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Abstrak 

Keterampilan menulis diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada 
kenyataannya pembelajaran menulis di SD kurang mendapat perhatian yang serius, sehingga 

kemampuan menulis siswa kurang maksimal dan sering menjadi masalah. Masalah yang sering 

muncul terutama dalam hal (a) relevansi isi karangan dengan judul, (b) organisasi isi karangan, 
(c) penggunaan kalimat, (d) pilihan kosa kata, dan (e) ejaan. 

  Masalah penelitian ini dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan: (1)  Bagaimana 

mengembangkan strategi pembelajaran menulis dengan model proses menulis dan penilaian 

portofolio untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V SDN Sindangraja Sumedang? 
(2) Apakah strategi pembelajaran menulis dengan model proses menulis dan penilaian portofolio 

dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa kelas V SDN Sindnagraja Sumedang? 

Tujuan penelitian ini ialah: (1) Menghasilkan desain pengembangan strategi 
pembelajaran menulis dengan model proses menulis dan penilaian portofolio yang dapat 

meningkatkan kemampuan menulis siswa SD. (2) Mengetahui peningkatan kemampuan menulis 

siswa kelas V SDN Sindangraja Sumedang setelah diberi tindakan model menulis proses dan 

evaluasi portofolio.  
Prosedur penelitian mengacu pada siklus kegiatan penelitian tindakan yang 

dikembangkan Kemmis dan Taggart (Kasbolah, 1999; Wiriaatmadja, 2005) sebagai berikut: (a) 

refleksi awal, (b) perencanaan tindakan, (c) pelaksanaan tindakan dan pengamatan, (d) evaluasi, 
(e) perencanaan ulang.  

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan penelitian, serta pembahasan yang 

dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 
(1) Desain pembelajaran menulis dengan model proses menulis dan evaluasi portofolio yang 

dapat dikembangkan secara prosedural ialah: (a) pada waktu pramenulis siswa membaca 

cerita fiksi dilanjutkan curah pendapat isi cerita antarsiswa, (b) pada tahap menulis konsep, 

siswa menuliskan gagasannya tanpa intervensi guru dan siswa tidak harus takut salah, (c) 
tahap  merevisi, siswa bersama kawannya dan gurunya merevisi tulisannya, baik kesalahan 

gagasan maupun kesalahan penempatan paragraf. Hasil perbaikan disalin kembali, dan 

lembar koreksian disimpan dalam buku portofolionya masing-masing, (c) tahap mengedit, 
siswa bersama guru mengedit tulisan yang sudah direvisi, terutama kesalahan mekanis yaitu  

kesalahan ejaan dan tanda baca atau kesalahan penulisan. Hasil dan bekas pengeditan 

disimpan dalam buku portofolio, (d) tahap publikasi, siswa mempublikasikan tulisannya, 
dapat berupa pemajangan, pembacaan kepada guru atau kawannya. 

(2) Pembelajaran menulis dengan menggunakan model proses menulis dapat meningkatkan 

kemampuan menulis prosa fiksi siswa kelas V SDN Sindangraja Sumedang . Kemampuan 

tersebut mencakup : (a) relevansi isi karangan dengan judul, (b) organisasi isi karangan, (c) 
penggunaan  kalimat, (d) pilihan kosa kata, dan (e) ejaan. Dampak penerapan model proses 

menulis terhadap kemampuan siswa kelas V SD Sindangraja Kabupaten Sumedang 

menunjukkan  perubahan yang positif. Artinya ada peningkatan yang berarti setiap 
pelaksanaan tindakan (siklus I – III) pada kemampuan menulis siswa. Hal itu dapat dilihat 

dari rata-rata nilai yang diperoleh dari siklus I sampai silkus III yang terus meningkat (64%, 

68%, dan 80%). (a) relevansi isi karangan dengan judul terjadi peningkatan dari tes awal nilai 

rata 3,3 (36,7%); siklus I sampai III 7,65 (85%); 8,1 (90%); dan 9,0 (100%), (b) organisasi isi 
karangan dari tes awal nilai rata-rata 2,2 (36,7%); Siklus I sampai III (3,7 (62%); 3,9 (65%); 



 
 

2 

dan 4,7 (78%), (c) penggunaan kalimat dari tes awal nilai rata-rata 1,1 (36,7%; Siklus I 

sampai III 1,75 (58%); 2,0 (66%); dan 2,4 (80%), (d) pilihan kosa kata dari tes awal nilai 
rata-rata 1,0 (33,3%); siklus I sampai III 1,75 (58%); 2,1 (71%); 2,7 (90%), dan (e) ejaan dari 

tes awal nilai rata-rata 3,0 (33,3%); siklus I sampai III 4,35 (48%); 4,8 (53%); 5,4 (60%).  

   Kemampuan siswa dalam menulis prosa dengan menggunakan model proses menulis  

dan evaluasi portofolio dengan nilai rata-rata siklus I 19,2 (64%) belum cukup baik, siklus II 
20,7 (68,8%) baik, dan siklus III 24,2 (80%) juga baik.                                                                                         

 Dengan demikian pembelajaran menulis menggunakan model proses menulis dan evaluasi 

portofolio dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa sehingga 
mencapai kemampuan baik.  

 

 
Kata-kata kunci  : Menulis Proses, portofolio,  kemampuan menulis, 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar mengarahkan siswa untuk 

memiliki kemampuan berbahasa yaitu: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 

Kemampuan menulis di SD, siswa diharapkan agar dapat menulis secara efektif dan 

efesien berbagai jenis karangan dalam berbagai konteks (Depdiknas, 2006). 

Menulis sebagai salah satu dari empat keterampilan berbahasa (menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis) yang diajarkan di sekolah dasar, merupakan sarana 

yang penting dikuasai siswa agar dapat mengungkapkan gagasan pendapat, pengalaman, 

dan perasaan dengan baik. 

Penguasaan keterampilan menulis mutlak diperlukan dalam kehidupan sehari-

hari, namun pada kenyataannya pembelajaran menulis karangan kurang perhatian yang 

serius. Pembelajaran menulis di SD sering kurang ditangani dengan baik. Kalaupun ada 

pelaksanaannya kurang sistematis. Guru hanya memberikan sebuah judul karangan yang 

harus dibuat oleh siswa dengan banyak lembar atau paragrap tertentu. 

Data kurang menggembirakannya pembelajaran menulis karangan di SD itu 

diperoleh dari hasil wawancara dengan guru dan siswa (Serta observasi langsung di 

kelas), ditemukan data sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis yang dilaksanakan di SD 

kurang kontekstual, sehingga apa yang diajarkan kurang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Pada waktu menulis, siswa juga tidak pernah diajak menyadari 
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ditujukan untuk siapa tulisan yang dibuatnya itu. Dengan demikian, pembelajaran 

menulis dianggap sebagai pelajaran yang sulit. 

(2) Siswa kurang tertarik pada pembelajaran menulis karena hasil karyanya tidak 

pernah dipublikasikan, sehingga mereka kurang termotivasi untuk menulis. 

(3) Siswa kurang sadar akan kelemahan dan kesalahannya dalam menulis karena 

tidak pernah ada proses perbaikan maupun catatan dari guru pada waktu penilaian hasil 

tulisan mereka berupa balikan, sehingga mereka sering dihadapkan pada kesulitan yang 

sama dan kesalahan yang sama pada waktu menulis, terutama kesalahan kalimat dan 

ejaan. 

(4)  Siswa kurang memiliki keterampilan menuangkan gagasan ke dalam tulisan. 

Hal ini karena bekal pengetahuan (skemata) para siswa kurang memadai. 

(5) Siswa kurang memiliki kemampuan menulis yang baik, karena bekal 

pengetahuan ejaan dan kaidah bahasa kurang memadai. 

(6) Guru belum mencoba model pembelajaran yang dapat memotivasi siswa 

dalam pembelajaran menulis di kelas. Guru langsung memberi tugas menulis dengan 

sebuah tema/ judul, tanpa memperhatikan kesiapan dan proses menulis siswa. 

Untuk memperoleh data otentik kemampuan siswa, peneliti bersama guru kelas 

mengadakan analisis hasil menulis yang dilaksanakan oleh siswa kelas V yang berjumlah 

20 orang. Analisis mencakup (a) relevansi isi karangan dengan judul, (b) organisasi isi 

karangan, (c) penggunaan tatabahasa, (d) gaya (pilihan kosa kata), dan (e) ejaan. Adapun 

hasilnya sebagai berikut. 

Nilai rata-rata unsur pertama (relevansi isi dan judul karangan) hanya mencapai 

3,3. Hal ini menunjukkan bahwa karangan sebagian siswa kurang sesuai dengan judul. 

Dari 20 siswa hanya 2 orang (10%) siswa yang karangannya sesuai dengan judul, 

sedangkan 18 orang siswa isi karangan kurang sesuai dengan judul. 

Rata-rata nilai unsur kedua (organisasi isi) hanya mencapai 2,2. Hal ini 

menunjukkan bahwa banyak dijumpai ketidakteraturan dalam penyusunan organisasi 

karangan siswa. Dari 20 orang siswa hanya 2 orang (10%) yang sudah menunjukkan 

penyusunan karangan beraturan, sedangkan 18 orang siswa (90%) karangannya kurang 

beraturan bahkan susah dimengerti. 
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Rata-rata nilai unsur ketiga (penggunaan tatabahasa) ialah 1,1. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak kesalahan penggunaan bahasa dalam 

karangan siswa. Hanya 1 orang (5%) dari 20 siswa yang menunjukkan penyimpangan 

bahasa tetapi tidak merusak bahasa secara umum, sedangkan 19 orang iswa (95%) 

terdapat banyak penyimpangan dan merusak bahasa yang ditulisnya. 

Rata-rata nilai unsur kelima (ejaan) mencapai 3,0. Hal ini menunjukkan bahwa 

keseluruhan siswa dalam karangannya menggunakan ejaan yang kurang baik. 

Dari rata-rata nilai yang dianalisis peneliti dan guru kelas menunjukkan bahwa 

secara umum kemampuan siswa dalam menulis masih kurang. 

Hasil analisis kemampuan menulis dan hasil wawancara serta observasi langsung 

kemudian dikonfirmasikan dengan guru pengajar. Guru mengakui bahwa ia belum tahu 

strategi apa yang harus dilakukan agar pembelajaran menulis menjadi meningkat. “saya 

sebenarnya berkeinginan agar pembelajaran menulis menjadi pembelajaran yang 

disenangi siswa, dan siswa saya dapat menulis dengan baik,” kata guru pengajar ketika 

diwawancarai peneliti. 

Akhirnya hasil kesepakatan bersama antara peneliti dan guru, dicoba model 

menulis dengan penekanan pada proses (writing proccess) dengan penilaian portofolio. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan mendasar pertama yang dihadapi dalam penelitian ini adalah “ 

hampir sebagian  besar siswa SD susah mengemukakan gagasan. Karangan sebagian 

siswa kurang sesuai dengan judul, padahal karangan dapat dikatakan baik bila isi 

karangan yang ditulis sesuai dengan judul”.  

Permasalahan kedua, “banyak dijumpai ketidakteraturan dalam penyusunan 

organisasi karangan siswa, padahal karangan yang baik penyusunan organisasi karangan  

harus beraturan dan mudah dimengerti”. 

Permasalahan ketiga, “terdapat cukup banyak kesalahan penggunaan bahasa 

dalam karangan siswa, padahal karangan yang baik tidak banyak penyimpangan kaidah 

bahasa”.  
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Permasalahan keempat, “keseluruhan siswa dalam karangannya menggunakan 

ejaan yang kurang baik, padahal karangan yang baik harus memperhatikan ejaan yang 

sesuai dengan ejaan yang disempurnakan”.  

Berpijak pada permasalahan tersebut, maka diperlukan model pembelajaran 

menulis yang mampu meningkatkan kemampuan menulis siswa mendorong timbulnya 

gagasan untuk mengembangkan model pembelajaran menulis. Model yang 

dikembangkan ialah model menulis yang bertumpu pada proses (tahap-tahap menulis) 

dengan penilaian menggunakan portofolio serta desain penelitian tindakan (PTK).  

Dari empat masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan umum yang muncul 

ialah :  

1. Bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran menulis dengan model 

proses menulis dan penilaian portofolio untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa SD? 

2. Apakah strategi pembelajaran menulis dengan model proses menulis dan 

penilaian portofolio dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa SD? 

Masalah pokok penelitian tersebut selanjutnya diangkat sebagai fokus kajian 

penelitian tindakan ini. 

Secara operasional masalah umum penelitian tindakan di atas dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengembangkan strategi pembelajaran menulis dengan model 

proses menulis dan penilaian portofolio untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa SD? 

a.     Bagaimana perencanaan pembelajaran menulis dengan model proses 

menulis dan penilaian portofolio untuk meningkatkan kemampuan menulis 

siswa SD? 

b.   Bagaimana pelaksanaan pembelajaran menulis dengan model proses 

menulis dan penilaian portofolio untuk meningkatkan kemampuan menulis 

siswa SD? 
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2. Bagaimana kemampuan menulis siswa SD Sindangraja dalam pembelajaran 

menulis dengan model proses menulis dan penilaian portofolio? Masalah 

kemampuan ini dapat dirinci lagi sebagai berikut.  

a. Bagaimana kemampuan siswa dalam menemukan dan mengembangkan 

gagasan pada waktu mengarang dengan model pembelajaran menulis proses 

dan penilaian portofolio? 

b. Bagaimana kemampuan siswa dalam menulis isi karangan yang sesuai dengan 

judul karangan dengan model pembelajaran menulis proses dan penilaian 

portofolio?  

c.  Bagaimana kemampuan siswa dalam mengorganisasikan isi karangannya 

dengan model pembelajaran menulis proses dan penilaian portofolio?  

d: Bagaimana kemampuan siswa memilih kata dan menggunakan kalimat yang 

benar dengan model pembelajaran menulis proses dan penilaian portofolio?  

e. Bagaimana kemampuan siswa menulis karangan yang benar sesuai dengan 

EYD melalui model pembelajaran menulis proses dan penilaian portofolio?  

 

Untuk memecahkan permasalahan yang dirumuskan di atas, perlu dikembangkan 

model pembelajaran menulis yang dapat menyelesaikan masalah melalui penelitian 

tindakan kelas. Alternatif yang dapat dilakukan ialah dengan pengembangan model 

menulis proses dengan penilaian portofolio. Model menulis proses yang dikembangkan 

oleh Tompkins (1994) dan penilaian Portofolio ( Terney dkk, 1991). Model menulis 

proses adalah kegiatan menulis secara proses melalui tahap-tahap yaitu, pramenulis 

(prewriting), pembuatan konsep (drafting), perbaikan (revising), penyuntingan (editing), 

dan penerbitan (publishing). Penilaian portofolio adalah kumpulan karya (hasil kerja) 

seorang siswa dalam satu periode. Kumpulan karya ini menggambarkan taraf 

kemampuan/ kompetensi yang telah dicapai oleh seoang siswa. Kumpulan karya tersebut 

merupakan refleksi perkembangan berbagai kompetensi. Kumpulan karya yang dimaksud 

dalam penelitian ini ialah tulisan siswa. Portofolio ini merupakan bagian integral dari 

proses pembelajaran karena nilai diagnostik hasil menulis siswa sangat berarti bagi guru 

maupun siswanya. 
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Dengan tahap-tahap proses menulis serta penilaian portofolio, masalah yang 

dihadapi siswa dalam menulis akan teratasi. Dengan demikian kemampuan siswa dalam 

menulis akan meningkat. Peningkatan itu dilihat dari indikator proses dan hasil.  

Secara proses siswa akan tampak ketika siswa membuat karangan melalui proses 

menulis, yaitu pada waktu pramenulis siswa  memilih topik, menyusun gagasan, 

menentukan siapa sasaran baca tulisannya. Kesulitan siswa dalam menentukan dan 

menuangkan gagasan akan terpecahkan dalam tahap pramenulis ini.  

Pada waktu menulis konsep, siswa  membuat konsep kasar, menulis dengan lebih 

mengutamakan isi. Dalam langkah menulis konsep ini kesulitan siswa dalam kesulitan 

menuangkan gagasan dan keberanian siswa untuk menulis akan terpecahkan.  

Pada waktu merevisi, siswa  sharing dengan kelompoknya, berdiskusi tentang 

konsep karangannya, mengadakan perbaikan sesuai dengan saran teman dan guru. 

Kesulitan siswa dalam mengorganisasikan karangan sehingga menjadi karangan yang 

sistematis, dan kelemahan dalam struktur kalimat teratasi, karena mereka akan dapat 

masukan dari teman maupun gurunya untuk merevisi karangan yang dibuatnya.  

Pada waktu penyuntingan, siswa mengoreksi karangannya sendiri, siswa semakin 

sadar atas kesalahannya dan dapat membetulkannya. Dalam tahap ini siswa diajak untuk 

menyadari kesalahannya dalam cara penulisan, kaidah ejaan yang digunakan, dan 

kesalahan-kesalahan mekanik lainnya. Siswa akan sadar bahwa apa yang dilakukannya 

salah karena mereka menyunting karangannya bersama kawannya dan gurunya.  

Pada waktu penerbitan, siswa menyajikan hasil karangannya dan berbagai 

pengalaman dengan temannya. Pada tahap ini siswa akan termotivasi untuk menulis, 

karena mereka merasa apa yang ditulisnya bisa dibaca oleh temannya, guru dan orang 

lain dalam bentuk publikasi. 

 

C. Proses Menulis (writing process) dan Portofolio 

Sebagai suatu proses, menulis merupakan keterampilan mekanis yang dapat 

dipahami dan dipelajari. Menulis sebagai suatu proses mengandung makna bahwa 

menulis terdiri dari tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah pramenulis 

(prewriting), penyusunan dan pemaparan konsep ( drafting), perbaikan (revsing), 

penyuntingan (editing), dan penerbitan (publisihing) (Tompkins, 1997:10). 
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1. Pramenulis (prewriting) 

Pada tahap pramenulis siswa berusaha mengemukakan apa yang akan mereka 

tulis. Dalam hal ini guru dapat menggunakan berbagai strategi untuk membantu siswa 

memilih tema dan menentukan topik tulisan. Topik tulisan sangat menentukan lancarnya 

proses menulis. Tema harus sesuai dengan minat dan skemata siswa. 

Untuk mengatasi hal itu guru dapat melakukan kolaborasi melalui curah pendapat 

sehingga dapat melahirkan tema dan topik tulisan yang sesuai dengan minat dan 

keinginan mereka. Selain dengan curah pendapat juga dapat dilakukan dengan membaca 

atau menelaah bentuk tulisan. 

 

2. Menulis Konsep (drafting) 

Tahap ini siswa mengroganisasikan dan mengembangkan ide yang telah 

dikumpulkannya lewat kegiatan curah pendapat dalam bentuk draft kasar. Untuk 

membantu siswa mengembangkan ide dan menyusun konsep tulisannya, dapat dilakukan 

dengan pemberian chart struktur cerita sebagai media untuk menuangkan semua ide yang 

dimilikinya. Hal ini bertujuan agar siswa tidak ragu-ragu, karena pada tahap berikutnya 

akan diperbaiki, diubah, dan disusun ulang. 

 

3. Merevisi (revising) 

Pada tahap perbaikan siswa melihat kembali tulisannya untuk selanjutnya 

menambah, mengganti, atau menghilangkan sebagian ide berkaitan dengan penggarapan 

struktur cerita yang telah ditulisnya. 

 

4. Mengedit (editing) 

Penyuntingan merupakan tahap penyempurnaan tulisan yang dilakukan sebelum 

dipublikasikan. Pada tahap ini siswa menulis kembali draft cerita yang telah dibuatnya 

melalui pengerjaan chart sehingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Pada tahap ini 

siswa memperbaiki kesalahan yang bersifat mekanis berkaitan dengan ejaan dan tanda 

baca. 
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5. Publikasi (publisihing) 

Setelah semua tahap terlewati, maka sebagai tahap akhir adalah tahap publikasi. 

Siswa mempublikasikan hasil tulisannya melalui kegiatan berbagai hasil tulisan cerita 

(sharing). Kegiatan ini dapat dilakukan melalui kegiatan penugasan untuk membacakan 

hasil karangan atau ditempel pada majalah dinding sekolah atau di depan kelas. 

        

Penilaian Portofolio 

1.  Pengertian Penialaian Portofolio 

 Yang dimaksud portofolio menurut Tierney dkk ( 1991:41) adalah “ Systematic 

collections by both students and teachers.” Atau koleksi atau kumpulan sitematik karya 

yang dikembangkan oleh siswa dan guru. Karya yang dikumpu;kan bisa berupa gambar, 

karangan, puisi, dan sebagainya. Kumpulan karya tersebut dapat dipakai sebagai dasar 

untuk menelaah usaha, perbaikan, proses, dan pencapaian di samping untuk memenuhi 

tuntutan-tuntutan keterandalan yang umumnya dicapai oleh prosedur-prosedur pengujian 

yang lebih formal. Melalui refleksi terhadap koleksi-koleksi tematik karya siswa, guru 

dan siswa dapat bekerjasama untuk menentukan kekuatan-kekuatan dan kemajuan-

kemajuan siswa. 

 Dari pernyataan di atas, dapat kita bahwa dengan portofolio, guru dan siswa 

secara kolaboratif dapat bekerja sama untuk meneliti dan melihat kelebihan atau 

keunggulan-keunggulan siswa. Apa kelebihan siswa dalam karangannya  atau apa 

kekurangan siswa dalam karangan yang telah dibuatnya.  

Dari pengertian di atas, dapatlah kita lihat manfaat portofolio terutama dalam 

kegiatan penilaian. Nampak jelas bahwa portofolio menawarkan sebuah kerangka yang 

dapat memudahkan perbaikan bagi siswa dalam menulis.Menurut  Rahmat dan Suherdi 

(1999:256) portofolio “merupakan sebuah kerangka yang memiliki potensi untuk 

memberdayakan guru dan siswa dalam melakukan refleksi terhadap membaca dan 

menulis serta menumbuhkan pemahaman terhadap bacaan dan tulisan serta terhadap 

keadaan mereka”. 

 Dengan bimbingan guru, siswa dapat melihat pola kekuatan atau keunggulan 

tersebut dalam karya-karya yang tersimpan dalam portofolionya. Portofolio 

mencerminkan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang dilakukan siswa meliputi 



 
 

10 

pembandingan, penilaian pribadi, kerjasama dan penetapan tujuan. Portofolio tidak hanya 

sekedar menampilkan  produk-produk belaka. 

Portofolio dan tes keduanya punya perbedaan esensial. Portofolio mempunyai 

kelebihan terutama lebih obyektif dilihat perspektif hasil kerja siswa yang sesungguhnya. 

Selain itu portofolio lebih terbuka, karena siswa sendiri ikut menilainya, serta portofolio 

berhubungan dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

Tabel 1 

Perbedaan Portofolio dan Tes 

No. TES PORTOFOLIO 

1. Menilai siswa berdasarkan sejumlah 

tugas yang terbatas 

Menilai siswa berdasarkan seluruh tugas dan 

hasil kerja yang berkaitan dengan kinerja yang 

dinilai 

2.  Yang menilai hanya guru, 

berdasarkan masukan yang terbatas 

Siswa turut serta dalam menilai kemajuan yang 

dicapai dalam penyelesaian berbagai tugas, dan 

perkembangan yang berlangsung secara proses 

pembelajaran 

3.  Menilai semua siswa dengan satu 

kriteria 

Menilai setiap siswa berdssarkan pencapaian 

masing-masing dengan mempertimbangkan juga 

faktor perbedaan individual 

4.  Proses penilaian tidak kolaboratif 

antara siswa, orang tua dan guru 

Mewujudkan suatu proses penilaian yang 

kolaboratif 

5. Penilian diri oleh siswa bukan suatu 

tujuan 

Siswa menilai dirinya sendiri menjadi tujuan 

6. Yang mendapat perhatian dalam 

penilaian hanya pencapaian 

Yang mendapat perhatian dalam penilaian 

mencakup: kemajuan, usaha, dan pencapaian 

7.  Terpisah antara kegiatan 

pembelajaran dan testing, dan 

pelajaran. 

Terkait erat antara kegiatan penilaian, pengajaran 

dan pembelajaran 

 

  

D. Prosedur Penelitian 

Upaya untuk mengembangkan model menulis di SD perlu dilakukan melalui 

penelitian tindakan kelas. Hal ini sangat mendesak, seiring dengan diberlakukannya 
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Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) agar terlahir model pembelajaran menulis 

yang dihasilkan dari pengujian empirik. Perbaikan kualitas pembelajaran harus diawali 

dari disain pembelajaran. Perbaikan yang dimaksud dilakukan melalui penelitian tindakan 

kelas (PTK).  

 Hal ini sesuai dengan pendapat Kasbolah (1999: 32) bahwa tujuan penelitian 

tindakan kelas adalah untuk meningkatkan (1) kualitas praktik pembelajaran di sekolah, 

(2) relevansi pendidikan, (3) mutu hasil pendidikan, dan (4) efisiensi pengelolaan 

pendidikan. Jadi, tujuan utama penelitian tindakan kelas ialah untuk perbaikan dan 

peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses belajar mengajar 

(Suyanto, 1997: 7) 

Prosedur penelitian ini mengacu pada siklus kegiatan penelitian tindakan yang 

dikembangkan Kemmis dan Taggart (Kasbolah, 1999; Wiriaatmadja, 2005) sebagai 

berikut: (a) refleksi awal, (b) perencanaan tindakan, (c) pelaksanaan tindakan dan 

pengamatan, (d) evaluasi, (e) perencanaan ulang.  

 

E. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan penelitian, serta pembahasan 

yang dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Desain pembelajaran menulis dengan model proses menulis dan evaluasi portofolio 

yang dapat dikembangkan secara prosedural ialah: (a) pada waktu pramenulis siswa 

membaca cerita fiksi dilanjutkan curah pendapat isi cerita antarsiswa, (b) pada tahap 

menulis konsep, siswa menuliskan gagasannya tanpa intervensi guru dan siswa tidak 

harus takut salah, (c) tahap  merevisi, siswa bersama kawannya dan gurunya merevisi 

tulisannya, baik kesalahan gagasan maupun kesalahan penempatan paragraf. Hasil 

perbaikan disalin kembali, dan lembar koreksian disimpan dalam buku portofolionya 

masing-masing, (c) tahap mengedit, siswa bersama guru mengedit tulisan yang sudah 

direvisi, terutama kesalahan mekanis yaitu  kesalahan ejaan dan tanda baca atau 

kesalahan penulisan. Hasil dan bekas pengeditan disimpan dalam buku portofolio, (d) 

tahap publikasi, siswa mempublikasikan tulisannya, dapat berupa pemajangan, 

pembacaan kepada guru atau kawannya. 
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2. Pembelajaran menulis dengan menggunakan model proses menulis (writing process) 

dapat meningkatkan kemampuan menulis prosa fiksi siswa kelas V SDN Sindangraja 

Sumedang . Kemampuan tersebut mencakup : (a) relevansi isi karangan dengan judul, 

(b) organisasi isi karangan, (c) penggunaan tatabahasa, (d) pilihan kosa kata, dan (e) 

ejaan. Dampak penerapan model proses menulis (writing process) terhadap 

kemampuan siswa kelas V SD Sindangraja Kabupaten Sumedang menunjukkan  

perubahan yang positif. Artinya ada peningkatan yang berarti  setiap pelaksanaan 

tindakan (siklus I – III) pada kemampuan menulis siswa. Hal itu dapat dilihat dari 

rata-rata nilai yang diperoleh dari siklus I sampai silkus III yang terus meningkat 

(64%, 68%, dan 80%). (a) relevansi isi karangan dengan judul terjadi peningkatan 

dari tes awal nilai rata 3,3 (36,7%); siklus I sampai III 7,65 (85%); 8,1 (90%); dan 9,0 

(100%), (b) organisasi isi karangan dari tes awal nilai rata-rata 2,2 (36,7%); Siklus I 

sampai III (3,7 (62%); 3,9 (65%); dan 4,7 (78%), (c) penggunaan tatabahasa dari tes 

awal nilai rata-rata 1,1 (36,7%; Siklus I sampai III 1,75 (58%); 2,0 (66%); dan 2,4 

(80%), (d) gaya (pilihan kosa kata) dari tes awal nilai rata-rata 1,0 (33,3%); siklus I 

sampai III 1,75 (58%); 2,1 (71%); 2,7 (90%), dan (e) ejaan dari tes awal nilai rata-rata 

3,0 (33,3%); siklus I sampai III 4,35 (48%); 4,8 (53%); 5,4 (60%).  

 Kemampuan siswa dalam menulis prosa dengan menggunakan model proses 

menulis (writing process) dan evaluasi portofolio dengan nilai rata-rata siklus I 19,2 

(64%) belum cukup baik, siklus II 20,7 (68,8%) baik, dan siklus III 24,2 (80%) juga 

baik.                                                                                         

 Dengan demikian pembelajaran menulis menggunakan model proses menulis dan 

evaluasi portofolio dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa 

sehingga mencapai kemampuan baik.  

 

Ada beberapa saran yang perlu dikemukakan sebagai implikasi dari hasil 

penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

(1) Dengan kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran menulis pada mata pelajaran 

Bahasa Indonesia di sekolah dasar harus disikapi oleh semua kalangan pendidikan 

agar berusaha untuk memperbaikinya.  
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(2) Bagi semua kalangan pendidikan, meningkatkan kemampuan adalah tuntutan yang 

tidak bisa dihindari untuk menghadapi persaingan dan perubahan dunia yang sangat 

cepat. Menampilkan pembelajaran  yang menggairahkan, menerapkan metode-

metode, dan model-model pembelajaran, dapat memotivasi mereka dalam mencapai 

prestasi belajar yang lebih baik. Dampak penggunaan model yang variatif 

menunjukkan perubahan  yang positif pada hasil belajar siswa.  

(3) Kepala sekolah Sebaiknya memberikan peluang dan dorongan kepada guru-guru 

untuk melakukan kegiatan kreatif dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran di 

Sekolah. 

(4) Sekolah harus mau melengkapi buku-buku sebagai sumber bacaan bagi siswa 

terutama buku-buku cerita fiksi. 

(5) Model ini dapat dilaksanakan oleh guru namun diperlukan dedikasi kreativtas, serta 

sarana dan prasarana yang memadai. Mulailah dengan menulis proses ini untuk 

membawa siswa menjadi orang yang gemar menulis. 
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