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BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

 
Pada bab ini, pokok-pokok penting  yang  akan  diuraikan  meliputi sebagai 

berikut: (a) Metode penelitian Research and Development (R & D); 

(b) Langkah-langkah penelitian; (c) Lokasi dan subjek Penelitian; (d) Definisi 

operasional; (e) Disain penelitian; (f) Pengembangan instrument dan teknik 

pengumpulan data, (g) Analisa data; dan (h) Tahapan pelaksanaan penelitian. 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah R & D, metode ini bertujuan 

untuk mencaritemukan, mengembangkan, menghasilkan, menguji keefektifan 

produk yang lebih baik, unggul, baru, efektif, dan efisien, serta produktif di bidang 

pendidikan, khususnya dalam menciptakan inovasi model pembelajaran. Adapun 

metode penelitian yang relevan di bidang pendidikan tersebut sebagai “a process 

used to develop and validate educational products”, penulis mengadopsi langkah-

langkah penelitian sebagaimana yang dikembangkan dalam metode Research and 

Development (R & D) oleh Borg and Gall (1989:784-785). 

Akan tetapi sebelum  menjelaskan secara rinci  tentang langkah-langkah   R 

& D oleh Borg and Gall, ada baiknya dipahami terlebih dahulu tentang hakekat R 

& D sejak awal kemunculannya hingga sampai menembus dunia pendidikan, 

sehingga maknanya dapat dipahami secara komprehensif. 

Sugiyono (2011) menjelaskan langkah-langkah R & D, sebagai berikut : 

(1) Potensi dan Masalah; R & D dapat berangkat dari adanya potensi masalah, 

(2) Mengumpulkan Informasi; setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan 

secara faktual, selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat 

digunakan sebagai bahan untuk perencanaan, (3) Desain Produk; adalah hasil akhir 

dari serangkaian penelitian awal, dapat berupa ranacangan kerja baru, atau produk 

baru, (3) Validasi Desain; proses untuk menilai apakah rancangan kerja baru atau 

produk baru secara rasional lebih baik dan efektif dibandingkan yang lama, dengan 

cara meminta penilaian ahli yang berpengalaman, (4) Perbaikan 
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Desain; Diperbaiki atau direvisi setelah diketahui kelemahannya, (5) Uji Coba 

Produk; melakukan uji lapangan terbatas dengan eksperimen. 

 
B. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 

(Educational Research and Development) yang disingkat R & D (Borg, and Gall, 

1983; Sugiyono, 2011; Sukmadinata, 2007). Desain penelitian terdiri dari tiga 

tahap, yaitu: 1) tahap pendahuluan meliputi perancangan dan penyusunan draf awal 

model pembelajaran, 2) tahap pengembangan meliputi uji coba pendahuluan, 

validasi draf model pembelajaran, revisi dan uji coba terbatas, 3) tahap pengujian 

luas, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 

STUDI PENDAHULUAN 

(Perancangan & Penyusunan 

draf awal model pembelajaran) 

PENGEMBANGAN 

(Uji coba & Perbaikan 

PENGUJIAN 

(Uji Luas kelompok kontrol dan 

kelompok Perlakuan) 

   

Pre test 

 Uji coba  

Studi kepustakaan/ pendahuluan  

Studi Literatur   

 
Validasi draf 

Perlakuan 

 model  

 pembelajaran  

Penyusunan draf awal 

produk 

 
Revisi 

Post test 

 
Uji coba terbatas  

Analisis data 

Survei Lapangan Model 
 

 Pembelajaran  

 yang 

disempurnakan 
Kesimpulan 

Gambar 3.1 Desain Penelitian R & D (diadaptasi dari Sukmadinata, 2007) 
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1. Studi Pendahuluan 

Hal penting dari studi pendahuluan,yaitu menghasilkan basis konseptual 

dan rasional yang akan dijadikan tempat berpijak untuk mengembangkan sebuah 

model pembelajaran membaca pemahaman yang sesuai. Terdapat dua kegiatan 

yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini, yaitu studi literatur dan studi 

lapangan. 

a. Studi Literatur 

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dan mengkaji berbagai 

konsep-konsep sebagai landaasan teoritis, strategi, pendekatan, metode, model 

pembelajaran yang memperkuat sesuatu produk sebagai model yang 

akandikembangkan, sesuai dengan kareakteristik pembelajaran bahasa Inggris di 

Sekolah Menengah Atas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan studi 

literatur, Pertama; mengidentifikasi buku-buku atau makalah yang terkait dengan 

model pembelajan yang akan dikembangkan. Kedua; Masalah akses internet 

terutama situs-situs yang terkait dengan pendidikan, khususnya dalam masalah 

pembelajaran dan model pembelajaran. Ketiga; melakukan pengkajian dan 

penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang dianggap masih ada 

relevansinya dengan tulisan ini. Hasil studi leteratur tersebut selanjutnya dipelajari 

dan didiskusikan sampai hasilnya dapat dijadikan pertimbangan untuk dijadikan 

sebagai suatu model pembelajaran. Dengan kata lain, hasil studi literature dapat 

dijadikan rujukan selama penelitian ini berlangsung. 

b. Studi Lapangan 

Survey lapangan ditujukan untuk mengungkapkan kondisi nyata semisal 

faktor pendukung atau penghambat penerapan model yang akan dikembangkan. 

Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi, kemampuan dan kinerja guru, kondisi siswa 

serta kuantitas dan juga kualitas sarana dan fasilitas pembelajaran di sekolah. 

Langkah nyata yang dilakukan dalam studi lapangan meliputi: Pertama, melakukan 

adaptasi terhadap sampel SMA yang berada di empat wilayah Kota Bandung yaitu 

SMA di Wilayah Bandung Barat, Bandung Timur, Bandung Selatan, dan Bandung 

utara. Kedua melakukan survey lapangan terhadap SMA tersebut terkait dengan 

hal-hal seperti; kinerja guru, sarana fasilitas sekolah, 
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aktifitas belajar mengajar siswa. Ketiga, menyusun instrumen angket dan pedoman 

wawancara untuk melengkapi data yang diperlukan. Keempat, mengolah hasil data 

dilapangan, untuk dijadikan rujukan dalam pengembangan model pembelajaran. 

Hasil studi pendahuluan ini nantinya akan digunakan sebagai  bahan pertimbangan 

untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran SFL GBI dalam proses 

pembelajaran membaca pemahaman pada mata pelajaran Bahasa Inggris jenjang 

SMA , dalam rangka implementasi kurikulum 2013 Bahasa Inggris sesuai dengan 

kondisi dan lingkungan setempat. 

 
2. Pengembangan Model 

a. Uji Coba Pendahuluan 

Berdasarkan apa yang telah dipelajari dari hasil studi literatur terdahulu, 

studi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait, tersusunlah draf awal produk 

model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman Bahasa Ingris siswa, yaitu model pembelajaran SFL GBI. 

Draft model awal SFL GBI disusun berdasarkan landasan teori hasil kajian 

kepustakaan serta kesesuaian karakteristik model yang akan dikembangkan dengan 

karakteristik pelajaran Bahasa Inggris dan kondisi siswa SMA khususnya pada 

kegiatan pembelajaran membaca yang akan menjadi sasaran penggunaan model. 

Selanjutnya draft model tersebut direview melalui diskusi bersama para ahli 

dibidang kurikulum dan pembelajaran atau dosen pembimbing, para guru mata 

pelajaran Bahasa Inggris yang memiliki pengalaman dalam pembelajaran dan 

sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Hasil diskusi yang telah dilakukan tersebut 

setidaknya telah mendapatkan masukan-masukan yang berguna terhadap draft 

model yang akan dikembangkan. Artinya desain model yang dikembangkan 

diberikan kepada guru yang terpilih sebagai penguji coba sehingga hakikat model 

dapat dipahami. Selanjutnya secara kolaboratif guru dan peneliti menyusun langkah 

operasional yang diimplementasikan dalam rencana pembelajaran (lesson plan) 

yang bersifat fleksibel untuk dikembangkan mengikuti tuntutan SK, KD dan tujuan 

pembelajaran. 
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Setelah melakukan penyempurnaan pada draft model, selanjutnya draft 

model yang dikembangkan diujicobakan secara berulang-ulang, mulai dari langkah 

pertama dengan melakukan uji coba pendahuluan, uji coba terbatas lalu uji coba 

yang lebih luas. 

Uji coba pendahuluan bertujuan untuk mengukur tingkat kesempurnaan draf 

model SFL GBI, khusunya keterbacaan RPP, instrumen, lembar observasi 

pelaksanaan sintak model SFL GBI dan penilaian pengetahuan untuk mengukur 

kemampuan eksposisi siswa, serta penilaian aspek sikap, dan keterampilan 

Uji coba pendahuluan dilakukan di semester 2 tahun ajaran 2017/2018, pada 

siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 13 Bandung, dan siswa kelas XI IPA1 SMA 

laboratorium School Upi Bandung. Total jumlah siswa pada uji coba pendahuluan 

sebanyak 60 siswa. Uji coba pendahuluan dilaksanakan dari tanggal 3 Pebruari – 

24 Maret 2018 

 
b. Validasi Draf Model Pembelajaran 

Berdasarkan hasil uji coba pendahuluan selanjutnya dilakukan validasi draft 

model SFL GBI yang dilakukan oleh tiga pakar meliputi ahli pembelajaran dan 

ahli dalam materi atau konten. Validasi bertujuan untuk lebih menyempurnakan 

draf model SFL GBI, meliputi menyempurnakan RPP, instrumen, lembar 

observasi pelaksanaan sintak model SFL GBI oleh siswa, penilaian 

pengetahuan untuk mengukur kemampuan eksposisi siswa, serta penilaian 

aspek sikap, dan keterampilan. Hasil dari validasi tersusunlah model SFL GBI 

yang selanjutnya dilakukan uji coba terbatas. 

 
c. Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas bertujuan memperoleh penilaian kualitatif yang berkaitan 

dengan penerapan model SFL GBI khususnya untuk mengukur pelaksanan sintaks 

model SFL GBI oleh siswa dan kemampuan eksposisi siswa. Setelah selesai 

melewati tahap uji coba terbatas, kemudian dilakukan diskusi antara peneliti dengan 

para guru untuk membahas temuan-temuan sebagai masukan bagi perbaikan dan 

penyempurnaan desain model SFL GBI. Serta untuk melihat 
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efektivitas pelaksanaan model SFL GBI dan kemampuan eksposisi siswa 

selanjutnya dilakukan ujicoba luas. 

Uji coba terbatas dilakukan di semester 1 tahun ajaran 2018/2019, pada 

siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 4  Bandung  dan  siswa  kelas  XI  IPA  3  SMA 

Pasundan 2 Bandung. Total jumlah  siswa  pada  uji  coba  terbatas sebanyak 60 

siswa. Uji coba  terbatas  dilaksanakan  dari  tanggal  1  Agustus  – 22 September 

2018. 

 
d. Uji coba Model Lebih Luas 

Adapun untuk rancangan pada uji coba lebih luas ini menggunakan 

pendekatan desain eksperimental, dengan mengggunakan disain grup kelompok 

kontrol-perlakuan pretest-posttes secara acak (The Randomizen Pretest-Posttest 

Control Group Design). Kelompok kontrol dilakukan pada siswa kelas IPA 3 SMA 

Negeri 16 Bandung dan siswa kelas IPA 1 SMA Muhamdiyah 4 Bandung. Total 

jumlah siswa pada kelompok kontrol sebanyak 60 siswa. Kelompok perlakuan 

dilakukan pada siswa kelas IPA 5 SMA Negeri 8 Bandung dan siswa kelas IPA 1 

SMAS BPI 2 Bandung. Total jumlah siswa pada kelompok perlakuan sebanyak 60 

siswa. Uji coba luas dilakukan di semester 1 tahun ajaran 2018/2019 dari tanggal 2 

Nopember - 22 Desember 2018. 

Uji luas dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan model SFL GBI 

dan kemampuan eksposisi siswa. Untuk mengukur efektivitas tersebut selanjutnya 

dilakukan uji statistik dan analisis data. 

Untuk maksud tersebut dilakukan uji statistik terhadap hasil tes. Pengaruh 

penerapan model dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca 

diketahui melalui uji perbedaan rata-rata hasil pretest-posttest. Berdasarkan 

perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest menunjukkan adanya 

pengaruh model dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa. 

Efektifitas model dapat diketahui dari hasil skor tes antara kelompok perlakuan. 

Artinya kemampuan diantara kedua kelompok tersebut terutama kelompok yang 

menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan hasil tesnya lebih baik 
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jika dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan cara pembelajaran 

konvensional. 

Adapun tahapan langkah yang digunakan dalam penelitian eksperimen uji 

produk/validasi, meliputi langkah-langkah sebagai berikut (Ali,2011:275): 

1) Melakukan penugasan untuk membagi sujek sampel itu kedalam dua 

kelompok, kemudian menetapkan atau menugaskan satu kelompok sebagai 

yang akan diberi perlakukan (kelompok eksperimen) dan satu kelompok lagi 

tidak diberi perlakukan (kelompok control). 

2) Melakukan tes awal (pretest) sebelum diberi perlakuan (O1) kepada kedua 

kelompok 

3) Memberi perlakuan (X) kepada kelompok eksperimen, sementara kelompok 

kontrol menggunakan metode konvensional 

4) Memberi posttest (O2) terhadap kedua kelompok tersebut 

5) Melakukan analisis data dengan metode statistika yang tepat, melalui uji 

statistik dan analisis statistik korelasi 

6) Uji statistik dengan tahapan; uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

komparasi. Uji komparasi yaitu membandingkan posttest kemampuan 

eksposisi sisiwa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Seluruh uji statistik menggunakan bantuan program Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) V.17 

7) Analisis statistik korelasi diawali dengan uji normalitas dilanjutkan dengan 

analisis korelasi. Analisis statistik korelasi melihat korelasi antara rerata 

pelaksanaan sintaks model SFL GBI dengan kemampuan eksposisi siswa. 

Seluruh analisis statistik korelasi menggunakan bantuan program SPSS 

8) Mengambil kesimpulan berdasarakan hasil analisis data 

 
 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi dan subjek penelitian dilakukan pada jenjang pendidikan menengah, 

yaitu pada pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang terdapat . Dasar 

pertimbangan dipilihnya jenjang pendidikan SMA sekaligus Kota Bandung sebagai 

kajian penelitian, antara lain; 



95 
 

R. Suyato Kusumargono, 2019 
MODEL PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN PENGUASAAN KONSEP MEMBACA PEMAHAMAN DALAM 
IMPLEMENTASI KURIKULUM BAHASA INGGRIS DI SMA KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

 

1) Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat sekaligus kota terbesar 

ketiga dari 12 kota besar yang ada di Indonesia, dengan cakupan luas 

wilayahnya hingga mencapai 167, 300km2, dengan rata-rata tingkat kepadatan 

penduduknya hingga 16.564 km2. Ditambahkan pula dengan jumlah 

penduduknya yang banyak, berdasarkan sensus penduduk tahun 2007 telah 

mencapai 2.771.138 orang (www.wikpedia.com). Dengan wilayah yang 

strategis ditengan-tengah Provinsi Jawa Barat disertai pula dengan jumlah 

penduduk yang besar, akan memberikan tantangan tersendiri bagi Kota 

Bandung dalam memanfaatkan letak wilayah yang strategis, sekaligus 

memberdayakan penduduknya untuk menjadi SDM yang unggul sebagai asset 

penggerak laju kemajuan kota yang dibangun melalui sistem pendidikanyang 

berkualitas kepada warganya, khususnya dalam meningkatkan kemampuan 

literasi (baca dan tulis) yang diperoleh dalam setiap jenjang pendidikan formal, 

terutama pada jenjang pendidikan SMA. 

2) Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu tujuan wisata. Jumlah kunjungan 

wisata ke Kota Bandung termasuk wisatawan dari manca negara, khususnya 

wisatawan dari Singapura terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Menurut manager Silk Air Bandung Zechariah Chou, Bandung memiliki daya 

tarik wisata yang membuat turis-turis dari Singapura maupun negara lain untuk 

berkunjung ke Bandung. “Banyak warga Singapura datang ke Bandung untuk 

wisata kuliner, belanja dan untuk lainnya (Tribune  News.com, Bandung, 12 

November 2014). Meningkatnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Bandung, 

menuntut warganya memiliki kemampuan literasi yang tinggi untuk mampu 

menjelaskan dan memperkenalkan berbagai objek wisata sebagai salah satu 

bentuk layanan jasa pariwisata kepada pengunjung. 

3) Hal ini diperkuat lagi oleh Kementerian Pariwisata, bahwa Kota Bandung 

ditetapkan menjadi salah satu dari 10 destinasi wisata di Indonesia (Pikiran 

Rakyat, Bandung, 5 September 2016). Bandung dipilih menjadi destinasi wisata 

di Indonesia karena potensinya yang luar biasa. Selain kekayaan sejarah, 

Bandung dikenal juga sebagai salah satu tujuan wisata busana dan kuliner 

paling populer. Tahun 2015, total jumlah wisatawan yang datang ke 

http://www.wikpedia.com/
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Kota  Bandung mencapai 6 juta orang. Dari jumlah itu, 200 ribu orang 

diantaranya datang dari manca negara. 

4) Walikota Bandung menetapkan Kota Bandung menjadi kota literasi, melalui 

program “Geliat” (Gerarakan Literasi) yang diluncurkan oleh walikota pada 

Bulan Agustus 2016. Gerakan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan 

baca dan tulis warganya, khususnya bagai para pelajar. Setiap pagi sebelum 

memulai pelajaran, semua siswa wajib membaca selama 15 menit. 

5) Kota Bandung dengan sejumlah perguruan tinggi ternama, bahkan dijuluki 

sebagai kota pendidikan di Indonesia, tak heran bilakota Bandung menjadi 

tujuan untuk melanjutkan pendidikanselepas SMA. Sebagai catatan khususnya 

jumlah lulusan SMA yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sifnifikan. Hal serupa pula dialami 

dari lulusan SMP yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan SMA 

terus mengalami peningkatan pula dari tahun ketahunnya. Ini ditunjukkan 

dengan keberadaan jumlah SMA negeri/swasta yang mencapai jumlah 184 

sekolah, MA negeri/swasta 25 sekolah. APK (Angka Partisipasi Kotor) yang 

merupakan indikator paling sederhana untuk mengetahui daya serap penduduk 

usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikanterus mengalami peningkatan 

tiap tahunnya, dimana APK SMA/SMK kota Bandung tahun 2015 mencapai 

99,08%, dan tahun 2014 mencapai 97,10%. (Laporan Kinerja Intansi 

Pemerintah/LKIP, Dinas Pendidikan Kota Bandung, 2015). Peningkatan APK 

SMA ini berimplikasi terhadap meningkatnya lulusan SMA melanjutkan 

pendidikannya ke perguruan tinggi. Hal senada diungkapkan pulaoleh mantan  

Mendikbud,  Moh.  Nuh  pada  forum  rektor  di Surakarta, 29 Januari 2014, 

yang  mengatakan  APK  perguruan  tinggi  pada tahun 2004 cuma 14%, pada 

tahun 2012 naik dua kali lipat  (28%),  tahun 2013 naik menjadi 29,9%, tahun 

2014 naik menjadi 33% (http:/www.kemendikbud.go.id). Dengan 

meningkatmya APK di perguruan tinggi, penting kiranya para peserta didik 

yang duduk pada jenjang pendidikan SMA sebagai persiapan memasuki jenjang 

pendidikan tinggi, dibekali dengan kemampuan literasi (baca dan tulis) yang 

baik sehingga bermanfaat bagi 
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peningkatan kompetensi dirinya di perguruan tinggi, sehingga kelak dapat 

menjadi tenaga profesional yang mumpuni yang mampu bersaing di kancah era 

globalisasi/mendunia. 

6) Kota Bandung sebagai kota jasa ,industri dan perdagangan, kiranya sangat 

penting memiliki kemampuan dalam bidang literasi sebagai kebutuhan dalam 

penguasaan berbagai bahasa asing termasuk Bahasa Inggris. Potensi yang 

dimiliki Kota Bandung tersebut di atas, sangat terkait dengan kondidisi 

pendidikan di jenjang SMA khususnya mata pelajaran Bahasa Inggris, baik 

untuk diaplikasikan pada kebutuhan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, 

ataupun memasuki dunia kerja dalam berbagai sektor yang relevan. 

7) Jenjang pendidikan SMA dipilih menjadi subjek penelitian,dengan 

pertimbangan bahwa dilihat dari perkembangannya, siswa SMA memiliki 

karakteristik tertentu yang berbeda dengan karakteristik siswa pada jenjang 

yang lain. 

a) Perkembangan Sosial 

Pada usia SMA, perkembangan sosialnya sudah mencapai perkembangan 

yang matang. Mereka sudah mampu mereaksi secara tepat terhadap realitas 

sosial, situasi dan relasi. 

b) Perkembangan Kognitif 

Kemampuan kognitif usia SMA terus berkembang selama masa SMA. 

Perubahan kognitif pada masa tersebut mengarah pada peningkatan potensi. 

Perubahan tersebut dari mencari pengetahuan  menuju menerapkan 

pengetahuan.Perkembangan masa remaja (15-19 tahun/usia anak SMA) 

(Hurlock, 1981:10),ditandai dengan berbagai karakteristik, salah satunya 

mengembangkan ketrampilan intelektual dengan konsep- konsepyang 

diperlukan sebagai warga negara. Perkembangan masa tersebut menuntut 

adanya pelayanan pendidikan yang mampumemenuhi kebutuhannya, hal ini 

dapat dilakukan guru, diantaranya 1) memberikan pelatihan untuk 

mengembangkan ketrampilan memecahkan masalah dan mengambil 

keputusan, 2) menerapkan model pembelajaran yang memungkinkan siswa 

untukberpikir kritis, reflektif dan positif. 
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Dalam panduan umum pelajaran BK berbasis kompetensi (Pusat 

Kurikulum, 2002) diuraikan tugas-tugas perkembangan siswa SMA, 

diantaranya mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan 

program kurikuler dengan persiapan karir atau melanjutkan ke pendidikan 

tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.Sesuai 

dengan perkembangannya seperti yang telah dijelaskan di atas, sangatlah 

tepat anak usia SMA diberi ketrampilan yang berkaitan dengan kemampuan 

literasi yang tingggi, khususnya kemampuan literasi yang berkaitan dengan 

ketrampilan membaca pemahaman Bahasa Inggris, agar dapat 

mengembangkan kompetensi dirinya dengan baik dan mampu mengikuti 

pendidikan di pendidikan yang lebih tinggi. 

Penelitian pra survei dilakukan untuk mengetahui sekaligus pula untuk 

menemukan data yang lebih signifikan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan di SMA . Kategori sekolah yang dipilih mewakili tiga kategori 

sekolah yaitu “baik”, “Sedang”, dan “rendah”. Pemilihan kategori sekolah tersebut 

ditetapkan berdasarakan hasil UAN SMAN tersebut yang diperoleh dari Dinas 

Pendidikan Kota Bandung. 

Subjek penelitian adalah khususnya siswa pada kelas XI sebanyak 240 

orang, dengan jumlah rata-rata masing-masing sekolah 30 orang. Dari unsur guru 

dari masing-masing sekolah diambil 1 orang, jadi secara keseluruhan menjadi 8 

orang. Pertimbangan penentuan subjek penelitian siswa kelas XI didasarkan pada 

hasil diskusi dengan kepala sekolah, guru-guru termasuk dari guru Bimbingan dan 

Konseling (BK). Namun demikian yang menjadi alasan kuatnya pertimbangan 

Kelas XI adalah siswa tersebut beradapada level tengah, setidaknya telah 

beradaptasi dengan lingkungan sekolah karena bukan kelas awal, sekaligus bukan 

siswa yang akan dipersiapkan menghadapi ujian sekolah, artinya benar-benar siswa 

yang sedang tumbuh kembang dalam dinamika belajarnya, sehingga akan 

memudahkan bagi penulis dalam menguji coba model pembelajaran yang 

dikembangkan secara optimal dan signifikan. 
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D. Desain Penelitian 

Berangkat dari uji produk (uji validasi) sebagai tahap pengujian keampuhan 

dari produk yang dihasilkan dari penelitian R & D ini, diujicobakan kepada satu 

kelompok saja yaitu kelompok perlakuan. Sebagai catatan sebelum dilakukan uji 

validasi, terlebih dahulu dilakukan uji coba model baik uji coba terbatas maupun 

uji coba luas, dengan desain yang digunakan lebih bersifat pra-eksperimen. 

Selanjutnya dalam uji validasi/uji produk, dilakukan melalui desain pretest-postest 

yang diberlakukan kepada kelompok perlakuan 

Adapun tahapan yang diadopsi untuk penelitian ini bagi pra-eksperimen 

uji produk/validasi, meliputi langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan sekolah dan kelas yang akan diberi perlakuan melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Inggris kelas XI menggunakan model SFL GBI serta 

menentukan sekolah dan kelas kontrol menggunakan metode konvensional 

2. Melakukan tes awal (pretest) sebelum diberi perlakuan (O1) kepada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

3. Memberi perlakuan (X) kepada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

4. Memberi postest (O2) terhadap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol 

5. Melakukan analisis data dengan metode statistika yang tepat, melalui uji 

statistik dan analisis statistik korelasi 

6. Uji statistik dengan tahapan; uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

komparasi. Uji komparasi yaitu membandingkan posttest kemampuan 

eksposisi sisiwa antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Seluruh uji statistik menggunakan bantuan program Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) V.17 

7. Analisis statistik korelasi diawali dengan uji normalitas dilanjutkan dengan 

analisis korelasi. Analisis statistik korelasi melihat korelasi antara rerata 

pelaksanaan sintaks model SFL GBI dengan kemampuan eksposisi siswa. 

Seluruh analisis statistik korelasi menggunakan bantuan program SPSS 

8. Mengambil kesimpulan berdasarkan hasil analisis data. 
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E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan guna memberikan kemudahan dalam 

memahami objek penelitian melalui kata-kata kunci atau istilah-istilah penting 

dalam penelitian ini, sehingga dapat meminimalisasi kesalahpahaman dan bias 

dalam mengartikan, dan memaknai terhadap maksud tujuan dari kajian penelitian 

ini khususnya kepada para pembaca. Definisi operasional pada penelitian meliputi: 

1. Sintaks model SFL GBI adalah model pembelajaran inkuiri berbasis genre 

linguistic sistemik fungsional. Model SFL GBI yang dikembangkan dalam 

penelitian ini meliputi lima fase, yaitu: (1) engagement; (2) exploration; 

(3) explanation; (4) elaboration; dan evaluation 

2. Keterampilan membaca pemahaman yang dikembangkan adalah kemampuan 

eksposisi   dari   teks   yang   telah   dipelajari siswa,  meliputi: (1) thesis; 

(2) position “preview”; (3) arguments dan (4) reiteration 

3. Penerapan sintaks model SFL GBI dan pengembangan keterampilan membaca 

ditujukan pada siswa kelas XI SMA pada mata pelajaran Bahasa Inggris 

menggunakan kurikulum 2013 

4. Prasyarat sebelum mengembangkan kemampuan eksposisi, siswa memahami 

dahulu tentang fungsi sosial dan ciri kebahasaan teks eksposisi 

 
F. Jenis Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kuantitatif seperti yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka instrument dalam penelitian kuantitatif tersebut dapat berupa test, pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner (Sugiyono, 2011). Lebih 

lengkapnya jenis instrument sekaligus teknik pengumpulan data yang digunakan, 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Instrumen Angket 

Menurut Sugiyono (2011), kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu  apa 

yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan 

bila jumlah responden cukup besar dan tersebar luas. Kuesioner 
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merupakan dokumen atau daftar pertanyaan yang sama bagi semua individu pada 

sampel, responden dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan keinginan 

masing-masing. Melalui penelitian ini dikembangkan instrumen angket untuk 

siswa, dengan tujuan untuk menjaring data yang berkenaan dengan tanggapan siswa 

terhadap guru yang mengajar membaca pemahaman dalam pembelajaran bahasa 

Inggris, keatifan siswa, minat, dan pendapat siswa tentang sarana prasarana, 

lingkungan belajar. 

Tekhnisnya, angket disebar kepada siswa, setelah pembelajaran 

menggunakan model SFL GBI di pertemuan terakhir 

2. Instrumen Observasi 

Observasi atau pengamatan dilakukan peneliti agar diperoleh gambaran 

nyata tentang apa yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Untuk kepentingan 

observasi, maka harus disusun pedoman observasinya yang telah disusun oleh 

peneliti untuk menjaring data yang diperlukan pada studi pendahuluan, ujicoba 

terbatas, dan ujicoba lebih luas. Pada saat studi pendahuluan pelaksanaan observasi 

dilakukan dengan cara melihat dari dekat kondisi pembelajaran bahasa Inggris 

khususnya dalam pembelajaran membaca yang dilakukan selama ini di sekolah. 

Pada tahap uji coba, observasi dilakukan untuk menghimpun data atau 

informasi yang ingin diperoleh dari observasi adalah perkembangan kegiatan 

pembelajaran dalam kelas, terkait dengan penggunaan strategi mengajar melalui 

pendekatan model menuju suatu perubahan pada diri siswa akan kemampuan 

bahasa inggris, termasuk pola belajar siswa dan perkembangan kemajuan serta 

peningkatan dalam pemahaman bacaaan. Hal terpenting yang harus diperhatikan 

oleh peneliti dalam melakukan observasi adalah pencatatan hasil pengamatan. 

Menurut Borg & Gall (1989), meliputi: Pertama, pencatatan yang didasarkan atas 

suatu periode tertentu. Kedua, pencatatan yang dilakukan atas dasar banyaknya 

frekwensi kejadian yang muncul. Ketiga, pencatatan yang dilakukan menurut 

interval waktu tertentu, dan Keempat, pencatatan yang dilakukan secara terus 

menerus. Melalui penelitian ini dikembangkan instrumen observasi untuk guru 
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dan siswa. Instrumen observasi ini untuk mengukur sintak pelaksanaan model 

SFL GBI oleh guru dan siswa 

3. Instrumen Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan sehubungan 

dengan model pembelajaran yang dikembangkan. Disamping itu juga wawancara 

dilakukan oleh peneliti untuk menggali data informasi tentang pandangan guru dan 

siswa terhadap model pembelajaran yang akan dikembangkan, faktor pendukung 

dan hambatan-hambatan dalam implementasi model pembelajaran membaca dalam 

pembelajaran Bahasa Inggris yang dikembangkan.  Dalam hal  ini wawancara 

dilakukan antara guru dan siswa SMA ditempat penelitian guna mencari informasi 

tentang pelaksanaan pembelajaran membaca. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan 

yang dimaksudkan untuk mengukur variable penelitian dimasukkan dalam kegiatan 

wawancara. Ketiga, wawancara digunakan sebagai pelengkap dari teknik 

pengumpulan data yang lain. 

4. Instrumen Test 

Untuk mengetahui pencapaian dari tujuan-tujuan pengajaran maka 

dilakukan dengan evaluasi hasil belajar. Untuk mengevaluasi hasil belajar tersebut 

digunakanlah alat ukur berupa tes. Tes adalah alat ukur yang diberikan kepada 

individu untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang diharapkan baik secara tertulis 

maupun secara lisan atau perbuatan. Tes yang digunakan dalam penelitian adalah 

tes tertulis untuk mengukur hasil belajar khususnya kemampuan eksposisi siswa. 

Tes ini dilakukan pada uji luas dalam bentuk tes tulis hasil belajar siswa sebelum 

dan sesudah pengembangan model pembelajaran. Tes hasil belajar sebelum 

(pretest) dibandingkan dengan hasil tes akhir (posttest) pada masing- masing 

kelompok, baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan. Kemudian pada 

uji luas dibandingkan nilai posttest antara kelompok kontrol dengan kelompok 

perlakuan. 
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G. Analisis Data 

a) Data kualitatif 

Analisa yang digunakan bersifat kualitatif yang digunakan untuk 

menganalisa data hasil pengamatan di kelas saat implementasi model pembelajaran, 

hasil wawancara, dan data yang diperoleh dengan angket. Penelitian kualitatif lebih 

berupaya memahami situasi tertentu, untuk menangkap makna dan sudut pandang 

pelaku yang menghayati kejadian melalui kegiatan peneltiti yang bersifat 

partisipasif melalui pengamatan dan wawancara.Analisa data kualitatif dilakukan 

melalui penafsiran secara langsung untuk mendapatkan kesimpulan yang kemudian 

digunakan untuk melakukan revisi draf model pembelajaran yang dikembangkan. 

Sugiyono. (2011) mengatakan bahwa data kualitatif bisa disusun dan langsung 

ditafsirkan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. 

Data kualitatif meliputi: 

1) Deskripsi pelaksanaan sintaks model SFL GBI 

2) Deskripsi kemampuan eksposisi siswa 

3) Deskripsi korelasi model SFL GBI dengan Kemampuan Esposisi siswa 

 
 

b) Data Kuantitatif 

Data kuantitatif yang diteliti meliputi: (1) prosentase pelaksanaan sintaks 

model SFL GBI dan kemampuan esposisi siswa, (2) korelasi pelaksanaan sintaks 

model SFL GBI dan kemampuan esposisi, serta (3) perhitungan nilai pretes, postes, 

N Gain dan uji paired samples t test. 

Nilai N Gain digunakan untuk menentukan apakah ada peningkatan antara 

nilai pretes dengan nilai postes. Kemudian nilai postes antara kelompok kontrol 

dengan kelompok perlakuan, untuk mengukur efektivitas model SFL GBI dengan 

model konvensional. Untuk menentukan signifikan N Gain dan perbandingan 

postes antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, maka menggunakan 

uji paired samples t test. Perhitungan pelaksanaan sintaks model SFL GBI dan 

kemampuan esposisi siswa, korelasi pelaksanaan sintaks model SFL GBI dan 

kemampuan esposisi, serta perhitungan nilai pretes, postes, N Gain dan uji paired 
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samples  t  test menggunakan bantuan program komputer SPSS for Windows 

versi 15. 

 
 

H. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 
Tahapan penelitian dan pengembangan (R & D) ini, meliputi sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Pralapangan 

a. Studi penjajakan terhadap masalah penelitian 

b. Studi literatur untuk menemukan landasan dasar penelitian 

c. Menyusun rancangan penelitian 

d. Menyusun kerangka jenis data yang akan dikumpulkan di lapangan 

e. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung 

f. Mengkaji kurikulum Mata pelajaran Bahasa Inggris 

g. Merancang materi pembelajaran 

h. Membuat pengembangan model pembelajaran 

i. Membuat butir-butir soal untuk diuji coba model 

j. Menentukan waktu pelaksanaan 

2. Tahap Orientasi 

a. Mengadakan diskusi dengan beberapa Guru Bahasa Inggris 

b. Mengumpulkan dan menganalisis data awal melalui angket, studi 

dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan responden. 

c. Menentukan kelompok untuk proses uji coba model dan uji validasi. 

d. Pengorganisasian jadwal pelaksanaan penelitian. 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian di Lapangan 

a. Mengumpulkan data dan penggalian informasi melalui observasi, 

wawancara, studi dokumentasi, dan analisis prediksi model. 

b. Analisis dan interpretasi data dan informasi tentang kondisi lapangan. 

c. Melakukan studi pendahuluan dan memvalidasi program perangkat 

pembelajaran dan instrumen. 

d. Melakukan uji coba terbatas, perbaikan dan penyempurnaan untuk revisi 

penerapan pada uji luas 

e. Melakukan uji luas/implementasi 
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