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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan akan selalu 

mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan adalah usaha 

sadar yang dilakukan manusia untuk mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih 

baik, melalui pendidikan manusia akan belajar mengetahui sesuatu yang baru, dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat berpengaruh bagi sesama 

manusia.  

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang termaktub dalam Untadang-

undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, “Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Selain itu, 

tujuan dari pendidikan di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan 

di Indonesia akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap 

mempertahankan nilai-nilai yang ada di Indonesia.  

Pelaksanaan pendidikan dan bahasa adalah dua hal yang saling berhubungan 

karena bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang berperan penting bagi 
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kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia bisa saling berhubungan dalam rangka  

mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka satu sama lain, sehingga bisa  

saling mengerti, berbagi pengalaman, bertukar pikiran serta belajar untuk  

meningkatkan kapasitas atau kualitas intelektual atau kepribadian mereka. Oleh 

karena itu, bahasa menjadi salah satu mata pelajaran di dalam dunia pendidikan, yaitu 

bahasa Indonesia.   

Pada saat ini kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013 revisi, dalam 

kurikulum 2013 revisi pembelajaran bahasa Indonesia diorientasikan pada 

pembelajaran berbasis teks. Oleh karena itu, ada beberapa jenis teks yang harus 

dikuasai oleh  peserta didik SMP/MTs kelas VIII yaitu teks berita, teks eksposisi, teks 

eksplanasi, teks ulasan, dan teks persuasi. Dari beberapa jenis teks yang disebutkan 

tersebut peserta didik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mendengarkan, 

membaca, memirsa (viewing), berbicara dan menulis dari berbagai teks yang peserta 

didik pelajari. 

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 Menelaah isi dan struktur teks eksposisi (berupa artikel ilmiah populer dari 

Koran atau majalah) yang diperdengarkan atau dibaca, serta 4.6 Menyajikan gagasan,  

pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer (lingkungan  

hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya, dan lain-lain) secara lisan dan  

tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, aspek lisan.  



3 
 

 
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia 

kelas VIII MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021 

yaitu ibu Dra. Atin, M.Pd.I. pada Kamis, 03 Desember 2020 pukul 10.15 WIB sampai 

dengan 11.26 WIB beliau mengatakan bahwa masih banyak peserta didik yang belum 

mampu menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi dengan 

tepat. Sebagai bukti ketidakmampuan peserta didik kelas VIII-B MTs Al-

Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya dalam menelaah struktur, kaidah kebahasaan, 

dan menyajikan teks eksposisi dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 1.1 

Data Awal Perolehan Nilai  

Menelaah Struktur, Kaidah Kebahasaan, dan Menyajikan Teks Eksposisi 

No Nama 
L/

P 

Penilaian 

Menelaah 

Struktur dan 

Kaidah 

Kebahasaan 

Teks Eksposisi 

Menyajikan 

Teks Eksposisi 

1 Ahmad Latif L 60 75 

2 Ai Nurasyiah P 48 50 

3 Alisha Putri Herdiyana P 48 45 

4 Ana Yulianti Rosidah P 45 36 

5 Andika Nurul Maulana L 45 43 

6 Ari Nurhidayat L 36 40 

7 Arif Mubarok L 45 50 

8 Azmi Miladul Fauziah P 80 85 

9 Bunga Keisha Lestari P 52 60 

10 Desy Juliyanti P 78 80 

11 Dini Sri Audina P 45 36 

12 Fani Syahrani P 50 56 

13 Fikry Haiqal Nurdiansyah L 52 48 

14 Firman Akbar L 43 40 

15 Frian Abdul Rouf L 40 45 

16 Moh. Ikbal Nursyamsi L 40 36 

17 Mohammad Yandar Julyansah L 23 43 
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18 Muhamad Irfan Nugraha L 78 72 

19 Raihan Khairil Anam L 30 45 

20 Rifan Fadillah L 78 72 

21 Ripa Meilani P 50 60 

21 Salsa Mediana P 45 45 

23 Salsabilla Sadi P 45 45 

24 Seni Husnus Solihah P 78 80 

25 Tiara Dewi Natasya P 50 60 

26 Tsalisa Shofia Apipa P 78 72 

27 Verga Maulina Rahayu P 78 80 

28 Vira Nurfadillah P 78 80 

29 Yofa Permana L 45 50 

Nilai Tertinggi 80 85 

Nilai Terkecil 23 36 

 

Data awal pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik 

kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh nilai di 

bawah SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimal) dalam menelaah struktur dan 

kaidah kebahasaan teks eksposisi maupun menyajikan teks eksposisi, SKBM yang 

telah ditetapkan oleh sekolah yaitu 73 pada kelas VIII. Berdasarkan data awal pada 

tabel 1.1 dari jumlah peserta didik pada kelas VIII-B berjumlah 29 orang terdapat 21 

(72,41%) peserta didik yang memperoleh nilai di bawah SKBM dan 8 (27,58%) 

peserta didik yang memperoleh nilai di atas SKBM dalam menelaah struktur, dan 

kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sementara itu, pada kemampuan menyajikan teks 

eksposisi terdapat 23 (79,31%) peserta didik yang memperoleh nilai di bawah SKBM 

dan 6 (20,68%) peserta didik yang memperoleh nilai di atas SKBM. 

Permasalahan ketidakberhasilan peserta didik dalam menelaah struktur, 

kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi tidak lepas dari beberapa faktor 

yang berkaitan dengan guru, peserta didik, media, dan model pembelajaran yang 
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digunakan pada proses pembelajaran. Menurut informasi dari guru bahasa Indonesia 

yaitu Dra. Atin, M.Pd.I., beliau mengatakan bahwa MTs Al-Muqowamah Kabupaten 

Tasikmalaya pada semester 1 atau semester ganjil di masa pandemi Covid-19 tetap 

melaksanakan pembelajaran secara luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan 

dengan cara membagi peserta didik pada kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

dengan sistem ganjil-genap berdasarkan nomor absensi.  

Pada kegiatan pembelajaran teks eksposisi peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi, sehingga 

peserta didik kurang mampu menyajikan atau menulis teks eksposisi berdasarkan 

struktur dan kaidah kebahasaan. Beliau juga mengatakan bahwa salah satu faktor 

utama yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan dalam menelaah 

struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi adalah penggunaan model 

pembelajaran yang tidak bervariasi pada setiap materi yang diajarkan. Hal tersebut 

menyebabkan motivasi atau keantusiasan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa Indonesia berkurang khususnya dalam mempelajari teks non-

sastra salah satunya adalah teks eksposisi yang dirasakan peserta didik menjenuhkan 

dan kurang menarik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian berupa kegiatan pembelajaran menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan 

menyajikan teks eksposisi pada peserta didik kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021 dengan menggunakan model 

pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC). Model 
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pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran Read, Answer, Discuss, 

Explain And Create (RADEC) pertama kali diperkenalkan Sopandi pada tahun 2017 

dalam suatu konferensi Internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Model 

pembelajaran ini diberi nama RADEC karena disesuaikan berdasarkan sintaks yaitu 

Read, Answer, Discuss, Explain And Create. Sopandi, dkk (2019:4) menjelaskan,  

Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menuntut peserta 

didik  untuk membangun keterampilan berpikir kritis dalam konteks 

keindonesiaan dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

supaya menjadi manusia yang percaya pada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab.  

 

Berdasarkan pendapat Sopandi dkk, penulis menyimpulkan bahwa dengan 

adanya model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC), 

peserta didik didorong untuk mampu berpikir kritis, mampu mengembangkan potensi 

yang dimiliki sehingga dapat menjadi manusia yang percaya pada Tuhan, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  

kualitatif. Menurut Haryadi (2014:37), “Pendekatan penelitian kualitatif  

mengembangkan pola pikir yang bersifat induktif. Menjawab masalah penelitian 

tidak harus bertolak pada teori, aksioma, dan prinsip-prinsip sebagai kebenaran yang 

sudah ada, melainkan berdasar pada fakta-fakta yang ada dan muncul secara alamiah 

di lapangan”.  
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Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) karena dalam penelitian ini penulis bermaksud 

untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Heryadi (2014:65), “Metode penelitian tindakan kelas lebih cenderung 

untuk perbaikan proses pembelajaran, namun tidak dapat menghasilkan teori baru”.  

Hasil penelitian ini, penulis laporkan dalam bentuk skripsi yang berjudul 

“Peningkatan Kemampuan  Menelaah Struktur, Kaidah Kebahasaan, dan Menyajikan 

Teks Eksposisi dengan Menggunakan Model Pembelajaran Read, Answer, Discuss, 

Explain And Create (RADEC)” (Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik Kelas 

VIII MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021). 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Dapatkah model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create 

(RADEC) meningkatkan kemampuan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan 

teks eksposisi pada peserta didik  kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021? 

2. Dapatkah model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create 

(RADEC) meningkatkan kemampuan menyajikan teks eksposisi pada peserta 

didik kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 

2020/2021? 
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C. Definisi Oprasional  

 Untuk menggambarkan dengan jelas penelitian ini, penulis menjabarkan 

definisi oprasional penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kemampuan Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi 

Kemampuan menelaah isi dan struktur teks eksposisi yang penulis maksud dalam 

penelitian ini adalah kemampuan peserta didik kelas VIII-B di MTs Al-

Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021 dalam 

menjelaskan struktur teks eksposisi meliputi tesis, rangkaian argumentasi, dan 

penegasan ulang atau kesimpulan serta dapat menjelaskan kaidah kebahasaan 

teks eksposisi yang meliputi kata-kata teknis, kata-kata konjungsi kausalitas, 

kata-kata kerja mental, kata-kata perujukan, dan kata-kata persuasif yang terdapat 

pada teks eksposisi disertai alasan dan bukti yang tepat. 

2. Kemampuan menyajikan Teks Eksposisi dengan Memperhatikan Struktur dan 

Kaidah Kebahasaan 

Kemampuan menyajikan teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan 

kaidah kebahasaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

peserta didik kelas VIII-B di MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun Ajaran  2020/2021 dalam menulis teks eksposisi dengan memperhatikan 

struktur teks eksposisi yang meliputi tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan 

ulang atau kesimpulan serta menulis teks eksposisi dengan memperhatikan 



9 
 

 
 

kaidah kebahasaan kata-kata teknis atau peristilahan, kata-kata konjungsi 

kausalitas, kata-kata kerja mental, kata-kata perujukan, dan kata-kata persuasif. 

3. Model Pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) 

dalam Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi 

Model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) yang 

penulis maksud dalam penelitian ini adalah model yang diterapkan dalam 

pembelajaran menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang 

dibaca peserta didik kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya 

Tahun Ajaran  2020/2021 dalam meningkatkan kemampuan menelaah struktur 

kaidah kebahasaan dan menyajikan teks eksposisi. Model pembelajaran ini terdiri 

dari tahapan Read, Answer, Discuss, Explain And Create. Pertama read 

(membaca), peserta didik membaca dan mencari materi mengenai teks eksposisi 

terdiri dari struktur, kaidah kebahasaan dan bagaimana menyajikan atau menulis 

teks eksposisi secara mandiri di rumah masing-masing untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan pra-pembelajaran yang diberikan guru. Kegiatan kedua 

adalah answer (menjawab), peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan pra-

pembelajaran yang diberikan guru secara mandiri di rumah masing-masing 

berdasarkan pengetahuan yang sudah diperoleh dari kegiatan membaca. Kegiatan 

read (membaca) dan answer (menjawab) dilakukan peserta didik di luar kelas 

atau di rumah, setelah itu peserta didik melaksanakan pembelajaran di dalam 

kelas. Kegiatan ketiga peserta didik melaksanakan discuss (diskusi) dengan 

membentuk kelompok terdiri dari 4-5 orang secara heterogen, setelah itu peserta 
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didik secara berkelompok membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pra-

pembelajaran yang sudah mereka jawab sebelumnya untuk mendapatkan sebuah 

kesimpulan dari jawaban masing-masing anggota kelompok, kemudian peserta 

didik mendapatkan sebuah teks eksposisi dari guru untuk diamati, setelah peserta 

didik mengamati teks eksposisi yang diberikan guru, peserta didik secara 

berkelompok menelaah, mengumpulkan data dan mengolah data hasil menelaah 

mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi 

yang diberikan oleh guru dengan pengetahuan yang telah didapatnya dari 

membaca. Kegiatan keempat adalah explain (menjelaskan), peserta didik 

melaksanakan presentasi. Setiap kelompok diwakili oleh ketua kelompok secara 

bergantian mempresentasikan hasil diskusi mengenai struktur dan kaidah 

kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Selanjutnya peserta didik 

menanggapi hasil presentasi meliputi tanya jawab, memberikan tambahan 

informasi, atau menyanggah apa yang disampaikan temannya dari kelompok lain. 

Setelah itu, peserta didik menyimak informasi yang disampaikan oleh guru 

mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi sebagai penguatan dari 

hasil kegiatan presentasi. 

4. Model Pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) 

dalam Menyajikan Teks Eksposisi 

Pada proses menyajikan teks eksposisi dalam model pembelajaran Read, Answer, 

Discuss, Explain And Create (RADEC) termasuk ke dalam bagian dari create 

(membuat) kegiatan ini dilakukan ketika peserta didik sudah memahami materi 
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mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi 

yang sudah peserta didik pelajari pada kegiatan Read, Answer, Discuss, and 

Explain. Selanjutnya peserta didik menyajikan atau menulis teks eksposisi 

berdasarkan tema yang sudah mereka cari dan tuliskan pada lembar jawaban pra-

pembelajaran dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

eksposisi. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menentukan tujuan penelitian 

ini sebagai berikut. 

1. Untuk memaparkan dapat atau tidaknya model pembelajaran Read, Answer, 

Discuss, Explain And Create (RADEC) meningkatkan kemampuan menelaah 

struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi peserta didik  kelas VIII-B MTs 

Al-Muqowamah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021. 

2. Untuk memaparkan dapat atau tidaknya model pembelajaran Read, Answer, 

Discuss, Explain And Create (RADEC) meningkatkan kemampuan menyajikan 

teks eksposisi peserta didik  kelas VIII-B MTs Al-Muqowamah Kabupaten 

Tasikmalaya Tahun Ajaran 2020/2021. 
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E.  Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoretis 

Penulis berharap penelitian mengenai peningkatan kemampuan menelaah 

struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi dengan menggunakan 

model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) dapat 

menambah pengetahuan dan pemahaman khususnya dalam menelaah struktur, kaidah 

kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi. Selain itu, penulis berharap model 

pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) dapat membantu 

pendidik ataupun pihak sekolah dalam mewujudkan perkembangan peserta didik 

menjadi generasi yang aktif, kreatif, cerdas, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab karena model pembelajaran Read, Answer, 

Discuss, Explain And Create (RADEC)  adalah model pembelajaran yang menuntut 

peserta didik  untuk membangun keterampilan berpikir kritis dalam konteks 

keindonesiaan dan bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

peserta didik. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat 

dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia khususnya materi  mengenai menelaah 

struktur kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi. Selain itu, model 
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pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create (RADEC) dapat 

mendorong peserta didik untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam 

pembelajaran dan meningkatkan minat peserta didik dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran bahasa Indonesia di dalam kelas. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan mengenai cara 

dan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran yang dialami oleh 

peserta didik, khususnya dalam permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia yaitu 

kemampuan menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks eksposisi 

dengan menggunakan model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And 

Create (RADEC) sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan. 

c. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah 

untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melaksanakan sistem pendidikan dan 

masukan terkait model pembelajaran Read, Answer, Discuss, Explain And Create 

(RADEC) sebagai alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi dan minat peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya 

pembelajaran bahasa Indonesia. 


