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ABSTRAK 

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan memberikan pelatihan kepada guru-guru SMP 
mata pelajaran Bahasa Inggris untuk menulis dan membuat penilaian writing dengan baik. Karena 
pendidikan maupun pelatihan-pelatihan yang diikuti guru belum memampukan para guru untuk 
melakukan penilaian writing dengan baik, minimal sudah mengubah paradigma entang pentingnya 
penilaian writing bagi peserta didik. Peserta pelatihan adalah guru-guru SMP Negeri di Surabaya 
yang aktif dalam kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) sejumlah  91 guru. Masa 
pelatihan dilaksanakan dengan teknik in dan on, maksudnya in adalah pelatihan yang  dilaksanakan 
selama 2 jam di kampus, sedangkan onnya peserta mengerjakan tugas di rumah dan dikumpulkan 
melalui email. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: lembar angket dan lembar 
tugas yang dikerjakan ditempat dan dikerjakan dirumah.  Hasil analisis angket adalah: guru-guru 
tersebut benar-benar setuju untuk menilai komponen bahasa  pada paragraph diskriptif dan memilih 
metode penilaiannya yang sesuai, Sedangkan hasil analisis tugas peserta berdasarkan analisa 
content validity Aiken yang mencapai 0,869 dengan alpha 5%. Artinya hanya 5% dari mereka yang 
benar-benar mampu membuat dan mengadakan penilaian writing paragraph diskriptif. Kesimpulan 
dari hasilpelatihan adalah harus dilakukan secara berkelanjutan karena pelatihan yang dilakukan 
insidental saja, tidak memperbaiki kemampuan menilai seorang guru. 
Kata kunci: menilai writing, diskriptif paragraf, literasi penilaian writing 

ABSTRACT 

Community service aims to provide training to junior high school teachers in English 
subjects to write and make good writing judgments. Because the education and trainings 
that the teacher participated in have not enabled the teachers to conduct a good assessment 
of writing, at least it has changed the paradigm of the importance of writing assessment for 
students. The training participants were teachers of the Junior High School in Surabaya who 
were active in the 91 Teacher Subject Groups (MGMP). The training period is carried out 
with the in and on technique, it means this training is held for 2 hours on campus, while the 
participants are doing the assignments at home and collected through email. The data 
collection techniques used are: questionnaire sheets and task sheets that are done in place 
and done at home. The results of the questionnaire analysis are: the teachers really agree 
to assess the language component of the descriptive paragraph and choose the appropriate 
assessment method, while the results of the work done by participants are based on Aiken's 
content validity analysis which reaches 0.869 with alpha 5%. However, only 5% of those who 
are truly capable of making and holding descriptive writing paragraph assessments. The 
conclusion of the results of the training is that it must be carried out continuously because 
the training conducted is incidental only, does not improve the ability to assess a teacher. 
Keywords:  assess writing, paragraph descriptive, literacy assessment writing 
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PENDAHULUAN 

Pengabdian kepada masyarakat ini 
bertujuan memberikan pelatihan kepada 
guru-guru SMP mata pelajaran Bahasa 
Inggris untuk membuat penilaian writing 
dengan efetif. Pendidikan maupun 
pelatihan-pelatihan yang diikuti belum 
mampu membuat para guru dapat 
membuat penilaian writing dengan baik 
tetapi sudah mengubah paradigma 
tentang pentingnya penilaian writing bagi 
peserta didik. Kemampuan menilai writing 
adalah sangat penting bagi seorang guru 
karena kemampuan writing diperlukan 
dalam dunia akademis dan professional.  
Pada kenyataannya, dalam menilai 
writing, masih banyak guru yang 
menilainya hanya berdasarkan intuisi saja 
[15]. Di lapangan, banyak guru bahasa 
Inggris masih kesulitan untuk menilai, 
mengukur maupun memberikan umpan 
balik yang tepat bagi peserta didiknya 
meskipun diantara mereka sudah 
berpengalaman mengajar lebih dari 10 
tahun [14]. Masalah terjadi karena para 
guru tidak mendapatkan pelatihan yang 
cukup tentang penilaian writing 
khususnya penilaian descriptive writing. 
Selain itu kemampuan teknis writing dan 
linguistik mereka dalam bahasa Inggris 
masih kurang sehingga mereka tidak 
dapat melakukan penilaian dengan baik, 
padahal kemampuan penilaian writing ini 
sangat penting bagi pengembangan 
akademik peserta didik [28]. 
 Kemampuan menilai yang berasal 
dari guru adalah kunci utama dalam 
penilaian writing, karena proses menilai 
kompetensi writing pada umumnya 
subjektif  [16], [9], [10]. Oleh karena itu, 
seorang guru mata pelajaran bahasa 
Inggris harus memahami cara membuat 
penilaian yang baik dan benar sebagai 
bagian dari kompetensi penilaian mereka, 

guna mencapai dan mempertahankan 
total kualitas pengajaran dan 
pembelajaran mereka [2], [4], [6]. 
 Pemahaman tentang bagaimana 
penilaian writing yang baik, atau yang 
disebut literasi penilaian, sangat penting 
bagi guru guna mencapai dan 
mempertahankan kualitas pengajaran 
dan pembelajaran secara keseluruhan 
[6], [21], [24].  Popham [22] menegaskan 
bahwa kurangnya pengetahuan penilaian 
dapat melumpuhkan kualitas pengajaran 
dan pembelajaran mereka. Oleh karena 
itu guru mata pelajaran bahasa Inggris 
memerlukan panduan dan petunjuk 
dalam menilai kemampuan writing 
peserta didiknya [25], [26], [27]. Guru 
mata pelajaran bahasa Inggris perlu 
mengetahui bagaimana membuat 
penilaian yang sahih dan objektif  yang 
mampu memberikan informasi tentang 
kemampuan menulis peserta didik 
dengan baik [28]. Mereka juga perlu 
mengetahui bagaimana mengembangkan 
rubrik penilaian dan kriteria penilaian. 
Kesalahan penilaian bisa menjadi 
kerugian bagi peserta didik dalam waktu, 
uang, motivasi, dan kepercayaan dirinya. 
 Guru masih kurang memiliki 
pengetahuan yang memadai tentang 
penilaian/asesment, meskipun dia telah 
mempunyai pendidikan yang cukup [19], 
[22], [23], [25], [27]. Selain itu, banyak 
guru tidak siap untuk menilai kinerja 
writing peserta didiknya [20], [24] dan 
tidak siap untuk melakukan penilaian 
yang reliable, valid, dan fair [20]. Sejauh 
mana aspek penilaian dalam pelatihan 
guru Bahasa Inggris ini juga masih 
diperdebatkan oleh para pakar. Mereka 
berpendapat bahwa guru bahasa Inggris 
sering mengabaikan pengajaran dan 
penilaian writing di kelasnya sebab 
mereka tidak memperoleh pelatihan yang 
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memadai dalam pengajaran dan penilaian 
writing [5], [18], [27], [7]. 
  Bachman dan Palmer [1] 
menyatakan bahwa pengajaran dan 
pembelajaran writing guru-guru hanya 
berfokus pada bagaimana peserta didik 
belajar menulis dan hanya 
mempersiapkan sedikit tentang 
bagaimana menilai hasil tulisan peserta 
didik. Padahal aspek penilaian juga 
merupakan pengontrol kesuksesan guru 
dalam persiapan mengajar dan 
pengajaran mereka. Hal ini bisa terjadi 
karena menurut Weigle [27], para guru ini 
kurang mendapatkan pelatihan dalam 
penilaian writing khususnya genre 
deskriptif. Weigle juga menyayangkan 
bahawa materi penilaian writing tidak 
mendapatkan perhatian penuh pada 
program pelatihan guru yang non-gelar 
maupun dengan gelar.  
 Brown [3] merangkum tujuh 
standar untuk membentuk literasi 
asesmen seorang guru bahasa Inggris 
secara umum dan penilaian writing pada 
khususnya, yang mencakup keterampilan 
dalam memilih metode penilaian yang 
sesuai desain instruksional; 
mengembangkan metode penilaian yang 
sesuai untuk keputusan instruksional; 
mengelola, mencetak, dan menafsirkan 
hasil dari metode penilaian yang 
diproduksi oleh orang luar dan yang 
diproduksi oleh guru; menggunakan hasil 
penilaian saat membuat keputusan 
tentang masing-masing peserta didik, 
merencanakan pengajaran, 
mengembangkan kurikulum; 
mengembangkan prosedur penilaian 
peserrta didik yang sahih; 
mengkomunikasikan hasil penilaian 
kepada peserta didik, orang tua, dan 
stake holder lainnya; dan mengenali 
metode penilaian yang kurang 
tepat/ilegal. Berkaitan dengan penilaian 

writing, guru mata pelajaran bahasa 
Inggris diharapkan untuk meningkatkan 
kemampuan writing dan menilai writing 
peserta didiknya, termasuk 
mengembangkan, mengelola, dan 
mencetak tugas writing peserta didik. 
Guru perlu mendapatkan pemahaman 
yang kuat tentang bagaimana 
menggunakan hasil asesmen dengan 
benar. Guru juga perlu mengidentifikasi 
penilaian yang baik dan memahami 
kegunaannya penilaian formatif dan 
sumatif, mengenali komponen dari 
sebuah penilaian writing dan menghargai 
konsep writing [27]. 
 Literasi writing assessment juga 
berkaitan dengan dengan pengetahuan, 
kepercayaan, dan praktik mengajar 
seorang guru yang berkaitan dengan 
kognisi guru, yaitu dimensi pengajaran 
yang tidak teramati dan meliputi apa yang 
guru ketahui, percaya, dan pikirkan. Guru  
menilai writing peserta didik meliputi 
konteks pengajaran, pengalaman belajar 
guru sebelumnya [3].  
 Writing assessment juga berkaitan 
dengan keyakinan, persepsi 
pembelajaran dan pengajaran bahasa 
Inggris yang didasarkan pada 
pengalaman belajar bahasa Inggris 
seorang guru sebelumnya [17]. [1]. Sering 
kali keyakinan ini menjadi dasar 
kepercayaan mereka dalam mengadakan 
penilaian hasil belajar peserta didik. 
Partisipasi sosial guru di kelas diperlukan 
untuk mempelajari kompleksitas 
pengajaran bahasa Inggris yang akan 
diukur dalam assessment kelas [13], [12], 
[23].  

Assessment kelas diperlukan 
rubrik writing  untuk semua genre writing, 
maka pada panduan menilai descriptive 
paragraph juga dijelaskan jenis-jenis 
rubrik serta bagaimana caranya membuat 
analitical dan holistic rubrik. Ini sangat 
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penting jika guru bahasa Inggris ingin 
memaksimalkan tingkatan 
pembelajarannya di label C4, C5 dan C6. 
Jika seorang guru mampu membuat 
rubrik sendiri untuk dirinya sendiri 
maupun untuk peserta didiknya (peer 
evaluation), maka dia bisa melatih 
peserta didiknya untuk saling 
mengevaluasi pekerjaannya sendiri 
maupun pekerjaan teman-temannya [4], 
[6]. 
 Hal tersebut di atas  menunjukkan  
bahwa pengembangan literasi asesmen 
guru berkaitan dengan perspektif 
pengajaran dan penilaian guru. Oleh 
karena itu, untuk melihat dampak 
pengajaran memerlukan pelatihan guru 
yang digabung dengan pengalaman 
mengajar di lapangan.  
 Berdasarkan permasalahan di atas 
maka tujuan pelatihan adalah 
meningkatkan profesionalisme guru-guru 
Bahasa Inggris se-kota Surabaya dalam 
membuat penilaian writing yang objektif 
dan subjektif. j 
 
METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini meningkatkan 
profesionalisme dalam penguatan 
assessment literacy  bagi guru bahasa 
Inggris se-Surabaya. Adapun peserta 
pelatihan sejumlah 91 guru bahasa 
Inggris se-surabaya yang terlibat aktif 
dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP).   

Analisis hasil pelatihan ini  dengan 
menggunakan metode descriptive 
qualitatif  [11]. Metode descriptive 
Qualitatif digunakan untuk  
mengidentifikasikan faktor yang berasal 
dari guru yang meliputi bagaimana guru 
mempersiapkan dan memeriksa hasil 
writing peserta didiknya yang 
mempengaruhi proses penilaian kedalah 

sebuah angket [6]. Oleh karena itu alat 
penelitian yang berupa angket dan lembar 
tugas yang berisi instruksi untuk membuat 
indikator dan soal berdasarkan 
Kompetensi Dasar (KD) yang diberikan, 
juga dipersiapkan. Disain pelatihan ini 
dipilih karena memberikan informasi 
tentang faktor-faktor dari guru yang 
mempengaruhi penilaian descriptive 
paragraph. Faktor-faktor tersebut 
adalah kriteria scoring dari berbagai 
aspek pada komponen bahasa pada 
paragraf dan bagaimana guru memilih 
metode penilaian yang sesuai. Untuk 
mengukur faktor-faktor tersebut, lembar 
tugas diuji cobakan pada guru-guru 
bahasa Inggris untuk membuat penilaian 
writing. Hasil penilaian dianalisis untuk 
melihat kesahihannya, akurat dengan 
menggunakan Cornbach Alfa untuk 
menetapkan keakurasian survey tersebut. 
Sedangkan angket digunakan untuk 
mendapatkan data tentang guru mata 
pelajaran yang akan membuat penilaian 
writing. 
 
HASIL  

Adapun hasil dari angkat yang 
merupakan survey latar belakang guru 
dapat dilihat pada gambar di bawah. Latar 
belakang pengalaman mengajar guru 
kebanyakan mempunyai pengalaman 
mengajar selama 11-20 tahun dan 
berpendidikan sarjana S1. Beberapa 
diantaranya juga berpendidikan S2, tetapi 
faktanya ketika mereka mengerjakan 
tugas membuat soal secara individu 
mereka masih banyak melakukan 
kesalahan yang sehausnya tidak perlu 
dilakukan [3], [10]. 
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Gambar 1. Hasil Angket Pengalaman 
Mengajar Guru 

 
 Guru-guru yang mengikuti 

pelatihan ini setuju dan sangat setuju 
untuk berfokus pada aspek pada 
komponen bahasa pada paragraf dan 
memilih metode penilaian writing yang 
sesuai sebesar 75%.  

Sedangkan hasil analisis lembar 
tugas yang dikerjakan guru menunjukkan 
bahwa mereka juga benar-benar setuju 
untuk menilai komponen bahasa bahasa 
pada paragraf diskriptif dan memilih 
metode penilaiannya yang sesuai, 
berdasarkan analisa content validity 
Aiken yang mencapai 0,869 dengan alpha 
5%.  

Meskipun demikian hanya 5% dari 
mereka yang benar-benar mampu 
membuat dan mengadakan penilaian 
writing paragraf diskriptif setelah mereka 
mengikuti workshop  yang dilakukan oleh 
dosen-dosen prodi Bahasa Inggris pada 
program PPM UNIPA Surabaya yang 
bekerjasama dengan MGMP SMPN 
Surabaya. Ketika mereka mengerjakan 
soal latihan group work, hanya 40% saja 
yang benar. Guru-guru masih kesulitan 
untuk menentukan soal-soal berbasis 
HOTs. Dalam hal ini mereka masih belum 
mampu membuat soal descriptive writing 
berdasarkan indikator yang mereka buat 
dari KD yang mereka pilih. 95% sisanya 
hanya menuliskan soal-soal reading, 

tanpa membuat indikator. Rupanya masih 
banyak guru-guru yang belum bisa 
membedakan mana soal subjektif writing 
dan mana soal reading dalam bentuk 
pilihan ganda, meskipun mereka sudah 
berpengalaman mengajar lebih dari 10 
tahun. Kemungkinan para guru jarang 
mendapatkan pelatihan yang dilakukan 
secara berkelanjutan [13] Tak ada 
satupun yang membuat soal writing  C6 
yang mengharuskan mereka membuat 
rubrik penilaian. Hasil analisis dapat 
dilihat pada gambar 2 dibawah.  Oleh 
karena itu perlu disusun suatu panduan 
atau manual untuk mengatasi masalah 
tersebut diatas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Hasil Analisis Tugas Guru 

 
Hasil analisis tugas guru dalam 

membuat penilaian descriptive paragraph 
writing menunjukkan bahwa perlu adanya 
panduan manual untuk mengetahui; 1) 
apa dan bagaimana descriptive paragraf 
berbentuk dan juga bagaimana cara 
mengarangnya. 2) Assessing descriptive 
paragraph berisi bagaimana caranya 
menilai kualitas descriptive paragraph 
dengan menggunakan analitical atau 
holistic rubrik. Rubrik analitis bermanfaat 
untuk mengukur kelemahan dan 
kelebihan descriptive paragraph, selain 
untuk menilainaya. Sedangkan holistik 
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paragraph digunakan untuk mengukur 
kualitas tulisan secara umum. Untuk 
pemakaiannya, holistic rubrik lebih cepat 
digunakan untuk menilai kualitas tulisan 
dibandingkan analitical rubrik. Tetapi 
holistik rubrik kurang menunjukkan 
kelemahan dan kelebihan dari suatu 
tulisan. 

Karena rubrik writing ini diperlukan 
untuk semua genre writing, maka pada 
panduan menilai descriptive paragraph 
juga dijelaskan jenis-jenis rubrik serta 
bagaimana caranya membuat analitical 
dan holistic rubrik. Ini sangat penting jika 
guru bahasa Inggris ingin 
memaksimalkan tingkatan 
pembelajarannya di label C4, C5 dan C6. 
Jika seorang guru mampu membuat 
rubrik sendiri untuk dirinya sendiri 
maupun untuk peserta didiknya (peer 
evaluation), maka dia bisa melatih 
peserta didiknya untuk saling 
mengevaluasi pekerjaannya sendiri 
maupun pekerjaan teman-temannya [4], 
[6]. 
 
KESIMPULAN 

 Simpulan dari kegiatan pelatihan 
ternyata belum sepenuhnya 
meningkatkan kemampuan asesemen 
writing guru. Bahkan mereka masih belum 
bisa membedakan mana soal reading dan 
mana soal writing dalam bentuk obyektif 
tes. Pelatihan ini harus dilakukan secara 
berkelanjutan pada semua lini dan 
dijadikan agenda penting bagi pemerintah 
karena pelatihan yang dilakukan 
insidental saja, tidak memperbaiki 
kemampuan assessment bahkan tidak 
meningkatkan assessment literacy 
seorang guru.  
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