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 Menelaah dan menyajikan teks eksposisi merupakan kompetensi dasar yang 

harus dimiliki peserta didik kelas VIII berdasarkan kurikulum 2013 revisi. Meskipun 

demikian, pada kenyataannya peserta didik kelas VIII B MTs Leuwiseeng Singaparna 

Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019 belum mampu menelaah dan 

menyajikan teks eksposisi dengan benar. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapat atau tidaknya model 

pembelajaran Cooverative Integrated Reading and Compostion (CIRC) 

meningkatkan kemampuan menelaah dan menyajikan teks eksposisi pada peserta 

didik kelas VIII B MTs Leuwiseeng Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 

2018/2019. 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi, teknik tes, dan 

teknik wawancara dengan sumber data peserta didik kelas VIII B MTs Leuwiseeng 

Singaprna Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

 Berdasarkan hasil pengolahan data, hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini dapat terbukti kebenarannya dengan melihat hasil belajar peserta didik pada setiap 

siklus. Pada siklus kesatu dalam pembelajaran menelaah teks eksposisi terdapat 

peserta didik yang memperoleh nilai dibawah KKM sebanyak 11 orang (61%) dan 

peserta didik yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak 7 orang (39%). Pada 

pembelajaran menyajikan teks ekposisi terdapat peserta didik yang memperoleh nilai 

di bawah KKM sebanyak 5 orang (28%), dan peserta didik yang memperoleh nilai di 

atas KKM sebanyak 13 orang (72%). Pada siklus kedua hasil belajar peserta didik 

meningkat karena semua peserta didik (100%) telah mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

 Dihitung secara statistik, data kemampuan menelaah dan menyajikan teks 

eksposisi pada siklus kesatu dan siklus kedua diperoleh hasil Whitung = 0   nilai Wtabel 
(28). Artinya, model pembelajaran Cooverativer Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dapat meningkatkan kemampuan menelaah dan menyajikan teks eksposisi 

pada peserta didik kelas VIII MTs Leuwiseeng Singaparna Kabupaten Tasikmalaya 

tahun ajaran 2018/2019. 


