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PROPOSAL SISWA KELAS XI SMA NEGERI KARANGPANDAN 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan implementasi 

penilaian proyek dan penilaian sejawat dalam pembelajaran menulis pada siswa 

kelas XI SMA Negeri Karangpandan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam proses perencanaan penilaian 

proyek, guru melaksanakan empat tahapan yaitu penentuan dan penyebaran soal, 

penyusunan kisi-kisi, perumusan indikator soal dan penyusunan butir-butir soal 

tes. Melalui penilaian proyek dapat dilakukan penilaian terhadap keterampilan 

tertentu maupun pengetahuan di dalam konteks yang memerlukan aplikasi dari 

keterampilan yang lebih umum (proses dari proyek dan produk akhir). Kerja 

proyek digunakan oleh guru untuk menilai siswa pada waktu melakukan kerja dan 

kerja proyek lainnya paling baik digunakan untuk menilai produk akhirnya. (2) 

Implementasi penilaian teman sejawat untuk menilai kompetensi menulis siswa 

kelas XI SMA Negeri Karangpandan terdiri dari tiga tahapan yaitu perencanaan 

penilaian teman sejawat, pelaksanaan penilaian sikap melalui penilaian diri dan 

umpan balik. 

 

Kata Kunci: Penilaian Proyek, Penilaian Sejawat, Kompetensi Menulis 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the execution and implementation of 

the project assessment and peer assessment in the teaching of writing of student 

XI grade of SMA Karangpandan. This type of research is qualitative descriptive. 

Data collection techniques used were observation, interviews, tests, and 

documentation. Data analysis technique used is data reduction, data presentation, 

and draw conclusions and verification. It can be concluded that (1) In the 

assessment of the project planning process, teachers carry out the four stages, 

namely the determination and dissemination of matter, the preperation of grating, 

and the formulated of indicators about the items test. Through the project 

assessment could be done an assessment of the specific skills and knowledge in 

the context of which require the application of a more general skills (process of 

the project and the final product). Project work is used by teachers to assess 

students on work and working time doing other projects are best used to assess the 

final product. (2) Implementation of peer assessment to assess the write 

competence of the students grade XI of SMA Karangpandan consists of three 
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stages, namely peer assessment planning, implementation attitude assessment 

through self-assessment and feedback. 

 

Keyword: project assessment, peer assessment, writing competence 

 

1. PENDAHULUAN 

Kompetensi menulis merupakan salah satu kompetensi yang digunakan 

dalam proses pembelajaran, selain kompetensi membaca, kompetensi 

berbicara, dan kompetensi mendengarkan. Kompetensi menulis digunakan 

untuk menggungkapkan pikiran, gagasan, dan pendapat siswa dalam bentuk 

tulisan. Dibandingkan tiga kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan 

menulis lebih sulit dikuasai bahkan oleh penutur asli bahasa yang 

bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan kemampuan menulis 

menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa 

itu sendiri yang akan menjadi isi karangan. 

Pada penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 di 

lapangan ternyata proses pembelajaran belum dapat berjalan optimal seperti 

yang diharapkan dan ini berdampak pada motivasi belajar siswa menjadi 

menurun, khususnya pada pelajaran bahasa yaitu menulis. Adanya 

permasalahan tersebut, diperlukan suatu inovasi baru dalam pembelajaran di 

kelas. Guru bahasa Indonesia harus mampu menciptakan suasana belajar yang 

dapat meningkatkan keterampilan menulis pada siswa. Guru dapat 

mengupayakannya dengan menggunakan teknik pembelajaran yang menarik 

dan beragam. 

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan guru  

terhadap tugas siswa yang diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas 

tersebut berupa suatu investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian, pengolahan data, hingga penyajian data (Sari, 2015:54). 

Penilaian dalam kompetensi menulis dimanfaatkan untuk mengetahui seberapa 

paham siswa mengungkapkan pikiran dalam bentuk tulisan. 

Beberapa peneliti telah melakukan penilaian proyek maupun penilaian 

sejawat. Penelitian proyek tentang pendidikan kesehatan yang dilakukan di 
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Virgina (Tompkins, Kamal dan Chapman, 2005), penelitian proyek dengan 

model Multi-Criteria Decision Making (Kwok, Zhou dan Ma, 2007), penilaian 

proyek dengan teknik simulasi (Cates dan Mollaghasemi, 2007), penilaian 

proyek dengan pengembangan proyek penilaian literasi informasi (Belanger, 

Bliquez dan Mondal, 2011) dan penilaian proyek dengan pendekatan seni dan 

ilmu pengetahuan (Schroeder, 2013). Penilaian sejawat pada siswa tingkat 

SMA (Cassidy, 2006), penilaian sejawat dengan strategi umpan balik bagi 

siswa internasional (Nagori dan Cooper, 2014), penilaian sejawat dan 

penilaian diri (Noonan dan Duncan, 2005), penilaian umpan balik sejawat 

pada kelas menulis bahasa inggris (Sukumaran dan Dass, 2014), dan penilaian 

sejawat menulis dari sudut pandang siswa dan guru (Schuun dan Wilson, 

2006).  

Penilaian dapat digunakan untuk melihat karakter-karakter dari setiap 

siswa. Karakter yang dimiliki setiap siswa pastilah sangat berbeda-beda. 

Perbedaan karakter itu dilihat dari sikap yang dimiliki masing-masing siswa. 

Selain penilaian yang mengutamakan proses dan hasil, penelitian ini juga 

menggunakan penilaian proyek dan sejawat. Sehingga disini peneliti tertarik 

untuk menganalisis tentang implementasi teknik penilaian proyek dan 

penilaian sejawat untuk menilai menulis siswa kelas XI SMA Negeri 

Karangpandan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. (1) Bagaimana impelementasi penilaian proyek untuk menilai 

kompetensi menulis siswa kelas XI SMA Negeri Karangpandan. (2) 

Bagaimana impelementasi penilaian sejawat untuk menilai kompetensi 

menulis siswa kelas XI SMA Negeri Karangpandan. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) Mendeskripsikan penerapan penilaian proyek untuk menilai 

kompetensi menulis siswa kelas XI SMA Negeri  Karangpandan. (2) 

Mendeskripsikan penerapan penilaian sejawat untuk menilai kompetensi 

menulis siswa kelas XI SMA Negeri Karangpandan. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian 

dengan metode studi kasus. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 

Karangpandan. Sumber data yang diperoleh adalah melalui data nilai siswa 

kelas XI di SMA Negeri Karangpandan, guru dan beberapa observer, catatan 

lapangan selama proses penilaian berlangsung. Kehadiran peneliti merupakan 

kunci keberhasilan sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah pertama melalui kegiatan observasi terhadap sekolah, guru, 

maupun siswa SMA Negeri Karangpandan. Kemudian wawancara yang 

dilakukan dengan guru Bahasa Indonesia kelas XI untuk mengetahui informasi 

mengenai proses penilaian yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah 

melakukan tes baik tertulis maupun non-tertulis. Dan yang keempat adalah 

metode dokumentasi saat proses pembelajaran dan penelitian dilaksanakan. 

Teknik analisis data yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian adalah 

dengan analisis data kualitatif (triangulasi) yang digunakan untuk mencatat 

hasil lapangan, mengumpulkan dan memilah data, serta memikirkan hubungan 

data dengan pola yang diteliti.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pelaksanaan penilaian otentik keterampilan menulis 

dalam pembelajaran Bahasa Indonesia diperoleh melalui hasil wawancara, 

catatan pengamatan, dan analisis dokumen.  

3.1 Impelementasi Penilaian Proyek untuk Menilai Kompetensi Menulis 

Siswa Kelas XI SMA Negeri Karangpandan 

3.1.1 Dalam proses perencanaan penilaian proyek, guru melaksanakan 4 

tahapan yaitu: penentuan dan penyebaran soal, penyusunan kisi-kisi, 

perumusan indikator soal, dan penyusunan butir-butir soal tes. Sebelum 

menyusun kisi-kisi dan butir soal perlu ditentukan jumlah soal setiap 

kompetensi dasar dan penyebaran soalnya. Kisi-kisi (test blue-print atau 

table of specification) merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang 

akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan 

4 



8 

ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Indikator 

dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang 

dikehendaki. Kegiatan perumusan indikator soal merupakan bagian dari 

kegiatan penyusunan kisi-kisi. Penulisan butir soal tes tertulis 

merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam penyiapan bahan 

ulangan/ujian. Setiap butir soal yang ditulis harus berdasarkan rumusan 

indikator soal yang sudah disusun dalam kisi-kisi dan berdasarkan 

kaidah penulisan soal bentuk obyektif dan kaidah penulisan soal uraian. 

 

3.1.2 Pada tahapan pembuatan spesifikasi proses, guru menerapkan jenis 

penilaian. Dalam penilaian proses pembelajaran, guru lebih 

menekankan pada aspek afektif dan aspek psikomotorik, yaitu dengan 

memberi catatan mengenai aktivitas siswa selama kegiatan belajar 

mengajar, keaktifan maupun ketepatan siswa dalam mengumpulkan 

tugas, serta pada saat siswa melakukan observasi. Berkaitan dengan 

pelaksanaan penilaian Bahasa Indonesia kompetensi menulis, guru 

SMA Negeri Karangpandan biasa melakukannya sesuai dengan 

kompetensi dasar (KD), rata-rata satu semester dilakukan sebanyak 5 

(lima) kali yaitu misal KD-nya ada 3 (tiga) kemudian ditambah dengan 

ulangan med semester dan ulangan akhir semester sehingga menjadi 5 

(lima) kali, selain itu juga terdapat penilaian dari tugas-tugas. 

Disamping itu instrumen yang dikembangkan dalam pembelajaran 

menulisdapat berupa: kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, ulangan 

blok, dan tugas individu atau kelompok, dan lembar observasi. 

Penilaian pembelajaran ada 2 (dua) aspek yaitu aspek penguasaan 

konsep dan aspek penerapan konsep. Penguasaan konsep dapat dilihat 

misalnya dengan hasil ulangan, dalam diskusi seperti kemampuan 

menyampaikan materi, mengemukakan pendapat, menjawab 

pertanyaan, menanggapi pendapat orang lain dan sebagainya. 

Sedangkan aspek penerapan seperti dari tugas-tugas, kegiatan 

keterampilan menghasilkan benda seni, kedisplinan, kerjasama antar 
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teman dan lain-lain. Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian Bahasa 

Indonesia kompetensi menulis, guru SMA Negeri Karangpandan biasa 

melakukannya sesuai dengan kompetensi dasar (KD), rata-rata satu 

semester dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu misal KD-nya ada 3 

(tiga) kemudian ditambah dengan ulangan med semester dan ulangan 

akhir semester sehingga menjadi 5 (lima) kali, selain itu juga terdapat 

penilaian dari tugas-tugas.  KKM dijadikan acuan untuk menilai 

kemampuan siswa. Apabila ada siswa yang belum mencapai nilai 

tersebut, maka saya melakukan program remidi, siswa-siswa yang 

belum tuntas Kompetensi Dasar (KD) nya akan diberi kesempatan 

untuk menuntaskannya dalam remedial teaching. Sedangkan bagi siswa 

yang sudah diatas rata-rata siswa akan diberi program pengayaan yaitu 

diberi tugas-tugas atau dalam bentuk soal-soal yang bisa dikerjsakan 

secara individu maupun kelompok.  

Teknik penilaian adalah materi mengarang dengan elemen kesesuaian 

isi keruntutan atau alur dan kerapian tulisan. Prinsip yang digunakan 

ialah authentic assesment yaitu penilaian sebenarnya, nilai siswa yang 

utama diperoleh dari penampilan siswa sehari-hari ketika belajar. 

Bagaimana keaktifan dan antusiasnya dalam mengikuti pelajaran, 

bagaimana penampilannya ketika ia menyampaikan ide, berdiskusi, 

bagaimana buku catatan sekolahnya (kedisiplinan, kerapian), 

bagaimana mereka mengerjakan tugas dan ketepatan mereka dalam 

mengumpulkan tugas. Semua itu merupakan sumber penilaian autentik 

atau nyata yang dilakukan guru disepanjang kegiatan pembelajaran 

berlangsung.  

 

3.1.3 Dalam prediksi dan pencatatan terdiri dari analisis pencatatan RPP, 

deskripsi rubrik penilaian, dan jurnal penilaian sikap. Pada tahapan 

pelaporan pencapaian,berupa skala penilaian atau daftar cek (checklist). 

Berdasarkan data instrumen, guru telah melaksanakan penilaian proyek 

keterampilan menulis. Namun, pada pelaksanaannya belum dapat 
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dikatakan maksimal dikarenakan masih ditemukan kendala. Dari hasil 

analisis dokumen RPP, diketahui bahwa semua guru telah 

mencantumkan penilaian proyek keterampilan menulis sesuai dengan 

acuan KTSP 2006.  

3.1.4 Dalam mengestimasi serta melaporkan pencapaian, Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru Bahasa Indonesia kelas XI, dibandingkan 

dengan  tiga  kemampuan berbahasa  yang  lain, kemampuan menulis 

lebih sulit dikuasai  bahkan  oleh  penutur  asli bahasa yang 

bersangkutan sekalipun. Penyusunan tes dalam pembelajaran bahasa 

mencakup dua variabel yang dapat di ujikan, yaitu (1) unsur-unsur 

kebahasaan; dan (2) keterampilan berbahasa. Unsur-unsur kebahasaan 

yang dapat diujikan, antara lain pelafalan (pronounciation), struktur tata 

bahasa (grammatical structure), dan kosa kata (lexicon). Sedangkan 

keterampilan berbahasa meliputi kemampuan berbicara (skill of 

speaking), menyimak (listening), membaca (reading), dan menulis 

(writing). Sejalan dengan pembelajaran bahasa yang komunikatif dan 

integratif maka sebaiknya kaidah-kaidah dan unsur-unsur kebahasaan 

diujikan secara integratif dalam tes keterampilan berbahasa. 

 

3.2 Impelementasi Penilaian Sejawat untuk Menilai Kompetensi Menulis 

Siswa Kelas XI SMA Negeri Karangpandan 

Implementasi penilaian teman sejawat untuk menilai kompetensi menulis 

siswa kelas XI SMA Negeri Karangpandan terdiri dari 3 tahapan yaitu 

perencanaan penilaian teman sejawat, pelaksanaan penilaian sikap melalui 

penilaian diri dan umpan balik.  

Pada tahap perencanaan guru dan siswa melakukan kegiatan yaitu 

mengidentifikasi materi, menentukan waktu pelaksanaan penilaian, menyusun 

langkah-langkah pelaksanaan penilaian, menyiapkan materi dan menyiapkan 

instrumen. Pada tahapan pelaksanaan penilaian sikap melalui penilaian diri, 

guru dan siswa melakukan diskusi informal tentang karangan siswa dan 

memecahkan masalah. Pada kegiatan ini guru menyamakan persepsi tentang 
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setiap indikator yang akan dinilai. Menentukan penilai untuk setiap peserta 

didik – satu orang peserta didik sebaiknya dinilai oleh beberapa teman 

lainnya. Dalam menentukan penilai guru perlu mempelajari terlebih dahulu 

peta pertemanan atau hubungan antar peserta didik di dalam kelas untuk 

memastikan agar penilaian berlangsung obyektif. 

Pada tahapan umpan balik, guru melakukan kegiatan portofolio dan 

penyusunan jurnal. Kegiatan portofolio digunakan untuk memonitor 

perkembangan kompetensi siswa dari waktu ke waktu. Para siswa 

menyimpan tulisan mereka dalam map manila yang disebut map studi tema. 

Map-map ini berisi pekerjaan yang sedang dilakukan seperti penulisan puisi, 

laporan dan berkas-berkas lain yang sedang dalam proses pembuatan, dan 

revisi yang menggunakan proses tulisan. Semua aktivitas sebelum penulisan 

dan draf seharusnya disimpan menjadi satu untuk mendokumentasikan proses 

yang dilakukan dan dipakai siswa. Menulis portofolio juga dapat dipakai 

untuk pertemuan orang tua dan sebagai bagian penilaian di akhir setiap 

periode penilaian. Dan kegiatan jurnal merupakan pencatatan harian siswa 

yang menggambarkan kegiatan siswa dalam kegiatan menulis. Jurnal ini 

dapat berisikan hal – hal yang dilakukan siswa di dalam kelas maupun di luar 

jam sekolah. Selain itu dapat juga dipakai oleh guru untuk memberi 

pertimbangan, motivasi, dan penguatan kepada siswa.  

Dari hasil penilaian proyek dan penilaian sejawat dapat diketahui 

bahwa kelemahan siswa kelas XI SMA Negeri Karangpandan pada 

keterampilan menulis proposal adalah ejaan yang   meliputi   huruf   kapital,   

pemakaian   tanda   baca, dan penulisan kata-kata baku. Dalam mengatasi 

kendala penilaian sejawat, para guru berdiskusi dengan rekan sejawat untuk  

menentukan tugas menulis yang sesuai dan bervariasi. Selanjutnya, untuk 

mengatasi kendala dalam menerapkan teknik penilaian yang kompleks, guru 

berupaya untuk tetap memberikan tugas-tugas yang menuntut kinerja siswa. 

Selain itu, guru  berusaha memaksimalkan pelaksanaan penilaian yang lebih 

sederhana. Sama halnya dengan penelitian ini, semua guru telah melakukan 

upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dialaminya. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa para guru memiliki kemampuan dalam mengolah kelas 

dengan baik. 

3.3 Pembahasan 

Hasil penelitian terhadap penilaian proyek di kelas XI SMA Negeri 

Karangpandan menunjukkan bahwa penilaian proyek dilakukan mulai dari 

perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru 

Bahasa Indonesia menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti 

penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan laporan 

tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian disajikan dalam bentuk poster. 

Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa 

daftar cek dan skala penilaian. Hasil penilaian proyek memungkinkan siswa 

meningkatkan kompetensi menulisnya secara efektif. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Schroeder (2013) yang menunjukkan 

bahwa penilaian pasca proyek akan memainkan peran penting dalam 

menunjukkan "apa yang bekerja" dalam manajemen proyek yang efektif dan 

bagaimana kinerja dapat ditingkatkan. Seni dan ilmu pendekatan membantu 

untuk memastikan bahwa proyek penilaian fokus pada faktor-faktor diketahui 

terkait dengan manajemen proyek yang sukses, sehingga penyimpangan dari 

ini dapat dengan mudah diidentifikasi dan ditangani. 

Kriteria yang ditetapkan guru Bahasa Indonesia di kelas XI SMA 

Negeri Karangpandan adalah skoring. Data penilaian proyek meliputi skor 

yang diperoleh dari tahap: perencanaan/persiapan, pengumpulan data, 

pengolahan data, dan penyajian data/laporan. Dalam menilai setiap tahap, 

guru dapat menggunakan skor yang terentang dari 1 sampai 4. Skor 1 

merupakan skor terendah dan skor 4 adalah skor tertinggi untuk setiap tahap. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Kwok, Zhou, Zhang dan Ma (2007) 

mengusulkan model Multi-criteria Decision Making (MCDM). 

Penelitian yang dilakukan oleh Noonan & Duncan (2005) menjelaskan 

bahwa guru merasa penilaian oleh teman sejawat dan penilaian diri cukup 

bermanfaat bagi kelas besar sebagai strategi penilaian pencapaian akademik. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan suatu instrumen untuk 
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mengukur dan melakukan penilaian pembelajaran dan penilaian formatif 

terhadap guru SMA. 

 

 

4. PENUTUP 

Implementasi penilaian proyek untuk kompetensi menulis siswa kelas 

XI SMA Negeri Karangpandan meliputi 4 tahap yaitu perencanaan penilaian, 

membuat spesifikasi proses, prediksi dan pencatatan dan melaporkan 

pencapaian.  

Dalam proses perencanaan penilaian proyek, guru melaksanakan 4 

tahapan yaitu penentuan dan penyebaran soal, penyususnan kisi-kisi, 

perumusan indikator soal dan penyusunan butir-butir soal tes. Teknik penilaian 

adalah materi mengarang dengan elemen kesesuaian isi keruntutan atau alur 

dan kerapian tulisan. Prinsip yang digunakan dalam spesifikasi proses adalah 

authentic assessment (penilaian otentik). Dalam prediksi dan pencatatan terdiri 

dari analisis pencatatan RPP, deskripsi rubrik penilaian, dan jurnal penilaian 

sikap. Pada tahapan pelaporan pencapaian,berupa skala penilaian atau daftar 

cek (checklist). 

Implementasi penilaian teman sejawat untuk menilai kompetensi 

menulis siswa kelas XI SMA Negeri Karangpandan terdiri dari 3 tahapan yaitu 

perencanaan penilaian teman sejawat, pelaksanaan penilaian sikap melalui 

penilaian diri dan umpan balik. Pada tahap perencanaan guru dan siswa 

melakukan kegiatan yaitu mengidentifikasi materi, menentukan waktu 

pelaksanaan penilaian, menyusun langkah-langkah pelaksanaan penilaian, 

menyiapkan materi dan menyiapkan instrumen. Pada tahapan pelaksanaan 

penilaian sikap melalui penilaian diri, guru dan siswa melakukan diskusi 

informal tentang karangan siswa dan memecahkan masalah. Pada tahapan 

umpan balik, guru melakukan kegiatan portofolio dan penyusunan jurnal. Jadi 

kegiatan portofolio digunakan untuk memonitor perkembangan kompetensi 

siswa dari waktu ke waktu. Dan kegiatan jurnal merupakan pencatatan harian 

siswa yang menggambarkan kegiatan siswa dalam kegiatan menulis.  
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