerita),
deskripsi (lukisan), eksposisi (paparan),
argumentasi (bincangan), dan persuasi
(mengajak). Namun, dalam penelitian ini,
penulis akan memfokuskan pada salah satu
bentuk tulisan saja, yaitu eksposisi
(paparan).
Keraf (1997:86) menyatakan bahwa
eksposisi adalah tulisan yang isinya
bertujuan untuk memperluas pengetahuan
pembaca. Ahli lain (Akhadiah, 1998:123)
menyatakan “Eksposisi adalah suatu
bentuk pengungkapan dalam bentuk tulisan
yang
berusaha
menerangkan
atau
menginformasikan
suatu
hak
untuk

memperluas pandangan, wawasan, dan
pengetahuan pembaca”. Pada intinya
kedua ahli tersebut memiliki pandangan
yang sama mengenai pandangan eksposisi
yaitu suatu tulisan yang bertujuan
memaparkan sesuatu untuk menambah
pengetahuan pembaca. Oleh karena itu,
keterampilan menulis eksposisi sangat
perlu diajarkan, karena dalam pengajaran
menulis,
selain
siswa
mampu
mengungkapkan ide untuk menceritakan,
menggambarkan, mengajak, meyakinkan,
dan mengungkapkan pendapat lewat
tulisan, siswa juga diharapkan mampu
menerangkan sesuatu sehingga dapat
menambah
pengetahuan
pembaca.
Dengan penguasaan keterampilan menulis
eksposisi nantinya dapat mengantarkan
seseorang untuk menyumbangkan ide
dalam bentuk tulisan di media cetak,
mengingat seluruh buku teks disusun dalam
bentuk eksposisi.
Dalam menulis si penulis tidak hanya
sekadar menulis, tetapi si penulis dituntut
untuk memperhatikan bagimana cara
menulis yang baik dan benar yaitu dengan
memperhatikan makna kata, kejelasan,
kepaduan, ekonomis, dan mengikuti kaidah
gramatikal. Begitu juga dalam kegiatan
mengarang di sekolah siswa tidak hanya
sekadar mengarang, tetapi siswa dituntut
untuk memperhatikan bagaimana cara
mengarang yang baik yaitu dengan
memperhatikan kepaduan (kohesi) dan
keterkaitan (koherensi) dalam membuat
karangan.
Dalam kurikulum tingkat satuan
pendidikan (KTSP), keterampilan menulis
sebagai bagian dari pelajaran bahasa
Indonesia mulai diberikan dari kelas X
sampai dengan kelas XII pada jenjang
pendidikan sekolah menengah atas (SMA).
Menulis karangan eksposisi merupakan
salah satu kompetensi dasar yang diajarkan
pada siswa kelas XI dengan KD
(Kompetensi Dasar) yaitu menulis wacana
yang bercorak narasi, deskripsi, eksposisi,
dan argumentasi. Hal itu telah dan sedang
dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kintamani
dengan judul penelitian Pengorganisasian
Karangan Eksposisi Siswa Kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani Ditinjau dari Teknik
Pengembangan Kohesi dan Koherensi.

Berdasarkan kenyataan di atas,
penulis mengangkat masalah ini sebagai
bahan penelitian agar nantinya siswa sadar
bahwa
dalam
keterampilan
menulis
eksposisi yang ditinjau dari teknik
pengembangan kohesi dan koherensi perlu
dilakukan. Dengan demikian, tulisan yang
mereka hasilkan menjadi baik dan benar.
Penelitian tentang eksposisi sudah
pernah dilakukan sebelumnya oleh I Wayan
Budiarta pada tahun dengan judul
“Kemampuan Mengarang Eksposisi Siswa
Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Kintamani Tahun Pelajaran 2008/2009”.
Hasil penelitian itu berupa kemampuan
mengarang eksposisi siswa. Selain itu,
penelitian tersebut mengambil subjek yang
berbeda, yakni siswa kelas X SMA Negeri 1
Kintamani.
Pada tahun 2009, Gede Pasek Guna
Astra
meneliti
mengenai
“Upaya
Meningkatkan
Kemampuan
Menulis
Karangan
Eksposisi
Proses
Melalui
Pemanfaatan Media Petunjuk Penggunaan
Produk pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 4
Singaraja”.
Penelitian
tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kemampuan
siswa dalam menulis karangan eksposisi
termasuk kategori baik. Penelitian yang
dilakukan oleh Gede Pasek Guna Astra
lebih menekankan pada pemanfaatan
media betunjuk penggunaan produk.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang dilaksanakan peneliti adalah samasama mengkaji tentang keterampilan
menulis karangan eksposisi. Kendati pun
begitu, permasalahan yang diambil, tidak
sama. Selain itu, subjek penelitian dan
tempat penelitiaannya pun juga berbeda.
Penelitian sejenis juga dilakukan oleh
Safrudin tahun 2009 yang berjudul
“Penerapan
Media
Karikatur
untuk
Meningkatkan
Keterampilan
Menulis
Eksposisi Siswa Kelas XI SMA Candimas
Pancasari”. Penelitian ini menggunakan
rancangan penelitian tindakan kelas
dengan hasil bahwa penerapan media
karikatur untuk meningkatkan keterampilan
menulis
eksposisi
siswa
dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa,
respon, maupun keterampilan menulis
eksposisi siswa. Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian yang penulis rancang
terletak pada subjek penelitian. Peneliti

melakukan penelitian terhadap subjek
siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani
sedangkan penelitian sejenis dilakukan
pada siswa kelas XI SMA Candimas
Pancasari.
Selain
itu
penggunaan
medianya pun berbeda.
Dengan melihat penelitian tersebut
sudah jelas bahwa penelitian deskriptifkualitatif
tentang
pengorganisasian
karangan Eksposisi siswa ditinjau dari
teknik
pengembangan
kohesi
dan
koherensi belum pernah dilakukan. Oleh
karena itu, peneliti tertarik melakukan
penelitian dengan judul Pengorganisasian
Karangan Eksposisi Siswa Kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani Ditinjau dari Teknik
Pengembangan Kohesi dan Koherensi.
Hasil penelitian ini dapat berguna bagi guru
dan siswa untuk menambah wawasan
tentang penyusunan karangan eksposisi
yang ditinjau dari teknik pengembangan
kohesi dan koherensi. Hal itu selanjutnya
sangat berguna untuk perencanaan dan
pelaksanaann
pendidikan
dan
pembelajaran dalam mengembangkan
karangan eksposisi ditinjau dari teknik
pengembangan kohesi dan koherensi di
sekolah.
SMK Negeri 3 Kintamani dipilih
sebagai tempat penelitian karena pada saat
observasi awal, peneliti menemukan
permasalahan
dalam
pembelajaran
menulis, khususnya mengarang eksposisi.
Selain itu, dipilihnya kelas XI sebagai
subjek penelitian karena peneliti ingin
mengambil subjek secara acak (random
sampling). Di samping itu, kelas XI belum
pernah dilakukannya penelitian dengan
variabel yang sama dengan penelitian ini.
Dengan pengorganisasian karangan
eksposisi siswa ditinjau dari teknik
pengembangan kohesi dan koherensi,
siswa diharapkan dapat menulis karangan
eksposisi dengan baik. Dari latar belakang
di atas, ada dua masalah yang ingin
dipecahkan peneliti melalui penelitian ini.
Bagaimanakah pengorganisasian karangan
eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani
ditinjau
dari
teknik
pengembangan kohesi, dan bagaimanakah
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau
dari teknik pengembangan koherensi.
Sejalan dengan rumusan masalah di atas,

tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian
ini
adalah
mendeskripsikan
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau
dari teknik pengembangan kohesi dan
mendeskripsikan
pengorganisasian
karangan eksposisi siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik
pengembangan koherensi.
Adapun maanfaat dari penelitian ini yaitu,
penelitian ini diharapkan dapat membantu
guru bahasa Indonesia memecahkan
masalah-masalah dalam proses belajarmengajar, terutama dalam pembelajaran
menulis karangan eksposisi siswa kelas XI
SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik
pengembangan kohesi dan koherensi. Bagi
siswa diharapkan dapat membuat karangan
eksposisi dengan baik yang sesuai dengan
kohesi dan koherensi sedangkan bagi
peneliti lain hasil penelitian ini dapat
dijadikan
bahan
bandingan
untuk
melakukan penelitian yang sejenis.
METODE
Rancangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah rancangan deskriptif,
karena penelitian ini bertujuan menguraikan
secara sistematis dan cermat mengenai hal
yang diteliti. Rancangan penelitian inilah
yang membantu peneliti untuk menjelaskan
dan
mendeskripsikan
tentang
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani dan
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau
dari teknik pengembangan koherensi.
Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani. Objek
penelitian atau sasaran yang penulis teliti
adalah
pengorganisasian
karangan
eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani
ditinjau
dari
teknik
pengembangan
kohesi
dan
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau
dari teknik pengembangan koherensi.
Populasi penelitian ini adalah semua
siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani,
yang terbagi menjadi tiga kelas, yaitu kelas
XI AP1, XI AP2, dan XI MM. Jumlah
populasi ini tergolong sebanyak 92 orang.
Mengingat terbatasnya kemampuan dan
waktu yang peneliti miliki, tampaknya tidak

mungkin seluruh anggota populasi dijadikan
sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu,
peneliti memandang perlu melakukan
penyampelan.
Pemilihan
sampel
ini
menggunakan metode proportional random
sampling, yaitu mengambil wakil-wakil dari
tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi
secara acak yang jumlahnya disesuaikan
dengan jumlah anggota subjek yang ada di
masing-masing kelompok tersebut. Setiap
kelas diambil 30% secara acak sebagai
sampel
penelitian
yang
jumlahnya
disesuaikan dengan jumlah anggota subjek
yang ada di kelas itu. Dengan demikian,
sampel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu sebanyak 21 orang dari total siswa
kelas XI sebanyak 92 orang.
Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini meliputi (1) metode tes, dan
(2) metode dokumentasi. Metode tes
merupakan metode memberi tes atau tugas
kepada siswa untuk mengerjakan sebuah
tugas yaitu membuat karangan eksposisi.
Tujuan penggunaan metode tes dalam
penelitian
ini
untuk
mencari
atau
mengumpulkan karangan eksposisi yang
telah dibuat oleh siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani. Metode dokumentasi
merupakan metode yang digunakan untuk
mencatat data-data yang berkaitan dengan
masalah penelitian dalam bukti (sesuatu)
yang tertulis yang telah ada. Tujuan dari
metode dokumentasi yaitu mengumpulkan
bukti tertulis yang sudah diperoleh melalui
metode tes. Dalam hal ini, bukti tertulis
yang dimaksud dan yang dijadikan sumber
data adalah karangan eksposisi yang dibuat
oleh siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani yang dikumpulkan melalui
metode tes.
Dalam penelitian ini yang menjadi
instrumen utama adalah peneliti sendiri,
karena penelitian ini tergolong penelitian
deskriptif.
Peneliti
sebagai
humant
instrument, berfungsi menetapkan fokus
penelitian, memilih informasi sebagai
sumber data, melakukan pengumpulan
data, menilai kualitas data, analisis data,
dan membuat kesimpulan dan temuannya.
Proses tersebut dalam penelitian deskriptif
harus dilakukan oleh peneliti berdasarkan
pengetahuan, pengalaman, dan wawasan

peneliti tentang penelitian yang sedang
dilakukan. Kemudian, peneliti dibantu
dengan alat bantu, seperti kartu data dan
alat-alat tulis.
Analisis data dilakukan secara
deskriptif. Teknik analisis deskriptif ini
peneliti gunakan, karena penelitian ini
bertujuan
menguraikan
atau
mendeskripsikan
pengorganisasian
karangan eksposisi siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik
pengembangan kohesi dan koherensi.
Analisis
data
dalam
penelitian
ini
berlangsung setelah proses pengumpulan
data, yang meliputi lima tahap, (a)
identifikasi atau pemeriksaan data, (b)
reduksi data, (c) klasifikasi data, (d) analisis
data, dan (e) penyimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Data kohesi gramatikal di dalam
penelitian ini diperoleh dengan cara
mengetik ulang karangan eksposisi yang
sudah dibuat oleh siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani dan memberi nomor
pada setiap karangan. Ini dilakukan agar
piranti kohesi gramatikal dapat diidentifikasi
dengan cepat dan jumlahnya dapat dihitung
dengan teliti. Piranti kohesi gramatikal yang
ditemukan pada tiap karangan diberi nama
siswa misalnya, BD: Budi (nama subjek),
12: nomor kalimat ke 12
Piranti kohesi gramatikal seperti
referensi, konjungsi, substitusi, dan elipsis
serta kohesi leksikal seperti repetisi,
sinonimi, hiponimi, sinonimi, antonimi,
kolokasi, dan ekuivalensi ditandai secara
cermat pada tiap karangan dan diberi
identitas sesuai dengan jenis kohesinya.
Selanjutnya,
data
diklasifikasikan
menggunakan klasifikasi piranti kohesi
menurut Halliday dan Hasan (dalam Arifin,
2012:58) yang dipadukan dengan klasifikasi
menurut Rentel (dalam Arifin, 2012:67).
Kalimat yang terdapat pada tiap karangan
dapat dikelompokkan sesuai dengan piranti
kohesinya.
Dengan
mengelompokkan
piranti kohesi yang terdapat pada setiap
karangan dapat diketahui dan dianalisis
wujud
kohesinya.

Pengorganisasian Karangan Eksposisi Siswa Kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani Ditinjau dari Teknik Pengembangan Kohesi dan Koherensi
No.

Piranti Kohesi

Jumlah

1

Konjungsi

46

2

Referensi

12

Jumlah

58

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
bahwa
penggunaan
piranti
kohesi
gramatikal merupakan piranti kohesi paling
banyak
digunakan
dalam
karangan
eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani. Deskripsi penggunaan piranti
kohesi gramatikal tersebut sebagai berikut,
piranti konjungsi digunakan sebanyak 46
buah
kemudian disusul oleh piranti
referensi sebanyak 12 buah. Dengan kata
lain, piranti konjungsi merupakan piranti
kohesi yang paling dominan digunakan
dibandingkan
dengan
piranti
kohesi
gramatikal yang lainnya. Piranti konjungsi ini
merupakan piranti kohesi yang paling
sering digunakan oleh siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani. Peneliti menemukan
penggunaan piranti konjungsi sebanyak 46.
Piranti konjungsi ini terdiri atas empat jenis
yaitu konjungsi temporal (8), konjungsi
Aditif (21), konjunsgi kausal (12), dan
konjungsi adversatif (5). Konjungsi tersebut
berfungsi sebagai penghubung antarkalimat
yang terdapat dalam kalimat koordinatif dan
kalimat subordinatif. Konjungsi temporal
merupakan piranti kohesi urutan waktu.
Konjungsi temporal yang ditemukan dalam
penelitian ini meliputi setelah, sebelum,
selesai, sesudah, lalu, sesampainya dan
kemudian. Contoh konjungsi temporal lalu
terlihat
pada
kalimat
berikut.Contoh
penggunaan piranti kohesi gramatikal
tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
(Put7) Mungkin sebagai orang tua,
tidak akan kesulitan untuk
langsung melarang seorang
anak untuk menonton film-film
dewasa yang mengandung
unsur seks dan kekerasan
secara vulgar.

(Put8) Lalu sudah jelas diketahui
bahwa acara tersebut tidak
cocok untuk anak-anak.
Konjungsi lalu pada kalimat kedua (Put7)
merupakan konjungsi yang menyatakan
urutan waktu dalam kalimat subordinatif
yang berfungsi menghubungkan kalimat
mungkin sebagai orang tua, tidak akan
kesulitan untuk langsung melarang seorang
anak untuk menonton film-film dewasa yang
mengandung unsur seks dan kekerasan
secara vulgar dengan kalimat sudah jelas
diketahui bahwa acara tersebut tidak cocok
untuk anak-anak.
Dengan diketahuinya penggunaan setiap
jenis piranti kohesi tersebut, akhirnya bisa
diketahui tingkat kekohesifan karangan
eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani,
bahwa
hasil
penelitian
menunjukkan
kekohesifan
karangan
eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani tergolong rendah. Hasil ini
mengidikasikan bahwa karangan eksposisi
siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani
kurang kohesif. Berdasarkan data karangan
siswa di SMK Negeri 3 Kintamani, hasil
penelitian menunjukkan bahwa karangan
tersebut secara umum dapat dikategorikan
ke dalam Karangan eksposisi yang ditinjau
dari teknik pengembangan koherensi.
Karangan Eksposisi yang sebenarnya
atau murni karangan eksposisi adalah
karangan
yang
bertujuan
untuk
memberitahu, mengupas, menguraikan,
atau menerangkan sesuatu. Karangan
eksposisi jenis ini lebih banyak ditemukan
pada karangan yang disusun siswa kelas XI
AP2 SMK Negeri 3 Kintamani daripada
yang disusun di kelas XI AP1 dan kelas XI
MM SMK Negeri 3 Kintamani. Dalam hal ini,

terdapat 92 buah karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani dari
jumlah karangan tersebut, hanya 21 buah
karangan eksposisi yang dipakai sebagai
sampel
penelitian.
Contohnya
Pada
paragraf pertama kalimat (1) Narkoba
singkatan dari narkotika, psikotropika dan
bahan adiktif berbahaya lainnya adalah
bahan atau zat yang dimasukkan dalam
tubuh manusia, baik secara oral, diminum,
dihirup, maupun disuntikkan yang dapat
mengubah pikiran.
Pada paragraf kedua kalimat (1)
Dampak penyalahgunaan narkoba. Kalimat
(2) Narkoba digunakan secara terus
menerus atau melebihi takaran yang telah
ditentukan
akan
mengakibatkan
ketergantungan,
kecanduan
dan
mengakibatkan
gangguan
fisik
dan
psikologis.
Kalimat
(3)
Dampak
penyalahgunaan
pada
seseorang
tergantung dari jenis narkoba yang dipakai,
kepribadian pemakai dan situasi atau
kondisi pemakai.
Pada paragraf ketiga kalimat (1)
Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman
baik sintesis maupun semi sintesis yang
dapat mengakibatkan penurunan atau
perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri
dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Kalimat (2) Psikotropika adalah zat atau
obat, baik alamiah maupun sintesis bukan
narkotika yang berkasiat psikoatif melalui
pengaruh selektif pada susunan syaraf
pusat yang menyebabkan perubahan pada
aktifitas mental dan prilaku.
Kutipan karangan di atas berjudul
Narkoba dan Bahaya Pemakainya karya Ni
Putu
Suriatmini.
Struktur
karangan
(KE/XI/AP2/25) dimulai dengan paragraf
pembuka yang berisi pernyataan yang
berisi fakta pengantar yang mendukung
pendapat penulis yang disampaikan pada
akhir paragraf. Kalimat yang menjadi
pendapat
siswa
dalam
karangan
(KE/XI/AP2/25)
adalah
jika
narkoba
digunakan secara terus menerus atau
melebihi takaran yang telah ditentukan
akan
mengakibatkan
ketergantungan,
kecanduan dan mengakibatkan gangguan
fisik dan psikologis. Pada paragraf (2),
siswa memaparkan dan menguraikan
alasan untuk mendukung dan mempertegas

pemaparan yang disampaikan. Gagasan
utama (2) adalah dampak penyalahgunaan
narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba
pada seseorang tergantung dari jenis
narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai
dan situasi atau kondisi pemakai.
Pemaparan itu juga disampaikan pada
paragraf kedua.
Antara karangan eksposisi yang
disampaikan
siswa
pada
kutipan
(KE/XI/AP2/25) telah terlihat koherensi
yang logis. Karangan eksposisi itu sudah
lengkap. Karangan eksposisi tersebut
sudah disertai paragraf penutup.
Karangan Eksposisi yang baik
semestinya mempunyai pembuka, inti, dan
penutup. Karangan berikut ini merupakan
karangan eksposisi yang dapat dikatakan
memenuhi syarat tersebut.
PEMBAHASAN
Temuan ini mengindikasikan bahwa
bagi siswa kelas XI SMK, untuk
menghubungkan klausa atau kalimat yang
satu dengan klausa atau kalimat lain, cara
yang paling mudah adalah dengan
menggunakan konjungsi dan referensi.
Penggunaan piranti kohesi konjungsi yang
paling banyak ini dikarenakan siswa kelas
XI memiliki tingkatan umur dan kognitif
yang lebih tinggi. Tingkat kognitif dan umur
ini
sejalan
dengan
penguasaan
kebahasaan (termasuk tentang menulis)
mereka yang semakin tinggi pula, sehingga
mereka mampu menggunakan jenis piranti
kohesi yang lebih rumit. Hal lain yang
menyebabkan
lebih
banyaknya
penggunaan jenis piranti konjungsi adalah
karena tulisan yang dibuat siswa berupa
karangan
eksposisi,
sebab
ada
kecendrungan bahwa setiap jenis karangan
memiliki hubungan dengan jenis piranti
kohesi tertentu. Jenis karangan eksposisi
ini lebih banyak berisi tentang cerita-cerita
yang sering terjadi di lingkungan siswa.
Jadi, setiap kalimatnya seolah lebih mudah
dihubungkan dengan menggunakan piranti
kohesi konjungsi. Penggunaan piranti
konjungsi tersebut misalnya terdapat pada
subjek ke-15, seperti berikut.
(Hend3)

Kemudian siapkan tepung
terigu, tepung beras sedikit,

telur, bawang putih, kencur,
garam, dan daun seledri.
(Hend4)
Setelah semua tersedia
campur adonan jangan lupa
potong-potong daun seledri dan
daun lemo hingga kecil-kecil.
Untuk
menciptakan
kekohesifan
antara kedua kalimat tersebut, subjek ke-15
menggunakan piranti kohesi yang sesuai,
yaitu piranti konjungsi setelah. Piranti
konjungsi setelah tersebut menunjukkan
sebuah urutan waktu yang terjadi pada
kedua kalimat di atas. Pengguaan piranti
konjungsi ini tidak hanya terjadi pada
kalimat di atas. Tetapi juga terjadi pada
kalimat-kalimat lain yang terdapat dalam
karangan eksposisi yang dhasilkan oleh
subjek ke-15.
Penggunaaan piranti kohesi yang
ditemukan dalam penelitian ini berbeda
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
I Wayan Budiarta pada tahun 2009 dengan
judul “Kemampuan Mengarang Eksposisi
Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Kintamani Tahun Pelajaran
2008/2009”. Hasil penelitian itu berupa
kemampuan mengarang eksposisi siswa.
Selain itu, penelitian tersebut mengambil
subjek yang berbeda, yakni siswa kelas X
SMA Negeri 1 Kintamani. Penelitian yang
peneliti telah lakukan ini menunjukkan hasil
bahwa karangan eksposisi siswa kelas XI
SMK Negeri 3 Kintamani dibangun dengan
menggunakan piranti kohesi konjungsi dan
piranti referensi.
Perbedaan
hasil
penelitian
ini
disebabkan oleh perbedaan usia dan
tingkat pendidikan yang dimiliki oleh siswa
yang dijadikan subjek penelitian. Subjek
penelitian I Wayan Budiarta adalah siswa
kelas X SMA, yang usianya 17 tahun,
sedangkan subjek penelitan ini adalah
siswa kelas XI, yang rata-rata berusia 18
sampai 19 tahun. Wright dan Rosenberg
(dalam Sutama, 1997:46) menyatakan
bahwa keadaan koherensi tulisan, baik
pada tingkat lokal maupun pada tingkat
global,
menunjukkan
perkembangan
membaik seiring dengan peningkatan usia.
Jadi, kemampuan itu berkembang terusmenerus sampai mencapai kondisi yang
sempurna pada suatu fase perkembangan.
Hal ini mengindikasikan bahwa merupakan
hal yang wajar jika penggunaan piranti

kohesi konjungsi dalam karangan eksposisi
siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani
lebih
banyak
dibandingkan
dengan
penggunaan
jenis
piranti
kohesi
antarkalimat yang lain.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan
bahwa kekohesifan karangan eksposisi
siswa kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani
tergolong rendah. Hasil ini mengidikasikan
bahwa karangan eksposisi siswa kelas XI
SMK Negeri 3 Kintamani kurang kohesif.
Tingkat
kekohesifan
karangan
eksposisi dalam penelitian ini berbeda
dengan hasil penelitian yang di lakukan
oleh Gede Pasek Guna Astra pada tahun
2009 dengan judul penelitian “Upaya
Meningkatkan
Kemampuan
Menulis
Karangan
Eksposisi
Proses
Melalui
Pemanfaatan Media Petunjuk Penggunaan
Produk pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 4
Singaraja”.
Penelitian
tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kemampuan
siswa dalam menulis karangan eksposisi
termasuk kategori baik. Penelitian yang
dilakukan oleh Gede Pasek Guna Astra
lebih menekankan pada pemanfaatan
media betunjuk penggunaan produk.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian
yang dilaksanakan peneliti adalah samasama mengkaji tentang keterampilan
menulis karangan eksposisi. Kendati pun
begitu, permasalahan yang diambil, tidak
sama. Selain itu, subjek penelitian dan
tempat penelitiaannya pun juga berbeda.
Perbedaan
kemampuan
menulis
karangan eksposisi yang dimiliki oleh siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani dengan
siswa kelas XI SMA Negeri 4 Singaraja ini
berkaitan dengan kognisi. Hal ini sejalan
dengan pendapat Barttlet (dalam Sutama,
1997:34) bahwa proses menulis suatu teks
atau wacana merupakan kegiatan yang
kompleks
dan
rumit.
Kegiatan
ini
melibatkan dan memadukan kemampuan
kebahasaan serta proses kognisi. Anak
kelas X SMA yang rata-rata berumur enam
belas
tahun
sudah
tentu
memiliki
kemampuan berbahasa dan proses kognisi
yang lebih baik.
PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah disampaikan,
dapat
disimpulkan,
bahwa

pengorganisasian karangan eksposisi siswa
kelas XI SMK Negeri 3 Kintamani ditinjau
dari
teknik
pengembangan
kohesi
menggunakan beberapa jenis piranti kohesi
gramatikal yang digunakan dalam karangan
eksposisi siswa kelas XI SMK Negeri 3
Kintamani yaitu referensi dan konjungsi.
Adapun jumlah penggunaan dari masingmasing jenis piranti kohesi tersebut adalah
sebagai berikut, piranti kohesi konjungsi
sebanyak 46 dan piranti kohesi referensi
sebanyak 12 buah. Pengorganisasian
karangan eksposisi siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik
pengembangan
koherensi
tergolong
rendah, karena karangan siswa yang
disusun dari 348 hanya dirangkai dengan
menggunakan 58 buah piranti kohesi.
Berdasarkan simpulan penelitian ini,
dapat disampaikan saran atau rekomendasi
sebagai berikut yaitu pengorganisasian
karangan eksposisi siswa ditinjau dari
teknik kohesi dan koherensi perlu
diperhatikan sebagai modal dasar untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dan
proses pembelajaran di kelas. Mengingat
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
ditinjau dari teknik kohesi dan koherensi itu
penting dalam dalam proses pembelajaran,
maka disarankan kepada pendidik untuk
lebih meningkatkan dan mengarahkan
kemampuan siswa dalam menulis atau
mengarang.Penelitian yang dilakukan oleh
peneliti di SMK Negeri 3 Kintamani
merupakan sebuah penelitian permulaan
yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena
itu, penelitian mengenai pengorganisasian
karangan eksposisi siswa kelas XI SMK
Negeri 3 Kintamani ditinjau dari teknik
kohesi dan koherensi perlu dilakukan oleh
peneliti
lain
dengan
berbagai
penyempurnaan. Hasil penelitian yang
diperoleh peneliti di sekolah ini belum tentu
menghasilkan atau memperoleh hasil
penelitian yang sama di tempat yang
berbeda.
Mengingat
masih
ada
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
yang kurang logis dalam mengarang, maka
disarankan kepada siswa untuk menambah
pengetahuan yang berkaitan dengan
karangan eksposisi siswa yang menjadi
salah satu materi yang akan, sedang, atau
telah diajarkan. Dengan pengetahuan itu,
maka
diharapkan
siswa
dapat

memperdalam menulis atau mengarang
eksopsisi yang ditinjau dari teknik
pengembangan kohesi dan koherensi.
Bagi sekolah-sekolah, disarankan
menjadikan hasil penelitian ini sebagai
sumber
informasi
mengenai
pengorganisasian karangan eksposisi siswa
ditinjau dari teknik pengembangan kohesi
dan koherensi yang berguna untuk
efektivitas kegiatan belajar-mengajar.
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