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Allah, tidakadaTuhan (yang berhakdisembah) melainkanDia Yang 

Hidupkekallagiterus-menerusmengurus (makhluk-Nya); 

tidakmengantukdantidaktidur.Kepunyaan-Nyaapa yang di 

langitdan di bumi. Tiada yang dapatmemberisyafa'at di sisi Allah 

tanpaizin-Nya? Allah mengetahuiapa-apa yang di 

hadapanmerekadan di belakangmereka, 

danmerekatidakmengetahuiapa-apadariilmu Allah melainkanapa 

yang dikehendaki-Nya. Kursi[161] Allah meliputilangitdanbumi. 

Dan Allah tidakmerasaberatmemeliharakeduanya, dan Allah 

MahaTinggilagiMahaBesar (Q.S Al-Baqarah : 255). 

 

 

“YANG KITA BUTUHKAN UNTUK MENJADI LUAR BIASA 
HANYALAH KAKI YANG MELANGKAH LEBIH CEPAT DARI 
BIASANYA, TANGAN YANG BERBUAT LEBIH BANYAK DARI 
BIASANYA, MULUT YANG BERDOA LEBIH BANYAK,  & HATI YANG 
YAKIN PADA KEMAMPUAN SENDIRI.”  [DISADUR DARI NOVEL 
5CM]. 

“berisi itu berawal dari yang kosong 

jangan bangga diri menjadi orang yang berisi 

Tapi banggalah menjadi orang yang kosong, karena 

akan dapat terus diisi” 



PERNYATAAN 

Saya yang menyatakanbahwaskripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS METODE 

PEMBELAJARAN GROUP TO GROUP EXCHANGE DALAM 

PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI PADA SISWA KELAS X 

SMA KARTIKA XIX-2 BANDUNG TAHUN AJARAN 2013/2014”. Skripsi 

inisepenuhnyakaryasayasendiri.Tidakadabagian di dalamnyayang  

merupakanplagiatdarikarya orang lain 

dansayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 

tidaksesuaidenganetikakeilmuan yang berlakudalammasyrakatkelimuan. 

Ataspernyataanini, sayasiapmenanggungrisiko/sanksi yang 

dijatuhkankepadasayaapabilakemudianditemukanadanyapelanggaranterhadapetika

keilmuandalamkaryasayaini, atauadaklaimdaripihak lain 

terhadapakeasliankaryasayaini.  

 

 

 

 

Bandung,  Juli2014 

Yang membuatpernyataan, 

 

Putro Dwi Cahyo 

  



KATA PENGANTAR 

Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tidak terlepas dari kehendak dan 

ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Maka sudah sewajarnya jika penulis 

menghaturkan puji syukur ke hadirat-NYA atas terselesaikannya skripsi ini yang 

berjudul “EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN GROUP TO GROUP 

EXCHANGE DALAM PEMBELAJARAN MENULIS TEKS EKSPOSISI PADA 

SISWA KELAS X SMA KARTIKA XIX-2 BANDUNG TAHUN AJARAN 

2013/2014”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memeroleh gelar 

Sarjana Pendidikan progran studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. 

Kurikulum 2013 sudah mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2013/2014. 

Penerapan kurikulum ini dimulai dari kelas VII untuk siswa SMP dan kelas X 

siswa SMA. Kurikulum 2013 dalam pelajaran bahasa Indonesia merupakan 

kurikulum yang menekankan siswa untuk menguasai teks, baik dalam membaca, 

menyimak, berbicara maupun menulis. Teks yang digunakan dalam pelajaran 

bahasa Indonesia kelas X SMA pada kurikulum 2013 meliputi teks laporan 

observasi, teks prosedur kompleks, teks negosiasi, teks eksposisi dan teks 

anekdot. Dengan demikian, siswa harus mampu menguasai dan memahami teks 

tersebut, baik dalam membaca, berbicara, menyimak dan menulis. Pembelajaran 

menulis, dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran yang membutuhkan 

kemampuan berpikir siswa yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena keterampilan 

menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Pembelajaran 

menulis pada kurikulum 2013, menuntut siswa untuk mampu menulis teks yang 

digunakan dalam kurikulum 2013. Salah satu teks yang harus siswa kuasai adalah 

teks eksposisi. Pembelajaran menulis teks eksposisi menuntut siswa untuk dapat 

berpikir kritis terhadap suatu permsalahan, sehingga proses pembelajaran 

seharusnya harus dapat memberikan suasana dan ruang yang mendukung siswa 

untuk berpikir kritis. Hal ini yang menuntut pengajar agar mampu kreatif dan 

inovatif untuk menciptakan suasana pembelajaran yang ideal bagi peserta 

didiknya. 

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang membahas metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. 



Peneliti sudah berusaha maksimal untuk menyempurnakan skripsi ini. Namun, 

dengan senang hati peneliti tetap menerima kritik dan saran yang membangun 

demi perbaikan ke depannya. Mudah – mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat 

memberikan sumbangsih bagi duni pendidikan Indonesia 

Bandung, Juli 2014 

Putro Dwi Cahyo  
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