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Menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks deskripsi 

merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta didik kelas VII berdasarkan 

kurikulum 2013 revisi. Namun dalam kenyataannya, peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 15 Tasikmalaya masih banyak yang belum mampu mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dapat 

atau tidaknya model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Compoition 

(CIRC) meningkatkan kemampuan menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan 

menyajikan teks deskripsi pada peserta didik VII SMP Negeri 15 Tasikmalaya tahun 

ajaran 2020/2021. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik 

wawancara, teknik observasi, dan teknis tes. Tahapan yang penulis laksanakan yaitu 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pendeskripsian hasil tindakan, serta 

analisis dan refleksi. 

Penulis melaksanakan penelitian sebanyak dua siklus pembelajaran. Pada 

siklus kesatu dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi terdapat  

peserta didik yang mencapai KKM 11 orang (38%), sedangkan yang belum mencapai 

KKM 18 orang (62%). Hasil pembelajaran pada siklus kedua dalam menelaah struktur 

dan kaidah kebahasaan teks deskripsi semua peserta didik sebanyak 29 orang (100%) 

mencapai KKM, yaitu 72. Pada siklus kesatu dalam menyajikan teks deskripsi peserta 

didik yang mencapai KKM 14 orang (48%),  sedangkan yang belum mencapai KKM 

15 orang (52%). Hasil pembelajaran pada siklus kedua dalam menyajikan teks 

deskripsi, semua peserta didik sebanyak 29 orang (100%) mencapai KKM, yaitu 72.   

Dengan demikian terdapat peningkatan dari siklus kesatu ke siklus kedua. 

Artinya, model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Compotition 

(CIRC) dapat meningkatkan kemampuan menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan 

menyajikan teks deskripsi pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 15 Tasikmalaya 

tahun ajaran 2020/2021. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 

dapat diterima. 


