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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 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. 
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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. 

Seperti telah dipaparkan di atas, menulis adalah suatu kegiatan yang 

aktif dan produktif serta memerlukan cara berpikir yang teratur yang 

diungkapkan dalam bahasa tulis. Keterampilan seseorang untuk 

mengungkapkan ide, pikiran, gagasan, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman 

sebagai suatu keterampilan yang produktif. 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 
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kesalahan dalam penulisan yang dilakukan oleh siswa. Kesalahan tersebut 

hampir merata pada seluruh aspek bahasa. 

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 pada 

setiap aspek kebahasaan yang ada pada karangan siswa tersebut dapat 

disajikan  ke dalam tabel berikut ini.  

Tabel 1  

Prosentase Kesalahan Bahasa pada Karangan Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri I 

Ngemplak Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2010/2011 

 

No. Aspek Bahasa 
Prosentase 

Kesalahan 

1. Pemakaian tanda baca 70% 

2. Pemakaian huruf kapital 90% 

3. Penulisan kata dasar 90% 

4. Penulisan kata berimbuhan 80% 

5. Penulisan kata depan 70% 

6. Pemakaian kata bahasa populer 60% 

7. Pemakaian kata bahasa Jawa 90% 

8. Kalimat tidak lengkap 80% 

9. Kalimat tidak ekonomis 80% 

Sumber: Hasil Survai Awal, 2010 

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 
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banyaknya siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar dalam ketrampilan 

menulis, yaitu dengan nilai KKM sebesar 65. Data tingkat ketuntasan belajar 

siswa kelas XI IPS dalam pembelajaran bahasa Indonesia aspek ketrampilan 

menulis dapat disajikan dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 2 

Tingkat Ketuntasan Belajar Bahasa Indonesia Aspek Ketrampilan Menulis 

Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali  

Tahun Pelajaran 2010/2011 

 

No. Kelas 

Ketuntasan 
Nilai 

Rata-rata 
Tuntas Belum Tuntas 

Jumlah % Jumlah % 

1 XI IPS 1 20 55,56 16 44,44 62,92 

2 XI IPS 2 24 66,67  12 33,33 69,48 

3 XI IPS 3 22 61,11 14 38,89 66,79 

Jumlah 66 60,00 54 40,00  

Sumber: Hasil Survai Awal, 2010  

 

Berdasarkan data tingkat ketuntasan belajar aspek ketrampilan menulis 

pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa siswa di kelas XI IPS, terutama pada 

kelas XI IPS-1, memerlukan penanganan agar kemampuan menulis mereka 

menjadi lebih baik. Nilai rata-rata dan ketuntasan belajar siswa di kelas XI 

IPS-1 secara klasikal masih di bawah batas Kriteria Ketuntasan Minimal yang 

ditentukan, yaitu sebesar 65,0.    

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. 
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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 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. 
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Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan teknik peer-correction 

untuk meningkatkan kompetensi menulis deskripsi pada siswa. Adapun judul 

yang diangkat adalah “Penerapan Teknik Peer-Correction untuk 

Meningkatkan Kompetensi Menulis Deskripsi Siswa Kelas XI IPS 2 Semester I 

SMA Negeri I Ngemplak Tahun Pelajaran 2010/2011.”   

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Apakah 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? 

2. Apakah 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? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada permasalahan yang hendak diteliti tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 

1. Penerapan teknik peer-correction dalam meningkatkan kualitas proses 

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

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

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat 

praktis maupun teoretis. Manfaat tersebut antara lain meliputi: 

1. Bagi Siswa 

a. Penerapan peer-correction dalam pembelajaran menulis deskripsi 

memungkinkan siswa melakukan aktivitas menulis melalui proses yang 

benar, yakni melakukan tahap revisi. 

b. Dengan saling bertukar karangan, siswa dapat berbagi tulisan dengan 

orang lain selain guru, sehingga diharapkan siswa dapat berusaha untuk 

menulis dengan lebih baik lagi. 

c. Siswa dapat belajar dari kesalahan bahasa yang dilakukan rekan 

sebayanya sehingga dapat menghindari kesalahan yang sama dalam 

kegiatan menulis yang dilakukannya.  

2. Bagi Guru 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru sehingga 

dapat melaksanakan pembelajaran menulis deskripsi melalui proses yang 

benar, yakni tahap revisi. 

b. Penerapan peer-correction dalam pembelajaran menulis deskripsi 

merupakan metode pembelajaran yang belum biasa dilakukan guru 
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sehingga tindakan ini dapat memberikan pengalaman langsung bagi guru-

guru yang terlibat di dalamnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendorong bagi guru untuk 

menerapkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dalam 

pembelajaran yang dilakukannya, khususnya dalam pembelajaran 

menulis deskripsi. 

3. Bagi Sekolah 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan guru. 

b. Penerapan peer-correction dalam pembelajaran menulis deskripsi 

diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mengajar bagi guru pada 

umumnya, dan guru bahasa Indonesia pada khususnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

bagi guru bidang studi lain untuk menerapkan metode pembelajaran yang 

inovatif dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 


