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PENERAPAN TEKNIK  PEER-CORRECTION UNTUK 

MENINGKATKAN KOMPETENSI MENULIS DESKRIPSI SISWA 

KELAS XI IPS 1 SMA NEGERI 1 NGEMPLAK  

TAHUN PELAJARAN 2010/2011  

 

Oleh: 

Warjito  

ABSTRACT 

 

The research is aimed to know and describe: 1) the application of 

peer-correction technique in improving the learning quality of writing 

description text learning; and 2) the application of peer-correction 

technique in improving the students’ writing competence in writing 

description text for XI IPS-1 students of SMA Negeri I Ngemplak 

Kabupaten Boyolali academic year 2010/2011. 

The type of the research was Classroom Action Research (CAR). The  

research was administered  at SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten 

Boyolali. The classroom  used as the subject of the research was XI IPS-

1 at first semester of academic year 2010/2011.  The research was done 

within 12 weeks in the middle of the first semester of academic year 

2010/2011, namely within September up to November 2010. The data 

collection were done using observation, test, and document techniques. 

The data analysis technique was done using interactive analysis model  

covering three main components, namely data reduction, data display, 

and verification.  

The research concludes that: 1) the application of peer-correction 

technique can improve the quality of writing description text learning 

process. It is indicated with the improvement in students’ learning 

activities throughout the cycles; and 2) the application of peer-correction 

technique can improve  students’ writing competence in writing 

description text. It is indicated with the improvement of students’ writing 

scores and the students’ mastery level throughout the cycles 

Keywords: peer correction, writing description text. 

 

PENDAHULUAN 

Ketrampilan menulis merupakan ketrampilan yang sangat penting dalam 

kehidupan, tidak hanya penting dalam dunia pendidikan tetapi juga sangat penting 

dalam kehidupan masyarakat. Menulis merupakan salah satu ketrampilan 

berbahasa yang harus dimiliki oleh siswa. Hal ini dikarenakan dengan menulis 

siswa dapat mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan, pendapat, pemikiran 
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dan perasaan yang dimiliki. Menulis juga dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan daya pikir dan kreatifitas siswa. 

Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, penyusunan sebuah 

tulisan memuat empat tahap, yaitu: (1) tahap persiapan (prapenulisan), (2) tahap 

inkubasi, (3)tahap iluminasi, dan (4) tahap verifikasi/evaluasi (Tarigan, 2001: 19). 

Keempat proses ini tidak selalu disadari oleh para pembelajar bahasa Indonesia 

sebagai bahasa asing. Namun, jika dilacak lebih jauh lagi, hampir semua proses 

menulis (esai, opini/artikel, karya ilmiah, artistik, ataubahkan masalah politik 

sekali pun) melalui keempat tahap ini. 

Berkaitan dengan tahap-tahap proses menulis, Tompkins (dalam Mansoor: 

2005: 2) menyajikan enam tahap, yaitu: (1) Generating ideas; 2) Focusing; 3) 

Structuring; 4) Drafting; 5) Reviewing; and 6) Evaluating. Tompkins juga 

menekankan bahwa tahap-tahap menulis ini tidak merupakan kegiatan yang 

linear. Proses menulis bersifat nonlinier, artinya merupakan putaran berulang. 

Proses yang demikian menjadikan menulis bukan merupakan sesuatu yang 

mudah dan bukan pula merupakan sesuatu yang sulit pula. Untuk memulai 

menulis, setiap orang tidak perlu menunggu menjadi seorang penulis yang 

terampil. Belajar teori menulis itu mudah, tetapi untuk mempraktikkannya tidak 

cukup sekali dua kali. Frekuensi latihan menulis seseorang akan menjadikan orang 

tersebut terampil dalam bidang tulis-menulis. 

Menulis dipengaruhi oleh keterampilan produktif lainnya, seperti aspek 

berbicara maupun keterampilan reseptif yaitu aspek membaca dan menyimak serta 

pemahaman kosa kata, diksi, keefektifan kalimat, penggunaan ejaan dan tanda 

baca. Pemahaman berbagai jenis karangan serat pemahaman berbagai jenis 

paragraf dan pengembangannya. 

Kurangnya pemahaman terhadap penguasaan bahasa ini menjadi suatu 

kendala tersendiri bagi siswa sehingga menghambat mereka untuk dapat menulis 

dengan baik dan benar. Hal ini berakibat pada masih banyaknya kesalahan dalam 

penulisan yang dilakukan oleh siswa. Kesalahan tersebut hampir merata pada 

seluruh aspek bahasa. 
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Hasil analisis dalam pengamatan awal yang dilakukan terhadap 30 karangan 

siswa kelas XI IPS di SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2010/2011 menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kesalahan dalam 

seluruh aspek bahasa yang dinilai. 

Kesalahan-kesalahan tersebut di atas berakibat pada kurang optimalnya hasil 

belajar siswa, khususnya siswa Kelas XI IPS SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten 

Boyolali Tahun Pelajaran 2010/2011 dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada 

ketrampilan menulis. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya siswa yang 

belum mencapai ketuntasan belajar dalam ketrampilan menulis, yaitu dengan nilai 

KKM sebesar 65. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 

menulis pada siswa adalah dengan metode pembelajaran yang lebih mendorong 

siswa untuk terlibat lebih aktif dalam pembelajaran melalui penerapan metode 

pembelajaran yang dapat memberdayakan siswa. 

Di antara beberapa metode pembelajaran, metode peer-correction 

merupakan salah satu metode yang dapat memberdayakan siswa.  Metode 

pembelajaran peer-correction dianggap sebagai salah satu metode yang lebih 

bersifat otonom dalam pembelajaran bahasa karena metode ini lebih menekankan 

adanya tanggungjawab kepada siswa. Hal ini dikemukakan oleh Rief (dalam 

Sultana, 2009: 11) yang menyatakan bahwa “Self correction is the tchnique which 

engages students to correct their own errors. It can foster the development of 

skills needed to regulate their own learning and it places more responsibility for 

learning on the students”. 

Metode peer-correction dapat diimplementasikan di kelas dengan tujuan 

untuk meningkatkan kemandirian, kerjasama, interaksi, dan keterlibatan siswa. 

Hal ini dijelaskan oleh Harmer (2007: 114) yang menyatakan bahwa ”... peer-

correction is implemented in classrooms to enhance learner autonomy, 

cooperation, interaction and involvement. Most language teachers apply this 

technique in classrooms aware of the theories of learning.” 

Atas dasar beberapa pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

metode pembelajaran dengan teknik peer-correction tepat digunakan dalam 



4 
 

pembelajaran bahasa. Hal ini dikarenakan dengan metode ini siswa akan menjadi 

lebih mandiri, dapat bekerjasama dengan siswa lain, dan lebih berinteraksi serta 

terlibat dalam pembelajaran. Melalui metode ini siswa akan dapat mengerti 

kesalahan yang mereka lakukan dengan cara belajar dari kesalahan yang 

dilakukan oleh teman mereka. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) 

penerapan teknik peer-correction dalam meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis deskripsi; dan 2) Penerapan teknik peer-correction dalam 

meningkatkan kompetensi menulis deskripsi siswa kelas XI IPS-1 semester I 

SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011. 

KAJIAN TEORI 

Keterampilan menulis adalah keterampilan yang paling kompleks, karena 

keterampilan menulis merupakan suatu proses perkembangan yang menuntut 

pengalaman, waktu, kesepakatan, latihan serta memerlukan cara berpikir yang 

teratur untuk mengungkapkannya dalam bentuk bahasa tulis. Oleh sebab itu,  

keterampilan menulis perlu mendapat perhatian yang lebih dan sungguh-sungguh 

sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa. 

Tarigan (2004: 3-4) mengatakan bahwa menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini maka sang 

penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. 

Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus 

melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

Pengertian menulis juga dikemukakan oleh Urquhart dan McIver (2005: 5) 

yang menyatakan bahwa menulis merupakan suatu proses yang bersifat rekursif. 

Menurut Urquhart dan McIver dikatakan bahwa menulis adalah suatu “recursive 

process which means students revise throughout the process, frequently moving 

back and forth among the stages”. Proses tersebut mencakup proses di mana 

siswa harus mempelajari strategi-strategi untuk menemukan sesuatu hal yang baru 
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dan guru harus membantu mereka untuk menuangkan isi dan mengungkapkan 

tujuan yang hendak dicapai dalam menulis tersebut. 

Menulis merupakan suatu proses kreatif  yang banyak melibatkan cara 

berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat) (Supriadi, 2007: 17). 

Menulis tidak ubahnya dengan melukis. Penulis memiliki banyak gagasan dalam 

menuliskannya. Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, 

penyusunan sebuah tulisan memuat empat tahap, yaitu: (1) tahap persiapan 

(prapenulisan), (2) tahap inkubasi, (3) tahap iluminasi, dan (4) tahap 

verifikasi/evaluasi (Tarigan, 2004: 7). 

Pendapat lain tentang tahapan menulis dikemukakan oleh Tompkins (dalam 

Mansoor: 2005: 2) menyajikan enam tahap, yaitu: (1) Generating ideas; 2) 

Focusing; 3) Structuring; 4) Drafting; 5); Evaluating and 6) Reviewing. Tompkins 

juga menekankan bahwa tahap-tahap menulis ini tidak merupakan kegiatan yang 

linear. 

Peer-correction adalah suatu teknik yang melibatkan siswa dalam mengoreksi 

kesalahan yang mereka lakukan. Menurut Rief (dalam Sultana, 2009: 11) dikatakan 

bahwa “Self correction is the tchnique which engages students to correct their own 

errors. It can foster the development of skills needed to regulate their own learning and it 

places more responsibility for learning on the students”. 

Metode peer-correction dapat diimplementasikan di kelas dengan tujuan untuk 

meningkatkan kemandirian, kerjasama, interaksi, dan keterlibatan siswa. Hal ini 

dijelaskan oleh Harmer (2007: 114) yang menyatakan bahwa ”... peer-correction is 

implemented in classrooms to enhance learner autonomy, cooperation, interaction and 

involvement. Most language teachers apply this technique in classrooms aware of the 

theories of learning.” 

Penelitian yang berkaitan dengan penerepan metode peer-correction dalam 

pembelajaran menulis sudah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut 

antara lain dapat dipaparkan di bawah ini. 

Sultana, Asifa (2009), dengan judul “Peer Correction in ESL Classrooms” 

mengkaji tentang penggunaan metode pembelajaran peer-correction dalam 

pembelajaran menulis bahasa Inggris. Asifa meneliti tentang penggunaan metode 

pembelajaran peer-correction dalam pembelajaran menulis bahasa Inggris. 
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Penelitian dilakukan dalam konteks di mana bahasa Inggris sebagai bahasa kedua 

(second language) di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan adanya temuan 

yang bervariasi. Pada pembelajar dewasa, temuan penelitian menunjukkan bahwa 

siswa lebih menyukai kalau teman mereka yang memberitahukan kesalahan yang 

mereka lakukan dalam menulis. Bagi pembelajar anak-anak, temuan penelitian 

menunjukkan bahwa mereka lebih percaya kalau guru yang menunjukkan 

kesalahan mereka. 

Fei, Hong (2006) dengan judul “Students’ Perceptions of Peer Response 

Activity in English Writing Instruction”. Penelitian yang dilakukan Fei Hong 

(2006) mengkaji tentang persepsi siswa terhadap aktivitas koreksi yang dilakukan 

teman sebaya mereka dalam menilai hasil tulisan mereka. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa siswa kurang begitu percaya terhadap hasil koreksi yang 

dilakukan oleh teman mereka. 

Cote, Robert A. (2006) dengan judul “Peer Collaboration in the ESL 

Writing Classroom: A Literature Synthesis”. Cote melakukan studi literatur 

terhadap beberapa penelitian yang mengkaji tentang kolaborasi rekan sebaya 

dalam pembelajaran menulis bahasa Inggris dalam konteks bahasa Inggris sebagai 

bahasa kedua. Hasil sintesis menunjukkan bahwa interaksi dengan rekan sebaya, 

peer correction, dan kemandirian belajar mempunyai peranan penting dalam 

pengembangan kemampuan menulis siswa. 

Zha, Ye Juan, and Hong Yi Ming (2007) dengan judul “Errors in Language 

Learning”. Penelitian yang dilakukan oleh Zha dan Hong (2007) mengkaji tentang 

kesalahan-kesalahan dalam pembelajaran bahasa yang sering dilakukan oleh 

siswa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu bagian 

yang bersifat alami dalam pembelajaran bahasa.  

Franco, Claudio de Paiva (2008) dengan judul “Using Wiki-Based Peer-

Correction to Develop Writing Skills of Brazilian EFL Learners”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Franco mengkaji tentang penggunaan peer-correction untuk 

mengembangkan ketrampilan menulis dalam bahasa Inggris pada pembelajar 

bahasa Inggris dalam konteks bahasa Inggris sebagai bahasa Asing di Brazil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan 
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menjadikan siswa lebih mandiri. Ketergantungan siswa kepada guru menjadi 

semakin berkurang. 

Dari kenyataan yang ada, kompetensi menulis yang diperoleh siswa masih 

rendah. Hal ini dikarenakan bahwa pengetahuan bahasa mereka masih kurang.  

Teknik pembelajaran dengan metode peer-correction yang dilakukan dapat 

memacu siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Siswa lebih terlibat dalam 

pembelajaran dengan cara mengoreksi hasil pekerjaan teman-temannya. 

Dalam pembelajaran menulis deskripsi, keterlibatan siswa dalam menulis 

secara benar sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan bahwa dengan dilibatkannya 

siswa dalam proses koreksi atas tulisan teman-temannya, siswa dapat belajar dari 

kesalahan yang dilakukan teman-temannya sehingga ia tidak melakukannya ketika 

menulis. Jadi penerapan model pembelajaran model peer-correction adalah model 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa di dalam proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, selanjutnya dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan berikut ini: 1) Penerapan teknik peer-correction dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis deskripsi; dan 2) Penerapan 

teknik peer-correction dapat meningkatkan kompetensi menulis deskripsi siswa 

kelas XI IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 

pelajaran 2010/2011. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam bahasa Inggris 

diartikan Classroom Action Research (CAR) yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran (Susilo, 

2007: 16). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) berorientasi pada peningkatan 

kualitas pembelajaran. Sesuai orientasinya, jenis penelitian ini memiliki kelebihan 

untuk memperbaki dan atau meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. 

Strategi yang dilakukan adalah berupa peningkatan kemampuan siswa 

dalam kompetensi menulis deskripsi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia 
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dengan materi berupa cerita pendek. Tindakan utama yang dilakukan adalah 

pembelajaran menulis dengan metode peer-correction. 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 siklus. Tiap siklus 

dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Untuk melihat 

peningkatan aktivitas dan kemampuan menulis deskripsi. Skor aktivitas belajar 

dan hasil tes sebagai dasar untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka 

meningkatkan aktivitas dan kemampuan menulis deskripsi. 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

Kelas yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian adalah kelas XI IPS-1 

semester I tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian dilakukan selama 12 minggu 

pada pertengahan semester I tahun pelajaran 2010/2011, yaitu pada bulan 

September s/d Nopember 2010. Penelitian dilakukan mulai awal semester, yaitu 

pada bulan Agustus tahun 2010 hingga September 2010. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA 

Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011 berjumlah 36 

siswa. Pemilihan subjek penelitian tindakan dilandasi adanya alasan bahwa kelas 

tersebut memperoleh nilai rata-rata terendah dalam pelajaran bahasa Indonesia 

aspek ketrampilan menulis. 

Data dalam penelitian ini adalah berupa aktivitas dan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek kompetensi menulis deskripsi pada 

siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali 

tahun pelajaran 2010/2011. Sumber data penelitian ini berasal dari siswa kelas XI 

IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2010/2011dan guru sebagai pengajar. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, tes dan 

dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas siswa dalam proses 

belajar. Tes dilakukan untuk mengukur kemampuan menulis deskripsi pada siswa. 

Prosedur analisisnya menggunakan model alur dari Kemmis dan Taggart 

yang intinya mengidentifikasi perkembangan dan perkembangan dan perubahan 

subjek setelah subjek sampel diberi perlakuan khusus atau dikondisikan pada 

situasi tertentu dengan pembelajaran tindakan dalam kurun waktu tertentu dan 

berulang-ulang sampai program dinyatakan berhasil.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan teknik peer-correction dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA 

Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011 

Penggunaan teknik peer-correction dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya aktivitas belajar siswa pada setiap siklus tindakan pembelajaran 

yang dilakukan. Jumlah siswa yang mempunyai aktivitas rendah pada akhir 

tindakan pembelajaran Siklus I adalah sebanyak 19 orang siswa. Jumlah tersebut 

terus mengalami penurunan pada setiap tindakan yang dilakukan.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar siswa yang diukur 

terhadap enam aspek penilaian, dapat diketahui bahwa  pada aktivitas belajar 

siswa pada akhir tindakan pembelajaran Siklus I lebih baik dibandingkan dengan 

kondisi awal. Aktivitas belajar siswa pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II 

lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada akhir tindakan pembelajaran Siklus 

I. Aktivitas belajar siswa pada akhir tindakan pembelajaran Siklus III lebih baik 

dibandingkan dengan kondisi pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II. 

Tabel 1 

Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran dari Kondisi Awal hingga Akhir Tindakan 

Pembelajaran Siklus III 

No. Aktivitas Belajar 
Siklus 

Siklus I Siklus II Siklus III 

1. Kurang Aktif 

(Rentang Skor 9 – 18) 

19 8 3 

2. Cukup Aktif 

(Rentang Skor 19 – 26) 

12 15 19 

3. Aktif 

(Rentang Skor 27 – 36) 

5 11 14 

Jumlah 36 36 36 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tindakan 

Siklus I, jumlah siswa yang termasuk kategori kurang aktif sebanyak  19 siswa 

(52.78%). Jumlah tersebut menurun menjadi sebanyak 8 siswa (22.22%) pada 

tindakan Siklus II, kemudian turun menjadi 3 siswa (8.33%) pada tindakan Siklus 

III.  Adapun jumlah siswa dengan kategori cukup aktif pada tindakan Siklus I 



10 
 

adalah sebanyak 12 siswa (33.33%). Jumlah tersebut meningkat menjadi sebanyak 

15 siswa (41.67%) pada tindakan Siklus II, kemudian meningkat menjadi 19 

siswa (52.78%) pada tindakan Siklus III. Jumlah siswa dengan kategori aktif 

mengalami peningkatan pada setiap siklus tindakan. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah siswa berkategori aktif. Jumlah siswa dengan kategori aktif 

pada tindakan Siklus I adalah sebanyak 5 orang siswa (13.89%). Jumlah tersebut 

meningkat menjadi sebanyak 11 orang siswa (30.56%) pada tindakan Siklus II, 

kemudian meningkat menjadi 14 orang siswa (38.89%) pada tindakan Siklus III.  

Data peningkatan aktivitas belajar siswa dari tindakan Siklus I hingga akhir 

tindakan Siklus III dapat disajikan ke dalam diagram berikut ini. 

 

Gambar 1 Diagram Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa dari Tindakan Siklus I 

hingga Tindakan Siklus III 
 

Temuan tersebut di atas mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Asifa (2009), dengan judul “Peer Correction in ESL Classrooms” mengkaji 

tentang penggunaan metode pembelajaran peer-correction dalam pembelajaran 

menulis bahasa Inggris.  Hasil penelitian Asifa menunjukkan bahwa siswa lebih 

menyukai kalau teman mereka yang memberitahukan kesalahan yang mereka 

lakukan dalam menulis. Bagi pembelajar anak-anak, temuan penelitian 
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menunjukkan bahwa mereka lebih percaya kalau guru yang menunjukkan 

kesalahan mereka. 

Temuan tersebut juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Fei, 

Hong (2006) dan Cote (2006). Penelitian yang dilakukan Hong dengan judul 

“Students’ Perceptions of Peer Response Activity in English Writing Instruction”. 

Penelitian yang dilakukan Fei Hong (2006) mengkaji tentang persepsi siswa 

terhadap aktivitas koreksi yang dilakukan teman sebaya mereka dalam menilai 

hasil tulisan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kurang begitu 

percaya terhadap hasil koreksi yang dilakukan oleh teman mereka. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh Cote dengan judul “Peer Collaboration in the ESL 

Writing Classroom: A Literature Synthesis” menyimpulkan bahwa interaksi 

dengan rekan sebaya, peer correction, dan kemandirian belajar mempunyai 

peranan penting dalam pengembangan kemampuan menulis siswa. 

Penerapan teknik peer-correction dapat meningkatkan kompetensi menulis 

deskripsi siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak 

Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011 

Penerapan teknik peer-correction dalam meningkatkan kompetensi menulis 

deskripsi siswa. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Nilai rata-rata 

kemampuan menulis deskripsi bahasa Indonesia  pada siswa kelas XI.S1 SMA 

Negeri 1 Ngemplak Kabupaten Boyolali Semester I  tahun pelajaran 2010/2011 

pada tahap awal adalah sebesar 62,92 nilai rata-rata kemampuan menulis Siswa. 

Nilai rata-rata ketrampilan menulis deskripsi bahasa Indonesia  pada siswa 

mengalami peningkatan menjadi 65,56 pada Siklus I. Nilai rata-rata keterampilan 

menulis deskripsi bahasa Indonesia  pada siswa setelah akhir tindakan 

pembelajaran Siklus II semakin meningkat menjadi sebesar 67,64 dan meningkat 

lagi hingga menjadi 69,17 pada akhir tindakan pembelajaran Siklus III. 

Implementasi pembelajaran tindakan pada Siklus III berhasil meningkatkan 

dampak produk berupa peningkatan penguasaan kompetensi dasar siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas yang 

diperoleh siswa dari 67,64 pada akhir tindakan pembelajaran Siklus II menjadi 

69,17 pada Siklus III. Tingkat ketuntasan belajar siswa sebagai dampak produk 
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juga mengalami peningkatan, yaitu dari 77,78% pada akhir tindakan pembelajaran 

Siklus II  menjadi 94,44% pada akhir tindakan pembelajaran Siklus III. 

Tabel 2 

Ketuntasan Belajar Siswa dalam Pembelajaran dari Kondisi Awal hingga Akhir 

Tindakan Pembelajaran Siklus III 

No. Ketuntasan 
Awal Siklus I Siklus II Siklus III 

Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % 

1. Tuntas 20 55.6 25 69.4 28 77.8 34 94.4 

2. Belum Tuntas 16 44.4 11 30.6 8 21.2 2 5.6 

Jumlah 36 100 36 100 36 100 36 100 

Nilai Rata-rata 62.92 65.56 67.64 69.17 

Nilai Terendah 50.0 55.0 60.0 60.0 

Nilai Tertinggi 80.0 85.0 85.0 80.0 

 

Data peningkatan ketuntasan belajar siswa dari tindakan Siklus I hingga 

akhir tindakan Siklus III dapat disajikan ke dalam diagram berikut ini. 

 

Gambar 2 Diagram Peningkatan Ketuntasan Belajar Siswa dari Tindakan Siklus I 

hingga Tindakan Siklus III 

 

Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Franco, 

Claudio de Paiva (2008) dengan judul “Using Wiki-Based Peer-Correction to 

Develop Writing Skills of Brazilian EFL Learners”. Temuan de Paiva 
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menunjukkan bahwa model pembelajaran yang digunakan menjadikan siswa lebih 

mandiri. Ketergantungan siswa kepada guru menjadi semakin berkurang. 

PENUTUP 

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan analisis, maka selanjutnya dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

Penggunaan teknik peer-correction dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA 

Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011. Hal ini 

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktivitas belajar siswa dari setiap 

siklus tindakan pembelajaran yang dilakukan. 

Pembelajaran bahasa Indonesia aspek keterampilan menulis dengan 

penerapan teknik peer-correction dapat meningkatkan kompetensi menulis 

deskripsi siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten 

Boyolali tahun pelajaran 2010/2011. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya 

nilai rata-rata kemampuan menulis bahasa Indonesia  pada siswa dari tahap awal 

hingga Siklus III. 

Tingkat ketuntasan siswa dalam menulis deskripsi mengalami peningkatan 

setiap siklus tindakan yang dilakukan.  Tingkat ketuntasan belajar siswa 

mengalami peningkatan dari sebesar 55.56% pada kondisi awal menjadi 69.44% 

pada akhir tindakan Siklus I, dan meningkat menjadi 77.78% pada akhir tindakan 

Siklus II, kemudian meningkat menjadi 94.44% pada akhir tindakan Siklus III. 

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa mengalami peningkatan dari 62.92 pada 

kondisi awal menjadi 65.56 pada akhir tindakan Siklus I, dan meningkat menjadi 

67.64 pada akhir tindakan Siklus II, kemudian meningkat menjadi 69.17 pada 

akhir tindakan Siklus III. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran 

manajemen pemberdayaan kelas dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi 

dan aktivitas belajar mata pelajaran  bahasa Indonesia pada siswa  kelas XI IPS-1 

semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 

2010/2011. Untuk itu, berdasarkan hasil penelitian ini selanjutnya dapat 
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dikemukakan implikasi hasil penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis 

sebagai berikut. 

Hasil penelitian ini, secara teoretis, mempunyai implikasi bahwa 

pembelajaran kemampuan menulis bahasa Indonesia  dengan teknik peer-

correction dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Hal ini memberikan dampak lanjutan berupa 

meningkatnya aktivitas belajar dan prestasi belajar yang diraih siswa. 

Hasil penelitian secara praktis mempunyai implikasi bahwa penggunaan 

metode pembelajaran yang bervariasi dapat dijadikan sarana bagi guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang diberikan. Peningkatan kualitas 

tersebut berupa adanya pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa. 
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