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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan proses pembelajaran, 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, dan upaya mengatasi 

faktor dalam proses pelaksanaan pembelajaran memproduksi teks eksplanasi pada 

siswa kelas XI MA Muhammadiyah Boliyohuto. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. Data penelitian ini berupa proses 

pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran, dan upaya 

mengatasi faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Sumber data berasal 

dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Untuk memperoleh data tersebut 

digunakan teknik  observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan pembelajaran memproduksi teks 

eksplanasi dilihat dari tiga hal yakni (a) RPP terdiri atas sembilan komponen, dari 

sembilan komponen yang sudah sesuai empat dan yang belum sesuai ada enam 

komponen; (b) proses pelaksanaan pembelajaran terdiri atas tiga (1) kegiatan 

pendahuluan sudah dilaksanakan dengan baik; (2) kegiatan inti, dari lima tahap 

terdapat empat tahap yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh guru dan masih 

terdapat satu tahap yang belum dilaksanakan yakni tahap menanya; (3) kegiatan 

penutup terdiri enam poin, empat poin dilaksanakan dengan baik oleh guru dan 

masih terdapat dua poin yang tidak dilaksanakan yakni menyimpulkan hasil 

pembelajaran dan tidak memberikan umpan balik; (c) evaluasi dalam 

pembelajaran sudah sesuai; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembelajaran antara lain faktor yang bersumber dari guru, siswa, dari segi 

ketersedian waktu, segi fasilitas, dan segi lingkungan belajar; (3) upaya untuk 

mengatasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran yaitu guru 

sebaiknya lebih kreatif dalam proses pelaksanaan pembelajaran, siswa seharusnya 

disiplin dan perhatian dalam mengikuti pembelajaran, dari segi waktu guru dan 

siswa harus lebih efisien dalam menggunakan waktu, dari segi fasilitas guru 

sebaiknya menggunakan media pembelajaran, dari segi lingkungan belajar 

sebaiknya sekolah menyediakan ruang kelas yang nyaman, menjaga lingkungan 

sekolah agar tetap bersih, dengan keadaan seperti ini membuat siswa semangat 

untuk belajar. 
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