
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan penelitian  tindakan (action research) yaitu penelitian 

yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagaimana tindakan yang tepat 

untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran kualitas 

pembelajaran, memperbaiki proses pembelajaran di kelas dan dilaksanakan dalam 

bentuk siklus-siklus. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan terjadinya 

perubahan perilaku siswa dan guru. Perubahan perilaku siswa akibat dari 

peningkatan aktivitas belajar sehingga diharapkan bukan hanya perilaku dan sikap 

siswa yang berubah tetapi juga peningkatan prestasi belajar. 

 

Penelitian tindakan bercirikan perbaikan terus menerus sehingga kepuasan peneliti 

dan tingkat kejenuhan sudah tidak terjadi peningkatan lagi menjadi tolak ukur 

berhasilnya atau berhentinya siklus-siklus tersebut. Penelitian ini penulis dibantu 

oleh dua orang guru sebagai kolaborator yang bertugas sebagai observer selama 

proses pembelajaran berlangsung, yaitu , mengamati, dan mencatat semua aspek 

sesuai rambu-rambu yang telah direncanakan. 

 

Dalam penelitian tindakan dikenali adanya tahap-tahap yang berurutan yang 

membentuk satu siklus. Dalam setiap siklus ada tindakan untuk perbaikan.  
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Prosedur yang ditempuh dalam melakukan tindakan perbaikan terdiri dari:  

(1) rencana tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, (4) refleksi, (5) 

tindak lanjut. Pada bagan ini digambarkan  rencana tindakan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dengan langkah-langkah pada gambar di bawah ini yang 

diadopsi oleh Suharsimi dkk (2006: 16) 

 
 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Prosedur Penelitian Tindakan Kelas yang diadaptasi 

dari buku Suharsimi Arikunto (2006: 16) 

 

3.2 Tempat dan Waktu  Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sekampung Udik  Lampung Timur. Peneliti 

adalah Guru Bahasa Inggris SMAN I Sekampung Udik Lampung Timur. Sekolah 

ini lokasinya terletak ± 1 km dari jalan Raya Panjang Sribawono. Lingkungan  

sekitar adalah PT Kirin Miwon, dan juga peladangan dan jauh dari keramaian. 

? Tindak lanjut 

Pelaksanaan SIKLUS I Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Perencanaan 

Pelaksanaan SIKLUS II Refleksi 

Pengamatan 
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Mata pencaharian masyarakat sekitar  80%  buruh, 10% pedagang, dan 7% adalah 

pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dari rerata orang tua atau wali murid yang ada 

di SMAN I ini. Sekolah ini cukup strategis dan kondusif untuk belajar, karena 

jauh dari keramaian kota, tetapi masalah transportasi mudah. Sekolah ini berdiri 

tahun 2006. Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran proses 

pembelajaran belum begitu lengkap. Oleh sebab itu, sangat diperlukan 

penambahan-penambahan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran proses 

pembelajaran. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti dibantu satu orang mitra 

guru Bahasa Inggris di SMAN I Sekampung Udik lampung Timur. Sebagai 

pengamat atau observer yaitu Sri Rahayu, S.Pd yaitu guru Bahasa Inggris SMAN 

I, beliau adalah lulusan dari UNILA, program Studi Bahasa Inggris.  

 

Mitra atau kolaborator tersebut membantu peneliti dalam merancang perencanaan 

pembelajaran, memberikan masukan dalam rangka pengumpulan data selama 

proses pembelajaran berlangsung, baik dari segi kemajuan maupun kekurangan 

yang terjadi, serta tanggapan siswa tentang pembelajaran inkuiri dan data lain 

yang mendukung berupa proses menulis dan hasil akhir tulisan siswa atau 

kemampuan dalam menulis teks naratif pada setiap siklus, pengumpulan data 

tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini sebagai pijakan 

untuk melangkah ketindakan perbaikan pada siklus berikutnya.  

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal Maret 2009. sebagai gambaran pada bulan 

Februari, sebelum melakukan pra research peneliti terlebih dahulu meminta ijin 

penelitian kepada Kepala Sekolah. Kemudian mengadakan pre tes sebelum 
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melakukan penelitian. Pada setiap akhir siklus, peneliti membuat laporan akhir 

siklus. 

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini terfokus pada siswa kelas X.1 dan X.2 SMAN 1 Sekampung 

Udik Lampung Timur. Jumlah siswa sekitar 80 siswa. Pelaksanaan penelitian di 

Sekolah ini menekankan pada penelitian proses maupun produk. Peneliti adalah 

guru Bahasa Inggris juga sebagai observer. Peneliti dibantu oleh satu orang mitra 

guru Bahasa Inggris kelas X. Guru mitra membantu peneliti dalam memberikan 

masukan, dalam rangka pengumpulan data selama proses pembelajaran 

berlangsung, baik dari segi kemajuan maupun kekurangan yang terjadi, serta 

tanggapan siswa tentang pembelajaran inkuiri dan data lain yang mendukung 

berupa proses menulis dan hasil akhir tulisan siswa atau keterampilan siswa dalam 

menulis teks naratif pada setiap siklus. Pengumpulan data tersebut merupakan hal 

yang sangat penting dalam penelitian ini sebagai pijakan atau referensi untuk 

melangkah ke tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

3.4  Definisi Konseptual dan Operasional 

3.4.1 Definisi Konseptual 

3.4.1.1 Penyusunan Perencanaan Pembelajaran 

Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, guru menyiapkan sebuah teks 

naratif dan struktur generik teks tersebut seperti orientation, complication dan 

resolution. Siswa mengamati dan mencari tenses-nya, pargrafnya, serta tujuan 

komunikatif.siswa diharapkan menulis teks naratif dimulai dari menentukan 

kerangka/outline hingga draf teks secara berkelompok. 
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3.4.1.2 Proses Pelaksanaan 

Adapun dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, yaitu mencakup semua 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa dan guru mulai dari proses inkuiri yang 

didampingi tahapan-tahapan pembelajaran seperti: BKOF, MOT, JCOT dan 

ICOT. 

 

3.4.1.3 Sistem Evaluasi 

 

Pada evaluasi pembelajaran berbasis inkuiri pada hasil akhir setiap siklus peneliti 

menggunakan skala penilaian yang diadaptasi dari buku Heaton (1988), yaitu 

content, organization, vocabulary, language use, dan mechanics, dan kelima 

aspek tersebut mempunyai kreteria penilaian yaitu, sangat baik, baik, cukup, dan 

buruk. 

 

3.4.1.4 Pembelajaran Menulis Teks Naratif 

Peningkatan pembelajaran menulis teks naratif dilakukan dengan melihat aspek-

aspek dan kreteria serta hasil observasi siswa yang sudah ditetapkan setiap siklus 

yang pertama yaitu, content, organization, vocabulary, language use dan 

mechanics, yang kedua proses inkuiri dan proses menulis yang juga didampingi 

dengan tahapan-tahapan seperti; BKOF, MOT, JCOT dan ICOT, diadaptasi dari 

Derewianka (1990) 

 
3.4.2 Definisi Operasional 

3.4.2.1 Penyususunan Perencanaan Pembelajaran  

Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, guru menyiapkan sebuah teks 

naratif dan struktur generik teks tersebut seperti orientation, complication dan 

resolution. Siswa mengamati dan mencari tenses-nya, pargrafnya, serta tujuan 
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komunikatif.siswa diharapkan menulis teks naratif dimulai dari menentukan 

kerangka/outline hingga draf teks secara berkelompok. 

 

3.4.2.2  Proses Pelaksanaan 

Adapun  proses pelaksanaan pembelajarannya, yaitu mencakup semua aktivitas 

yang dilakukan oleh siswa dan guru mulai dari proses inkuiri yang didampingi 

tahapan-tahapan pembelajaran seperti: BKOF, MOT, JCOT dan ICOT. Kalau 

proses inkuiri yaitu pada tahap BKOF dan MOT,  sedangkan pada proses menulis 

yaitu pada tahap JCOT dan ICOT. 

 

3.4.2.3  Sistem Evaluasi 

 

Pada evaluasi pembelajaran berbasis inkuiri pada hasil akhir setiap siklus peneliti 

menggunakan skala penilaian yang diadaptasi dari buku Heaton (1988), yaitu 

content, organization, vocabulary, language use, dan mechanics, dan kelima 

aspek tersebut mempunyai kreteria penilaian yaitu, sangat baik, baik, cukup, dan 

buruk. 

 

3.4.2.4  Pembelajaran Menulis Teks Naratif 

Peningkatan pembelajaran menulis teks naratif dilakukan dengan melihat aspek-

aspek dan kreteria serta hasil observasi siswa yang sudah ditetapkan setiap siklus 

yang pertama yaitu, content, organization, vocabulary, language use dan 

mechanics, yang kedua proses inkuiri dan proses menulis yang juga didampingi 

dengan tahapan-tahapan seperti; BKOF, MOT, JCOT dan ICOT. Adapun soal 

yang diberikan yaitu berbentuk uraian pada standar kompetensi menulis/writing. 
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3.5  Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan 

 

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dimulai pada  bulan Februari, 

Maret, April, dan Mei 2009. Standar kompetensi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menulis teks naratif seperti: legenda, mitos, fabel, cerita rakyat dan 

masih banyak lagi. Penelitian ini dilaksanakan selama 6 kali pertemuan  hingga 

sampai siklus ke 3. 

 

Sebelum melakukan siklus penelitian kaji tindak, peneliti melakukan pra research 

dengan melakukan observasi mengetahui karakteristik proses pembelajaran pada 

umumnya, dan proses menulis khususnya, serta membuat beberapa interpretasi 

untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan situasi sekolah dan 

pembelajaran Bahasa Inggris dengan melihat aspek kemampuan menulis (writing) 

dan tahap-tahap pembelajaran inkuiri. Kemudian peneliti  memberikan pre tes 

untuk mengetahui nilai pembelajaran menulis teks naratif sebelum diberi 

perlakuan atau penerapan inkuiri. 

 

Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, faktor yang diamati adalah faktor 

siswa. Faktor siswa yang diamati yaitu aktivitas dan prestasi belajar siswa. 

Aktivitas belajar siswa yang diamati perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung melalui pendekatan pembelajaran berbasis inkuiri. Siswa yang aktif 

adalah siswa yang mencapai taraf aktivitasnya tinggi yaitu siswa yang melakukan 

aktivitas minimal 60% dari aktivitas yang diamati. Sedangkan prestasi belajar 

siswa yang diamati pada setiap akhir siklus adalah hasil tulisan siswa. Prestasi 

belajar siswa dikatakan berhasil jika nilai rata-rata kelas mencapai 55. Rataan 55 

merupakan batas minimal untuk mencapai kemampuan pada kreteria “cukup”.  
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Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan hasil tugas/latihan peserta 

didik sebagai portofolio data kemajuan siswa pada setiap pertemuan. Catatan 

lapangan oleh kolaborator meliputi aktivitas siswa dan guru, kesemuanya itu akan 

menjadi satu profil kegiatan belajar menulis. Aspek yang dinilai dalam menulis 

yaitu: Isi tulisan, merupakan pengekspresian atau pengungkapan cakupan bahasan 

sesuai dengan materi yang diberikan. Pengorganisasian yaitu pengungkapan 

gagasan atau ide, keruntutan pengungkapan ide-ide, kalimat pendukung dan 

paragraf. Penggunaan bahasa yaitu tingkat kerumitan dan kompleksitas bahasa 

dan tata bahasa yang dipakai sehingga kalimat-kalimat yang ditulis efektif mudah 

dipahami. Mekanik, meliputi tanda baca, ejaan, dan penggunaan huruf kapital. 

Proses pembelajaran meliputi pencatatan tentang prosedur atau langkah-langkah 

dalam pembelajaran. Aktivitas siswa  yaitu kegiatan belajar dalam kelompok 

selama proses dalam pembelajaran seperti menghargai pendapat orang lain, 

mengambil giliran dari berbagai tugas, memberi kesempatan orang lain berbicara, 

mendengarkan dengan aktif.  

 

Indikator keberhasilan pada penelitian tindakan kelas ini dititikberatkan pada dua 

jenis aspek yaitu: aspek proses dan aspek produk. Pada aspek proses pembelajaran 

melalui strategi inkuiri, dan aspek produk menekankan pada peningkatan 

kemampuan menulis teks naratif. Aktivitas siswa pada proses inkuiri diamati 

sebagai data pada proses pembelajaran dan data tersebut diambil dengan 

menggunakan lembar pengamatan atau observasi pada siswa. Prestasi belajar 

siswa dikatakan berhasil jika nilai rata-rata persisw 60. Rataan nilai 60 merupakan 

batas minimal untuk mencapai kemampuan pada kreteria “cukup”. Apabila semua 

siswa yang mendapat nilai minimal 60 jumlahnya mencapai lebih dari 60%, maka 
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proses pembelajaran menulis teks naratif dianggap berhasil, tetapi jika masih ada 

diantara siswa yang kurang dari 60%, maka proses pembelajaran menulis 

dianggap gagal dan harus dilakukan perbaikan untuk menuju siklus kedua dan 

seterusnya. 

 

Guru yang aktif adalah guru yang melaksanakan aktivitas selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung yang berupa penggunaan media pembelajaran, 

penggunaan metode pembelajaran, membimbing siswa dalam pembelajaran, 

komunikasi guru menumbuhkan semangat belajar. Guru dinyatakan aktif jika 

mencapai persentase aktivitas minimal 60% aktivitas secara menyeluruh diamati 

yang dilakukan guru. 

 

Sementara, peningkatan kemampuan siswa dalam proses menulis dianggap 

sebagai data produk, diambil melalui latihan atau tugas-tugas yang diberikan pada 

tahap JCOT atau pemantapan (reinforcement) secara kelompok dan pada tahap 

ICOT atau penerapan (application) secara individu. Apabila jumlah siswa yang 

mendapat nilai minimal 70% jumlahnya mencapai sama dengan atau lebih dari 

75%, maka proses pembelajaran menulis teks naratif dianggap berhasil, tetapi jika 

jumlah  siswa yang mendapat nilai minimal 70 jumlahnya kurang dari 75%, maka 

proses  pembelajaran menulis teks naratif dianggap gagal dan harus dilakukan 

perbaikan untuk menuju siklus kedua dan seterusnya. Kreteria yang dinilai dalam 

menulis teks naratif dapat dilihat pada tabel 3.2 
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                           Tabel 3.2 Penilaian aspek menulis teks naratif 

N0 Aspek 
 

Deskripsi 

 

Skor 

1. Content Ketepatan mengungkapkan bahasa  30 

2. Organization Gaya dan kelancaran alur 20 

3. Vocabulary Ketepatan menggunakan kata 20 

4. Language Use Ketepatan mengungkapkan gagasan 25 

5. Mechanics Ketepatan penggunaan tanda-tanda baca dan 

ejaan 

5 

                                                  (Sumber Heaton, 1988:148)   

 

 

Untuk memberikan skor pada hasil tulisan siswa, peneliti/kolaborator  

menggunakan analytic method. Heaton (1988: 148) dalam Grading the 

Composition, menyatakan  metode ini sesuai dan ideal untuk proses pembelajaran 

yang dilakukan dalam situasi kelas. Proses pembelajaran yansg melibatkan siswa 

dan guru selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang diamati adalah 

prosedur pembelajaran dari awal sampai akhir. Peningkatan aktivitas siswa 

menjadi 100%, yang berarti bahwa semua siswa mengikuti setiap tahapan 

kegiatan pembelajaran dengan sangat baik, mengerjakan tugas latihan menulis, 

berinteraksi dengan teman dalam rangka menyelesaikan tugas kelompok, bertanya 

pada guru bila diperlukan, menjawab pertanyaan guru terkait dengan materi yang 

dipelajari.  

 

3.6 Rancangan Penelitian Tindakan  

Penelitian ini adalah penelitian kaji tindakan, yaitu merupakan cara refleksi  

terhadap pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara sistematis dan praktik pembelajaran sehari-hari, kemudian menganalisa 

guna mendapatkan informasi/masukan dan menentukan bagaimana bentuk 

pembelajaran selanjutnya. McNiff, (2002: 18-19), mengatakan bahwa riset 
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tindakan mempunyai tiga pilar untuk menguatkan posisinya, yaitu dari segi 

ontologi, epistemologi, dan metodologi.  

 

Sebagai dasar ontologi, yaitu bagaimana kita melihat diri kita sendiri apa adanya, 

riset tindakan mempunyai keyakinan bahwa setiap orang dapat menciptakan 

identitasnya sendiri dan juga memberikan kebebasan orang lain untuk 

menciptakan identitas mereka, dapat dimengerti seyogyanya tetap sebuah riset 

meski berbeda dengan riset kualitatif dan kuantitatif. Sebab, sebuah riset tidak 

dapat hanya dibatasi secara kualitatif dan kuantitatif saja. Sebagai landasan 

epistemologi, yaitu bagaimana kita membangun pengetahuan, riset tindakan 

berpandangan bahwa pengetahuan sebagai sesuatu yang mereka lakukan.  

 

Orang dapat menciptakan pengetahuan mereka sendiri dari pengalaman hidup dan 

dari belajar.pengetahuan itu tidak statis, tidak komplit, tetapi terus berkembang. 

Adapun pilar metodologi, adalah bagaimana kita melakukannya, riset tindakan 

menggunakan model bertanya seperti , “bagaimana kita dapat melakukan ini lebih 

baik, bagaimana kita mengerti?” inilah pertanyaan reflektif. Nantinya hasil 

reflektif ini kemudian dibagikan (sharing) kepada yang lain. Penelitian tindakan 

semakin banyak dilakukan oleh guru karena manfaatnya, baik untuk perbaikan 

proses pembelajaran maupun peningkatan mutu pembelajaran di kelas. 

 

Penelitian ini dirancang dengan menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri 

bertujuan untuk meningkatkan proses dari mutu atau kualitas pembelajaran 

dikelas, juga meningkatkan aktivitas belajar dan kompetensi siswa dalam menulis 

(writing). Pada hakekatnya, penelitian tindakan adalah seorang guru atau peneliti 
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yang telah melakukan tindakan awal, dengan cara mengidentifikasikan masalah-

masalah yang timbul dan ditemui didalam kelas. Selanjutnya dianalisis faktor-

faktor yang timbul yang dapat menyebabkan masalah. Setelah dianalisis akan 

terlihat masalah-masalah yang perlu dicarikan solusi yang tepat.  

 

Guru akhirnya merencanakan apa yang akan dilakukan dalam mengatasi 

permasalahan yang timbul didalam kelasnya. Dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan ini peneliti telah  melaksanakan dengan tiga  siklus. Masing-masing 

siklus dilakukan dua kali tindakan, satu kali pertemuan untuk tindakan dan satu 

kali pertemuan untuk tes akhir siklus. Setiap siklus diawali dengan: a) Rencana 

tindakan, b) Pelaksanaan tindakan, c) Observasi, d) Refleksi dan tindak lanjut. 
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Tabel 3.3 Siklus 1 (Pertama) 

Perencanan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

 Membuat 

skenario 

pembelajaran 

 Menyiapkan  

   instrumen  

   observasi  

   dan tes yang  

   akan  

   digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Memberikan  

   informasi tentang  

   tujuan dan  teknis  

   pembelajaran  yang  

   akan dilakukan 

  Siswa masih posisi  

   dalam satu meja,  

   yaitu mengamati teks  

   yang  sudah ada.  

  Siswa memahami  

   jenis  teks tesebut  

   yaitu, Struktur  

   generiknya,unsur  

   bahasanya,    

   leksikogramatika,  

   karakteristik teksnya. 

 Tahap selanjunya  

    adalah  

   MOT/pemodalan  

   yaitu siswa membaca,  

   membahas  

   mendiskusikan dan  

   menganalisa teks. 

  Langkah selanjutnya  

   adalah JCOT, siswa  

   mulai menulis yaitu  

   menentukan  

   karakteristik  

    teks tersebut. 

  Siswa mulai menulis  

   kerangka/outline  dan  

   draf teks. Yaitu    

   memberikan struktur  

   generiknya yaitu dari  

   orientation,  

   complication dan  

   orientation. Dan  

   dikumpulkan kepada  

   gurunya. 

  Siswa bersama guru  

   mencatat dan  

   merefleksikan hasil  

   dari kerja mereka. 

  Siswa diberi tugas  

   mandiri untuk  

   penguatan dan  

   memberikan  

   pengetahuan awal  

   untuk  pembelajaran  

   berikutnya. 

 * Mengamati aktivitas  

    siswa dalam  

    pembelajaran menulis  

    teks  naratif dengan  

    mengisi lembar  

    observasi 

 

* Mengamati aktivitas  

   guru dalam  

   pembelajaran berbasis  

   inkuiri mulai dari awal,  

   inti, penutup dengan  

   mengisi lembar  

   observasi. 

 

 

 

 Menganalisa aktivitas  

   siswa dalam  

   pembelajaran 

 Menganalisa aktivitas  

   guru dalam kegiatan  

   pembelajaran 

 Menganalisis  

   kemampuan siswa  

   menulis naratif 

 Mengidentifikasi  

   temuan-temuan yang  

   menjadi kendala dalam  

   kegiatan pembelajaran 

 Mengevaluasi hasil  

   observasi, kegiatan  

   pembelajaran dan  

   kemampuan menulis 

 Menyususn rencana  

   tindakan siklus ke 2  

   untuk mengatasi  

   kendala yang ditemukan  

   pada siklus 1 dan  

   memperbaiki  

   kelemahannya. 
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Tabel 3.4 Siklus 2 (kedua) 

Perencanan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

 Membuat 

skenario 

pembelajaran 

   bersama guru  

   mitra 

 Menyusun  

   strategi untuk  

   mengatasi  

   masalah yang  

   ditemukan  

   hasil dari  

   refleksi siklus 

 Menyiapkan  

   instrumen  

   observasi dan  

   tes yang akan  

   digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Memberikan  

   informasi tentang  

   tujuan dan  teknis   

   pembelajaran  yang  

   akan dilakukan/  

   orientasinya 

  Siswa dibentuk  

   kelompok 4-5 orang  

   dalam satu    

   kelompok.. 

 Siswa diberikan  

   bentuk teks lain. 

  Siswa memahami  

    jenis  teks tesebut  

   yaitu, Struktur  

   generiknya,unsur  

   bahasanya,    

   leksikogramatika,  

   karakteristik   
   teksnya 

 Tahap selanjunya  

   adalah BKOF, MOT  

   siswa sudah mulai  

   menulis outline  

   hingga draf. 

  Langkah selanjutnya  

   adalah JCOT, siswa  

   mulai menulis yaitu  

   menentukan  

   karakteristik  

    teks tersebut. 

  Siswa  menulis  

   kerangka/outline  dan  

   draf teks. Yaitu    

   memberikan struktur  

   generiknya yaitu dari  

   orientation,  

   complication dan  

   resolution. Dan  

   dikumpulkan kepada  

   gurunya. 

  Siswa bersama guru  

   mencatat dan  

   merefleksikan hasil  

   dari kerja mereka. 

  Siswa diberi tugas  

   mandiri untuk  

   penguatan dan  

   memberikan  

   pengetahuan awal  

   untuk  pembelajaran  

   berikutnya. 

* Mengamati aktivitas  

     siswa dalam  

     pembelajaran menulis  

     teks naratif dengan  

     mengisi lembar  

     observasi 

* Mengamati aktivitas  

    guru dalam  

    pembelajaran berbasis  

    inkuiri mulai dari  

    awal, inti, penutup  

    dengan mengisi  

    lembar observasi. 

 

 

 

 

 Menganalisa aktivitas  

   siswa dalam  

   pembelajaran  

 Menganalisa aktivitas  

   guru dalam kegiatan  

   pembelajaran 

 Menganalisis  

   kemampuan siswa  

   menulis naratif 

 Mengidentifikasi  

   temuan-temuan yang  

   menjadi kendala dalam  

   kegiatan pembelajaran 

 Mengevaluasi hasil  

   observasi, kegiatan  

   pembelajaran dan  

   kemampuan menulis 

 Menyususn rencana  

   tindakan siklus ke 3  

   untuk mengatasi  

   Kendala yang  

   ditemukan pada siklus  

   2 dan memperbaiki  

   kelemahannya. 
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Tabel 3.5 Siklus 3 (ketiga) 

Perencanan Pelaksanaan Observasi Refleksi 

 Membuat 

skenario 

pembelajaran 

 Menyusun  

   strategi untuk  

   mengatasi  

   masalah yang  

   ditemukan  

   hasil dari  

   refleksi sikus  

 Menyiapkan  

   instrumen  

   observasi dan  

   tes yang akan  

   digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Memberikan  

   informasi tentang  

    tujuan dan  teknis   

    pembelajaran  yang  

    akan dilakukan 

  Siswa dalam  

   kelompok 4-5 orang   

  Siswa diberi materi  

   tentang teks yang  

   belum sempurna, baik  

   tanda baca, struktur  

   generiknya serta  

   penulisan paragraf  

   teks naratif 

 Siswa menyelesaikan  

   teks tersebut secara  

   kelompok. 

 Guru membimbing  

  siswa dan  

  mengarahkan siswa  

  agar terlibat aktif   

  dalam kinerja  

   kelompok. 

  Siswa berkolaborasi  

   untuk membangun  

   pengetahuan yang  

   tentang menulis teks  

   naratif dari orientasi  

   sampai resolusinya. 

  Siswa mulai menulis  

   kerangka/outline  dan  

   draf teks. Yaitu    

   memberikan struktur  

   generiknya yaitu dari  

   orientation,  

   complication dan  

   resolution. Dan  

   dikumpulkan kepada  

   gurunya. 

  Siswa bersama guru  

   mencatat dan  

   merefleksikan hasil  

   dari kerja mereka. 

  Siswa diberi tugas  

   mandiri untuk  

   penguatan dan  

   memberikan  

   pengetahuan awal  

   untuk  pembelajaran  

   beikutnya. 

* Mengamati    aktivitas  

    siswa dalam  

    pembelajaran menulis  

    teks naratif dengan  

    mengisi lembar  

    observasi 

*  Mengamati  aktivitas   

    guru dalam    

    pembelajaran berbasis  

    inkuiri mulai dari  

    awal, inti, penutup  

    dengan  mengisi  

    lembar  observasi. 

 

 

 

Menganalisa dan 

mengevaluasi semua 

hasil dalam observasi 

kegiatan pembelajaran 

dan kelemahannya serta 

hasil akhir yang telah 

dicapai, untuk 

mendapatkan suatu 

kesimpulan bagaimana 

peningkatan kemampuan 

menulis teks naratif 

Bahasa Inggris melalui 

pebelajaran berbasis 

inkuiri. 
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3.7 Instrumen Penelitian 

 

Untuk memperoleh data yang akurat maka dibutuhkan alat atau instrumen yang 

baik. Agar instrumen yang digunakan dapat mengukur dengan benar, maka 

sebelum digunakan diuji coba terlebih dahulu kemudian dianalisis dan dipilih 

instrumen yang memenuhi syarat. Untuk memperoleh data tentang aktivitas siswa 

yaitu: Lembar pengamatan proses pembelajaran inkuiri, Lembar  pengamatan 

proses menulis,  Kuesioner,  Tes. 

1. Lembar pengamatan proses pembelajaran  inkuiri mencakup tahapan-

tahapan: orientasi/pengamatan, bertanya, melakukan hipotesis, 

mengumpulkan data, dan menyimpulkan. Disini untuk melihat 

kemampuan siswa secara langsung terhadap objek penelitian. 

2. Lembar pengamatan proses menulis ini mencakup tahapan-tahapan dalam 

menulis baik secara kelompok maupun individu, yakni menulis outline 

atau kerangka dalam menulis drarf teks, baik secara kelompok maupun 

individu. Dan Lembar Pengamatan yang dilakukan guru selama proses 

pembelajaran inkuiri. Aktivitas guru pada kegiatan akhir siklus yaitu 

membimbing siswa membuat kesimpulan, mengarahkan siswa, penyiapan 

alat dan tempat belajar, dan mengevaluasi pembelajaran.  

3. Kuesioner yaitu untuk mengetahui tanggapan siswa tentang proses 

pembelajaran inkuiri yang telah berlangsung. 

4.  Tes merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh peneliti 

untuk menjaring data, khususnya untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan menulis teks naratif yang telah dilakukan oleh siswa melalui 

siklus-siklus yang diberikan. Pada pertemuan setiap akhir siklus, siswa 
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diberi tes akhir yaitu menulis teks naratif sederhana. Tes tertulis tersebut 

berbentuk tes uraian. 

 

3.8  Kisi-kisi Instrumen  

Dalam penelitian data  diperoleh dengan menggunakan: (1) Lembar pengamatan 

proses pembelajaran inkuiri, (2) Lembar pengamatan proses menulis, (3) 

Kuesioner, (4) Tes. Berikut ini kisi-kisi instrumen menulis  dan instrumen proses 

pembelajaran berbasis inkuiri. 

Tabel 3.6  Kisi-kisi aktivitas Pembelajaran Berbasis Inkuiri 

 

N

0 

      Indikator                           Sub Indikator N0 

Butir 

Jum 

Lah 

1 Orientasi/ 

Pengamatan 

BKOF 

1. Mendengarkan penjelasan guru tentang  

    topik, tujuan, hasil pembelajaran dan pokok  

    kegiatan untuk mencapai tujuan 

2. Menjawab pertanyaan tentang  isi teks 

1 

 

 

2-10 

1 

 

 

9 

2 Bertanya/merum

uskan masalah 

/MOT 

1. Menjawab pertanyaan tentang unsur-unsur   

     bahasa  

2. Menjawab pertanyaan tentang karakteristik  

    teks naratif 

11-17 

 

18-23 

7 

 

6 

3 Hipotesis/JCOT  1.  Menulis kesimpulan sementara/hipotesis 24 1 

4 Pengumpulan 

data/ 

JCOT 

1. Membaca teks 

2. Menganalisa teks 

3. Menemukan Karakteristik teks 

4. Mengumpulkan data 

25-28 

 

 

 

4 

 

 

 

5 Penyimpulan/IC

OT 

1. Bentuk tensesnya 

2. Banyaknya paragraf 

3. Tujuan komunikatif 

4. Struktur teks 

29-32 4 

 

 

 

 

 

 Jumlah  32 

     

                                                   

                                Tabel 3.7 Kisi-Kisi Instrumen Proses Menulis. 

 

 

N0 Indikator Sub Indikator 

1 Menulis 

outline/kerangka 

a) Mengamati gambar/teks 

b) Menjawab pertanyaan lacakan 

c) Menulis outline/kerangka teks 

2 Menulis draf teks              Mengembangkan outline/kerangka   

            Teks 
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                      Tabel 3.8  Kisi-kisi  aspek menulis  

 

N0 Aspek Deskripsi Skor 

1. Content Ketepatan mengungkapkan bahasa  30 

2. Organization Gaya dan kelancaran alur 20 

3. Vocabulary Ketepatan menggunakan kata 20 

4. Language Use Ketepatan mengungkapkan gagasan 25 

5. Mechanics Ketepatan penggunaan tanda-tanda baca dan 

ejaan 

5 

                                                       (Sumber Heaton, 1988:148)      
 

                                                
3.9 Teknik Analisa Data 

 

3.9.1  Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian tindakan ini berupa data kualitatif, yaitu analisis 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus dari awal 

penelitian hingga akhir penelitian. Analisis kualitatif memberikan interpretasi 

secara kontekstual terhadap aktivitas siswa dalam proses inkuiri sebagai dasar 

atau modal untuk menuju kepada kemampuan menulis outline atau kerangka dan 

draf teks naratif dengan bimbingan guru, dengan materi atau topik yang 

disesuaikan dengan kebutuhan, ketertarikan, dan tingkatan siswa.  

 

3.9.2 Cara Pengambilan data  

Cara pengambilan data pada penelitian tindakan ini dirincikan sebagai berikut:  

a. Proses pembelajaran inkuiri, yaitu semua aktivitas siswa mulai dari 

orientasi atau pengamatan, bertanya, hipotesis, pengumpulan data, dan 

penyimpulan, disamping itu juga semua informasi tentang interaksi 

pembelajaran antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun hal-

hal yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung, baik dilihat dari 

sisi guru maupun siswa. 
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b. Proses menulis, yaitu semua aktivitas siswa mulai dari menulis outline 

atau kerangka hingga menulis drafnya. 

c. Hasil tulisan siswa, yaitu hasil tulisan siswa setiap siklus berupa tes uraian 

 

3.9.3 Validitas Data 

Setelah data terkumpul dan dikategorikan sesuai dengan jenisnya langkah  

selanjutnya  adalah validasi dengan menggunakan teknik: 

a. Member-check, yaitu melihat kembali kebenaran dan kesahihan data 

temuan dengan cara mengkonfirmasikan dengan sumber data yang lain. 

Dalam hal ini data atau informasi yang diperoleh didiskusikan bersama 

kolaborator selaku observer pada penelitian ini. 

b. Triangulasi, yaitu meneliti kebenaran perolehan data dari berbagai sumber 

yang relevan, dalam hal ini dikonfirmasikan dengan kolaborator, guru 

Bahasa Inggris yang sudah senior, sehingga satu sama lain saling 

melengkapi, dengan tujuan untuk menjamin validitas data. 

 

3.9.4 Interpretasi data 

Pada tahap ini peneliti memberikan makna terhadap semua data, informasi, atau 

temuan secara teoritik dan norma-norma praktis yang telah disepakati, atau 

berdasarkan intuisi guru tentang proses pembelajaran yang baik dan tepat untuk 

tindakan selanjutnya. Hasil interpretasi ini sebagai refleksi guru untuk melakukan 

tindakan perbaikan agar  terjadi perubahan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran. 
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3.10  Kreteria Keberhasilan 

Kreteria –kreteria keberhasilan pada penelitian ini didasarkan atas data penelitian,  

yaitu berdasarkan pada dua jenis data, yaitu: (a) data tentang proses pembelajaran 

menulis dengan metode inkuiri, dan (b) data hasil pembelajaran berupa tulisan 

outline/kerangka dan draf teks, dan (c) data hasil pembelajaran berupa tulisan 

siswa tentang teks naratif. Masing-masing dari ketiga jenis data tersebut 

dideskripsikan kemudian dipresentasikan. Hasil pre tes dan pos tes dikaji atau 

dibahas untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan mempunyai efek atau 

berdampak dan apakah skor yang diperoleh oleh siswa mengalami peningkatan 

sehingga ketuntasan belajar yang diharapkan tercapai. 

 

 


