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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kemampuan menulis teks naratif. Hal 

ini didasarkan pada temuan: 

1. Penyusunan perencanaan pembelajaran berbasis Inkuiri dilakukan dengan 

menjelaskan komponen inkuiri yaitu, pengamatan/orientasi, merumuskan 

masalah/bertanya, hipotesis, mengumpulkan data, penyimpulan. Guru 

menyiapkan sebuah teks naratif dan siswa diberikan pertanyaan tentang 

struktur generik dari teks tersebut seperti orientation, complication, and 

resolution.  Siswa diharapkan untuk membaca, mengamati dan mencari 

tensesnya, paragrafnya, serta tujuan komunikatif. Siswa mendapat masukan  

dengan teks yang sudah diberikan oleh guru guna pengumpulan data, setelah 

itu siswa diharapkan menulis teks naratif dimulai dari menentukan 

kerangka/outline hingga draf teks secara kelompok.  

2.  Proses pelaksanaan pembelajarannya mencakup semua aktivitas yang 

dilakukan oleh siswa mulai dari proses inkuiri. Tahapannya yaitu, 

orientasi/pengamatan (BKOF) pada siklus 1 kelas X.1 dalam mendengarkan 

penjelasan guru tentang topik, tujuan, dan hasil belajar yaitu (100%), siklus 2 

yaitu (75%), dan siklus 3 (100%). Untuk X.2 siklus 1 yaitu (100%), siklus 2 
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(87,5%) dan siklus 3 (100%), menjawab pertanyaan spontan yaitu 30% siklus 

2 yaitu (50%), dan siklus 3 yaitu (57,5%), untuk X.2 siklus 1 (37,5%), siklus 2 

(37,5%) dan siklus 3 (57,5%), menjawab pertanyaan tentang isi teks yaitu 

(50%), siklus 2 yaitu (62,5%) dan siklus 3 yaitu (55%), untuk X.2 siklus 1 

32,5%, siklus 2 (32,5%), siklus 3 (55%), merumuskan masalah yaitu (35%), 

siklus 2 yaitu (50%) dan siklus 3 yaitu (50%), untuk X.2 siklus 1 (35%), siklus 

2 ( 37,5%) dan siklus 3 (37,5%),  hipotesis (memberikan dugaan) yaitu 

(32,5%), siklus 2 yaitu (53,5%) dan siklus 3 yaitu (50%), untuk X.2 (62,5%), 

siklus 2 ( 50%) dan siklus 3 (75%), pengumpulan data (MOT) yaitu (50%) 

siklus 2 yaitu (52,5%), dan siklus 3 yaitu (62,5%), untuk X.2 siklus 1 (50%), 

siklus 2 ( 50%) , siklus 3 (75,5%), penyimpulan yaitu (30%). Siklus 2 yaitu 

(57,5%) dan siklus 3 yaitu (75%), untuk X.2 siklus 1 (37,5%), siklus 2 

(57,5%), siklus 3 ( 62,8%).  Selanjutnya pada proses menulis  tahapannya 

yaitu,  JCOT dan ICOT siswa sudah menulis outline atau kerangka sampai 

pada menulis draf akhir  teks, dalam siklus 1 siswa yang tidak membuat yaitu 

(20% )dan siklus 2 dan siklus 3 sudah bisa membuat sendiri, untuk X.2 yang 

tidak membuat hanya maksimal (12,5 %) dalam siklus 1, siklus 2 dan 3 sudah 

bisa membuat sendiri. Untuk tahap JCOT dan tahap ICOT yang tidak 

membuat  (2,5%),  untuk siklus 2 dan 3 sudah bisa membuat sendiri. 

3. Evaluasi pembelajaran berbasis inkuiri pada hasil akhir setiap siklus  

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

content, organization, vocabulary, language use, dan mechanics. Kelima 

aspek tersebut juga mempunyai kriteria penilaian yaitu, sangat baik, baik, 
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cukup, dan buruk. Untuk mencari prosentase yaitu:  jumlah keseluruhan nilai 

masing-masing aspek dikali jumlah  krteria tertinggi dari masing-masing 

aspek kemudian dibagi seratus persen. Dari hasil masing-masing aspek 

tersebut dimasukkan dalam  kreteria keterampilan menulis. Pada akhir siklus 3  

di kelas X.1 telah diperoleh bahwa aktivitas siswa  mencapai (78,67%)  

sedangkan di kelas X.2 aktivitas siswa  mencapai (72,51%), dan siswa yang 

tuntas dari kelas X.1 dan X.2 rata-rata ketuntasan mencapai (72,07), 

persentase mencapai (98%) atau 79 siswa yang lulus. Siklus 3 dihentikan 

karena hasil penelitian yang diperoleh telah mencapai kreteria keberhasilan 

yakni ada peningkatan sebesar (7,95%) dari 80 siswa. 

4. Hasil kemampuan menulis teks naratif pada refleksi awal rata-rata (71,22) 

termasuk kategori baik, sedangkan rata-rata nilai pada siklus 1 kelas X.1 dan 

X.2 yang berjumlah 80 siswa terdapat 45 siswa yang lulus dengan ketuntasan 

(56%) ada penurunan (13,62). Siklus 2 terdapat 56 siswa yang lulus dengan 

prosentase (70%) terjadi peningkatan (6,52%). Adapun siklus 3 terdapat 79 

siswa yang lulus dengan ketuntasan (98% ) atau ada peningkatan (7,95% ). 

Siklus 3 berhenti karena dari siklus 2 dan 3 ada peningkatan (6,52%). 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Pada tahap menyusun rancangan pembelajaran dengan menggunakan  model 

pembelajaran inkuiri yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan menulis 

teks naratif siswa, guru/peneliti hendaknya memasukkan komponen inkuiri. 

Yaitu; orientasi/pengamatan, bertanya/merumuskan masalah, hipotesis, 

mengumpulkan data, penyimpulan. 

2. Selain itu, dalam tahap implementasi/pelaksanaan pembelajaran dengan model 

inkuiri, guru/peneliti hendaknya dapat membimbing siswa secara intensif 

dalam proses menulis, mulai dari menulis outline atau kerangka sampai pada 

draf teks dan bukan semata-mata hasil tulisan saja yang ditekankan. Tetapi 

bagaimana menanamkan konsep tentang karakteristik untuk masing-masing 

jenis teks yang harus dikuasai oleh siswa. 

3. Pada tahap evaluasi dalam mengambil nilai atau hasil menulis (writing) 

disesuaikan dengan kreteria keberhasilan/rambu penilaian menulis dan aspek-

aspek menulis yang telah ditetapkan. 

4. Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran inkuiri dalam menulis teks 

naratif hendaknya melihat aspek-aspek dan kriteria menulis yang sudah 

ditetapkan dalam setiap siklus yaitu content, organization, vocabulary, 

language use, dan mechanics. 
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