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ABSTRAK 
 

Teks persuasi merupakan salah satu jenis teks yang ada di dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia di kelas VIII SMP. Penelitian ini akan menganalisis tentang 

struktur berorientasi pada argumentasi dan fakta dalam teks persuasi yang ada 

dalam surat kabar Pikiran Rakyat edisi Maret 2020. Kemudian setelah proses 

analisis dilakukan maka data dari hasil analisis tersebut akan dijadikan sebagai 

alternatif pemilihan bahan ajar bahasa Indonesia di kelas VIII. Berdasarkan hal 

tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul 

berikut “Analisis Struktur Berorientasi Pada Argumentasi dan Fakta dalam Teks 

Persuasi di Surat  Kabar Pikiran Rakyat  Edisi  Maret 2020  sebagai  Alternatif 

Pemilihan Bahan Ajar di Kelas VIII SMP” yang bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis ketepatan struktur berorientasi pada argumentasi dan fakta dalam 

teks persuasi di surat kabar Pikiran Rakyat edisi Maret 2020 dan kesesuaian hasil 

analisis struktur berorientasi pada argumentasi dan fakta dalam teks persuasi di 

surat kabar Pikiran Rakyat dengan bahan ajar dan tuntutan Kurikulum. Setelah 

modul bahan ajarnya dibuat kemudian dilakukan validasi guna menentukan layak 

atau tidak layaknya digunkan sebagai bahan ajar. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang meliputi dokumentasi, studi pustaka, dan 

analisis. Hasil analisis penulis pada struktur berorientasi pada argumentasi dan 

fakta dalam teks persuasi di surat kabar Pikiran Rakyat edisi Maret 2020 diperoleh 

hasil struktur pengenalan isu memperoleh persentase 100%, struktur rangkaian 

argumen memperoleh persentase 100%, struktur pernyataan ajakan memperoleh 

persentase 94,1%, dan struktur penegasan kembali memperoleh persentase 88,2%. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka teks persuasi yang ada di surat kabar Pikiran 

Rakyat  layak untuk dijadikan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar, karena di 

dalamnya sudah memmuat KI, KD, materi/isi, bahasa, dan perkembangan 

psikologis, Hasil tersebut diperoleh dari validator yang memberi penilaian rata- 

rata 80 dari kedua validator, maka bahan ajar tersebut mendapatkan kriteria 

baik/layak untuk dijadikan sebagai alternatif pemilihan bahan ajar bahasa 

Indonesia kelas VIII. 
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