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BAB II LANDASAN TEORETIS  

 

A. KAJIAN TEORETIS 

1. Hakikat Pembelajaran Menelaah dan Menyajikan Teks Eksposisi 

Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 

Pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas Standar Isi yang meliputi 

Standar Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar. Di dalam 

Permendikbud No 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan 

merupakan acuan utama pengembangan standar isi dan standar proses.  

Selanjutnya, dalam Peremendikbud No 21 Tahun 2016 dijelaskan mengenai 

kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam pembelajaran. Kompetensi inti merupakan 

tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang 

peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti berkaitan dengan empat aspek yaitu 

sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan, kompetensi dasar 

merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik 

untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada 

kompetensi inti.  Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi Sekolah Menengah Pertama menelaah 

struktur, kaidah kebahasaan dan menyajikan teks eksposisi termasuk ke dalam salah satu 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik kelas VIII. 

Dalam mengkaji hakikat pembelajaran menelaah struktur, kebahasaan dan 

menyajikan teks eksposisi sesuai dengan kurikulum 2013 revisi, maka perlu 

dijelaskan kompetensi inti, kompetensi dasar yang telah dijabarkan ke dalam 
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indikator dan tujuan pembelajaran. Untuk lebih jelasnya semua komponen yang 

terkait dengan hakikat pembelajaran teks eksposisi, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Kompetensi Inti 

        Permendikbud Nomor 24 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar 

pada kurikulum 2013 revisi (2016:3) dijelaskan. 

Kompetensi Inti (KI)  pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan 

untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta 

didik pada setiap kelas. Kompetensi inti terdiri dari: 

1) kompetensi inti sikap spriritual; 

2) kompetensi inti sikap sosial; 

3) kompetensi inti pengetahuan; dan  

4) kompetensi inti keterampilan. 

Uraian tentang Kompetensi Inti (KI) untuk jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP/MTs) kelas VIII adalah sebagai berikut. 

KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,  

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 

KI 3 Memahami pengetahuan (faktual,konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori.  
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b. Kompetensi Dasar 

        Permendikbud  Nomor 24 2016 mengungkapkan bahwa kompetensi dasar 

merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta 

didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang 

mengacu pada kompetensi inti. 

Kompetensi dasar yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis 

laksanakan adalah sebagai berikut. 

3.6 Menelaah isi struktur teks eksposisi (artikel ilmiah populer dari koran/majalah) 

yang diperdengarkan dan dibaca. 

4.6 Menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa  artikel 

ilmiah populer (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya, 

dll) secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, 

aspek lisan. 

 

c. Indikator 

Kompetensi dasar di atas, penulis jabarkan menjadi beberapa indikator 

pencapaian pembelajaran. 

3.6.1 Menjelaskan dengan alasan yang benar bagian tesis pada teks eksposisi yang 

dibaca. 

3.6.2 Menjelaskan dengan alasan yang benar bagian rangkaian argumen pada teks 

eksposisi yang dibaca. 

3.6.3 Menjelaskan dengan alasan yang benar bagian penegasan ulang pada teks 

eksposisi yang dibaca. 
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3.6.4 Menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata teknis pada teks eksposisi 

yang dibaca. 

3.6.5 Menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata konjungsi kausalitas pada 

teks eksposisi yang dibaca. 

3.6.6 Menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata kerja mental pada teks 

eksposisi yang dibaca. 

3.6.7 Menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata perujukan pada teks 

eksposisi yang dibaca. 

3.6.8 Menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata persuasif pada teks eksposisi 

yang dibaca. 

4.6.1 Menulis teks eksposisi yang memuat bagian tesis sesuai tema secara benar. 

4.6.2 Menulis teks eksposisi yang memuat  bagian rangkaian argumentasi sesuai 

tema secara benar. 

4.6.3 Menulis teks eksposisi yang memuat bagian penegasan ulang sesuai tema 

secara benar. 

4.6.4 Menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata teknis sesuai tema secara 

benar. 

4.6.5 Menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata konjungsi kausalitas sesuai 

tema secara benar. 

4.6.6 Menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata kerja mental sesuai tema 

secara benar. 

4.6.7 Menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata perujukan sesuai tema 

secara benar. 

4.6.8 Menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata persuasif sesuai tema secara 

benar. 

 

 



15 
 

d. Tujuan Pembelajaran Menelaah dan Menyajikan Teks Eksposisi 

        Sesuai dengan indikator pembelajaran yang telah penulis kemukakan di atas, 

penulis jabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Setelah peserta didik 

mencermati, membaca, memahami teks eksposisi yang disajikan oleh guru melalui 

kegiatan berdiskusi kelompok diharapkan peserta didik mampu: 

1. menjelaskan dengan alasan yang benar bagian tesis pada teks eksposisi yang 

dibaca; 

2. menjelaskan dengan alasan yang benar bagian rangkaian argumen pada teks 

eksposisi yang dibaca; 

3. menjelaskan dengan alasan yang benar bagian penegasan ulang pada teks 

eksposisi yang dibaca; 

4. menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata teknis pada teks eksposisi yang 

dibaca; 

5. menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata konjungsi kausalitas pada teks 

eksposisi yang dibaca; 

6. menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata kerja mental pada teks eksposisi 

yang dibaca; 

7. menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata perujukan pada teks eksposisi 

yang dibaca; 

8. menjelaskan dengan alasan yang benar tiga kata persuasif pada teks eksposisi 

yang dibaca; 

9. menulis teks eksposisi yang memuat bagian tesis sesuai tema secara benar; 
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10. menulis teks eksposisi yang memuat  bagian rangkaian argumentasi sesuai tema 

secara benar; 

11. menulis teks eksposisi yang memuat bagian penegasan ulang sesuai tema secara 

benar; 

12. menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata teknis sesuai tema secara 

benar; 

13. menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata konjungsi kausalitas sesuai 

tema secara benar; 

14. menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata kerja mental sesuai tema 

secara benar; 

15. menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata perujukan sesuai tema secara 

benar; 

16. menulis teks eksposisi dengan menggunakan kata persuasif sesuai tema secara 

benar.  

 

2. Hakikat Teks Eksposisi         

a. Pengertian dan Contoh Teks Eksposisi 

Kosasih (2014: 23) mengemukakan, “Istilah teks eksposisi berasal dari kata 

ekspos yang berarti memberitakan disertai dengan analisis dan penjelasan. Adapun 

sebagai suatu teks, eksposisi dapat diartikan sebagai karangan yang menyampaikan 

argumentasi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain.”   
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Sejalan dengan pendapat di atas, Darmawati dan Y.Budi (2016:37) 

mengemukakan, bahwa kata eksposisi sendiri berasal dari bahasa latin expotition 

yang berarti memberitahukan, memaparkan, menjelaskan, atau menguraikan, 

eksposisi merupakan paparan yang bertujuan memberi  tahu atau menerangkan 

sesuatu.  

Keraf (1981:3) menjelaskan, “Eksposisi atau pemaparan adalah salah satu 

bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan 

suatu pokok pikiran, yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang 

yang membaca uraian tersebut.”  

Meilany, dan Weni (2012: 117) menyatakan bahwa eksposisi adalah uraian 

atau penjelasan tentang topik dengan tujuan memberi informasi atau pengetahuan 

tambahan bagi pembaca. 

Kemendikbud (2016:62) mengemukakan, “Teks eksposisi memuat  penilaian, 

dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak.” 

Berdasarkan pendapat ahli di atas penulis menyimpulkan teks eksposisi 

merupakan teks yang memaparkan rangkaian argumentasi penulis, suatu dorongan, 

ajakan bagi pembaca dan bertujuan untuk meyakinkan orang lain dengan cara 

memberitakan atau memberi informasi mengenai suatu pokok pikiran sehingga 

memperluas pengetahuan khalayak. 
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Contoh Teks Eksposisi 

Akibat Membuang Sampah ke Sungai 

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya 

suatu proses baik aktivitas manusia maupun proses alam. Terdapat dua golongan 

sampah padat yaitu sampah organik dan sampah anorganik, jika sampah organik 

bisa hancur diuraikan oleh bakteri berbeda dengan sampah anorganik yang tidak 

dapat diuraikan bakteri. Namun setiap hari semakin banyak sampah anorganik 

yang kita hasilkan, misalnya kertas, botol plastik, kaleng dan lain-lain. Semua 

aktivitas manusia sehari-hari selalu meninggalkan sampah, misalnya dari kegiatan 

masak di dapur meninggalkan sampah plastik, di sekolah dan perkantoran 

meninggalkan sampah kertas dan tisu. Karena sampah-sampah anorganik tidak 

bisa diuraikan bakteri sehingga tidak bisa hancur dan terus menumpuk. Akibatnya 

banyak orang yang membuang sampah sembarangan, di pinggir jalan, di 

lingkungan rumah, di selokan, di sungai yang penuh akan sampah 

Kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah faktor utama kerusakan 

lingkungan. Salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebiasaan 

membuang sampah sembarangan adalah banjir. Di berbagai tempat banyak sekali 

sungai yang sudah tercemar oleh sampah anorganik, apalagi di kota-kota besar 

sungai seperti halnya tempat pembuangan akhir sampah. 

Selain kesadaran membuang sampah pada tempatnya yang rendah, 

kebiasaan membuang sampah ke sungai diakibatkan oleh beberapa hal. 

Diantaranya adalah kurangnya lahan atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 

ekonomi yang pas-pasan membuat orang membuang sampah ke sungai daripada 

minta tolong petugas kebersihan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap 

pembuangan sampah masyarakat kelas bawah. Dari faktor-faktor tersebut, 

akhirnya membuang sampah ke sungai adalah jalan akhir daripada sampah terlalu 

lama di dalam rumah. 

Bila terus-terusan membuang sampah ke sungai dan semakin banyak orang 

yang membuang sampah ke sungai. Maka sungai juga tidak mampu menampung 

sampah-sampah anorganik tersebut, sampah-sampah tersebut menyumbat aliran 

sungai. Akhirnya sampah tidak bisa mengalir di sungai, hanya tergenang di sungai 

dan lama kelamaan akan menimbulkan bau busuk yang akan menganggu 

kesehatan warga sekitar sungai. Dampak yang lebih besar adalah bajir karena 

aliran tersumbat, jika musim hujan air yang harusnya ditampung di sungai jusru 

membludak bersama sampah yang menerjang kawasan sekitar sungai. 

Sampah anorganik sisa dari kegiatan atau aktivitas manusia yang akan 

selalu bertambah setiap harinya. Karena sampah anorganik tidak dapat diuraikan 

dan dihancurkan bakteri. Kebiasaan buruk manusia yaitu membuang sampah 

sebarangan, salah satunya membuang sampah ke sungai. Jika musim hujan tiba, air 

sungai akan penuh dan badan sungai tak mampu menampuh air serta tumpukan 
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sampah. Maka akhirnya banjir yang membawa air sungai serta sampah-sampah 

organik masuk ke jalanan, pemukiman warga dan kawasan sekitar sungai. Banjir 

selain menganggu aktivitas yang berlangsung, juga membawa dampak gangguan 

kesehatan akibat kandungan kotoran dan bakteri dari sampah. Maka dari itu 

perlunya kesadaran dari masing-masing individu untuk tidak membuang sampah 

ke sungai, sebaiknya kita tanamkan membuat sampah pada tempatnya. 

 

Label: Ruang Seni 

Tersedia: (https://ruangseni.com/2-contoh-teks-eksposisi-tentang-sampah/) [19 

Febuari 2019]. 

 

b. Struktur Teks Eksposisi 

Di dalam Depdiknas (2008:1341) dinyatakan, “Struktur merupakan cara 

sesuatu dibangun, susunan, bangunan, yang disusun dengan pola tertentu.” Setiap 

teks yang harus dikuasi oleh peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 

memiliki strukturnya masing-masing. Begitupun dengan teks eksposisi, teks eksposisi 

memiliki struktur yang terdiri dari tiga bagian Kosasih (2014: 24-25) mengemukakan, 

1) Tesis, bagian yang memperkenalkan persoalan, isu, atau pendapat umum yang 

merangkum keseluruhan isi tulisan. Pendapat tersebut biasanya sudah menjadi 

kebenran umum yang tidak terbantahkan lagi. 

2) Rangkaian argumen, yang berisi sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang 

mendukung tesis. 

3) Kesimpulan, yang berisi penegasan kembali tesis yang diungkapkan dibagian 

awal. 

Darmawati, dan Y. Budi (2016:52) mengemukakan, bahwa struktur teks 

eksposisi terbagi menjadi tiga bagian. 

1) Tesis  

Tesis berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam 

suatu teks eksposisi. 

2) Argumentasi 

Argumentasi merupakan isi dari teks eksposisi, arumentasi menjelaskan 

pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. 

3) Penegasan ulang 



20 
 

Penegasan ulang berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang 

merupakan bagian dari penutup.  

Hal senada juga dikemukakan oleh Kemendikbud (2016:75), struktur teks 

eksposisi terdiri dari tiga bagian. 

1) Tesis yakni pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara 

umum tentang topik yang akan dibahasnya. 

2) Rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai 

penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini 

dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen 

penulis. 

3) Penegasan ulang, sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini 

sering pula disebut penutup atau kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa strukur teks 

eksposisi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian tesis yang merupakan pengenalan isu, 

rangkaian argumentasi yang merupakan bagian isi berupa fakta-fakta, dan bagian 

penegasan ulang yang merupakan kesimpulan.  

Contoh Menelaah Struktur Teks Eksposisi 

No Struktur 

Teks 

Kutipan Teks Alasannya 

1.  Tesis  Sampah adalah material 

sisa yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses baik 

aktivitas manusia maupun proses 

alam. Terdapat dua golongan 

sampah padat yaitu sampah 

organik dan sampah anorganik, 

jika sampah organik bisa hancur 

diuraikan oleh bakteri berbeda 

dengan sampah anorganik yang 

tidak dapat diuraikan bakteri. 

Namun setiap hari semakin 

banyak sampah anorganik yang 

kita hasilkan, misalnya kertas, 

botol plastik, kaleng dan lain-lain. 

Bagian ini disebut tesis 

karena mengenalkan 

permasalahan utama 

yaitu banyaknya 

sampah yang dihasilkan 

oleh manusia, seperti 

sampah anorganik yang 

tidak bisa hancur oleh 

bakteri dan semakin 

hari sampah anorganik 

semakin banyak. 

Akhirnya warga 

mebuang sampah ke 

sungai.  
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Semua aktivitas manusia sehari-

hari selalu meninggalkan sampah, 

misalnya dari kegiatan masak di 

dapur meninggalkan sampah 

plastik, di sekolah dan 

perkantoran meninggalkan 

sampah kertas dan tisu. Karena 

sampah-sampah anorganik tidak 

bisa diuraikan bakteri sehingga 

tidak bisa hancur dan terus 

menumpuk. Akibatnya banyak 

orang yang membuang sampah 

sembarangan, di pinggir jalan, di 

lingkungan rumah, di selokan, di 

sungai yang penuh akan sampah 

2.  Argumentasi Kebiasaan membuang 

sampah sembarangan adalah 

faktor utama kerusakan 

lingkungan. Salah satu kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh 

kebiasaan membuang sampah 

sembarangan adalah banjir. Di 

berbagai tempat banyak sekali 

sungai yang sudah tercemar oleh 

sampah anorganik, apalagi di 

kota-kota besar sungai seperti 

halnya tempat pembuangan akhir 

sampah. 

Selain kesadaran 

membuang sampah pada 

tempatnya yang rendah, kebiasaan 

membuang sampah ke sungai 

diakibatkan oleh beberapa hal. 

Diantaranya adalah kurangnya 

lahan atau Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA), ekonomi yang pas-

pasan membuat orang membuang 

sampah ke sungai daripada minta 

tolong petugas kebersihan, 

kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap pembuangan sampah 

masyarakat kelas bawah. Dari 

Kutipan ini merupakan 

contoh argumen yang 

dikemukakan oleh 

penulis. 

a. Kebiasaan 

membuang sampah 

sembarangan adalah 

faktor utama 

kerusakan 

lingkungan. 

b. Salah satu 

kerusakan 

lingkungan yang 

disebabkan oleh 

kebiasaan 

membuang sampah 

sembarangan adalah 

banjir. 

c. Di berbagai tempat 

banyak sekali 

sungai yang sudah 

tercemar oleh 

sampah anorganik, 

apalagi di kota-kota 

besar sungai seperti 

halnya tempat 

pembuangan akhir 
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faktor-faktor tersebut, akhirnya 

membuang sampah ke sungai 

adalah jalan akhir daripada 

sampah terlalu lama di dalam 

rumah. 

Bila terus-terusan 

membuang sampah ke sungai dan 

semakin banyak orang yang 

membuang sampah ke sungai. 

Maka sungai juga tidak mampu 

menampung sampah-sampah 

anorganik tersebut, sampah-

sampah tersebut menyumbat 

aliran sungai. Akhirnya sampah 

tidak bisa mengalir di sungai, 

hanya tergenang di sungai dan 

lama kelamaan akan menimbulkan 

bau busuk yang akan menganggu 

kesehatan warga sekitar sungai. 

Dampak yang lebih besar adalah 

bajir karena aliran tersumbat, jika 

musim hujan air yang harusnya 

ditampung di sungai jusru 

membludak bersama sampah yang 

menerjang kawasan sekitar sungai. 

sampah. 

d. Selain kesadaran 

membuang sampah 

pada tempatnya 

yang rendah, 

kebiasaan 

membuang sampah 

ke sungai 

diakibatkan oleh 

beberapa hal. 

Diantaranya adalah 

kurangnya lahan 

atau Tempat 

Pembuangan Akhir 

(TPA), ekonomi 

yang pas-pasan 

membuat orang 

membuang sampah 

ke sungai daripada 

minta tolong 

petugas kebersihan, 

kurangnya perhatian 

pemerintah terhadap 

pembuangan 

sampah masyarakat 

kelas bawah. 

3.  Penegasan 

ulang  

Sampah anorganik sisa 

dari kegiatan atau aktivitas 

manusia yang akan selalu 

bertambah setiap harinya. Karena 

sampah anorganik tidak dapat 

diuraikan dan dihancurkan bakteri. 

Kebiasaan buruk manusia yaitu 

membuang sampah sebarangan, 

salah satunya membuang sampah 

ke sungai. Jika musim hujan tiba, 

air sungai akan penuh dan badan 

sungai tak mampu menampuh air 

serta tumpukan sampah. Maka 

akhirnya banjir yang membawa air 

sungai serta sampah-sampah 

organik masuk ke jalanan, 

Kutipan ini merupakan 

simpulan atau 

penegasan ulang dari 

paparan sebelumnya. 
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pemukiman warga dan kawasan 

sekitar sungai. Banjir selain 

menganggu aktivitas yang 

berlangsung, juga membawa 

dampak gangguan kesehatan 

akibat kandungan kotoran dan 

bakteri dari sampah. 

 

c. Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi 

Teks eksposisi tidak hanya terdiri dari struktur, tetapi di dalam teks eksposisi 

juga terdapat kaidah kebahasaan yang berfungsi sebagai pedoman penulisan teks 

eksposisi. Kosasih, dan Kurniawan (2018:98) mengemukakan kaidah teks eksposisi. 

1) Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik 

yang dibahas. Misalnya, dengan topik kehutanan yang menajdi fokus 

pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah 

penebangan liar, hutan lindung, hutan alam, hutan rawa gambut, sektor 

kehutanan. 

2) Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi 

(kausalitas). Mialnya, jika..., maka, sebab, karena, dengan demikian, 

akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula  menggunakan kata-kata 

yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan/pertentangan. 

Misalnya, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda 

halnya, namun.  

3) Menggunakan kata-kata kerja mental (mental verb), seperti diharapkan, 

memperhatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, 

beramsumsi, menyimpulkan.  

4) Menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarkan data..., merujuk pada 

pendapat.... 

5) Menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, 

perlu, harus. 

Sejalan dengan pendapat di atas Kosasih (2014:25-26) mengemukakan kaidah 

kebahasaan teks eksposisi terdiri dari enam bagian.  

1) Banyak menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. 

2) Banyak pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau 

membuktikan kebenaran argumentasi penulis/penuturnya.  
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3) Banyak menggunakan pernyataan atau ungkapan yang berisi menilai atau 

mengomentari. 

4) Banyak menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. 

5) Banyak menggunakan konjungsi yang berkaitan dengan sifat dari isi teks itu 

sendiri. konjungsi-konjungsi yang digunakan adalah akan tetapi, namun, 

walaupun, padahal. 

6) Banyak menggunakan kata kerja mental. Hal ini terkait dengan karakteristik 

teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan 

sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud antara lain, menyatakan, 

mengetahui memuja, merasa, berbahagia, bersikap, membayangkan, 

dipandang, dianggap, menduga, diperkirakan.   

Berdasarkan pendapat di atas penulis simpulkan bahwa kaidah kebahasaan 

teks eksposisi terdiri dari kata teknis atau kata peristilahan, kata konjungsi kausalitas 

(hubungan argumentasi) dan konjungsi temporal, kata kerja mental yaitu respon atau 

sikap seseorang terhadap suatu tindakan, kata perujukan kata yang merujuk terhadap 

sesuatu hal, dan kata persuasif atau kata yang mengajak. 

Contoh Menelaah Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi 

No Kaidah 

Kebahasaan  

Kutipan Teks 

1.  Kata Teknis 

(Peristilahan)  

a. Jika sampah organik bisa hancur diuraikan oleh 

bakteri berbeda dengan sampah anorganik yang tidak 

dapat diuraikan bakteri. 

b. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan 

c. Terdapat dua golongan sampah padat yaitu sampah 

organik dan sampah anorganik. 

d. Salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan 

adalah banjir. 

2.  Kata Konjungsi 

Kausalitas   

a. Salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan 

oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan 

adalah banjir.  

b. Di berbagai tempat banyak sekali sungai yang sudah 

tercemar oleh sampah anorganik, apalagi di kota-

kota besar sungai seperti halnya tempat pembuangan 

akhir sampah. 

c. Selain kesadaran membuang sampah pada tempatnya 
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yang rendah, kebiasaan membuang sampah ke 

sungai diakibatkan oleh beberapa hal.  

d. Dari faktor-faktor tersebut, akhirnya membuang 

sampah ke sungai adalah jalan akhir daripada 

sampah terlalu lama di dalam rumah. 

e. Bila terus-terusan membuang sampah ke sungai dan 

semakin banyak orang yang membuang sampah ke 

sungai. Maka sungai juga tidak mampu menampung 

sampah-sampah anorganik tersebut, sampah-sampah 

tersebut menyumbat aliran sungai.  

3.  Kata Kerja 

Mental 

a. Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan 

setelah berakhirnya suatu proses baik aktivitas 

manusia maupun proses alam.  

b. Misalnya dari kegiatan masak di dapur 

meninggalkan sampah plastik, di sekolah dan 

perkantoran meninggalkan sampah kertas dan tisu.  

c. Kebiasaan membuang sampah ke sungai diakibatkan 

oleh beberapa hal. 

4.  Kata Perujukan  a. Namun setiap hari semakin banyak sampah 

anorganik yang kita hasilkan, misalnya kertas, botol 

plastik, kaleng dan lain-lain. 

b. Dari faktor-faktor tersebut, akhirnya membuang 

sampah ke sungai adalah jalan akhir dari pada 

sampah terlalu lama di dalam rumah. 

c. Dari faktor-faktor tersebut, 

5.  Kata Persuasif a. Maka dari itu perlunya kesadaran dari masing-

masing individu untuk tidak membuang sampah ke 

sungai,  

b. Bila terus-terusan membuang sampah ke sungai dan 

semakin banyak orang yang membuang sampah ke 

sungai. Maka sungai juga tidak mampu menampung 

sampah-sampah anorganik tersebut, sampah-sampah 

tersebut menyumbat aliran sungai. 

c. sebaiknya kita tanamkan membuat sampah pada 

tempatnya. 
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3. Hakikat Menelaah dan Menyajikan Teks Eksposisi  

a. Hakikat Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi  

Kompetensi dasar pada ranah pengetahuan untuk peserta didik kelas VIII 

yaitu menelaah teks eksposisi. Di dalam Depdiknas (2008:1424 dinyatakan bahwa, 

menelaah adalah mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa, menilik. 

Beradasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa menelaah teks 

eksposisi adalah mengkaji struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang dibaca. 

Artinya, dalam pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan 

struktur teks eksposisi yang memuat bagian tesis, rangkaian argumentasi dan 

penegasan ulang, serta dapat menjelaskan kaidah kebahasaan teks eksposisi. 

Contoh Teks Eksposisi  

Pemanasan Global dan hilangnya hutan lindung 

       Pemanasan Global merupakan keadaan dimana suhu bumi semakin panas. 

Pemanasan global ini mengakibatkan berbagai dampak buruk, seperti menipisnya 

ozon sehingga sinar ultraviolet dapat langsung masuk ke bumi, naiknya permukaan 

air laut karena mencairnya es di kutub. 

       Pemanasan global terjadi karena banyaknya gas karbondioksida di atmosfer, 

sehingga akan menyebabkan ozon semakin menipis. Banyaknya gas 

karbondioksida yang terdapat di bumi tidak seimbang dengan jumlah pohon yang 

dapat menyerap karbondioksida. Bahkan bukan hanya itu, hutan-hutan sudah mulai 

di buka untuk lahan pertanian, perkebunan, atau juga dialih fungsikan dari hutan 

lindung menjadi hutan produksi. 

      Beberapa tahun ke belakang ini dunia sedang mengalami kenaikan suhu yang 

cukup parah. Pemanasan global tersebut terjadi karena banyaknya gas 

karbondioksida di atmosfer bumi. Gas kabondioksida tersebut berasal dari asap 

pabrik, atau dari kendaraan bermotor. Apabila kita melihat sekitar pasti banyak 

sekali pabrik-pabrik yang beroperasi yang menimbulkan gas karbondioksida. 

      Ini masih di negara kita, coba banyak yang apa yang terjadi di negara industri? 

Negara industri pasti memiliki pabrik yang lebih banyak. Coba bayangkan, 

sebanyak apa kira-kira gas karbondioksida yang berasal dari kegiatan tersebut. 

Negara-negara industri tersebut seharusnya mengatasi karbondioksida yang 
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dikeluarkan akibat aktivitas dari pabrik-pabrik. 

      Parahnya lagi, hutan-hutan di dunia yang seharusnya dapat sedikit membantu 

mengurangi gas karbondioksida yang ada di bumi tidak dapat menjalankan 

perannya dengan baik. Hal tersebut karena banyak pohon di hutan yang ditebang. 

Selain penebangan pohon di hutan, beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu 

pengalihan fungsi hutan, dari hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung dialih 

fungsikan menjadi hutan konservasi. Hal tersebut tentu saja dapat memperburuk 

keadaan bumi. Sebaiknya sebagai warga negara yang peduli hendaklah memulai 

sejak sekarang membiasakan menanam pohon, dan menjaga pohon-pohon yang 

sudah ada. Diharapkaan sebagai warga negara yang baik dapat membantu sesama 

dengan menanam pohon di sekitar.  

      Pemanasan global yang sedang melanda bumi beberapa tahun ke belakang 

semakin parah dan memperhatinkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pabrik 

yang beroperasi sehingga menimbulkan asap, dan juga karena asap dari kendaraan 

bermotor.        

      Keadaan ini diperparah dengan keadaan hutan yang seharusnya dapat berperan 

dalam mengurangi emisi gas malah banyak hutan yang ditebang. Selain 

penebangan hutan, alihfungsi hutan juga dapat menyebabkan hutan tidak dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik. Alih fungsi hutan dari hutan lindung menjadi 

hutan konservasi sudah mulai banyak terjadi terutama di negara Indonesia.  

 

http://moodoggiesmusic.com/contoh-teks-eksposisi/amp/ [12 Febuari 2019].  

 

 Teks di atas dianalisis berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks 

eksposisi yaitu. 

Struktur dalam teks eksposisi yang berjudul “Pemanasan Global dan hilangnya 

hutan lindung” 

 

No Struktur Kutipan Teks Alasannya 

1 Tesis        Pemanasan Global 

merupakan keadaan dimana 

suhu bumi semakin panas. 

Pemanasan global ini 

mengakibatkan berbagai dampak 

buruk, seperti menipisnya ozon 

sehingga sinar ultraviolet dapat 

langsung masuk ke bumi, 

naiknya permukaan air laut 

karena mencairnya es di kutub. 

Bagian ini disebut dengan 

tesis karena 

memperkenakan 

permasalahan utama atau 

penpat umum yang 

merangkum keseluruhan 

isi tulisan mengenai 

pemasan global. 
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2 Argumentasi Pemanasan global terjadi karena 

banyaknya gas karbondioksida 

di atmosfer, sehingga akan 

menyebabkan ozon semakin 

menipis. Banyaknya gas 

karbondioksida yang terdapat di 

bumi tidak seimbang dengan 

jumlah pohon yang dapat 

menyerap karbondioksida. 

Bahkan bukan hanya itu, hutan-

hutan sudah mulai di buka untuk 

lahan pertanian, perkebunan, 

atau juga dialih fungsikan dari 

hutan lindung menjadi hutan 

produksi. 

      Beberapa tahun ke belakang 

ini dunia sedang mengalami 

kenaikan suhu yang cukup 

parah. Pemanasan global 

tersebut terjadi karena 

banyaknya gas karbondioksida 

di atmosfer bumi. Gas 

kabondioksida tersebut berasal 

dari asap pabrik, atau dari 

kendaraan bermotor. Apabila 

kita melihat sekitar pasti banyak 

sekali pabrik-pabrik yang 

beroperasi yang menimbulkan 

gas karbondioksida. 

      Ini masih di negara kita, 

coba banyak yang apa yang 

terjadi di negara industri? 

Negara industri pasti memiliki 

pabrik yang lebih banyak. Coba 

bayangkan, sebanyak apa kira-

kira gas karbondioksida yang 

berasal dari kegiatan tersebut. 

Negara-negara industri tersebut 

seharusnya mengatasi 

karbondioksida yang 

dikeluarkan akibat aktivitas dari 

pabrik-pabrik. 

Bagian ini merupakan  

struktur bagian 

argumentasi karena 

teradapat beberapa 

argumen penulis mengenai 

pemeasan global 

diantaranya. 

1. Pemanasan global 

terjadi karena 

banyaknya gas 

karbondioksida di 

atmosfer, sehingga 

akan menyebabkan 

ozon semakin menipis. 

2. Banyaknya gas 

karbondioksida yang 

terdapat di bumi tidak 

seimbang dengan 

jumlah pohon yang 

dapat menyerap 

karbondioksida. 

3. Beberapa tahun ke 

belakang ini dunia 

sedang mengalami 

kenaikan suhu yang 

cukup parah. 
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      Parahnya lagi, hutan-hutan di 

dunia yang seharusnya dapat 

sedikit membantu mengurangi 

gas karbondioksida yang ada di 

bumi tidak dapat menjalankan 

perannya dengan baik. Hal 

tersebut karena banyak pohon di 

hutan yang ditebang. Selain 

penebangan pohon di hutan, 

beberapa kasus yang terjadi di 

Indonesia, yaitu pengalihan 

fungsi hutan, dari hutan yang 

berfungsi sebagai hutan lindung 

dialih fungsikan menjadi hutan 

konservasi. Hal tersebut tentu 

saja dapat memperburuk 

keadaan bumi. Sebaiknya 

sebagai warga negara yang 

peduli hendaklah memulai sejak 

sekarang membiasakan 

menanam pohon, dan menjaga 

pohon-pohon yang sudah ada. 

Diharapkaan sebagai warga 

negara yang baik dapat 

membantu sesama dengan 

menanam pohon di sekitar.  

3 Penegasan 

Ulang 

      Keadaan ini diperparah 

dengan keadaan hutan yang 

seharusnya dapat berperan 

dalam mengurangi emisi gas 

malah banyak hutan yang 

ditebang. Selain penebangan 

hutan, alihfungsi hutan juga 

dapat menyebabkan hutan tidak 

dapat menjalankan fungsinya 

dengan baik. Alihfungsi hutan 

dari hutan lindung menjadi hutan 

konservasi sudah mulai banyak 

terjadi terutama di negara 

Indonesia 

Bagian ini merupakan 

simpulan atau penegasan 

ulang dari paparan 

sebelumnya karena 

menyimpulkan penjelasan 

sebelumnya. 
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Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi “Pemanasan Global dan hilangnya hutan 

lindung” 

 

No 

Kaidah 

Kebahasaan 

Teks 

Kutipan Teks 

1 Kata Teknis a. Pemanasan Global merupakan keasaan dimana  

b. Suhu bumi semakin panas 

c. Hutan lindung menjadi hutan produksi  

2 Kata Argumentasi a. Sehingga akan menyebabkan ozon semakin 

menipis 

b. Pemanasan global terjadi karena banyaknya 

3 Kata Kerja 

Mental 

a. Diharapkan sebagai warga negara yang baik 

b. beberapa tahun ke belakang semakin parah dan 

memperhatinkan 

4 Kata Perujukan  a. Gas karbondioksida tersebut berasal  

b. Hal ini disebabkan  

c. Keadaan ini diperparah dengan  

5 Kata Persuasif a. Sebaiknya sebagai warga negara yang peduli  

b. hendaklah memulai sejak sekarang membiasakan 

menanam pohon, dan menjaga pohon-pohon yang 

sudah ada.  

 

b. Hakikat Menyajikan Teks Eksposisi 

Kegiatan pembelajaran menyajikan teks eksposisi dengan memperhatikan 

struktur dan kaidah kebahasaan, merupakan kegiatan yang harus dicapai oleh peserta 

didik kelas VIII, menurut Depdiknas (2008: 1203) menyajikan merupakan 

menyediakan.  

Istilah menyajikan dalam pembelajaran ini penulis menyimpulkan 

memproduksi sebuah teks, atau menulis teks eksposisi sesuai dengan struktur dan 

kaidah kebahasaan. Artinya, dalam pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu 

menulis teks eksposisi dengan menggunakan struktur yang memuat bagian tesis, 
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bagian rangkaian argumentasi, dan bagian penegasan ulang, serta dengan 

memperhatikan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang meliputi kata teknis, kata 

konjungsi kausalitas, kata kerja mental, kata perujukan dan kata persuasif. Adapun 

langkah-langkah dalam menyajikan teks eksposisi menurut Kosasih (2014:36) 

menyatakan langkah penulisan teks eksposisi adalah sebagai berikut. 

(a) Menentukan topik, yakni memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang 

mengandung problematika di masyarakat. Hal itu mungkin berkenaan dengan 

masalah sosial, budaya, pendidikan, agama, bahasa, sastra, politik. 

(b) Mengunpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan 

membaca-baca surat kabar, majalah, buku, ataupun internet. Data itu dapat 

diperoleh melalui pengamatan ke lapangan atau dengan melakukan 

wawancara. Misalnya, untuk menulis teks bertopik kehidupan anak-anak 

jalanan. Kita harus (1) membaca-baca buku, artikel, berita tentang kondisi dan 

karakteristik anak-anak jalanan. (2) mengobservasi/penelitian terhadap 

perilaku anak-anak jalanan atau, (3) melakukan wawancara dengan pihak 

pemerintah, warga masyarakat, atau bahkan dengan para anak jalanan itu 

sendiri.  

(c) Membuat kerangka tulisan berkenaan dengan topik yang akan kita tulis, yang 

mencakup tesis, argumen, penegasan ulang (kesimpulan). Langkah ini penting 

agar tulisan kita itu tersusun secara lebih sistematis, lengkap, dan tisak 

tumpang tindih. 

(d) Mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. 

Argumentasi dan fakta yang telah dikumpulkan, kita maksukan ke dalam 

tulisan itu secara padu sehingga teks itu bisa meyakinkan khalayak.  

 

Hal senada juga dijelaskan oleh Kemendikbud (2017:84) Langkah-langkah 

menyajikan teks eksposisi. 

(a) Menentukan isu ataupun masalah yang akan diabahas. 

(b) Membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih; 

melakukan sejumlah pengamatan lapangan. 

(c) Mendafatar topik-topik yang berkaitan dengan isu, berdasarkan hasil-hasil 

membaca dan langkah-langkah pengamatan. 

(d) Menyusun kerangka karangan, struktur teks eksposisi. Topik-topik disusun 

secara sistematis dengan pola berikut. 
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(e) Mengebangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. dalam 

tahap ini kamu harus menajdikan topik-topik itu menjadi argumen-argumen 

jelas dan logis. Di samping itu, kaidah-kaidah kebahasaan perlu diperhatikan. 

 

 

4. Hakikat Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC)  

a. Pengertian Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) adalah komposisi terpadu membaca dan menulis secara kelompok. Shoimin 

(2014: 51) mengemukakan bahwa CIRC merupakan model pembelajaran khusus 

mata pelajaran bahasa dalam rangka membaca dan menemukan ide pokok, pokok 

pikiran, atau tema sebuah wacana.  

Huda (2015:221) mengemukakan bahwa dalam pembelajaran CIRC, setiap 

siswa bertanggung jawab terhadap tugas kelompok. Setiap anggota kelompok saling 

mengeluarkan ide-ide untuk memahami suatu konsep dan menyelesaian tugas 

sehingga terbentuk pemahaman dan pengalaman berlajar yang lama. 

Berdasarkan dua pendapat ahli di atas penulis simpulkan bahwa model 

pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) merupakan 

model pembelajaran khusus mata pelajaran bahasa untuk membantu peserta didik 

dalam bekerja sama di dalam kelas menemukan ide-ide dan pokok pikiran. Serta 

memberi peluang untuk setiap peserta didik belajar bertanggung jawab atas tugas 

kelompok. 
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b. Langkah-langkah Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Model CIRC memiliki langkah-langkah penerapan pembelajaran, Shoimin 

(2014:52) mengemukakan,  

1) Membentuk kelompok yang angggotanya 4 orang siswa secara heterogen. 

2) Guru memberikan wacana/ kliping sesuai dengan topik pembelajaran. 

3) Siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan 

memberi tanggapan terhadap wacana/kliping dan ditulis dalam lembar kertas. 

4) Mempresentasikan/ membacakan hasil kelompok.  

5) Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama. 

6) Penutup. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Stevens dalam Huda (2015:222) 

mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran CIRC sebagai berikut. 

1) Guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari atas 

peserta didik. 

2) Guru memberi wacana sesuai dengan topik pembelajaran. 

3) Peserta didik bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok 

kemudian memberikan tanggapan terhadap wacan yang ditulis pada lembar 

kertas. 

4) Peserta didik mepresentasikan/membacakan hasil diskusi kelompok. 

5) Guru memberikan penguatan (reinforcement). 

6) Guru dan peserta didik bersama-sama membuat kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) dalam 

pembelajaran menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta menyajikan teks 

eksposisi. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada kegiatan inti yang 

dilaksanakan dalam pembelajaran menelaah dan menyajikan teks eksposisi, penulis 

modifikasi sebagai berikut. 
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Pertemuan Pertama: 

1) Peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, peserta didik 

dikelompokkan atas dasar susunan peringkat yang sudah diketahui dari nilai 

rapot sehingga setiap kelompok memiliki kemampuan yang seimbang.  

2) Peserta didik secara berkelompok menerima lembar teks eksposisi untuk 

dicermati. 

3) Peserta didik yang memiliki kemampuan atau memiliki susunan peringkat paling 

atas membacakan teks eksposisi kepada anggotanya, dengan menjelaskan 

struktur dan kebahasaan teks eksposisi sesuai pemahamannya. 

4) Peserta didik berdiskusi secara berkelompok, untuk menemukan ide pokok dan 

memberi tanggapan terhadap struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Lalu 

peserta didik mengumpulkan informasi secara berkelompok mengenai struktur 

dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dalam teks yang berjudul “Akibat 

Membuang Sampah ke Sungai”.  

5) Perwakilan tiap kelompok mengomunikasikan dan melaporkan hasil diskusi di 

depan kelas, lalu kelompok lain menyimak dan menanggapinya dengan santun. 

6) Guru memberikan penguatan (reinforcement). 

7) Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil diskusi pembelajaran menelaah 

struktur dan kaidah kebahasaan. 

8) Peserta didik mencatat hasil diskusi sesuai dengan kreasinya.   
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9) Pada akhir kegiatan pembelajaran peserta didik secara individu mengisi LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik)  yang disediakan oleh guru untuk mengetahui 

pemahanan peserta didik dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. 

Pertemuan Kedua: 

1) Peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang, peserta didik 

dikelompokkan atas dasar susunan peringkat yang sudah diketahui dari nilai 

rapot sehingga setiap kelompok memiliki kemampuan yang seimbang.  

2) Peserta didik secara berkelompok menerima lembar teks eksposisi untuk 

dicermati. 

3) Peserta didik diarahkan untuk mencermati dengan membaca teks eksposisi 

sebagai gambaran atau contoh menulis teks eksposisi secara berkelompok. 

4) Peserta didik yang memiliki susunan peringkat paling atas membacakan teks 

eksposisi kepada peserta didik yang lain. 

5) Peserta didik secara berkelompok mencari informasi sesuai tema yang sudah 

ditentukan. 

6) Peserta didik secara berkelompok saling bekerja sama mengumpulkan data dan  

menyusun kerangka teks eksposisi sesuai tema. 

7) Peserta didik secara berkelompok menyajikan teks eksposisi berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan 

teks eksposisi 

8) Perwakilan tiap kelompok mengomunikasikan dan melaporkan hasil diskusi di 

depan kelas, lalu kelompok lain menyimak dan menanggapinya dengan santun. 
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9) Guru memberikan penguatan (reinforcement). 

10) Peserta didik dan guru menyimpulkan hasil diskusi pembelajaran menyajikan 

teks eksposisi. 

11) Peserta didik mencatat hasil diskusi sesuai dengan kreasinya.  

12) Pada akhir kegiatan pembelajaran peserta didik secara individu mengisi LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik)  yang disediakan oleh guru untuk mengetahui 

pemahanan peserta didik dalam menyajikan teks eksposisi dengan memerhatikan 

struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. 

 

c. Keunggulan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihannya masing-masing begitupula 

dengan model pembelajaran CIRC, Shoimin (2014: 54) mengemukakan kelebihan 

model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC). 

1) CIRC sangat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

2) Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang. 

3) Siswa termotivasi pada hasil secara teliti karena bekerja dalam kelompok. 

4) Para siswa dapat memahami makna soal dan saling  mengecek pekerjaannya. 

5) Membantu siswa yang lemah. 

6) Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk pemecahan masalah.  
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d. Kelemahan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) 

Model pembelajaran CIRC ini hanya dapat dipakai untuk mata pelajaran yang 

menggunakan bahasa sehingga tidak dapat dipakai utuk mata pelajaran, seperti 

matematika, fisiki, kimia, dan mata pelajaran lain yang menggunakan prinsip 

menghitung (Shoimin 2014: 54).  

 

5. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang akan penulis laksanakan relevan dengan yang dilakukan oleh 

Nabila Shofiya R  mahasiswa Program Studi  Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang lulus 

pada tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Shofiya R  adalah penelitian 

tindakan kelas yang dilaporkan dalam tulisan ilmiah dengan judul “Peningkatan 

Kemampuan Mengidentifikasi dan Menentukan Isi Teks Deskripsi yang Dibaca 

dengan Menggunakan Model Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC). (Penelitian Tindakan Kelas pada peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 

Winaraja Garut tahun ajaran 2017/2018)”  

Berdasarkan penelitian Nabila Shofiya R menyimpulkan hasil penelitiannya 

bahwa model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition 

(CIRC) dapat meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan menentukan isi  teks 

deskripsi. 
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6. Anggapan Dasar 

Heryadi (2010: 132) mengemukakan, “Anggapan dasar atau kerangka pikir 

berisi uraian tentang konklusi logis dari kajian teori dan temuan penelitian terdahulu 

bahwa tindakan yang dilakukan rasional untuk dilaksanakan.” Berdasarkan pada hal 

itu, penulis mengemukakan anggapan dasar dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kemampuan menelaah teks eksposisi adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki 

oleh peserta didik kelas VIII berdasarkan kurikulum 2013 revisi. 

2. Kemampuan menyajikan teks eksposisi adalah kompetensi dasar yang harus 

dimiliki oleh peserta didik kelas VIII berdasarkan kurikulum 2013 revisi. 

3. Salah satu faktor yang meningkatkan keberhasilan pembelajaran adalah model 

pembelajaran. 

4. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan menelaah dan menyajikan teks eksposisi.  

 

7. Hipotesis Tindakan 

Heryadi (2014: 32) mengemukakan, “Hipotesis adalah pendapat yang 

kebenarannya masih rendah, karena pendapat yang disampaikan hanya berdasarkan 

pertimbangan pemikiran (logika) belum ditunjang oleh data lapangan yang bersifat 

faktual.” Berdasarkan anggapan dasar di atas, penulis merumuskan hipotesis tindakan 

dalam penelitian ini 
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1. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dapat meningkatkan kemampuan menelaah teks eksposisi pada peserta didik kelas 

VIII MTs Leuwiseeng Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 

2. Model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

dapat meningkatkan kemampuan menyajikan teks eksposisi pada peserta didik 

kelas VIII MTs Leuwiseeng Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2018/2019. 


