
 
 

Ratna Prasasti Suminar, 2022 

ANALISIS GENRE DAN PENGEMBANGAN BUKU TEKS BERBASIS KEBUTUHAN SISWA (Studi Kasus Pada 

Sekolah Menengah Kejuruan SMK) 

Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab III dalam disertasi ini menjabarkan tentang kerangka pelaksanaan penelitian 

dalam menjawab permasalahan penelitian yang meliputi desain penelitian, sumber 

data, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data.  

3.1 Jenis Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan penggunaan bahasa pada teks 

dan kebutuhan siswa sehingga akan menemukan model teks deskripsi dan model 

teks narasi Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Kejuruan SMK. Sesuai dengan 

tujuan dan sifat data penelitian yang memiliki karakteristik: 

1. Penelitian ini bersifat deskriptif; penelitian ini bermaksud 

mendeskripsikan gejala-gejala yang ada pada data tanpa memberikan 

perlakuan dalam bentuk apapun pada sumber data. 

2. Penelitian ini bersifat alamiah; penelitian ini dilakukan dalam situasi yang 

alami atau wajar tanpa adanya perlakuan pada sumber data. Penelitian ini 

hanya mengeksplorasi data alamiah yang ada melalui teknik deskriptif. 

3. Penelitian ini bersifat induktif; penelitian ini tidak bermaksud menguji 

hipotesis yang dirumuskan sebelumnya, tetap menarik simpulan 

berdasarkan hasil telaah terhadap data. 

4. Peneliti sebagai pengumpul data utama; hal ini memungkinkan membuat 

instrument sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan 

5. Menggunakan kriteria keabsahan data. Spesifikasi penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat 

deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diteliti. 
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Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan teks 

deskriptif dan naratif Bahasa Inggris untuk siswa SMK kelas X, XI dan XII. Hal 

ini mendasari model pengembangan yang akan memudahkan siswa SMK 

memahami materi yang sesuai dengan konteks kebutuhannya sebagai calon 

pekerja. 

3.2 Desain Penelitian 

 Berdasarkan focus permasalahan dan tujuan penelitian maka penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan genre teks 

deskripsi dan teks narasi yang dilihat dari struktur generik, ciri leksikogramatika, 

dan fungsi sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa 

adanya” tentang sesuatu variable, gejala atau keadaan, serta pengalaman dalam 

latar yang alami (Arikunto, 2009; Creswell, 2013; Moleong, 2007; Ratna, 2011). 

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuatifikasi lainnya, tetapi 

analisis datanya dinyatakan dalam bentuk data. Selain itu, data alami dalam 

penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk gambar dan katakata, termasuk 

juga foto, naskah wawancara, dan catatan resmi lainnya (Moleong, 2007; Ratna, 

2011). 

Pemilihan metode kualitatif tepat untuk objek penelitian bahasa karena 

peristiwa komunikasi melibatkan tuturan yang memiliki beberapa variabel yang 

meliputi makna, maksud, konteks, dan partisipan (Mariam dalam Creswell, 2013). 

Hal ini juga sejalan dengan penelitian ini yang memfokuskan pada analisis genre 

yang secara umum menggunakan data alami dari peristiwa berbahasa suatu 

masyarakat. Berdasarkan teori Linguistik Sistemik Fungsional, penelitian terkait 

genre didasari pada desain dan kerangka analisis yang berfokus pada 3 hal yaitu 

fungsi sosial, struktur generik, dan fitur leksikogramatika (Plum 1998; Gerot & 

Wignell, 1995; Martin & Rose, 2008; Eggins, 2004). Dengan demikian, 
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paradigma tersebut sesuai dengan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data yang autentik. 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian 
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3.3 Data dan Sample Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah teks deskripsi dan teks narasi yang 

terdapat dalam buku teks mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK kelas X, XI dan 

XII  yang terbitkan oleh KEMENDIKBUD dan digunakan sebagai buku siswa. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berlokasi di kota Cirebon ini 

terdiri dari beberapa jurusan, Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI), Teknika 

Kapal Penangkap Ikan (TKPI), Agribisnis Perikanan (AP), Teknologi Pengolahan 

Hasil Perikanan (TPHPi), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ).  Sebagai sample 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas X, XI, dan XII bidang keahlian Teknologi 

dan Rekayasa, pada Program Studi Keahlian Pelayaran dengan kompetensi 

Nautika Kapal Penangkap Ikan (NKPI) SMK Negeri 1 Mundu Kota Cirebon. dan 

berjumlah 128 orang siswa, yang diambil dari semua kelas X, XI, dan XII dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jumlah Sample Penelitian 

Kelas Jumlah Siswa Keterangan 

X 42 Kuesioner kebutuhan siswa 

XI 40 Kuesioner kebutuhan siswa 

XII 46 Kuesioner kebutuhan siswa dan feedback 

 

Siswa kelas X, XI dan XII diberikan kuesioner analisis kebutuhan siswa. Siswa 

kelas XII juga diberikan kuesioner mengenai feedback atau respon siswa terhadap 

pola teks deskripsi dan narasi yang telah penulis susun. Siswa kelas XII dianggap 

telah mengetahui atau memiliki pandangan mengenai dunia kerja. Karena mereka 

telah melakukan PRAKERIN Praktik Kerja Industri. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan 

document examination dan kuesioner. Sebagai langkah awal dalam pengumpulan 

data, Penulis melakukan observasi lapangan tentang pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris di sekolah dengan menjadi partisipan dan 

menanyakan pada siswa secara langsung mengenai mata pelajaran Bahasa Inggris. 

3.4.1 Document Examination 

Document examination sebagai study kepustakaan, dengan memilih 

teks deskripsi dan narasi yang berasal dari buku teks yang digunakan siswa 

SMK kelas X, XI, dan XII dalam mata pelajaran bahasa inggris dan di analisis 

struktur generik dan lexikogramatikal. Teks – teks yang terdapat pada buku 

teks bahasa Inggris terdapat pada tabel berikut: 

Table 3.2 

Teks Deskriptif dan Teks Naratif 

Kelas Teks Deskriptif Teks Naratif 

X Tanjung Puting National Park 

Taj mahal 

Visiting Niagara Falls 

Issumboshi 

Malin kundang 

Strong wind 

XI  - The Enchanted Fish 

Letter to God 

The Last Leaf 

XII Humber bridge in England  - 

 

Penulis memilih dua teks, yakni teks deskriptif dan naratif dalam penelitian ini 

dengan pertimbangan jumlah teks deskripsi dan teks narasi paling banyak jika 

dibandingkan dengan jenis teks lainnya, selain itu hasil dari observasi yang 

dilakukan pada siswa kelas XII menunjukkan bahwa teks deskripsi dan teks narasi 

lebih banyak digunakan selama mereka melakukan PRAKERIN (Praktik Kerja 

Industri). Penggunaan teks narasi pada saat siswa kelas XII yang sedang 
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melaksanakan PRAKERIN membuat laporan selama berlayar, baik itu tertulis 

yang dilakukan ketika sampai di tempat tujuan dan lisan ketika siswa sedang 

berada di kapal untuk berkomunikasi dengan pengawas kapal. 

Begitu pula dalam penggunaan teks deskripsi yang di buat secara tertulis dan 

lisan. Siswa yang sedang PRAKERIN akan diminta untuk mendeskripsikan 

tempat, benda, maupun situasi yang ditemui selama dalam perjalanan berlayar. 

Berdasarkan hal diatas penulis hanya menggunakan dua jenis teks, yaitu teks 

deskripsi dan teks narasi dalam disertasi ini.  

3.4.2 Quesioner 

Dalam penelitian ini diberikan 2 jenis quesioner, quesioner pertama adalah 

untuk mengukur kebutuhan siswa learners’ need dan quesioner kedua adalah 

untuk mengetahui respon siswa terhadap pola/model teks yang telah penulis susun 

berdasarkan hasil dari quesioner pertama analisis kebutuhan siswa. 

Quesioner diberikan pada siswa kelas X, XI dan XII SMK untuk 

mengukur kebutuhan siswa dalam belajar Bahasa Inggris disekolah. Quesioner 

mencakup 3 aspek analisis kebutuhan, yakni:  necessities (kebutuhan), lacks 

(kekurangan), dan wants (keinginan), dengan rincian: 

Table 3.3 

Pemetaan questioner 

 

 

Data responden yang mencakup petunjuk pengisian dari kuesioner berikut 

dengan data identitas dari responden (nama, jenis kelamin, usia, kelas, dan 

NO BAGIAN ASPEK 

1. - Data responden 

2 A Kecakapan in English 

Kekurangan (lacks) siswa 

3 B Kebutuhan (necessities) Siswa 

4 C Keinginan (wants) Siswa 
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jurusan). Pada kuesioner bagian A memiliki dua aspek yang akan diexplore, yakni 

kecakapan dalam bahasa Inggris dan kekurangan (lacks) dalam kemampuan 

berbahasa Inggris. Pada aspek kecakapan dalam bahasa Inggris mencakup 

penilaian kemampuan bahasa Inggris, para responden menilai kemampuan 

berbahasanya yang dibagi menjadi 9 level dan diadaptasi dari Jordan (2017). 

Apakah termasuk dalam level 1: Non-user, sama sekali tidak mampu 

menggunakan Bahasa Inggris, level 2: hanya mampu menguasai beberapa kata 

dan hanya mempu mengenali fungsi beberapa kata, dan seterusnya. Dalam 

mengukur lacks peneliti mengeksplore kesulitan siswa dalam belajar bahasa 

Inggris dari empat skill yang dipelajari, yakni reading, listening, speaking, dan 

writing yang diadaptasi dari Brown (2004). 

Aspek kebutuhan atau necessities siswa pada kuesioner bagian B 

mengeksplore pendapat dari responden mengenai manfaat belajar bahasa Inggris 

disekolah dan ditempat kerja nanti. Pertanyaan pada bagian ini terpetakan menjadi 

4 empat bagian sesuai dengan 4 skills yang dipelajari dalam pelajaran bahasa 

Inggris (reading, listening, speaking, dan writing). Bagian C pada kuesioner ini 

berisi tentang menganalisis cara belajar siswa yang termasuk pada aspek 

kebutuhan, siswa lebih suka dengan cara belajar yang seperti apa yang sesuai 

dengan kebutuhan mereka ketika nanti didunia kerja. 

Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh 

peneliti dalam proses pengumpulan data agar hasilnya dapat dengan mudah untuk 

dilakukan pengolahan (Suharsimi Arikunto, 2006:160). Dalam quesioner yang 

kedua ini pertanyaan disusun berdasarkan keingintahuan penulis mengenai 

feedback siswa dalam pola/model teks desktiptif dan teks naratif yang telah 

disusun. 
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3.5. Analisis Data  

 Perencanaan penelitian ini berisi skema atau program penelitian yang 

dilakukan oleh Peneliti, mulai dari pertanyaan dalam mengeksplorasi data sampai 

pada menganalisis data ahir. Strukturnya memuat skema, paradigma-paradigma 

variable operasional, dan melihat keterkaitan beberapa domain sehingga dapat 

membangun suatu skema sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Dalam 

memperoleh data dilakukan eksplorasi, yaitu menelusiri secara cermat berbagai 

dokumen yang terkait dengan focus penelitian melalui telaah studi kuesioner dan 

uji coba teks. 

3.5.1. Analisis Struktur Teks 

Struktur teks deskripsi dan narasi yang ada pada buku teks Bahasa 

Inggris kelas X, XI, dan XII SMK dianalisis berdasarkan generic structure dan 

lexicogramarnya. Analisis generic structure dan lexicogrammarnya meliputi 

identifikasi dan deskripsi dari sebuah teks, gramatika dari teks deskriptif dan 

teks naratif.  

3.5.2. Analisis Quesioner 

Questioner akan diberikan pada siswa SMK kelas X, XI, dan XII di 

Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Cirebon untuk mengetahui informasi 

berkaitan dengan analisis kebutuhan siswa (learners needs) yang lebih spesifik 

mengenai kebutuhan necessities, kekurangan lacks, dan keinginan wants dan 

mengetahui feed back dari siswa mengenai model/pola teks yang telah disusun 

berdasarkan hasil quesioner analisis kebutuhan. 

Quesioner kedua adalah untuk mengetahui feedback atau respon siswa 

pada model/pola dari teks deskriptif dan naratif yang telah penulis susun. Pada 

quesioner ini hanya siswa kelas XII dan telah melaksanakan praktik kerja 

industri. Karena siswa kelas XII tersebut dianggap telah memiliki pandangan 

mengenai dunia kerja. 
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3.6. Tahap Penyusunan Model Teks Deskriptif Dan Teks Naratif  

Penyusunan model teks deskripsi dan teks narasi Bahasa Inggris untuk anak SMK 

dilakukan dengan langkah yang pertama adalah meyusun model teks berdasarkan 

hasil dari kuesioner mengenai apa yang dibutuhkan oleh siswa yang dilanjutkan 

dengan mengkaji teks model dengan teori genre mengenai teks dekriptif dan teks 

naratif. 

 Tahapan selanjutnya adalah implementasi model teks yang telah dibuat. 

Grindle (dalam Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses 

umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. 

Dalam implementasi model merupakan tahapan dimana teks akan diujicobakan 

pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Tahapan ini bertujuan untuk 

mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai model teks yang telah disusun 

berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan siswa terhadap teks deskriptif dan teks 

naratif yang akan digunakan dalam belajar bahasa Inggris disekolah. 
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