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ABSTRAK 

Rika Patmawati, 2019, Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi 

Informasi dan Mengonstruksi Informasi Teks Eksplanasi dengan 

Menggunakan Model Group Investigation (Penelitian Tindakan Kelas 

pada Peserta Didik Kelas XI SMA AL-Mukrom Bojonggambir 

Kabupaten Tasikamalaya Tahun ajaran 2018/2019), Jurusan Bahasa 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Siliwangi Tasikamalaya. 

 

Dalam Kurikulum 2013 revisi dinyatakan bahwa mengidentifikasi dan 

mengonstruksi teks eksplanasi merupakan kompetensi dasar yang harus diketahui 

oleh peserta didik kelas XI.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

Group Investigation  terhadap kemampuan peserta didik kelas XI SMA AL-Mukrom 

Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 dalam 

mengidentifikasi dan mengonstruksi Informasi teks eksplanasi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

tindakan kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, 

wawancara, dan tes. Instrumen yang digunakan adalah silabus, RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), pedoman observasi, pedoman wawancara, dan soal serta 

pedoman penilaian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar pada pertemuan pertama siklus 

kesatu yaitu pembelajaran mengidentifikasi informasi teks eksplanasi terdapat 8 

orang (26%) peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) dan 15 orang (74%) sudah mencapai KKM, sedangkan pada pertemuan kedua 

siklus kesatu yaitu pembelajaran mengonstruksi informasi teks eksplanasi  terdapat 9 

orang (48%) peserta didik yang belum mencapai KKM, dan 14 orang (52%) sudah 

mencapai KKM. Pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua siklus kedua dalam 

pembelajaran mengidentifikasi dan mengonstruksi informasi teks eksplanasi seluruh 

peserta didik (100%) telah mencapai KKM. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 

tindakan penelitian ini terbukti kebenarannya, yaitu model pembelajaran Group 

Investigation dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan mengonstruksi 

informasi teks eksplanasi. 

 


