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ABSTRAK 

Judul penelitian ini ialah pembelajaran memproduksi teks eksposisi 

berdasar-kan media komik strip dengan menggunakan metode discovery learning 

pada sis-wa kelas X SMAN 17 Bandung”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui keberhasilan 

penulis dalam melaksanakan pembelajaran memproduksi teks ekposisi; (b) Untuk 

menge-tahui kemampuan siswa kelas X dalam memproduksi teks eksposisi 

dengan meng-gunakakan model discovery learning; dan (c) Untuk mengetahui 

keefektifan media komik strip yang digunakan dalam pembelajaran memproduksi 

teks ekposisi pada siswa kelas X. 

Rumusan masalah yang penulis ajukan yaitu: (a) Mampukah penulis melak-

sanakan dan menilai pembelajaran memproduksi teks ekposisi berdasarkan komik 

strip dengan meng-gunakan metode discovery learning?; (b) Mampukah siswa 

memproduksi teks ekposisi berdasarkan media komik strip dengan menggunakan 

metode discovery learning?; dan (c) Tepatkah metode discovery learning diguna-

kan dalam pembelajaran memproduksi teks eksposisi? 

Hipotesis yang penulis rumuskan yaitu: (a) Penulis mampu melaksanakan 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi berdasarkan media komik strip dengan 

menggunakan Metode Discovery Learning; (b) Siswa kelas X mampu mengikuti 

pembelajaran memproduksi teks eksposisi berdasarkan media komik strip; dan (c) 

Metode discovery learning cocok digunakan dalam pembelajaran memproduksi 

teks eksposisi berdasarkan media komik strip. 

Adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut. 

1. Penulis mampu melaksanakan pembelajaran memproduksi teks eksposisi ber-

dasarkan media komik strip dengan menggunakan Metode Discovery 

Learning. Hal ini terbukti dari hasil nilai kegiatan pembelajaran sebesra 3,55. 

2. Siswa mampu memproduksi teks eksposisi berdasarkan media komik strip 

dengan menggunakan metode Metode Discovery Learning. Hal ini terbukti dari 

nilai rata-rata pretest 1,66 dan nilai posttest dengan rata-rata nilai 3,13, jadi ada 

peningkatan sebesar 1,47 atau 4,32 %.  

3. Metode Discocery learning efektif digunakan dalam pembelajaran mempro-

duksi teks eksposisi berdasarkan media komik strip. Terbukti dari hasil per-

hitungan statistik dengan hasil thitung lebih besar daripada ttabel, yaitu 24,91 > 2,03 

yakni dengan tingkat kepercayaan 95%, dan d.b sebesar 33. 

 

Kata kunci: Media Komik Strip, Memproduksi, Metode Discovery Learning, Teks 

Eksposisi. 

 

 

 

 


