
Teks Eksplanasi: Pengertian, Ciri-ciri dan Struktur 

 

 

Ilustrasi menulis teks eksplanasi, sumber: Green Chameleon 

 

Description: Berikut akan diulas materi teks eksplanasi secara lengkap dan sederhana, mulai dari 

pengertian, ciri-ciri, hingga strukturnya 

Teks Eksplanasi merupakan salah satu jenis tulisan yang banyak ditemukan dalam materi ujian 

Bahasa Indonesia. Teks eksplanasi berisi sebuah proses terjadinya suatu fenomena secara jelas 

mulai dari mengapa hal itu bisa terjadi hingga bagaimana hal itu berlangsung. Sederhananya, teks 

ini menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat suatu peristiwa. 

Pengertian Teks Eksplanasi 

Beberapa ahli mendefinisikan teks eksplanasi sebagai berikut: 

1. Pardiyono: Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau 

terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. 

2. Knap dan Watkins: Teks eksplanasi memiliki dua orientasi utama – untuk menjelaskan 

mengapa dan untuk menjelaskan bagaimana, sering keduanya akan muncul dalam sebuah 

teks eksplanasi. 



3. Tomi Rianto: Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan 

bagaimana suatu peristiwa alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan lainnya bisa terjadi. 

Ciri-Ciri Teks Eksplanasi 

Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tulisanya berisi informasi yang memuat fakta tentang suatu kejadian. 

2. Bersifat ilmiah, sistematis dan informatif. 

3. Terdapat unsur sebab akibat yang menjelaskan informasi mengenai bagaimana dan 

mengapa suatu fenomena bisa terjadi. 

4. Umumnya menggunakan penanda urutan, misalnya menggunakan kata “pertama, kedua, 

ketiga, keempat” atau “pertama, selanjutnya, terakhir”. 

Struktur Teks Eksplanasi 

Teks eksplanasi umumnya memiliki struktur sebagai berikut: 

1. Judul: biasanya berisi mengenai fenomena yang akan dijelaskan 

2. Pernyataan umum: berisi informasi singkat mengenai fenomena yang akan dijelaskan dan 

mengapa hal tersebut bisa terjadi. 

3. Urutan sebab – akibat: berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena tersebut secara 

bertahap mulai dari apa yang menyebabkannya hingga akibat dari fenomena tersebut. 

4. Interpretasi: berisi kesimpulan atau opini penulis dari topik atau fenomena yang sudah 

dijelaskan.  

Semoga informasi ini membantu (RYFA). 
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