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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Aktivtas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan 

dan keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai pelajar bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara dan membaca.  

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. Unsur situasi dan paralinguistik 

yang sangat efektif membantu komunikasi dalam berbicara, tidak dapat 

dimanfaatkan dalam menulis. Kelancaran komunikasi dalam suatu karangan 

sama sekali tergantung pada bahasa yang dilambangvisualkan. 

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. Motivasi belajar 

yang rendah akan berdampak pada rendahnya kemauan untuk belajar dengan 

sungguh-sungguh. Motivasi belajar yang rendah berakibat pula pada 

rendahnya partisipasi dan keaktifan siswa di kelas. Kemauan untuk bertanya, 

mengemukakan pendapat, dan berargumentasi saat menyelesaikan masalah 

yang diberikan oleh guru cenderung rendah pula. Hal ini juga disebabkan 

lingkungan kelas yang kurang kondusif untuk terciptanya kebiasaan bertanya 

dan berpendapat di kelas. Pada akhirnya keadaan yang demikian menjadikan 

kompetensi yang belum dipahami siswa tidak dapat terpantau dengan jelas 
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oleh guru. Pembelajaran di kelas menjadi terasa monoton dan tidak 

menyenangkan, sehingga semakin menurunkan minat serta kemampuan 

belajar siswa di kelas. 

Menulis deskripsi merupakan bagian dari keterampilan menulis yang 

juga harus mendapatkan perhatian. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) yang tertuang di dalam silabus, standar kompetensi 

menulis yang harus dikuasai siswa SMA kelas XI Semester 1 adalah 

mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk surat dinas, laporan, 

resensi. 

Berdasarkan hasil wawancara pada 1 Oktober 2016 yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap guru bahasa Indonesia kelas XI, diketahui bahwa di SMA 

Negeri Karangpandan, pembelajaran menulis deskripsi masih mengalami 

kendala. Hal tersebut menjadikan hasil keterampilan menulis deskripsi siswa 

masih belum maksimal. Guru bahasa Indonesia kelas XI SMA Negeri 

Karangpandan, Ibu Dwi Handayani, S.Pd. Menyampaikan bahwa beberapa hal 

yang menyebabkan keterampilan menulis siswa masih kurang tidak lepas dari 

latar belakang siswa, yakni 1) input akademik siswa sekolah tersebut 

tergolong rendah karena hampir sebagian besar merupakan siswa-siswa yang 

tidak diterima di SMA negeri favorit dan SMA swasta favorit, 2) motivasi 

belajar siswa di kelas rendah, khususnya minat dalam pembelajaran menulis, 

dan 3) siswa masih kurang memiliki motivasi yang kuat untuk berlatih 

menulis sehingga mengalami kesulitan dalam penemuan serta pemunculan ide 

di dalam proses awal penuangan ide. Selain itu, penggunaan metode dan 

media pembelajaran yang dipergunakan guru belum optimal. 

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. Penggunaan teknik yang menarik dan beragam, 

sangat penting bagi siswa untuk membantu dalam penuangan ide atau 

gagasan. 
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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). 

Di lingkungan pendidikan prinsip penilaian yang mengutamakan proses 

dan hasil sudah dikenal secara luas. Terbukti dari adanya sejumlah pernyataan, 

misalnya jika ingin hasil karya menulis kita mencapai hasil yang bagus maka 

jauh-jauh hari kita sudah mulai mengerjakannya. Dari pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa hasil itu tergantung prosesnya.  Jika prosesnya baik dan 

sempurna maka kita dapat berharap akan menuai hasil yang baik pula. Prinsip 

penilaian yang menggunakan proses dan hasil, dinilai dengan menggunakan 

buku catatan yang berisi tentang karangan menulis siswa. Apakah siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas tersebut dikerjakan secara serius.  

Penilaian dalam kompetensi menulis dimanfaatkan untuk mengetahui 

seberapa paham siswa mengungkapkan pikiran dalam bentuk tulisan. 

penilaian dalam kompetensi menulis selama ini hanya dilihat dari hasil yang 

telah diperoleh siswa sehingga proses tersebut kurang efektif dalam 

memperoleh hasil yang dicapai.  

Selama ini, kompetensi menulis yang dilihat dari hasilnya saja tidak 

dapat mengetahui perkembangan atau peningkatan siswa dalam keterampilan 

menulis. Menulis tidak hanya dinilai dari hasilnya saja, tetapi dapat dinilai 

dari proses kegiatan menulis itu berlangsung. Hal itu dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh keseriusan siswa dalam melakukan kegiatan 

menulis. Penilaian tidak hanya dilihat dari hasil karya yang telah dibuat siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oktalifa Hanna Maulina dan Ririn Setyorini 

pada tahun 2015 yang berjudul Penilaian Proyek Sebagai Implementasi 

Authentic Assesment Untuk Meningkatkan Motivasi Pembelajaran Drama Di 

Sekolah menyatakan bahwa salah satu bentuk dari penilaian autentik adalah 

penilaian proyek. Penilaian proyek sangat menunjang bagi yang sifatnya ingin 

mengendalikan secara seimbang ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 

peserta didik. Dengan mengusung prinsip diskusi atau kerja tim, penilaian 
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proyek memiliki kekhasan berupa adanya jangka waktu pengerjaan tugas. 

Tugas berjangka waktu yang diberikan oleh guru tersebut selanjutnya 

direncanakan, dicari data-data yang menunjang, hingga disajikan dalam 

bentuk produk atau pementasan yang disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Rizeky Sita Purwati pada tahun 

2016 dengan judul Pelaksanaan Penilaian Otentik Keterampilan Menulis 

Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Smp Di Kecamatan Kalasan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa semua guru telah melaksanakan penilaian 

otentik keterampilan menulis. Teknik penilaian yang diterapkan beragam dan 

sesuai dengan acuan Kurikulum 2013. Teknik penilaian yang digunakan 

yakni: penilaian sikap (pengamatan, penilaian diri, penilaian antarpeserta 

didik, dan jurnal), penilaian pengetahuan (tes tulis, tes lisan, dan penugasan 

kelompok atau mandiri), dan penilaian keterampilan (tes praktik, tugas 

proyek, dan portofolio). 

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 kompetensi menulis siswa kelas XI  SMA 

Negeri Karangpandan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

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? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

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. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis: 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai: 

a. Bahan kajian dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil 

pembelajaran pada implentasi penilaian proyek dan sejawat untuk 

menilai kompetensi menulis pada siswa. 

b. Memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan mengenai 

penilaian kompetensi menulis. 

2. Manfaat praktis: 

a. Bagi siswa:  

1) Mengetahui tingkat kesulitan guru dalam penerapan penilaian 

proyek dan penilaian sejawat pada siswa. 

2) Mengetahui seberapa paham siswa mengungkapkan pikiran dalam 

bentuk tulisan. 

3) Dapat digunakan untuk melihat karakter-karakter dari setiap 

siswa. 

4) Meningkatkan kemampuan kompetensi menulis siswa. 

b. Bagi guru 

1) Mengatasi kesulitan pembelajaran kompetensi menulis yang 

dialami guru. 

2) Menjadi acuan bagi guru untuk membuat pembelajaran menulis 

lebih kreatif dan inovatif. 
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c. Bagi peneliti 

1) Mengaplikasikan teori yang diperoleh. 

2) Menambah pengalaman peneliti dalam penelitian yang terkait 

dengan pembelajaran kompetensi menulis. 

 

 

 

 

 
 


