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Salah satu teks yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas VIII dalam  

kurikulum 2013 revisi yaitu teks eksposisi. Jenis teks ini tersurat dalam kompetensi  

dasar 3.6 dan 4.6. Namun menurut hasil observasi dan wawancara diperoleh 

informasi bahwa masih banyak peserta didik yang belum mampu menelaah struktur, 

kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi dengan tepat. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dapat atau tidaknya model 

pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) meningkatkan 

kemampuan menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi 

pada peserta didik kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2020/2021. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Penulis melaksanakan penelitian ini di kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

dua siklus. Pada siklus kesatu pemerolehan nilai hasil belajar peserta didik untuk 

kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang 

mencapai Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) sebanyak 11 orang (37,93%) 

sedangkan peserta didik yang belum mencapai SKBM sebanyak 18 orang (62,06%) 

dengan rata-rata nilai yaitu 57,86. Pada kompetensi dasar menyajikan teks eksposisi 

peserta didik yang mencapai SKBM sebanyak 9 orang (31,03%) sedangkan peserta 

didik yang belum mencapai SKBM sebanyak 20 orang (68,96%) dengan rata-rata 

nilai 57,58. Pada siklus kedua pemerolehan nilai hasil belajar peserta didik 

mengalami peningkalan, untuk kompetensi dasar menelaah struktur dan kaidah 

kebahasaan teks eksposisi peserta didik yang memperoleh nilai mencapai SKBM 

sebanyak 29 orang (100%) dengan rata-rata nilai 80,03. Sedangkan pada kompetensi 

dasar menyajikan teks eksposisi peserta didik yang memperoleh nilai mencapai 

SKBM sebanyak 29 orang (100%) dengan rata-rata nilai 78,37. 

Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 

Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) dapat meningkatkan 

kemempuan menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi 

pada peserta didik kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 

Ajaran 2020/2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang penulis ajukan 

dalam penelitian ini dapat diterima.  
 


