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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 
 

A. Penelitian Sejenis yang Relevan 

 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini digunakan bagi penulis 

untuk memberikan referensi dan acuan, untuk membedakan antara penelitian 

yang terdahulu dengan yang akan ditulis agar tidak disangka plagiat. Ada dua 

penelitian terdahulu dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan skripsi yang 

kerjakan, penelitian yang dilakukan oleh Sudiyanto dan Fatmawati 

penjabarannya sebagai berikut: 

1. “Pengaruh Kemampuan Literasi Digital Terhadap Keterampilan Menulis 

Narasi Mahasiswa Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Alauddin Makassar” oleh Nur Oktafiani, Thamrin Tayeb dan 

Rosdiana. Penelitian ini membahas kemampuan literasi digital, 

ketrampilan menulis narasi, dan pengaruh literasi digital terhadap 

kemampuan menulis narasi mahasiswa program studi PGMI Fakultas 

Tarbiyah UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan ex-

post facto. Menggunakan sampel 70 mahasiswa, dengan jumlah populasi 

225 orang mahasiswa. Teknik pengambilan sampiling yang digunakan 

dengan mengguakan penelitian probability sampling yaitu pengambilan 

sampling dilakukan secara acak tidak memperhatikan strata yang ada di 

populasi. Peneliti menggunakan angket, tes, dan dokumentasi sebagai alat 

untuk mengambil data. Berdasarkan data yang telah diolah dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial 
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dapat diketahui kemampuan literasi digital mahasiswa termasuk dalam 

kategori sedang dengan persentase 66 % dan keterampilan menulis narasi 

termasuk dalam kategori 71,4. Berdasarkan hasil statistik deskriptif 

inferensial dengan pengujian hipotesis diperoleh  hipotesis diperoleh hasil 

perhitungan sebagai berikut thitung = 0,176 sementara ttabel = 1,995 untuk taraf 

signifikasi 5 %. Karena thitung lebih kecil dari ttabel maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Hi  ditolak. Artinya tidak ada pengaruh terhadap 

positif dan signifikan terhadap kemampuan literasi digital terhadap 

menulis narasi mahasiswa Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Alauddin Makassar.  

 Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pengaruh literasi digital 

terhadap kemampuan menulis, variabel X sama yaitu literasi digital 

namun, yang membedakan adalah variabel Y, jika peneliti terdahulu 

menggunakan teks narasi sedangkan yang sekarang menggunakan teks 

eksplanasi. Hasil yang peroleh juga berbeda jika penelitian terdahulu 

adalah Ho diterima dan Ha  ditolak, artinya tidak ada pengaruh terhadap 

positif dan signifikan terhadap kemampuan literasi digital terhadap 

menulis narasi mahasiswa, sedangkan penelitian sekarang Ho ditolak dan 

Ha diterima itu artinya ada pengaruh literasi digital terhadap kemampuan 

menulis teks eksplanasi. Dari segi subjek penelitian juga berbeda jika 

penelitian sebelumnya menggunakan subjek mahasiswa sedangkan yang 

sekarang menggunakan siswa sebagai objek dalam penelitian.  
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2. “Pengaruh Pembelajaran Literasi Terhadap Kemampuan Dalam Menulis 

Puisi Siswa Kelas V SDN Purwantoro 5 Kota Malang” oleh Naning Fatma 

Wati. Fokus penelitian ini meneliti hubungan pembelajaran literasi 

terhadap kemampuan dalam menulis puisi yang dilakukan penelitian di 

SDN Purwantoro 5 Kota Malang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut berdasarkan hasil perhitungan SPSS dapat koefisien (p) = 

0,000 dengan taraf signifikan 5% hasil uji hipotesis yang dapat dihitung 

0,00 < p 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya hal ini 

berpengaruh yang  signifikan antara penerapan pembelajaran literasi 

terhadap kemampuan menulis puisi siswa kelas V SDN Purwantoro 5 

Kecamatan Blimbing kota Malang. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yaitu 

dalam variabelnya X dan Y yaitu hubugan antara literasi dengan 

kemampuan menulis. Namun yang membedakan adalah penelitian 

sekarang menggunakan X literasi digital sedangkan penelitian yang 

terdahulu pembelajaran Literasi. Variabel Y juga terdapat perbedaan, 

penelitian terdahulu meneliti kemampuan menulis puisi sedangkan              

penelitian sekarang adalah teks eksplanasi. 

 

B. Kajian Teori 

 

Kajian teori yang akan mengupas tentang literasi digital, kemampuan 

menulis, dan teks eksplanasi tujuannya untuk menjabarkan materi yang akan 

disampaikan. 
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1. Literasi Digital. 

Pembahasan yang akan di bahas oleh peneliti adalah mengenal lebih 

jauh tentang literasi digital, tentang pengertian literasi digital oleh para 

ahli, indikator kemampuan literasi digital, dan kompetensi inti dalam 

berliterasi digital, penjelasannya sebagai berikut: 

a. Pengertian Literasi Digital 

Bicara tentang literasi, pasti sudah tidak asing lagi, literasi cara 

pandang terdahulu adalah kaitannya dengan membaca dan menulis, 

namun pada zaman sekarang cakupannya lebih luas lagi literasi dapat 

dikatakan sebagai kemampuan seseorang terhadap membaca, menulis, 

menyimak, dan membaca. Literasi berasal dari bahasa latin, yaitu literatus 

yang artinya orang yang belajar. Literasi dari zaman ke zaman terus 

berkembang apalagi dengan kemajuan teknologi yang lebih canggih lagi. 

Menurut UNESCO literasi adalah kemampuan untuk meng-

identifikasikan, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, 

menghitung, dan menggunakan bahan cetak dan tulisan  yang berkaitan 

dengan konteks. Literasi melibatkan serangkaian         pembelajaran yang me-

mungkinkan individu mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan 

pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh 

dalam komunitas mereka dan masyarakat luas (UNESCO, 2011). 

Gilster (dalam Maulana, 2015: 3) mengartikan literasi digital 

sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam 

banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan di komputer. 

Pengaruh Literasi Digital… Dina Akmalia, FKIP UMP, 2021



 

12 

 

Retnowati (2015: 314) mengemukakan bahwa literasi media atau literasi 

digital dikembangkan sebagai alat untuk melindungi orang dari terpaan 

media agar memiliki kemampuan berpikir kritis serta mampu 

mengekspresikan diri dan berpartisipasi dalam media. 

Caniago (2013: 8) mengartikan literasi digital mencakup 

pemahaman tentang website dan mesin pencari. Literasi digital juga dapat 

diartikan sebagai himpunan sikap, pemahaman, dalam menangani dan 

mengomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam 

berbagai media dan format. Bawden (dalam Caniago, 2013: 6) 

berpendapat bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk 

berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan yang 

berurut berbantuan komputer. Secara umum, literasi digital adalah 

kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam 

arti membaca non-sekuensial atau non urutan berbantuan komputer. 

Literasi media atau literasi digital harus mengembangkan kemampuan 

untuk khalayak baik secara intelektual yaitu pendidikan literasi media 

dalam memahami pesan media yang khas. Mengembangkan kemampuan 

emosi, merasakan hal yang dirasakan diri sendiri dan orang lain dari suatu 

pesan. Mengembangkan kematangan moral dalam kaitannya dengan 

konsekuensi moralitas bagi setiap orang (Tamburaka, 2013: 13). Literasi 

media bergerak untuk melihat pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan 

oleh pesan-pesan media dan belajar mengantisipasinya (Tamburaka, 

2013: 14). 
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Sementara itu Commmon Sense Media (2009) dalam 

Irhandayaningsih (2020) mendefinisikan literasi digital sebagai 

kemampuan memanfaatkan teknologi, memaknai dan memahami, serta 

menilai kredibilitas informasi yang ada pada konten digital. Sedangkan 

Kementrian Komunikasi dan Informatika mendeskripsikan literasi digital 

sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat menggunakan 

komputer dan mengakses konten yang ada di dalamnya dengan benar dan 

optimal. 

Literasi digital merupakaan kemampuan untuk memahami dan 

menggunakan informasi dalam berbagai format yang berasal dari 

berbagai sumber digital yang ditampilkan melalui komputer atau gawai 

dengan memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses informasi  yang 

ada di dalamnya dan sebagai kemampuan untuk mengontrol diri 

menguasai informasi yang ada di dalam internet dan memanfaatkan 

perangkat elektronik serta media yang ada di dalamnya menjadi lebih 

baik. 

 

b. Indikator Kemampuan Literasi Digital 

Salah satu teori yang dapat menjelaskan pembentukan literasi 

digital adalah konsep Bawden (2008) dalam Irhandayaningsih (2020) 

yang menghubungkan literasi digital dengan literasi komputer dan literasi 

informasi. Apabila diuraikan lebih mendetail, konsep literasi digital 

menurut Bawden tersusun atas tempat komponen yaitu kemampuan dasar 
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literasi (baca tulis), latar belakang pengetahuan informasi (tingkat 

intelektualitas), keterampilan di bidang TIK, serta sikap dan perspektif 

informasi (attitudes and perspective) sebagai berikut: 

1) Kemampuan Dasar Literasi 

Kemampuan dasar literasi mencakup kemampuan untuk 

membaca, menulis, memahami simbol, dan perhitungkan angka. Pada 

konteks pembelajaran daring, kemampuan ini dapat berupa 

kemampuan untuk memahami istilah dan simbol (icon) yang 

digunakan pada perangkat lunak membuat suatu file yang berisi teks 

dan gambar, serta kemampuan membagikan file tersebut melalui 

platform digital. 

2) Latar Belakang Pengetahuan Informasi 

 

Latar belakang pengetahuan informasi merupakan kemampuan 

menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki, untuk menelusuri 

informasi baru guna memperkaya pengetahuan yang telah dimiliki. 

Pada konteks pembelajaran daring, latar belakang informasi dapat 

diartikan sebagai kemampuan mencari informasi secara online melalui 

mesin pencaharian (search, engine) dan menyeleksi hasil penelusuran 

agar sesuai dengan konteks pembelajaran daring yang sedang diikuti. 

3) Keterampilan Bidang TIK 

 

Keterampilan Bidang TIK merupakan menciptakan/ menyusun 

konten digital. Keterampilan ini merupakan kompetensi utama dalam 

bidang literasi digital, dan melibatkan kemampuan merakit informasi 

atau pengetahuan. Pada konteks pembelajaran daring, kemampuan 
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merakit informasi atau pengetahuan. Pada konteks pembelajaran daring, 

kemampuan ini terkait dengan kemampuan untuk menyusun suatu 

dokumen atau artikel yang bersifat ilmiah sebagai output pembelajaran 

yang diikuti. Contohnya, membuat file hasil kerja menggunakan 

Microsoft Office (dalam bentuk word, excel, powerpoint) file berupa 

gambar (PNG, GIF, BMP dan TIFF) file berupa PDF, dan file bentuk  

video. 

4) Sikap dan Perspektif Penggunaan Informasi 

Sikap dan perspektif penggunaan informasi merupakan perilaku 

yang terkait dengan tata cara penggunaan informasi digital, dan 

bagaimana mengkomunikasikan suatu konten yang mengandung 

informasi dari sumber lain. Pada konteks pembelajaran daring, aspek ini 

dapat berupa kemampuan menyertakan kutipan dari sumber informasi 

lain melalui kaidah situasi dan penyusunan daftar pustaka. 

Seseorang dapat dikatakan menguasai literasi digital secara 

bertahap karena satu jenjang lebih rumit dari pada jenjang sebelumnya. 

Kompetensi digital mensyaratkan literasi komputer dan teknologi. 

Namun, untuk dikatakan memiliki literasi digital maka seseorang harus 

menguasai literasi informasi, visual, media, dan komunikasi. Paul Gilster 

dalam Samputri (2019) mengelompokkannya ke dalam empat 

kompetensi inti yang perlu dimiliki oleh  seseorang, sehingga dapat 

dikatakan sebagai        berliterasi digital antara lain: 

1) Pencarian di Internet (Internet Searching) 

Kompetensi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk 

menggunakan internet dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. 
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Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yakni kemampuan 

untuk melakukan pencarian informasi diinternet dengan menggunakan 

search engine, serta melakukannya sebagai aktivitas di dalamnya. 

2) Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation) 

Kompetensi ini sebagai suatu keterampilan untuk membaca serta 

pemahaman secara dinamis terhadap lingkungan hypertext. Jadi 

seseorang dituntut untuk memahami navigasi (pandu arah) suatu 

hypertext dalam web browser yang tentunya sangat berbeda dengan teks 

yang dijumpai dalam buku teks. Kompetensi ini mencakup beberapa 

komponen antara lain: pengetahuan tentang hypertext dan hyperlink 

beserta cara kerjanya, pengetahuan tentang perbedaan antara membaca 

buku teks dengan menggunakan browsing via  internet, pengetahuan 

tentang cara kerja web meliputi pengetahuan tentang badwitdh, http, 

html, dan url, serta kemampuan memahami karakteristik halaman web. 

3) Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation) 

Kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang  untuk 

berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan 

secara online disertai dengan kemampuan seseorang untuk 

mengidentifikasikan keabsahan dan kelengkapan informasi yang 

direferensikan oleh link hypertext. Kompetensi ini mencakup beberapa 

komponen antara lain: kemampuan membedakan antara tampilan 

dengan konten informasi yakni persepsi pengguna dalam memahami 

tampilan latar belakang informasi yang ada di internet yakni kesadaran 

untuk menelusuri lebih jauh mengenai sumber dan pembuat informasi, 

kemampuan menganalisa untuk halaman web, serta pengetahuan 
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tentang FAQ dalam sutau newsgroup/group diskusi. 

4) Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly) 

Kompetensi ini sebagai suatu kemampuan untuk menyusun 

pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi yang diperoleh 

dari berbagai sumber dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan 

mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Hal ini 

untuk melakukan pencarian informasi melalui internet, kemampuan 

untuk membuat suatu personal newsfeed atau pemberitahuan berita 

terbaru yang akan didapatkan dengan cara bergabung dan 

berlangganan berita dalam suatu newsgroup, mailing list maupun grup 

diskusi lainnya yang mendiskusikan atau membahas suatu topik tertentu 

sesuai dengan kebutuhan atau topik pembahasan tertentu, kemampuan 

untuk melakukan crosscheck atau memeriksa ulang terhadap informasi 

yang diperoleh, kemampuan untuk menggunakan semua jenis media 

untuk membuktikan kebenaran informasi, serta kemampuan untuk 

menyusun sumber informasi yang diperoleh di internet dengan 

kehidupan nyata yang tidak berhubungan dengan jaringan. 

 

2. Kemampuan Menulis 

Dalam pembahasan yang akan dijabarkan oleh peneliti adalah 

tentang pengertiaan kemampuan, pengertian menulis, dan menjadi 

kemampuan menulis, sebagai berikut: 

a. Pengertian Kemampuan 

Kemampuan berasal dari kata dasar “mampu” yang artinya (bisa, 

sanggup melakukan sesuatu, dapat, berada, kaya, mempunyai harta  
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yang berlebih). Setelah mendapatkan imbuhan “ke-an” aksan berbeda 

maknanya, kemampuan merupakan suatu kesanggupan atau kapasitas 

individu untuk melakukan berbagai tugas atau sesuatu yang harus dia 

lakukan. 

Kemampuan adalah bukan aktivitas yang bersifat kejiwaan. 

Kemampuan bertumpu pada kebiasaan dan kekuataan seseorang 

dalam kekuaaan sesorang dalam melakukan aktivitas tertentu. 

Soemarno (2003:40) menyatakan kemampuan merupakan 

implementasi dari potensi diri yang dituangkan dalam perilaku yang 

menunjukkan kebiasaan. Dengan demikian, kemampuan mengacu 

pada perilku atau perbuatan yang dapat diukur secara eksplisiti. 

Seseorang yang dikatakan mampu apabila dapat melakukannya 

dengan baik. Namun sebaliknya jika tidak dapat melakukannya. 

Kemampuan yang dimiliki siswa berbeda-beda, ada yang 

sedikit dan ada yang banyak. Kemampuan dipengaruhi oleh latihan 

dan ketekunan, serta ketahanan fisiknya itu yang menyebabkan 

seseorang mampu sedikit atau mampu banyak. Dalam konteks 

kegiatan belajar, siswa yang memiliki kemampuan  ditandai dengan  

dia belajar yang sesuai dengan tujuan belajar. Contoh siswa yang dapat 

dikatakan mampu menulis jika siswa dapat menulis dengan baik 

dalam susunan yang benar dan dapat dipahami oleh orang lain. 

Berdasarkan ulasan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa 

kemampuan merupakan suatu daya dalam setiap diri individu atau 

seseorang dala melakukan suatu pemahamaan secara keseluruhan, 

daya     tersebut adalah pembawaan dan latihan yang dilakukan secara 
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terus menerus yang mendukung individu untuk menyelesaikan 

tugasnya. Kemampuan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang pertama adalah latihan, ketekunan, dan keadaan fisik. 

b.Pengertian Menulis 

Menulis pada hakikatnya merupakan suatu keterampilan 

berbahasa, komunikasi secara tidak langsung, kegiataan yang produktif 

dan efektif, dalam kegiataan ini penulis menuangkan gagasan pikiran, 

ide, gagasan, emosi, serta ekspresi menjadi sebuah tulisan. Penulis 

mengemukakannya secara tulisan dengan jelas, lancar, dan 

komunikatif  sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui 

maksud dari penulisannya. Keterampilan ini tidak datang begitu saja 

namun              membutuhkan latihan dan banyak belajar, bukan hanya itu saja 

penulis juga memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata 

dalam penulisannya. 

Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh 

seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

grafik kalo memahami bahasa dan gambar grafik tersebut. (Tarigan, 

1993:21) 

Menulis pada dasarnya adalah menyampaikan ide atau gagasan 

dengan menggunakan lambang grafis, dan merupakan alat komunikasi 

tidak langsung. Gagasan atau pesan yang disampaikan ini tergantung 

dengan imajinasi, kemampuan pengetahuan, lingkungan dan karakter 

yang dimiliki oleh penulis itu sendiri. Penulis juga harus 
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memperhatikan dan menerapkan ejaan yang digunakan, memilih kata- 

kata yang tepat, kalimat yang efektis dan mengandung pesan atau 

informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. 

        Tujuan penulisan biasanya menunjukkan eksistensinya dirinya 

melalui karya tulisannya. Sedangkan seseorang yang tidak pernah 

menulis namanya tidak akan terkenang oleh orang lain dan menghilang 

begitu saja dan binasa dalam segi ide juga pemikirannya. Jika diartikan 

lebih mendalam dapat dikatakan, seseorang menulis Namanya akan 

dikenang oleh orang lain dan mencapai “keabadian” jika seseorang   

meninggal namun sudah ada karya pasti namanya akan dikenal sebagai 

penulis, ide-ide/ karyanya abadi yang nantinya akan dibaca,diingat, 

dikenang, dan  akan bermanfaat bagi orang lain. Hal ini sependapat 

dengan penulis besar di Indonesia pernah mengatakan orang boleh 

pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak mau menulis, dia akan 

menghilang di masyarakat dan sejarah. Menulis adalah bekerja menuju 

keabadian (rumah kaca, Ananta Toer).  

 

3. Teks Eksplanasi 

Dalam pembahasan mengenai teks eksplanasi ini setidaknya ada  5 

sub bab yang dibahas, yaitu pengertian teks eksplanasi, struktur teks 

eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, langkah-langkah menyusun teks 

eksplanasi, dan yang terakhir penilaian keterampilan menyusun teks 

eksplanasi, penjelasannya sebagai berikut: 
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a. Pengertian Teks Eksplanasi 

Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mempelajari apa itu 

teks, teks adalah sebuah bentuk wacana yang berdiri berdasarkan pada 

pemikiran, ide dan konteks situasi dari penulis, kalimat yang dihasilkan 

saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 

Eksplanasi berasal dari bahasa asing (Inggris) “exsplanation” yang 

artinya tindakan menjelaskan atau menerangkan dan keterangan, 

penyataan atau fakta yang menjelaskan. Teks eksplanasi adalah sebuah 

teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan 

fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan 

lainnya. (Dictionary of Contemporary Englist 2003:549). 

Teks ekplanasi adalah jenis teks faktual yang menjelaskan proses-

proses yang terjadi di dakam evolusi fenomena yang alamiah. 

Eksplanasi digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu 

secara logis, tetapi bukan pendeskripsian benda-benda. (Napitupulu, 

2010:317) 

Sedangkan menurut Priyatni (2014:82) mengatakan, teks 

eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses yang 

berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, budaya, ilmu 

pengetahuan dan lainnya. sebuah teks eksplanasi berasal dari 

pernyataan penulis yang berkaitan „mengapa‟ dan „bagaimana‟ terhadap 

suatu fenomena. 
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Dari pendapat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa teks 

ekplanasi adalah sebuah teks atau kerangka pikir yang dibuat oleh 

penulis menjelaskan proses terjadinya serangkaian peristiwa secara 

alamiah dan peristiwa sosial, biasanya teks eksplanasi berupa peristiwa 

alam seperti bencana alam, keadaan sosial telah terjadi. 

 

b. Struktur Teks Eksplanasi 

   Teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (1) description in 

the introductory paragraph, (2) a squence of sentences that tell how or 

why, (3) a conclusion Menurut Anderson (2003:84). Pada dasarnya teks 

eksplanasi di bagi menjadi 3 yaitu identifikasi fenomena, rangkaian 

kejadian, dan ulasan, berikut penjelasannya: 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan dijabarkan menjadi seperti berikut : 

 

1) Identifikasi Fenomena 

 

Identifikasi fenomena yaitu berisi gagasan atau kalimat- 

kalimat yang menjelaskan fenomena yang akan terjadi secara umum 

yang akan diterangkan. Misalnya fenomena sosial, budaya dan 

fenomena-fenomena lainnya. contoh bagian identifikasi fenomena 

dalam teks eksplanasi. 

 

 
 

Teks eksplanasi 
Rangkaian 

kejadian 

Ulasan 

Identifikasi 

Fenomena 
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Identifikasi 

fenomena 

Ekosistem yang seimbang, keberadaannya 

dapat bertahan lama, kesinambungannya dapat 

dipelihara. Perubahan ekosistem dapat 

mempengaruhi keseimbangannya. 

Keseimbangan lingkungan dapat terganggu bila 

terjadi pengurangan fungsi atau hilangnya 

faktor-faktor yang ada. Penyebabnya bias 

berupa ulah manusia dan peristiwa-peristiwa 

alam.  

 

 

2) Rangkaian Kejadian 

Rangkaian kejadian adalah sebagai perinci atas kejadian 

yang relevan degan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun 

dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Contoh bagian rangkaian 

kejadian dalam teks eksplanasi: 

  

Rangkaian 

Kejadian  

Kehidupan di bumi dimulai di lautan, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya hewan sederhana 

yang hidup di dalam air dan lautan. Selanjutnya 

organisme-organisme tersebut menuju air tawar 

dan akhirnya kembali lagi ke daratan. Beberapa 

jenis di antaranya ada yang kembali ke lautan. 

Perpindahan kehidupan dari air ke daratan 

dibuktikan dengan adanya sisik pada burung, 

metamorphosis katak dan lain sebagainya. 

Menurut dugaan bahwa ikan berevolusi menjadi 

amfibi, amfibi menjadi reptilia, reptilia menjadi 

mamalia dan burung.  

 

 

3) Ulasan 
 

Ulasan merupakaan komentar atau penilaian tentang 

konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Contoh 

bagian ulasan dalam teks eksplanasi: 
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Ulasan Karena perubahan lingkungan, habisnya 

makanan, adanya penyakit dan faktor lain, 

jumlah populasi secara berkala akan berkurang, 

penyimpanan dapat mempengaruhi variabilitas 

dari sisa populasi. Jika populasi meningkat lagi, 

frekuensi sejumlah tertentu dapat jauh berbeda 

dengan frekuensi sebelum penurunan jumlah 

populasi.  

 
c. Ciri-ciri teks eksplanasi 

Setiap jenis teks memiliki ciri-ciri yang menjadikan dirinya 

berbeda dengan teks yang lainnya. ciri-ciri teks eksplanasi di 

antaranya: (1) teks eksplanasi bertujuan membeerikan informasi, 

pengertian, dan pengetahuan; (2) teks eksplanasi disampaikan dengan 

gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku; (3) teks eksplanasi 

bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana; (4) teks 

eksplanasi umumnya disajikan dengan menggunakan susunan yang 

logis. 

Teks eksplanasi ini juga dirasa sulit oleh peserta didik karena 

harus ditulis berdasarkan kaidah teks yang baku mencakup ejaan, tanda 

baca, keefektifaan kalimat, pilihan kalimat, menggunakan kata  

hubung, dan keperpaduan pendapat. Tujuan kebahasaan ini digunakan 

untuk lebih mudah menjelaskan proses-proses yang terjadi dalam 

pembentukan kegiatan atau terkait dengan fenomena- fenomena 

budaya, alam, ilmu pengetahuan, sosial, dan ilmu lainnya yang 

bertujuan menjelaskan lebih rinci lagi, jika menggunakan bahasa 

sehari-hari ditakutkan akan terjadi kesalahan dalam pemahamaan 

terhadap pembaca. 

Pengaruh Literasi Digital… Dina Akmalia, FKIP UMP, 2021



 

25 

 

d. Langkah-langkah menyusun teks ekplanasi 

Dalam menulis teks eksplanasi ada langkah-langkah yang akan 

mempermudah untuk membuat teks eksplanasi menjadi lebih mudah  

dengan cara: 

1) Menentukan Tema Tulisan 

Tahap pertama dalam menulis teks eksplansi adalah menentukan 

tema, ini bertujuan untuk topik atau pembicaraan tidak melebar 

kemana-mana dan tidak berulang-ulang. Tema yang dapat biasanya 

dibuat contohnya peristiwa alam, misalnya tanah longsor, gempa 

bumi, banjir, stunami, hujan, dan pelangi. Tema yang biasanya 

sebagai alternatif misalnya tema sosial bisa kenakalan remaja, 

pergaulan bebas, narkoba, atau tawuran pelajar. 

2) Mengumpulkan Bahan Tulisan 

Pada tahapan ini peserta didik harus mengumpulkan sumber 

data yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam 

penulisannya. Pelajar dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas 

dengan cara membaca, semakin banyak membaca maka semakin 

bagus pula membuat teks eksplanasinya. Peserta didik dapat 

mencarinya melalui online atau dengan cara offline seperti membaca 

buku, artikel, atau membaca majalah yang berkaian terhadap tema 

yang akan diangkat. Cara yang lainnya adalah peserta didik dapat 

melakukan wawancara dengan para ahli, atau bisa juga menonton 

video yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 
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3) Membuat Kerangka Tulisan 

Tahap kerangka tulisan ini peserta didik mulai merangkai 

tulisan sehingga lebih merinci poin-poin yang akan digunakan dalam 

penulisannya, serta menentukan topik mana saja yang akan 

dikembangkan. Dalam penulisan ini juga harus memperhatikan acuan 

struktur teks eksplansi sehingga poin-poin yang telah ditentukan akan 

sama seperti struktur yang diinginkan. 

4) Mengembangkan Tulisan 

Pada tahap mengembangkan tulisan, setelah melakukan 

pembuataan kerangka, dan menentukan poin-poin yang akan 

digunakan dalam pembuatan teks pada tahapan ini memerlukan 

tahapan kecermataan dalam tanda baca dan kepaduan kalimat. Dalam 

mengembangkan tulisan juga memperhatian struktur teks eksplanasi. 

5) Melakukan Evaluasi 

Tahap evaluasi ini penting dilakukan dimana kita mengoreksi 

kembali terhadap penggunaan bahasa, tata cara dan mengecek 

kembali kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Bisa juga melakukan 

dengan menukarkan karya kita keteman dan teman menilaia apakah 

ada yang kurang atau tidak, sehingga satu sama lainnya bisa 

mengetahui kekurangannya ada dimana dan bisa mengoreksi 

kesalahan. 
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e. Penilaian Keterampilan Menyusun Teks Eksplanasi 

Menurut kemendikbud (2013) menentukan beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam penilaian teks eksplanasi yang terdiri atas lima 

aspek, yaitu: isi, organisasi, kosakata, penggunaan bahasa,         dan mekanik. 

Penilaian dalam teks eksplanasi dikatakan baik jika tercapai kriteria 

penilaian seperti ini: 

 

No Aspek Kriteria 

1. Isi Menguasai topik tulisan, pengembangan 

teks eksplanasi lengkap, relevan  terhadap topik yg 

dibahas. 

2. Organisasi Struktur teks eksplanasi lengkap dan runtut, gagasan 

diungkapkan dengan jelas, ekspresi lancar, padat, 

dan tertata 

dengan baik dan logis, dan kohesif. 

3. Kosakata Menggunakan pemilihan kata baik, 

ungkapan efektif dan sesuai dengan 

 KBBI. 

4. Penggunaan 

bahasa 

Kontruksi dan kompleks dan efektif, terdapat hanya 

sedikit kesalahaan penggunaan bahasa (urutan, 

fungsi, dan 

artikel). 

5. Koherensi antar 

paragraf 

Satu paragraf dengan paragraf lainnya harus 

saling berkaitan, ada kesinambungan antara 

paragraf. 
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