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SARI 
 

Febriana Candra Dewi. 2011. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Untuk 
Kompetensi Dasar Melakukan Surat Menyurat Melalui Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Students Teams Achievement Division (STAD) Kelas X Administrasi 
Perkantoran SMK Widya Praja Ungaran. Skripsi. Jurusan Administrasi 
Perkantoran. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. 
Kardoyo, M.Pd. II. Nina Oktarina, S.Pd.,M.Pd. 
 
Kata kunci : Hasil Belajar, Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. 
 

Tujuan kompetensi Dasar Surat Menyurat i adalah mengajari para siswa  
menguasai dasar keterampilan dan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa 
jurusan Administrasi Perkantoran yaitu pembuatan surat yang baik. Dalam usaha 
peningkatan kualitas dalam pembelajaran, diperlukan model yang sesuai dengan 
karakteristik tiap Kompetensi Dasar. Dari hasil observasi awal di kelas X di SMK 
Widya Praja diperoleh data bahwa untuk Kompetensi Dasar Melakukan Surat 
Menyurat banyak siswa yang belum tuntas dalam mengerjakan evaluasi. Selain itu 
dapat dilihat bahwa interaksi antar siswa dikelas juga tidak berjalan dengan baik. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pelakasanaan pembelajaran 
kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa kompetensi dasar 
Melakukan Surat Menyurat Kelas X AP SMK Widya Praja Ungaran? 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas X AP SMK 
Widya Praja Ungaran yang berjumlah 85 siswa. Kelas XAP1 sebagai kelas STAD 
dan XAP 2 sebagai kelas Konvensional. Kegitatan tiap siklus dalam penelitian 
adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

Berdasarkan hasil penelitian baik pada siklus I maupun siklus II terlihat 
bahwa nilai rata-rata dan presentase ketuntasan belajar sudah meningkat dari 
skor awal untuk kelas konvensional yaitu dari rata-rata 62,5 menjadi 67,5 pada 
siklus I menjadi 72,5 pada kelas II. Dan ketuntasan belajar klasikal dari 59,52% 
menjadi 66,67% pada siklus I dan menjadi 71,43% pada siklus II. Adapun pada 
kelas STAD juga terjadi peningkatan yaitu terlihat terlihat bahwa nilai rata-rata 
60 menjadi 72,5 pada siklus I menjadi 80 pada siklus II dan ketuntasan klasikal 
dari 58,14% menjadi 74,72% pada siklus I menjadi 88,37% pada siklus II. 

Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada kelas 
dengan treatment STAD lebih baik daripada kelas dengan treatment 
konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif STAD 
dalam pembelajaran lebih meningkatkan hasil belajar siswa dari pada 
pembelajaran dengan model konvensional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memperkaya pengetahuan guru tentang penggunaan model pembelajaran 
kooperatif STAD yang bisa digunakan dalam pembelajaran selanjutnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 

2003 dalam Munib (2007:21) tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU RI 

No 20/ 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan 

tujuan yang diharapkan bersama yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

 Jadi jelaslah pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan 

sengaja agar anak didik memiliki sikap dan kepribadian yang baik, sehingga 

penerapan pendidikan harus diselengggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan 

Nasional berdasarkan UU No 20/ 2003. Menurut UU RI No 20/ 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional jenis dari pendidikan menengah salah satunya adalah 

sekolah menengah kejuruan (SMK). Penjelasan pasal 15 menjelaskan bahwa “ 

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 



2 

 

peserta diklat terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Pemberlakuan 

kurikulum KTSP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan upaya antisipatif untuk 

mencegah kesenjangan antara hasil pendidikan dengan tuntutan kebutuhan 

masyarakat yang akan selalu berkembang. 

Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran untuk menyiapkan peserta 

didiknya agar siap bekerja, baik bekarja secara mandiri maupun mengisi 

lowongan pekerjaan yang ada serta membekali siswa untuk mengikuti pendidikan 

lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya. Peserta didik tersebut nantinya 

harus mengahadapi arus globalisasi ke depan dimana dibutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, mandiri dan memiliki kemampuan serta daya saing 

yang tinggi. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan 

karena pembangunan di bidang pendidikan secara langsung memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan kualiltas sumber daya manusia. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) membekali siswa didiknya dengan 

kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan kurikulum kejuruan yang telah 

ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Trianto (2010: 53) “kompetensi adalah 

kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan 

dengan tugas, jabatan dan profesinya”. Kebiasaan berpikir dan bertindak secara 

konsisten dan terus menerus memungkinkan seseorang menjadi kompeten dalam 

arti memiliki pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai dasar untuk melakukan 

sesuatu. Abdul Majid dalam Faturrohman (2010:44) menyatakan “kompetensi 

adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki 
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seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam 

bidang pekerjaan tertentu”. 

Suatu kompetensi harus didukung oleh pengetahuan, sikap dan apresiasi, 

tanpa pengetahuan dan sikap tidak mungkin muncul suatu kompetensi. 

Kompetensi bukan hanya ada dalam tataran pengetahuan tetapi sebuah 

kompetensi harus tergambarkan dalam pola perilaku. Seseorang dikatakan 

memiliki kompetensi tertentu apabila ia bukan hanya sekedar tahu tentang sesuatu 

hal itu, akan tetapi bagaimana penerapan  pengetahuan itu dalam pola perilaku 

atau tindakan yang ia lakukan. Dengan demikian maka kompetensi pada dasarnya 

merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 

Salah satu kompetensi yang diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Bidang Bisnis dan Manajemen adalah Melakukan Prosedur Administrasi. Di 

dalam Kompetensi Melakukan Prosedur Administrasi terdapat kompetensi dasar  

Melakukan Surat Menyurat. Berdasarkan studi pendahuluan di SMK Widya Praja 

Ungaran  nilai siswa untuk standar kompetensi Mengidentifikasi Melakukan Surat 

Menyurat belum memuaskan karena masih ada nilai ulangan siswa yang masih 

belum mencapai KKM (kriteria ketuntasan minimal) untuk mata pelajaran 

produktif AP yaitu 7,00. 

Dari data yang diperoleh dari SMK Widya Praja Ungaran nilai ulangan 

harian untuk kompetensi dasar Melakukan Surat Menyurat dari 85 siswa adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Nilai Harian Siswa Kelas X AP 

Sumber : Daftar nilai kompetensi dasar melakukan surat menyurat kelas X AP 
tahun ajaran 2009/2010. 

 
Rendahnya prestasi belajar siswa mungkin saja disebabkan usaha yang 

dilakukan guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa belum berjalan seperti 

yang diharapkan. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, proses belajar mengajar yang 

lebih baik, peningkatan kualitas guru, pengadaan buku pelajaran, sarana belajar 

mengajar, penyempurnaan sistem penilaian dan sebagainya. Dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam meningkatkan hasil pendidikan 

satu diantaranya yang harus dikembangkan adalah pada proses belajar mengajar 

yang merupakan kegiatan yang paling pokok dalam proses pendidikan. Dengan 

demikian berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan dipengaruhi 

keberhasilan proses belajar mengajar yang diciptakan oleh guru dan siswa di 

dalam kelas. 

Pada dasarnya tingkat keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi banyak 

faktor diantaranya kemampuan guru, kemampuan dasar siswa, model 

pembelajaran, materi, sarana prasarana, motivasi, kreativitas, alat evaluasi serta 

lingkungan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang paling berkaitan 

yang bekerja secara terpadu untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 

Meskipun tujuan dirumuskan dengan baik, materi yang dipilih sudah tepat, jika 

model pembelajaran yang dipergunakan kurang memadai mungkin tujuan yang 

Hasil belajar siswa AP 1 AP 2 
Siswa tidak tuntas 18 17 
Siswa tuntas 25 25 
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diharapkan tidak tercapai dengan baik.  Jadi model pembelajaran merupakan salah 

satu komponen yang penting dan sangat menguntungkan dalam keberhasilan 

proses pendidikan.  

Sejumlah model pembelajaran telah diterapkan di sekolah-sekolah untuk 

mencapai tingkat keberhasilan dalam proses pendidikan. Namun, mengingat 

adanya variasi tujuan yang ingin dicapai, adanya lingkungan belajar yang 

berlainan, keadaan siswa yang berbeda, karakteristik materi yang berbeda, dan 

lain-lain, maka tidak dapat disusun suatu model yang baik untuk semua jenis 

kegiatan belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki 

strategi agar siswa bekerja secara efektif dan efisien, tepat pada tujuan yang 

diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus 

menguasai teknik-teknik penyajian materi, atau biasa disebut model pembelajaran. 

Sebenarnya banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran. Tetapi tidak setiap model pembelajaran dapat diterapkan dalam 

setiap materi, sehingga pemilihan model pembelajaran sangatlah penting guna 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan model 

pembelajaran siswa adalah karakteristik mata diklat yang dipelajari. Setiap mata 

diklat memiliki sifat maupun ciri khusus yang berbeda dengan mata diklat 

lainnya. Oleh karena itu sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

diperlukan pemikiran yang matang dalam pemilihan model pembelajaran yang 

tepat untuk suatu kompetensi dasar yang akan disajikan. 
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Kompetensi dasar Melakukan Surat Menyurat materi mengenai 

pengertian surat menyurat, kelebihan surat, penulisan surat, fungsi surat, syarat 

dan ciri surat, ukuran-ukuran kertas, dan mengenai sampul surat. Penulis 

memandang bahwa kompetensi dasar ini sangat penting apalagi untuk siswa 

jurusan administrasi perkantoran karena dasar dari kompetensi siswa jurusan 

administrasi perkantoran adalah menguasai keterampilan tentang surat-menyurat. 

Adapun alasan lain mengapa penulis memilih kompetensi dasar ini adalah karena 

kompetensi dasar Melakukan Surat Menyurat  membutuhkan pengajaran yang 

spesifik karena kompetensi dasar ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman 

siswa. Ketelitian untuk kompetensi dasar ini terutama untuk materi penggunaan 

kertas, sampul yang digunakan untuk surat yang akan dikirim dan tata cara 

penulisan surat. Pemahaman disini terutama untuk materi pengertian surat 

menyurat, fungsi surat dan kelebihan surat. 

Kompetensi Dasar Melakukan Surat Menyurat merupakan kompetensi 

yang bersifat teoritis dan aplikatif sehingga pembelajaran perlu melibatkan siswa 

supaya lebih mudah memahami materi. Sifat teoritis disini dapat terlihat dari 

materi pengertian surat menyurat, tata cara penulisan surat dan penjelasan 

mengenai jenis-jenis surat dan sampul. Aplikatif disini dapat terlihat ketika siswa 

diminta untuk menulis alamat dalam sampul surat atau saat siswa memilih 

ukuran-ukuran kertas. 

Alasan lain yang dilihat penulis selain mengenai masalah prestasi belajar 

adalah bahwa siswa kelas AP di SMK Widya Praja kurang memiliki kekompakan 

di dalam kelasnya. Hal ini terlihat dari terbentuknya kelompok-kelompok  bergaul 
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di kelas tersebut, jadi siswa kurang bisa bersosialisasi dan bekerjasama dengan  

siswa yang bukan dari kelompoknya. Hal ini tentu saja tidak baik untuk 

perkembangan siswa karena setiap hari siswa hanya berfikir tentang dirinya dan 

teman kelompoknya. Jika hal ini berlanjut dikhawatirkan bahwa siswa akan 

kesulitan bersosialisasi di dunia kerja maupun dalam masyarakat secara umum. 

Untuk mengatasi masalah diatas, para guru sebaiknya lebih memilih model 

pembelajaran yang tidak hanya menekankan penyampaian informasi tetapi juga 

mementingkan interaksi antar guru dan siswa ataupun antar sesama siswa. Hal ini 

akan sangat membantu untuk proses pemahaman materi oleh para siswa karena 

sumber belajar siswa tidak hanya dari guru dan buku tetapi juga dari teman 

sekelompoknya dan juga masalah sosial di dalam kelas seperti diatas dapat 

terpecahkan. 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) 

merupakan “pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan 

pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai 

menggunakan pembelajaran kooperatif” (Slavin, 2010). Pembelajaran kooperatif tipe 

STAD terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut; a) Presentasi kelas. Materi 

pelajaran dipresentasikan oleh guru dengan menggunakan metode pembelajaran. 

Siswa mengikuti presentasi guru dengan seksama sebagai persiapan untuk mengikuti 

tes berikutnya. b) Kerja kelompok. Kelompok terdiri dari 4-5 orang. Dalam kegiatan 

kelompok ini, para siswa bersama-sama mendiskusikan masalah yang dihadapi, 

membandingkan jawaban, atau memperbaiki miskonsepsi. Kelompok diharapkan 

bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan saling membantu dalam memahami materi 
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pelajaran, c) Tes. Setelah kegiatan presentasi guru dan kegiatan kelompok, siswa 

diberikan tes secara individual. Dalam menjawab tes, siswa tidak diperkenankan 

saling membantu, d) Peningkatan skor individu. Setiap anggota kelompok diharapkan 

mencapai skor tes yang tinggi karena skor ini akan memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan skor rata-rata kelompok, e) Penghargaan kolompok. Kelompok yang 

mencapai rata-rata skor tertinggi, diberikan penghargaan. 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk pengajaran 

kompetensi dasar Melakukan Surat Menyurat membutuhkan membutuhkan model 

pembelajaran yang tidak seperti biasanya. Oleh karena itu penulis memilih model 

pembelajaran kooperatif STAD dalam kompetensi dasar Melakukan Surat 

Menyurat. Untuk kompetensi dasar yang merupakan dasar yang harus dipahami 

oleh siswa jurusan administrasi  perkantoran tentunya model pembelajaran yang 

digunakan juga harus mementingkan pemahaman siswa dan model pembelajaran 

STAD adalah model pembelajaran yang cocok karena model ini mengharuskan 

siswa untuk membagi diri menjadi beberapa tim yang menggabungkan beberapa 

karakter siswa jadi saat ada salah satu siswa yang belum paham mengenai materi 

dapat dibantu teman satu timnya. Hal ini akan meringankan tugas guru untuk 

membuat seluruh siswa paham terhadap materi yang diajarkan. Selain itu juga 

akan menumbuhkan rasa kekompakan dan persaudaraan diantara teman 

sekelompok yang dibentuk oleh guru.  

Selain itu model pembelajaran STAD selain mementingkan pembentukan 

kelompok juga tidak melupakan penilaian individu. Hal ini dapat dilihat dari 

langkah-langkah penerapan model ini yang menyebutkan bahwa ada tes individu 
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dari tiap tim yang dibentuk. Nilai dari tiap individu ini nantinya juga akan 

menambah nilai dari tim. 

Perbedaan model pembelajaran STAD dan model pembelajaran  yang lain 

adalah adanya penghargaan pada tim yang memiliki skor paling tinggi. Hal ini 

dimaksudkan untuk menciptakan kekompakan siswa dalam tim untuk 

mendapatkan skor tertinggi selain itu juga diharapkan setiap siswa semakin 

bersemangat untuk mendapatkan penghargaan dengan belajar lebih giat agar 

mendapatkan nilai yang optimal. Dengan pemilihan model pembelajaran yang 

tepat dan menarik bagi siswa, seperti halnya pembelajaran kooperatif tipe STAD, 

diharapkan dapat memaksimalkan proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka penulis 

bermaksud mengadakan penelitian tentang “Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Untuk Kompetensi Dasar Melakukan Surat Menyurat Melalui Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Students Teams Achievement Division (STAD) Kelas X AP 

Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Widya Praja Ungaran”. 

 

1.2     Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pembelajaran pada kompetensi dasar Melakukan Surat 

Menyurat melalui  model pembelajaran kooperatif STAD? 

2. Apakah hasil belajar siswa dalam kompetensi dasar Melakukan Surat 

Menyurat dapat ditingkatkan melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif STAD? 
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1.3    Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui proses pembelajaran pada kompetensi dasar Melakukan Surat 

Menyurat melalui penerapan model pembelajaran  kooperatif STAD. 

2. Mengetahui apakah hasil belajar siswa pada kompetensi dasar Melakukan 

Surat Menyurat dapat meningkat dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD. 

 

1.4     Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

a. Bagi pembaca 

Dapat dijadikan referensi tambahan pengetahuan dalam bidang pendidikan 

khususnya untuk program keahlian administrasi perkantoran serta 

memberikan sumbangan bagi penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan 

penelitian mengenai penggunaan model  pembelajaran kooperatif STAD. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa yaitu menumbuhkan semangat kerjasama antara sesama 

anggota kelompoknya dalam memahami materi pembelajaran. 

b. Bagi guru yaitu dapat mengetahui model pembelajaran yang dapat 

memotivasi siswa dalam pembelajaran di kelas. 
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c. Bagi sekolah sebagai sumbangan saran untuk meningkatkan mutu dan 

hasil belajar serta bahan informasi dalam memilih pendekatan model 

pembelajaran yang lebih tepat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar dan Hasil Belajar 

2.1.1   Belajar  

Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 
pegalaman. Dari pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu 
kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya 
mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar 
bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan 
(Hamalik, 2010: 27). 

Daryanto (2010:2) menyatakan bahwa “belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. 

“Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan,kebiasaan, 

sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan persepsi manusia” (Anni, 2006: 2). 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang belajar, beberapa pengertian belajar 

dikemukakan oleh pakar psikologi dalam Anni (2006: 2) adalah sebagai berikut: 

Gagne (1977: 3) menyatakan bahwa belajar merupaka perubahan 
disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama perode 
waktu tertentu dan perubahan perlaku itu tidak berasal adair proses 
pertumbuhan. 
Gagne dan Bernier (1983: 252) menyatakan bahwa belajar merupakan 
proses dimana suatu organism mengubah perilakunya karena hasil dari 
pengalaman. 
Morgan et. Al (1986: 140) menyatakan bahwa belajar merupakan 
perubahan relative permanen yang terjadi karea hasil dari praktik atau 
pegalaman. 
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Slavin (1994: 152) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 
individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

 
Dari keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang belajar 

mengandung tiga unsur utama, yaitu: 

1. Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku.  

2. Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

3. Perubahan perilaku karena belajar bersifat permanen. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut batasan-batasan belajar dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Suatu aktivitas atau usaha yang disengaja 

2. Aktivitas tersebut menghasilkan perubahan 

3. Perubahan-perubahan itu meliputi perubahan keterampilan jasmani, kecepatan 

perseptual, isi ingatan, abilitas berpikir, sikap terhadap nilai-nilai dan inhibisi 

serta fungsi jiwa (perubahan yang berkenaan dengan aspek psikis dan fisik) 

4.  Perubahan tersebut relatif bersifat konstan. 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamya terdapat berbagia unsur yang 

paling terkait sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku, Gagne dalam 

Anni (2006: 4-5). Unsur-unsur belajar adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajar, dapat berupa peserta didik, warga belajar, dan peserta 
pelatihan. 

2. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan 
pembelajar disebut situasi stimulus.  

3. Memori. Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas 
belajar sebelumnya. 

4. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. 
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Dari penjelasan sebelumnya belajar adalah suatu proses perubahan 

tingkah laku individu. Perubahan tingkah laku tersebut tidak lepas dari beberapa 

faktor. Faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua yaitu: 

Faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang 
mencakup : kondisi fisik, kondisi psikis dan kondisi sosial. 
Faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa yang 
mencakup: tingkat kesulitan materi yang diajarkan, temapat belajar, iklim 
atau cuaca, dan suasana lingkungan (Anni, 2007:14) 

2.1.2  Hasil Belajar  

Tri Anni (2006:5) menyatakan bahwa “hasil belajar adalah perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar”. “Hasil 

belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, 

apresiasi dan keterampilan-keterampilan” Suprijono (2010:5). 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia. 

Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis dan faktor 

psikologis. Faktor biologis antara lain usia, kematangan dan kesehatan, 

sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, minat 

dan kebiasaan belajar. 

2. Faktor yang bersumber dari luar manusia. 

Faktor ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan faktor non 

manusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik. 

Beberapa ciri untuk melihat hasil belajar yang diperoleh siswa setelah 

melakukan proses belajar adalah sebagai berikut: 
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1. Siswa dapat mengingat fakta, prinsip, konsep yang telah dipelajarinya dalam 

kurun waktu yang cukup lama. 

2. Siswa dapat memberikan contoh dari konsep dan prinsip yang telah 

dipelajarinya. 

3. Siswa dapat mengaplikasikan atau menggunakan konsep dan prinsip yang telah 

dipelajarinya. 

4. Siswa mempunyai dorongan yang kuat untuk mempelajari bahan pelajaran 

lebih lanjut. 

5. Siswa terampil mengadakan hubungan sosial seperti kerja sama dengan siswa 

lain, berkomunikasi dengan orang lain, dan lain-lain. 

6. Siswa memperoleh kepercayaan diri bahwa ia mempunyai kemampuan dan 

kesanggupan melakukan tugas belajar. 

7. Siswa menguasai bahan yang telah dipelajari minimal 75% dari yang 

seharusnya dicapai. 

2.2    Model Pembelajaran  

Istilah model menurut Mills dalam Suprijono (2010:45) merupakan bentuk 
representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang 
atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Model 
merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang 
diperoleh dari beberapa sistem. 

Sedangkan “pembelajaran adalah suatu kumpulan proses yang bersifat 

individual, yang merubah stimuli dari lingkungan seseorang ke dalam sejumlah 

informasi, yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang” (Sugandi, 2004:9). 



16 

 

Arends dalam Suprijono (2010:46) menyatakan “model pembelajaran 

mengacu pada pendekatan yang akan digunakan termasuk didalamnya tujuan-

tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan 

pembelajaran dan pengelolaan kelas”. 

Sedangkan Suprijono (2010:45-46) mengungkapkan dua pengertian 

model pembelajaran yaitu: 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 
penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 
berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya 
pada tingkat operasional di kelas. 
Model pembelajaran adalah pola yang digunakan untuk pedoman dalam 
merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Pedoman itu sendiri 
dapat diartikan dengan petunjuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, 
dan memberi petunjuk pada guru di kelas. 

Joyce dalam Suprijono (2010:46) berpandangan bahwa “fungsi model 

pembelajaran adalah memandu guru untuk membantu peserta didik mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berfikir dan mengekspresikan ide”. 

Macam-macam model pembelajaran yang sering digunakan oleh guru antara 

lain: 

1. Model pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran yang mengharuskan 

siswa untuk belajar bersama dengan teman-temannya agar dapat 

meningkatkan gairah belajar siswa. 

2. Pembelajaran Langsung (DL, Direct Learning) Pengetahuan yang 

bersifat informasi dan prosedural yang menjurus pada keterampilan 

dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran 

langsung. Sintaknya adalah menyiapkan siswa, sajian informasi dan 

prosedur, latihan terbimbing, refleksi, latihan mandiri, dan evaluasi. 



17 

 

Cara ini sering disebut dengan metode ceramah atau ekspositori 

(ceramah bervariasi). 

3. Pembelajaran Berbasis masalah (PBL, Problem Based Learning) 

Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model 

pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari 

kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat 

tinggi. Kondisi yang tetap hatrus dipelihara adalah suasana kondusif, 

terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan 

agar siswa dapat berpikir secara optimal untuk menghadapi masalah. 

Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi 

(analisis), interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, 

konjektur, sintesis, generalisasi, dan inkuiri 

4.  Problem Solving. Dalam hal ini masalah didefinisikan sebagai suatu 

persoalan yang tidak rutin, belum dikenal cara penyelesaiannya. Justru 

problem solving adalah mencari atau menemukan cara penyelesaian. 

Sintaknya adalah: sajikan permasalahan yang memenuhi kriteria di atas, 

siswa berkelompok atau individual mengidentifikasi pola atau aturan 

yang disajikan, siswa mengidentifkasi, mengeksplorasi, 

menginvestigasi, menduga, dan akhirnya menemukan solusi. 

5. Problem Posing yaitu pemecahan masalah dengan melalui elaborasi, 

yaitu merumuskan kembali masalah menjadi bagian-bagian yang lebih 

simple sehingga dipahami. Sintaknya adalah: pemahaman, jalan keluar, 
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identifikasi kekeliruan, menimalisasi tulisan-hitungan, cari alternative, 

kemudian menyusun soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. 

6. MID (Meaningful Instructionnal Design). Model ini adalah 

pembelajaran yang mengutamakan kebermaknaan belajar dan 

efektifivitas dengan cara membuat kerangka kerja-aktivitas secara 

konseptual kognitif-konstruktivis. Sintaknya adalah (1) lead-in dengan 

melakukan kegiatan yang terkait dengan pengalaman, analisis 

pengalaman, dan konsep-ide; (2) reconstruction melakukan fasilitasi 

pengalaman belajar; (3) production melalui ekspresi-apresiasi konsep. 

7. Dan masih banyak mode-model pembelajaran yang lainnya. 

 

2.2.1  Pembelajaran Kooperatif 

Trianto (2007: 41) menyatakan bahwa landasan yang mendasari munculnya 
pembelajaran kooperatif adalah munculnya konsep bahwa siswa akan lebih 
mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 
berdiskusi dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok 
untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 
Secara sederhana kata kooperatif berarti mengerjakan sesuatu secara 
bersama-sama dengan saling membantu satu sama  lain sebagai satu tim. 

 Slavin dalam Isjoni (2010:22) mengemukakan bahwa “pembelajaran 

kooperatif adalah suatu model pembelajaran dimana sistem belajar dan bekerja 

dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif 

sehingga dapat merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar”. 

Pelaksanaan model pembelajaran kooperatif membutuhkan partisipasi dan 

kerjasama dalam kelompok pembelajaran. Pembelajaran kooperatif dapat 

meningkatkan cara belajar siswa menuju belajar lebih baik, sikap tolong 
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menolong dalam beberapa perilaku sosial. Tujuan utama dalam penerapan model 

pembelajaran kooperatif adalah agar siswa dapat belajar secara kelompok bersama 

temannya dengan saling menghargai pendapat dan saling bertanya mengenai 

materi pembelajaran yang disampaikan guru. 

Slavin dalam Isjoni (2010: 33) mengemukakan karakteristik pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut: 

Penghargaan kelompok 
Pembelajaran kooperatif menggunakan tujuan-tujuan kelompok untuk 
memperoleh penghargaan kelompok. Keberhasilan kelompok didasarkan 
pada penampilan individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan 
hubungan antar personal yang saling mendukung, saling membantu dan 
saling peduli dalam hal belajar.  
Pertanggungjawaban individu 
Pertanggungjawaban individu dititik beratkan pada aktivitas setiap anggota 
kelompok untuk belajar sehingga siap untuk menghadapi tes dan tugas 
lainnya secara mandiri. 
Kesempatan yang sama untuk berhasil  
Pembelajaran menggunakan metode scoring yang mencakup nilai 
perkembangan berdasarkan peningkatan prestasi yang diperoleh siswa dari 
yang terdahulu. Dengan scoring setiap siswa sama-sama memperoleh 
kesempatan untuk berhasil dan melakukan yang terbaik bagi 
kelompoknya. 

 Dibandingkan dengan model konvensional pembelajaran kooperatif 

memiliki beberapa keunggulan  karena selain dapat membantu siswa dalam proses 

belajarnya siswa juga dapat dapat belajar beberapa keterampilan baik 

keterampilan berfikir maupun keterampilan sosial yang dapat membekali siswa 

dalam kehidupan mereka di masyarakat. Pembelajaran kooperatif memiliki 

dampak yang positif terhadap siswa yang rendah hasil belajarnya, karena siswa 

yang rendah hasil belajarnya dapat meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan 

penyimpanan materi pelajaran lebih lama. 



20 

 

Dari uraian diatas, maka model pembelajaran kooperatif adalah suatu 

proses pembelajaran dimana siswa diberikan kesempatan untuk saling berinteraksi 

dan bekerjasama dalam kelompok-kelompok kecil sehingga siswa dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

Bennet dalam Isjoni (2010:60-61) mengemukakan ada lima unsur 

pembelajaran kooperatif yaitu sebagai berikut: 

1. Saling ketergantungan positif (Positive Interdependence) 
Yaitu hubungan  timbale balik yang didasari adanya kepentingan yang 
sama diantara anggota kelompok dimana keberhasilan seseorang 
adalah keberhasilan yang lain dan juga sebaliknya. 

2. Tatap muka (Interaction Face to Face) 
Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka 
dan berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para 
pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua 
anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, 
memanfaatka kelebihan dan mengisi kekurangan masing-masing. 

3. Tanggungjawab perseorangan 
Unsur ini merupakan akibat dari unsur yang pertama. Jika tugas dan 
pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 
kooperatif setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk 
melakukan yang terbaik, kunci keberhasilan metode   kesiapan guru 
dalam penyusunan tugasnya. 

4. Membutuhkan keluwesan 
Sebelum menugaskan siswa dalam kelompok, pengajar perlu 
mengajarkan cara-cara berkomunikasi. Tidak semua siswa 
mempunyai keahlian mendegarkan dan berbicara. Keberhasilan suatu 
kelompok bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling 
mendenganrkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan 
pendapat mereka. 

5. Evaluasi proses kelompok 
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 
mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama dengan 
lebih efektif. 

Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan 

model pembelajaran lain. Arends dalam Trianto (2007: 47) menyatakan bahwa 

pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri: 
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1. Siswa bekerja kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi 
belajar 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 
sedang dan rendah 

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 
jenis kelamin yang beragam 

4. Penghargaaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu 

Suprijono (2010:65) menyatakan bahwa langkah-langkah dalam model 

pembelajaran kooperatif meliputi enam fase, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran Kooperatif 
Fase Tingkah laku guru 

Fase 1: Present goals and set 
Meyampaikan tujuan dan 
mempersiapkan peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 
mempersiapkan peserta didik siap 
belajar 

Fase 2 : Present information 
Meyajikan informasi 

Mempresentasikan informasi kepada 
peserta didik secara verbal 

Fase 3 : Organize students into 
learning teams  
Megorganisir peserta didik  ke 
dalam tim-tim belajar 

Memberikan penjelasan kepada peserta 
didik tata cara pembentukan tim belajar 
dan membatu setiap kelompok agar 
melakukan transisi secara efisien 

Fase 4 : Assist team work and study 
Membantu kerja tim dan belajar 

Membantu tim-tim  belajar  selama 
peserta didik  mengerjakan tugasnya 

Fase 5 : Test on the materials 
Evaluasi 

Menguji pengetahuan siswa mengenai 
berbagai materi pembelajarann atau 
kelompok-kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya 

Fase 6 : Provide recognation 
Memberikan penghargaan 

Mempersiapkan cara untuk mengakui 
usaha dan prestasi individu maupun 
kelompok 

 

Trianto (2007: 49-63) menyatakan bahwa beberapa variasi dalam model 

pembelajaran kooperatif  adalah sebagai berikut: 

1. Student Teams Achievement Division (STAD) 
Pembelajaran kooperatif STAD merupakan model pembelajaran 
kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan 
jumlah tiap anggota kelompok 4-5 orang siswa yang heterogen baik itu 
menurut tingkat prestasi, jenis kelamin dan suku.  
 
 



22 

 

2. Jigsaw 
Pembelajaran kooperatif Jigsaw merupakan model pembelajaran 
kooperatif yang membagi siswanya dalam beberapa kelompok tiap 
kelompok terdiri dari 5-6 orag siswa, materi pelajaran yang diberikan 
kepada siswa dalam bentuk teks yang telah dibagi-bagi menjadi 
beberapa sub bab. 

3. Investigasi kelompok 
Dalam penerapan investigasi kelompok guru membagi kelas menjadi 
kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. 
Kelompok dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban atau minat 
yang sama dalam topik tertentu. Selajutnya siswa memilih topik untuk 
diselidiki, dan melakukan penyelidikan atas topik yang dipilih. 
Selanjutnya mempresentasikan laporan itu di dalam kelas. 

4. Think Pair Share (TPS) 
TPS atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran 
kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 
Dengan asumsi semua diskusi membutuhkan pengaturan untuk 
mengendalikan kelas secara keseluruhan dan dapat memberi siswa lebih 
banyak waktu berfikir, utuk merespon dan saling membantu. 

5. Numbered Head Together (NHT) 
NHT merupakan jenis pembelajaran yang membagi siswa ke dalam 
kelompok 3-5 orang siswa dan setiap aggota kelompok diberi nomor 
atara 1-5. Selanjutnya guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan 
siswa penyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan, 
meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban tim. 

2.2.2   Kooperatif Tipe STAD 

Slavin (2010:143) menyatakan “STAD adalah salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, merupakan model yang paling 

baik untuk permulaan bagi guru yang baru menggunakan model kooperatif”. 

Dalam STAD, para siswa dibagi dalam tim belajar yang terdiri atas empat 
orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis kelamin, dan latar 
belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa bekerja dalam 
tim mereka untuk memastikan bahwa semua angota tim telah menguasai 
pelajaran. Selanjutnya, semua siswa mengerjakan kuis mengenai materi 
secara sendiri-sendiri, dimana saat itu mereka tidak diperolehkan untuk 
saling membantu (Slavin, 2010:11). 
 

Jadi, pembelajaran STAD merupakan pembelajaran yang dibentuk tim 

yang terdiri dari 4-5 orang anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial 
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maupun latar belakang kemampuan akademik untuk saling berinteraksi dan 

bekerjasama dengan cara berdiskusi sehingga mencapai tujuan bersama. 

Slavin (2010:143-146) menyatakan bahwa komponen dalam 

pembelajaran STAD adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi kelas 
Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali 
dilakukan atau diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru. Bedanya 
hanyalah presentasi tersebut haruslah berfokus pada unit STAD. Dengan 
cara ini siswa akan menyadari bahwa mereka harus memperhatikan penuh 
selama presentasi kelas, karena dengan demikian akan membantu mereka 
mengerjakan kuis-kuis dan skor mereka akan menentukan skor tim 
mereka. 
2. Tim 
Tim terdiri dari emapat atau lima siswa yang mewakili seluruh bagian 
kelas dalam hal kinerja akademik, jenis kelamin, ras dan etnik. Fungsi 
utama tim adalah memastikan bahwa semua anggota tim benar-benar 
belajar, dan untuk mempersiapkan anggotanya untuk bisa mengerjakan 
kuis dengan baik. Tim adalah fitur yang paling penting dalam STAD. Pada 
tiap poinnya, yang ditekankan adalah membuat anggota tim melakukan 
yang terbaik untuk tim dan tim pun harus melakukan yang terbaik untuk 
membantu tiap anggotanya. Tim ini memberikan dukungan kelompok bagi 
kinerja akademik penting dalam pembelajaran. 
3. Kuis 
Sekitar satu datu dua periode setelah guru memberikan presentasi dan 
sekitar satu atau dua periode praktik tim, para siswa akan engerjakan kuis 
individual. Siswa tidak diperbolehkan untuk saling membantu dalam 
mengerjakan kuis. Sehingga tiap siswa bertanggungjawab secara 
individual untuk memahami materi. 
4. Skor kemajuan individual 
Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan 
kepada tiap siswa tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka 
bekerja lebih giat dan memberikan kinerja lebih baik daripada sebelumnya. 
Tiap siswa dapat memberikan kontribusi poin yang meksimal kepada 
timnya dalam sistem skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat 
melakukannya tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik. 

Skor kuis       Poin 
Kemajuan 
Lebih dari 10 poin dibawah skor awal   5 poin 
10 - 1 poin dibawah skor awal    10 poin 
Skor awal sampai 10 poin diatas skor awal              20 poin 
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Lebih dari 10 poin diatas skor awal               30 poin 
Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor awal)               30  
Langkah dari penentuan skor adalah penentuan skor pertama ditentukan 
dari nilai evaluasi yang pertama kemudian melalui hasil evaluasi 
berikutnya akan diketahui apakah siswa memperoleh skor yang lebih 
tinggi atau tidak. Melalui perolehan skor yang baru tersebut akan 
didapatkan poin kemajuan untuk tiap siswa. 
5. Rekognisi tim 
Tim akan mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan yang lain 
apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Skor tim siswa 
dapat juga dipergunakan untuk menentukan dua puluh persen dari 
peringkat mereka. 
 

2.3     Kompetensi Dasar Melakukan Surat Menyurat 

Program keahlian Administrasi Perkantoran dikelompokkan menjadi 

program Normatif, Adaptif dan Produktif. Program Normatif adalah kelompok 

mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh 

yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun 

makhluk sosial. Program Adaptif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi 

membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang 

luas dan kuat untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang 

terjadi dilingkungan sosial, lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni program. 

Produktif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membekali peserta didik 

agar memiliki kompetensi kerja. Program Produktif diajarkan secara spesifik 

sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian. Standar kompetensi Melakukan 

Prosedur Administrasi adalah termasuk mata diklat produktif . 

Kompetensi Dasar Melakukan Surat Menyurat merupakan kompetensi 

yang bersifat teoritis dan aplikatif sehingga pembelajaran perlu melibatkan siswa 
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supaya lebih mudah memahami materi. Sifat teoritis disini dapat terlihat dari 

materi pengertian surat menyurat, tata cara penulisan surat dan penjelasan 

mengenai jenis-jenis surat dan sampul. Aplikatif disini dapat terlihat ketika siswa 

diminta untuk menulis alamat dalam sampul surat atau saat siswa memilih 

ukuran-ukuran kertas. 

Standar kompetensi Melakukan Prosedur Administrasi  memiliki tiga 

kompetensi dasar diantaranya adalah Mengidentifikasi Dokumen-Dokumen 

Kantor, Menata Dokumen dan Melakukan Surat Menyurat. Akan tetapi yang akan 

dibahas dalam skripsi ini hanyalah untuk kompetensi dasar Melakukan Surat 

Menyurat yang akan diuraikan sebagai berikut: 

2.3.1   Dasar  Surat Menyurat 

Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis 

dari satu pihak (penulis surat) kepada pihak lain (pembaca surat)  baik atas nama 

pribadi maupun atas nama organisasi. Sedangkan pengertian dari surat menyurat 

adalah suatu kegiatan untuk melakukan hubungan secara terus menerus dengan 

cara saling berkirim surat. 

Kelebihan-Kelebihan Surat adalah: 

1. Sebagai sarana yang dapat merekam informasi secara panjang lebar. 

2. Bersifat praktis karena dapat menyimpan rahasia. 

3. Efektif karena informasi tersebut asli dan sesuai dengan sumbernya. 

4. Ekonomis karena biaya pembuatan dan pengirimannya relatif murah. 

5. Alat-alat dan perlengkapan surat mudah didapat. 
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 Tujuan Penulisan Surat adalah: 

1. Untuk menyampaikan informasi 

2. Ingin mendapat balasan dari penerima surat 

3. Memperlancar arus informasi 

4. Menghemat waktu, tenaga dan biaya 

Selain berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis,  surat pun mempunyai 

fungsi sebagai : 

1. Alat Bukti Tertulis yaitu surat merupakan bukti tertulis bila suatu saat 

terjadi kesalahpahaman informasi. 

2. Alat Pengingat yaitu surat merupakan alat pengingat untuk hal-hal atau 

ketentuan-ketentuan yang sudah lama disepakati 

3. Bukti Historis yaitu surat merupakan bukti historis yang paling otentik karena 

dalam surat dibubuhi tanda tangan, cap, dan apabila ingin memiliki kekuatan 

hukum biasanya dilengkapi dengan meterai. 

4. Cermin Organisasi yaitu surat merupakan cermin kondisi organisasi dan 

kepribadian para pengelola organisasi. Kemajuan suatu kantor juga dapat 

dilihat dari banyak sedikitnya surat yang masuk dan keluar. 

5. Pedoman Aktivitas yaitu surat merupakan pedoman untuk melakukan 

aktivitas rutin organisasi. 

6. Alat Promosi yaitu surat merupakan sarana promosi bagi organisasi, karena 

biasanya pada surat-surat resmi tercantum kepala surat. 

 

 



27 

 

2.3.2  Jenis-Jenis Surat  

Penggolongan jenis surat dapat dibedakan berdasarkan  : 

1.  Sifat surat, terdiri dari  : 

a. Surat Pribadi : Surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut 

kepentingan pribadi. 

b. Surat Resmi : Surat yang dibuat oleh suatu lembaga, badan pemerintah 

atau swasta, dan ditandatangani oleh pejabat yang mewakilinya. 

Surat Resmi, terdiri dari  : 

1) Surat Dinas : Surat yang isinya menyangkut informasi kedinasan dan 

dibuat oleh instansi pemerintah 

2) Surat Niaga : Surat yang isinya menyangkut informasi bisnis atau niaga 

dan dibuat oleh badan-badan usaha atau perusahaan 

2. Wujud Surat, terdiri dari  : 

a. Surat Bersampul : Surat yang ditulis dan dimasukkan ke dalam sampul. 

b. Memorandum (Memo) dan Nota : Surat singkat dari seorang pejabat 

kepada bawahannya/rekannya yang berisi pokok-pokok masalah untuk 

melaksanakan aktivitas rutin kantor. 

Yang membedakan antara memo dengan nota adalah memo dibuat oleh 

pimpinan kepada bawahan/pejabat setingkat, sedangkan nota dapat 

digunakan oleh pimpinan kepada bawahan atau bawahan kepada pimpinan 

atau antar pejabat dalam satu organisasi. 

c. Kartu Pos  : Surat yang terbuat dari kertas tebal (karton) untuk menulis surat 

singkat dan tidak rahasia. 
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d. Warkat Pos  : Sehelai kertas surat yang telah dirancang sedemikian rupa 

sehingga apabila dilipat akan membentuk sampul surat. 

3.   Keamanan Isi Surat, terdiri dari  : 

a. Surat Biasa : Surat yang tidak akan menimbulkan akibat  buruk bagi 

organisasi jika isinya diketahui dan dibaca orang lain 

b. Surat Penting : Surat yang jika informasi dalam surat tidak diketahui 

kepada yang bersangkutan dapat menimbulkan kerugian. 

c. Surat Rahasia : Surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, 

sebab akan menimbulkan kerugian bagi yang bersangkan/organisasi. 

d. Surat Sangat Rahasia :  Surat yang hanya boleh diketahui isinya oleh 

orang yang berhak menyelesaikan/mengambil keputusan. 

4.  Tingkat Kepentingan Penyelesaiannya, terdiri dari  : 

a. Surat Biasa :  Surat yang tidak memerlukan penyelesaian secepatnya, tetapi 

dapat diselesaikan menurut urutan surat yang diterima. 

b. Surat Segera  : Surat yang isinya memerlukan tanggapan atau penyelesaian 

dengan segera, lebih cepat dari surat biasa. 

c. Surat Sangat Segera  :  Surat yang isinya memerlukan tanggapan secepatnya 

(sangat segera dan dengan prioritas utama). 

5.   Jumlah Penerimanya, terdiri dari  : 

a. Surat Biasa  :  Surat yang dikirim kepada seseorang 

b. Surat Edaran  :  Surat yang dikirim kepada beberapa orang dan 

pendistribusiannya harus menggunakan buku ekspedisi 
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c. Surat Pengumuman  :  Surat yang ditujukan kepada sejumlah orang/pejabat 

yang nama-namanya sulit dituliskan  satu per satu. 

6.   Prosedur Pengurusannya, terdiri dari  : 

a. Surat Masuk  : Semua surat yang diterima oleh organisasi kantor 

b. Surat Keluar  : 

1) Surat yang dikirimkan sebagai jawaban atau tanggapan atas isi surat 

masuk yang diterima dari organisasi atau perorangan yang berakibat 

menguntungkan kedua belah pihak. 

2) Surat-surat yang dikirimkan atas inisiatif perusahaan sendiri untuk 

memulai hubungan dengan pihak lain di luar organisasi. 

2.3.3  Bagian-Bagian Surat 

Surat-surat resmi baik surat dinas maupun surat niaga biasanya memiliki 4 

(empat) bagian utama   : 

1. Kepala Surat, terdiri dari  : nama, alamat, nomor telepon, lambang 

instansi/lembaga/perusahaan 

2. Leher Surat, terdiri dari  : 

a   Tanggal Surat 

Apabila sudah ada kepala surat, penulisan tanggal tidak perlu didahului 

nama kota. Tetapi kalau penulisan tanggal diletakkan di bagian kaki surat, 

maka walaupun ada kepala surat, nama kota tetap digunakan.  Contoh : 

1)  Diletakkan di leher surat 

PT INSAN REMAJA 

Jalan Encep Kartawiria No. 153 Cimahi 
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Nomor  :  23/IR/PM004/7-10                   27 Juli 2010 

2)  Diletakkan di kaki surat 

 ………………………………………………… 

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

   Cimahi, 27 Juli 2010 

   Hormat kami, 

b.  Nomor Surat 

Penomoran surat sangat penting karena : 

1)  Memudahkan dalam penyimpanan dan penemuan kembali surat 

2)  Mengetahui jumlah surat yang sudah dikeluarkan dan diterima oleh   

suatu organisasi. 

Contoh penulisan nomor surat  : 

001/IR/PM004/7-10 

01  =  Nomor Urut Surat 

IR  =  Nama Instansi/Lembaga/Perusahaan 

PM004  =  Kode Arsip 

7-10  = Bulan dan Tahun Pembuatan Surat 

c.   Lampiran adalah dokumen yang disertakan dalam surat. 

d.   Perihal 

Perihal/hal berfungsi memberikan petunjuk mengenai isi pokok surat. 

e.   Nama dan Alamat Surat 

Penulisan alamat surat harus jelas karena merupakan petunjuk langsung 

siapa yang berhak menerima surat.   Contoh penulisan  : 
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         Kepada 

Yth. Bapak Nur Rijal Fauzan 

Direktur PT INSAN REMAJA 

Jalan Encep kartawiria No. 153 

Cimahi 

f.   Salam Pembuka 

Salam pembuka berguna untuk memberikan kesan pertama yang ramah. 

3.  Badan Surat 

a. Alinea Pembuka merupakan pengantar bagi pembaca untuk mengetahui 

masalah pokok surat sehingga harus diupayakan alinea pembuka dapat 

memotivasi pembaca surat untuk mengetahui isi surat secara keseluruhan 

b. Alinea Isi berisikan pesan/keterangan/penjelasan dari masalah pokok surat. 

c. Alinea Penutup merupakan kesimpulan atau penegasan yang sekaligus 

menginformasikan bahwa pembicaraan dalam surat telah selesai. 

4.  Kaki Surat, terdiri dari  : 

a. Salam Penutup menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim kepada 

penerima surat 

b. Jabatan, tanda tangan, nama jelas, dan stempel, bagian ini diletakkan di 

bawah salam penutup 

c. Tembusan/Tindasan/Carbon Copy berfungsi menginformasikan kepada 

siapa saja salinan surat ini disampaikan. 

d. Inisial yaitu inisial siapa pembuat konsep dan  pengetik surat 
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e.   Penanggung Jawab Surat yaitu orang yang berwenang menandatangani 

surat. Namun, kewenangan penandatanganan dapat dilimpahkan kepada 

pejabat bawahannya. Bentuk pelimpahan wewenang tersebut adalah: 

1) Atas Nama  (a.n.) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani 

surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. 

2) Untuk Beliau  dipergunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi 

kepada pejabat satu tingkat di bawahnya.  

3) Dalam kegiatan surat menyurat pada perusahaan/swasta, dikenal dengan 

petunjuk p.p. (per procurationem)  yaitu seseorang yang diberi kuasa 

oleh pimpinan perusahaan. 

2.3.4    Bahasa Surat 

Surat adalah suatu karangan yang berupa rumusan dalam bentuk tertulis 

tentang pernyataan, pemikiran, permintaan atau hal-hal yang ingin disampaikan 

kepada penerima surat, karena surat sebagai karangan maka harus disusun secara : 

1. Deduktif yaitu penulis terlebih dahulu melaporkan pokok permasalahannya, 

kemudian mengemukakan penjelasannya. 

2. Induktif yaitu penulis menyusun kalimat-kalimat yang berupa alasan dan latar 

belakang terlebih dahulu kemudian melaporkan pokok-pokok masalahnya. 

Supaya surat dapat disusun dengan baik, maka harus memperhatikan: 

1. Tema, tema merupakan intisari pembicaraan. 

2. Kalimat, merupakan penjelasan dari tema, kalimat harus jelas dan efektif, 

sehingga pembaca mudah memahami maksud pengiriman surat. 

3. Alinea, adalah himpunan dari kalimat yang bertalian dan berangkai. 
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4. Gaya bahasa, adalah cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk 

melaksanakan pikiran dan perasaan ke dalam sebuah karangan. 

5. Ejaan, dalam pembuatan dan penulisan surat kalimat-kalimat harus disusun 

dengan benar dan harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 

6. Dalam surat bahasa yang digunakan harus singkat, sederhana serta jelas.  

Dalam penulisan surat harus memperhatikan hal-hal: 

1. Kalimat harus singkat dan jelas 

2. Menggunakan tanda baca yang baik dan benar 

3. Setiap kalimat dalam surat harus bermakna 

4. Menghindarkan singkatan-singkatan yang tidak perlu 

5.  Menggunakan ejaan yang benar 

2.3.5   Bentuk-Bentuk Surat 

Terdapat beraneka ragam bentuk surat yang dapat dibuat oleh suatu 

Instansi/Lembaga/Perusahaan.  Bentuk-bentuk surat tersebut antara lain   : 
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1.  Bentuk Lurus Penuh    (Full Block Style) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
_______________________ 
________________ 
__________________________________________________________ 
______________ 
____________ 
____________ 
____________ 
______________ 
__________________ 
_________ 
__________________, 
________________________________________________________     
________________________________________________________ 
_______________________________________________. 
________________________________________________________ 
___________________________________. 
_______________________________________________________ 
___________________________________. 
________________ 
________________ 
________________ 
________ 
___/___       
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2.   Bentuk Lurus (Block Style) 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
______________________________ 

___________________ 
__________________________________________________________ 
____________                                                             _______________ 
____________ 
____________ 
______________ 
__________________ 
__________________, 
________________________________________________________     
   _____________________________________________________ 
_______________________________________________________. 
________________________________________________________ 
___________________________________. 
_______________________________________________________. 
________________________________________________________ 
___________________________________. 
_______________________________________________________. 
________________________________________________________ 
___________________________________. 
_______________________________________________________. 
________________________________________________________ 
___________________________________. 
____________________________________________________. 

________________ 
________________ 
________________ 

________ 
___/___       
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3.  Bentuk Setengah Lurus   (Semi Block Style) 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
______________________________ 

___________________ 
__________________________________________________________ 
____________                                                                ______________ 
____________ 
____________ 
______________ 
__________________ 
_________________, 

____________________________________________________ 
_______________________________________________. 

____________________________________________________ 
___________________________________. 

____________________________________________________ 
___________________________________. 
_______________________________________________. 

____________________________________________________ 
___________________________________. 

____________________________________________________ 
___________________________________. 
_______________________________________________. 

____________________________________________________ 
___________________________________. 

____________________________________________________ 
___________________________________. 
 

________________ 
________________ 
________________ 

________ 
___/___       
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4.  Bentuk Lekuk  (Indented Style) 

 

 

 

 

 

___________________ 
_______________________________ 

___________________ 
____________________________________________________________ 
____________               _____________ 
____________ 
____________ 
 
______________ 

__________________ 
_________ 

_________________, 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________. 
______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___________________________________. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________. 
______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___________________________________. 
_______________________________________________________ 

_______________________________________________. 
______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

___________________________________. 
________________ 
________________ 
________________ 

________ 
___/___       
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5.  Bentuk Menggantung (Hanging Paragraph Style) 

 

 

 

__________________ 
______________________________ 

__________________ 
_________________________________________________________ 
____________                                                                _____________ 
____________ 
____________ 
______________ 
__________________ 
__________________, 
_________________________________________________________ 

_______________________________________________. 
________________________________________________________ 

___________________________________. 
_______________________________________________________ 
___________________________________._____________________

____________________________________ 
_______________________________________________. 

________________________________________________________ 
___________________________________. 

_______________________________________________________ 
___________________________________._____________________

____________________________________ 
_______________________________________________. 

________________________________________________________ 
___________________________________. 

_______________________________________________________ 
___________________________________._____________________

____________________________________ 
_______________________________________________. 

________________________________________________________ 
___________________________________. 

_______________________________________________________ 
___________________________________. 

_______________ 
_______________ 

________ 
___/___       
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6.  Bentuk Resmi (Official Style) 

 

Gambar 2.1 Bentuk-Bentuk Surat 
 
 

2.3.6  Perlengkapan Surat 

Dalam kegiatan surat menyurat, dibutuhkan perlengkapan surat berupa  

kertas surat, sampul surat, dan lipatan surat. 

1. Kertas Surat 

_____________ 
______________________ 

______________________________________________________ 
____________                                                       ______________ 
____________ 
____________                                                       ______________ 

       ______________ 
__________________, 

________________________________________________ 
  ________________________________________. 

________________________________________________ 
___________________________________. 

________________________________________________  
________________________________________. 
________________________________________________ 

___________________________________. 
________________________________________________  
________________________________________. 
________________________________________________ 

___________________________________. 
________________________________________________  
________________________________________. 
________________________________________________ 

___________________________________. 
________________________________________________  
____________ 

____________ 
____________ 

________ 
___/___       
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Jenis kertas yang sering dipakai dalam kegiatan surat resmi, adalah : 

a  Kertas Union Skin, kertas putih jenis import yang tipis dan kuat yang biasa 

dipergunakan untuk surat menyurat ke luar negeri. 

b  Kertas HVS, kertas putih halus dengan tingkat ketebalan yang berbeda 

(60g, 70g, dan 80g) biasa dipakai untuk surat asli. 

c   Kertas Doorslag, kertas tipis yang biasa dipakai untuk tembusan. 

d  Kertas Stensil, kertas buram yang biasanya dipakai untuk menggandakan 

surat dalam jumlah banyak. 

e  Kertas Duplikator, kertas putih dengan permukaan agak kasar yang  

biasanya dipergunakan untuk menggandakan surat dalam jumlah banyak. 

Sedangkan ukuran kertas yang biasa dipakai adalah : Folio dan F4 untuk 

menulis surat yang isinya panjang, Kuarto dan A4  untuk menulis surat yang 

isinya pendek, Oktavo  (ukurannya setangah dari kertas folio atau kuarto) untuk 

menulis memo dan nota, dll. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah beberapa ukuran kertas: 

a. Kertas ukuran Inggris 

Foalcafs, Kuarto, Sexto, Octavo, Sixmo, Memo 

b. Kertas ukuran Internasional 

A4  berukuran 210 mm x 297 mm 

A5  berukuran 148 mm x 210 mm 

A6  berukuran 105 mm x 148 mm 

A7  berukuran 74 mm x 105 mm 

c. Ukuran kertas dalam negeri 
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Kertas ukuran satu folio 

Kertas ukuran ¾ folio 

Kertas ukuran ½ folio 

Kertas ukuran double folio 

d. Ukuran kertas HVS 

HVS tebal  : 90 gram 

HVS sedang : 80 gram 

HVS tipis  : 70 gram 

2.  Sampul Surat 

Sampul surat adalah pelindung surat yang berguna untuk: 

a. Menjaga kerapihan dan kebersihan surat 

b. Menjaga sopan santun 

c. Menjamin isi surat, yang tidak boleh dibaca atau diketahui orang lain. 

Surat niaga biasanya menggunakan sampul ukuran standar untuk kertas 

folio. Di samping itu, ada juga yang menggunakan sampul yang berjendela 

sehingga alamat surat tampak dari luar. Macam- macam sampul surat adalah: 

a. Kertas-kertas ukuran 2 folio (double folio) dapat menggunakan sampul: 

Work docket atau sampul dokumen 

Catalogue atau catalog 

Button and string atau sampul berkancing 

Eleyet and clasp  atau sampul berlubang dan jepitan 
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b. Kertas-kertas ukuran folio dapat menggunakan sampul: Commercial, Bifold, 

Open end, Window, Postage saver, X-rag, Receipt and wage, Air mail, 

Official, Invoice tag, security. 

c. Kertas-kertas ukuran kuarto menggunakan sampul: Drug, Card, Visiting card 

Ukuran-ukuran sampul: 

a. Sampul persegi panjang berukuran 22,9 x 10,2 cm 

b. Sampul persegi empat berukuran 12,5 x 15,5 cm 

c. Sampul umum dengan ukuran : 12 x 15,5 cm, 9 x 15,5 cm, 8,5 x 15 cm 

d. Sampul dinas dengan ukuran : 10,5 x 23 cm, 11,5 x 8 cm, 12,5 x 26 cm 

e. Sampul cetakan ada yang berukuran :15,5 x 23 cm, 19 x 30 cm, 25 x 26 cm 

f. Sampul karton berukuran 7 x 10 cm 

g. Sampul kilat berukuran 15 x 10,5 cm 

Penulisan pada sampul surat yang tepat adalah: 

a. Disebelah kiri atas sampul 

b. Disebelah bawah sampul untuk alamat dan nama yang dituju 

c. Disesuaikan dengan bentuk surat, misalnya surat berbentuk lurus pada 

sampulpun harus ditulis lurus. Contoh : 
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1). Bentuk lurus (block style) 

 

 

 

 

 

2) Bentuk lekuk (indented style) 

 

 

 

 

 

 
 

    Gambar 2.2 Penulisan Alamat Pada Sampul Surat 
 

3. Lipatan Surat 

 Agar surat dapat yang dikirim rapi, kertas surat harus dilipat, sehingga 

sesuai dengan ukuran sampul surat yang dipergunakan. Ada beberapa teknik 

melipat surat yang efisien dengan menggunakan kertas ukuran A4,  di antaranya: 

a   Lipatan Tunggal (Single Fold) 

Caranya  : Kertas dibagi dua bagian sama besar, lalu dilipat. 

  b   Lipatan Baku  (Standart Fold) 

Caranya  :  Kertas dibagi tiga bagian sama besar (Bagian 1, 2, dan 3) lalu 

dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3 semuanya dilipat ke arah bagian 2 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
Jalan Merpati No.30 

Jakarta 
  12cm    PT Mulya Jaya 
      Jalan Otista No. 23 

Jakarta 
15cm 

 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
Jalan Merpati No.30 

Jakarta 
 

  12cm    PT Mulya Jaya 
       Jalan Otista No. 23 

Jakarta 
15cm 
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  c   Lipatan Baku Rendah (Low Standart Fold) 

Caranya  :  Kertas dibagi tiga bagian, dua bagian sama besar dan satu bagian 

lebih kecil, kemudian kertas dilipat. 

  d   Lipatan Akordion (Accordion Fold) 

Caranya   :  Kertas dibagi tiga sama besar (bagian 1, 2, dan 3) kemudian 

bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. 

  e   Lipatan Akordion Rendah (Low Accordion Fold) 

Caranya  :  Kertas dibagi 3 bagian (bagian 1 dan 2 sama besar dan bagian 3 

lebih kecil).  Bagian 1 dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. 

  f   Lipatan Perancis (French Fold) 

Caranya : Kertas dibagi dua sama besar kemudiam dilipat (lipatan ke 1).  

Lipatan ke 1 dilipat kembali sama besar sehingga menghasilkan lipatan ke 2 

  g   Lipatan Baron (Baronial Fold) 

Caranya  :  Kertas dibagi dua sama besar kemudian dilipat (lipatan ke 1), 

kemudian lipatan ke 1 dibagi tiga sama beberapa (bagian 1, 2, dan 3).  Bagian 

1 dilipat ke kiri dan bagian 2 dilipat ke kanan. 

  h  Lipatan Sejajar Ganda  (Paralel Double Fold) 

Caranya  :   Kertas dibagi dua sama besar kemudian dilipat  (lipatan ke 1).  

Lipatan ke 1 dibagi 2 sama besar kemudian dilipat (lipatan ke 2) 

 

2.4     Kerangka Berfikir 

Kompetensi Dasar Melakukan Surat Menyurat merupakan kompetensi 

yang bersifat teoritis dan aplikatif sehingga pembelajaran perlu melibatkan siswa 
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supaya lebih mudah memahami materi. Sifat teoritis disini dapat terlihat dari 

materi pengertian surat menyurat, tata cara penulisan surat dan penjelasan 

mengenai jenis-jenis surat dan sampul. Aplikatif disini dapat terlihat ketika siswa 

diminta untuk menulis alamat dalam sampul surat atau saat siswa memilih 

ukuran-ukuran kertas. Melihat dari karakteristik kompetensi dasar surat menyurat 

yang bukan hanya berupa hafalan atau hanya praktek tapi kombinasi keduanya, 

maka guru membutuhkan model pembelajaran yang lebih melibatkan siswa dalam 

proses pembelajaran supaya siswa lebih mudah memahami materi yang diberikan 

oleh guru. 

Model pembelajaran yang selama ini masih digunakan oleh guru adalah 

model konvensional. Model ini hanya berupa ceramah dan tanya jawab. Dengan 

model pembelajaran yang seperti itu, tentu saja kurang cocok apalagi untuk materi 

yang bersifat teoritis dan aplikatif. Model pembelajaran yang konvensional jarang 

melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga siswa sulit memahami materi 

karena siswa tidak diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan siswa lain 

sehingga tiap ada kesulitan mereka hanya berdiam diri dan jarang dari mereka 

yang berani bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan. 

Suatu model pembelajaran yang cocok untuk kompetensi  dasar surat 

menyurat adalah suatu model pembelajaran yang ikut melibatkan siswa dalam 

proses pembelajarannya. STAD merupakan salah satu model pembelajaran 

kooperatif yang paling baik diterapkan dalam kompetensi dasar surat menyurat 

karena model pembelajaran ini secara aktif melibatkan keaktifan siswa dalam 

proses belajarnya. Penerapakan model pembelajaran STAD ini bertujuan untuk 
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memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain 

dalam menguasai materi yang diajarkan oleh guru. Dalam model pembelajaran  

STAD ini guru hanya memberikan materi secara garis besarnya saja kemudian 

siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing.  

Langkah-langkah dalam pelaksanaan materi pelajaran yang sudah dirancang 

sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran. Setelah materi yang disampaikan guru 

selesai siswa dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang siswa yang 

terdiri dari siswa pandai, sedang dan kurang selanjutnya guru memberikan bimbingan 

pada siswa yang mengalami kesulitan  pada saat diskusi kelompok berlangsung, 

setelah setiap anggota kelompok menguasai materi yang sudah dipelajari kemudian 

salah satu dari anggota kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok. Kegiatan selanjutnya siswa mengerjakan tes individu. Dari tes individu 

dan skor perkembangan tim akan didapatkan skor perkembangan setiap anggota. 

Skor tim diumumkan pada pertemuan setelah tes individu. Kemudian guru 

memberikan penghargaan bagi tim yang memperoleh skor tertinggi. 

Penggunakan model pembelajaran STAD dalam proses pembelajaran akan 

lebih melibatkan keaktifan siswa karena siswa diharuskan belajar dan bekerja dalam 

kelompok untuk memahami materi pelajaran bersama teman-teman sekelompoknya. 

Dengan belajar bersama dengan siswa yang lain dalam kelompok maka materi akan 

semakin mudah untuk dimengerti oleh siswa karena siswa hanya perlu bertanya 

kepada teman sekelompok saat mengalami kesulitan dalam memahami materi. Ketika 

materi telah dipahami ketuntasan belajar siswa diharapkan lebih dari 75% siswa 

mendapatkan nilai diatas kriteria ketuntasan minimal yaitu 7,0. 
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Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran dalam pembelajaran STAD 
1. Presentasi guru 
2. Siswa dibagi dalam kelompok 
3. Siswa mengerjakan soal kelompok 
4. Diskusi siswa dalam anggota kelompok 
5. Presentasi salah satu kelompok 
6. Siswa mengerjakan tes individu 
7. Skor perkembangan siswa 
8. Pemberian pengahargaan kelompok 

Materi Surat Menyurat 
Pengertian surat 
Kelebihan,tugas dan fungsi surat 
Bahasa surat 
Bagian dan bentuk surat 
Perlengkapan surat 
  

Tercapai ketuntasan 
belajar siswa (85% siswa 

mendapat nilai diatas 7,00) 

Aktifitas guru dalam pembelajaran 
1. Guru menyiapkan materi pelajaran 

menggunakan model pembelajaran 
STAD 

2. Guru mempresentasikan materi 
3. Guru membentuk diskusi kelompok 
4. Guru mengatur jalannya presentasi  
5. Guru mengadakan tes evaluasi 
6. Guru menghitung skor 

perkembangan  

Aktifitas siswa dalam pembelajaran 
1. Perhatian siswa dalam proses 

pembelajaran 
2. Keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pertanyaan dan 
pendapat 

3. Keaktifan siswa dalam diskusi 
4. Kemampuan dalam presentasi 
5. Kejujuran siswa dalam mengerjakan 

evaluasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). PTK yaitu sebagai bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku 

tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas dan 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan 

yang sengaja dimunculkan dan terjadi di dalam kelas secara bersama. Penelitian 

Tindakan Kelas memiliki empat tahap dalam tiap siklusnya, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan dan tindakan, pengamatan dan refleksi.  

 

3.2     Faktor yang Diteliti 

1. Faktor Siswa 

Kegiatan belajar siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

pada kelas dengan treatment STAD dan model konvensional untuk kelas dengan 

treatment konvensional. Alasan digunakannya kelas konvensional dalam 

penelitian ini adalah kelas ini hanya digunakan untuk melihat kondisi 

pembelajaran di kelas sebelum diadakannya pembelajaran dengan treatment 

STAD dan juga peneliti ingin menunjukkan seberapa besar presentase 

peningkatan nilai siswa dengan menggunakan model konvensional dan yang  

menggunakan model STAD. 
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2. Faktor Guru 

Materi pelajaran yang dipersiapkan dan strategi pembelajaran yang 

diterapkan guru, sehingga dalam pembelajaran, siswa dapat memahami materi. 

3. Faktor Hasil Belajar  

Hasil belajar siswa yang dicapai setelah diberikan treatment  baik dengan 

menggunakan model STAD maupun model konvensional. 

 

3.3   Rancangan prosedur penelitian 

Prosedur penelitian tindakan ini terdiri dari dua siklus dengan setiap siklus 

meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan tindakan, pengamatan dan refleksi. 

Adapun rencana tindakan yang dilakukan untuk setiap siklus akan dijabarkan 

sebagai berikut : 

3.3.1 Rancangan Siklus I 

1. Perencanaan 

Tahap pertama yang dilakukan adalah observasi awal dan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan pembelajaran yang 

mencakup rumusan tujuan pembelajaran sampai dengan penilaian untuk mengukur 

keberhasilan belajar siswa. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut: 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD untuk kelas dengan treatment STAD dan 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model konvensional 

untuk kelas dengan treatment konvensional. 



50 

 

b. Membuat lembar observsi untuk mengamati proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran STAD baik untuk kelas dengan treatment STAD 

maupun kelas dengan treatment konvensional. 

c. Menyusun pembentukan kelompok-kelompok berdasarkan model 

pembelajaran STAD. 

d. Membuat lembar diskusi siswa untuk tiap-tiap  kelompok. 

e. Membuat lembar evaluasi siklus I. 

2. Pelaksanaan dan tindakan 

Pada tahap ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk kelas  

dengan model kooperatif STAD  sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang telah disiapkan pada tahap perencanaan meliputi: 

b. Guru melaksanakan kegiatan dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. 

c. Guru menerangkan secara garis besar mengenai materi pokok peranan surat 

menyurat, tujuan penulisan surat, fungsi surat, jenis dan bagian surat serta 

bahasa surat dan memberi  kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

d. Guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar terdiri dari 4-5 siswa. 

e. Guru membagikan lembar diskusi siswa pada tiap-tiap  kelompok. 

f. Guru meminta perwakilan siswa mempresentasikan hasil dikusi. 

g. Guru melakukan evaluasi untuk perhitungan skor individu dan untuk 

menentukan penghargaan kelompok. 

h. Guru memotivasi agar mempelajaran dan menyiapkan materi untuk 

pertemuan berikutnya. 
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Untuk kelas dengan treatment konvensional, pembelajaran dimulai 

dengan guru menerangkan materi kepada siswa kemudian siswa diberi 

kesempatan untuk bertanya setelah selesai kemudian siswa diberi tugas individu 

untuk dikerjakan dikelas. Setelah selesai guru menutup pelajaran dan memotivasi 

siswa agar belajar untuk evaluasi siklus I. 

3. Pengamatan 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan perangkat sebagai berikut: 

a. Lembar observasi yang dipegang oleh guru berupa hasil tes dan lainnya untuk 

mengamati hasil pekerjaan baik kelompok maupun individu. 

b. Lembar observasi yang dipegang oleh peneliti digunakan untuk mengamati 

jalannya penelitan tindakan. 

4. Refleksi 

Hasil yang didapat dalam tahap pengamatan dikumpulkan dan dianalisis. 

Hal ini dimaksudkan untuk mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang 

timbul dalam pelaksanaan tindakan sehingga diperoleh refleksi kegiatan yang 

telah ditentukan. Hasil analisis data yang dilaksanakan pada tahap ini akan 

digunakan sebagai acuan untuk merencanakan siklus selanjutnya. 

3.3.2   Rancangan Siklus II 

1.  Perencanaan 

Tahap pertama yang dilakukan adalah penyusunan rencana pelaksanaan 

pembelajaran sampai dengan penilaian untuk mengukur keberhasilan belajar 

siswa. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut: 



52 

 

a. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD untuk kelas dengan treatment STAD dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran untuk kelas dengan treatment model konvensional. 

b. Membuat lembar observasi untuk mengamati proses pembelajaran dengan 

model pembelajaran STAD baik untuk kelas dengan treatment STAD maupun 

kelas dengan treatment konvensional. 

c. Membuat lembar diskusi siwa untuk tiap-tiap kelompok untuk kelas dengan 

treatment STAD. 

d. Membuat lembar soal evaluasi siklus II. 

2. Pelaksanaan dan tindakan 

Pada pelaksanaan tindakan siklus II, guru melaksanakan tindakan sebagai 

berikut: 

a.   Guru melaksanakan kegiatan dengan model pembelajaran kooperatif STAD 

sesuai denga rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. 

b. Guru menerangkan secara garis besar mengenai materi bentuk-bentuk surat, 

kertas surat, lipatan surat dan sampul surat kemudian guru memberi  

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

c. Guru mebagikan lembar diskusi siswa pada tiap-tiap  kelompok. 

d. Guru menyuruh perwakilan siswa mempresentasikan hasil dikusi dan 

kelompok lain menanggapi. 

e.  Guru memberikan soal individu. 

f.  Guru melakukan evaluasi untuk perhitungan skor individu dan untuk 

menentukan penghargaan kelompok. 

g.   Guru memotivasi agar mempelajari materi untuk pertemuan berikutnya. 
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Untuk kelas dengan treatment konvensional, pembelajaran dimulai dengan 

guru menerangkan materi kepada siswa kemudian siswa diberi kesempatan untuk 

bertanya setelah selesai kemudian siswa diberi tugas individu untuk dikerjakan 

dikelas. Setelah selesai guru menutup pelajaran dan memotivasi siswa agar belajar 

untuk evaluasi siklus I. 

3. Pengamatan 

Pada tahap ini dilaksanakan pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan 

dengan menggunakan perangkat sebagai berikut: 

a.   Lembar observasi yang dipegang oleh guru berupa hasil tes dan lainnya untuk 

mengamati hasil pekerjaan baik kelompok maupun individu. 

b.   Lembar observasi yang dipegang oleh peneliti digunakan untuk mengamati 

jalannya penelitan tindakan. 

4. Refleksi 

Hasil yang didapat dalam tahap pengamatan dikumpulkan dan dianalisis. Hal 

ini dimaksudkan untuk mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang timbul 

dalam pelaksanaan tindakan sehingga diperoleh refleksi kegiatan yang telah 

ditentukan. 

Arikunto (2009:20) menyatakan bahwa “bentuk penelitian tindakan tidak 

pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi selalu harus berupa rangkaian kegiatan 

yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus”. Apabila sudah diketahui letak 

keberhasilan dan hambatan dari tindakan siklus I, guru dan peneliti menentukan 

rancangan siklus kedua untuk menguatkan apakah guru akan mengulangi kesuksesan 

untuk meyakinkan hasil atau akan memperbaiki langkah terhadap hambatan yang 
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ditemukan. Jika telah selesai siklus II dan guru belum merasa puas dapat dilanjutkan 

ke siklus berikutnya. 

Kegiatan setiap siklus dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kegiatan Tiap Siklus 
 
 

3.4   Metode Pengumpulan Data 

1.  Metode observasi 

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran 

yang berlangsung, yaitu mengamati aktivitas guru dan siswa saat diterapkannya 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif STAD. 

Metode observasi ini digunakan untuk mengamati proses pembelajaran 

yang berlangsung yaitu mengamati aktivitas guru dan siswa saat diterapkannya 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif  tipe STAD, antara lain: 

permasalahan 

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi 

Apabila 
masalah belum 
terselesaikan 

Perencanaan 
tindakan 

Perencanaan 
tindakan 2 

Pengamatan/pengumpulan 
data I 

Refleksi I 

Perencanaan 
tindakan 

Pelaksanaan 
tindakan 2 

Pengamatan/pengumpulan 
data II 

Refleksi II 

Dilanjutkan ke 
sklus berikutnya 



55 

 

a. Lembar observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui dan memperoleh 

tentang kegiatannya dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif 

STAD  dalam proses pembelajaran. 

b. Lembar aktivitas belajar siswa yaitu kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran dilihat dari kesungguhan, kesiapan, proses selama diskusi, dll. 

2. Metode tes 

Metode tes ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang hasil belajar 

kognitif siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes bentuk 

pilihan ganda yang terdiri dari 5 option yang dilakukan siswa pada evaluasi 

siklus I dan siklus II. 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

daftar nama siswa, daftar hasil belajar siswa (nilai evaluasi tiap akhir siklus) 

dan berupa foto proses pembelajaran siswa baik untuk kelas dengan treatment 

STAD maupun untuk kelas dengan treatment konvensional. 

 

3.5     Metode Analisis Data 

Tindakan peneliti dapat menggunakan analisis yaitu: 

1. Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. 

2. Data kualitatif  yaitu data yang berupa informasi berbentuk kalimat yang 

memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman 

terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau sikap siswa terhadap 
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model pembelajaran yang baru (afektif), aktifitas siswa mengikuti pelajaran, 

perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, motivasi belajar dan 

sejenisnya dapat dianalisis secara kualitatif. 

Data yang dihitung dengan menggunakan teknik kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

a. Data nilai hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

∑ jawaban benar 

∑ seluruh soal 

  (Slameto dalam Mahfudoh 2009:55) 

b. Data aktivitas siswa dan kinerja guru dihitung dengan rumus: 

∑ skor perolehan 

∑ skor maksimum 

(Sudjana dalam Mahfudoh, 2009:55)  

c. Data tentang ketuntasan belajar 

Ketuntasan belajar dihitung dengan menggunakan rumus deskriptif 

presentase sebagai berikut: 

   n 

N 

n = nilai yang diperoleh 

N = jumlah nilai total (skor ideal) 

% = presentase yang diperoleh (Arikunto, 2007:234) 

Merekapitulasi nilai ulangan harian sebelum dilakukan tindakan dan nilai tes 

akhir siklus I dan siklus II. 

Tingkat penguasaan = X 
100

X 100% Nilai  
=

% = x 100% 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Hasil Penelitian 

4.1.1    Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Widya Praja Ungaran yang 

beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 63 Ungaran Kabupaten Semarang. SMK 

Widya Praja Ungaran memiliki empat program keahlian yaitu Akuntansi, 

Administrasi Perkantoran, Busana Butik dan Jasa Boga. Jumlah kelas yang 

terdapat di SMK Widya Praja Ungaran terutaman untuk kelas X program keahlian 

administrasi perkantoran ada 2 kelas dengan jumlah 85 siswa. 

Berdasarkan observasi awal di SMK Widya Praja Ungaran diperoleh data 

bahwa pembelajaran melakukan prosedur administrasi belum optimal, hal ini 

terlihat dari rata-rata nilai ulangan harian siswa yang masih di bawah kriteria 

ketuntasan minimal untuk mata pelajaran produktif yaitu 7,0. Penyampaian materi 

oleh guru masih dilakukan dengan model konvensional, siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat penjelasan dari guru tanpa ikut berperan aktif.  

Dalam penelitian ini kelas X program keahlian administrasi perkantoran 

dibagi dalam dua kelas yaitu kelas dengan treatment STAD yaitu kelas X AP1 

dengan jumlah 43 siswa yaitu 5 siswa putra dan 38 siswa putri dan kelas dengan 

treatment konvensional yaitu kelas X AP2 dengan jumlah 42 siswa yaitu 5 siswa 

putra dan 37 siswa putri. Alasan digunakannya kelas AP 1 sebagai kelas dengan 
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treatment STAD adalah beragamnya karakter yang terlihat dalam kelas tersebut 

dan rentang nilai siswa di kelas AP 1 lebih jauh dari pada kelas AP 2. Hal ini akan 

sangat cocok untuk model pembelajaran STAD karena STAD menginginkan 

adanya keanekaragaman sifat, kecerdasan dan tingkah laku menjadi satu tim 

belajar.   

4.1.2    Hasil Penelitian Siklus 1 

Siklus I pada kelas dengan model konvensional dilaksanakan 2 kali 

pertemuan, masing-masing terdiri dua jam pelajaran dengan satu jam pelajaran 

terdiri dari 45 menit. Pelaksanaan siklus I dibagi menjadi beberapa tahap yaitu: 

1.  Hasil Penelitian Siklus I Kelas dengan Treatment Konvensional  

a. Perencanaan 

Penelitian siklus I untuk kelas dengan treatment konvensional dilakukan 

pada hari Selasa, 31 Juni 2011 dengan alokasi waktu 2 X 45 menit dan hari Rabu, 

1 Juli 2011 dengan alokasi waktu  2 X 45 menit. 

Untuk persiapan mengajar guru dan peneliti telah menyiapkan rencana 

pembelajaran, lembar observasi, kisi-kisi soal tes evaluasi dan soal evaluasi. 

Selain itu juga memberitahukan kelas AP 2 akan menjadi kelas dengan treatment 

konvensional.  Dalam tahap perencanaan guru juga mengupayakan agar kondisi 

kelas dapat terkendali sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara lancar 

sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun sebelumnya. 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini pembelajaran di kelas dengan treatment konvensional 

pada tanggal 31 Juni 2011 guru menggunakan model konvensional. Seperti biasa 
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pertama guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan appersepsi, guru 

menyampaikan materi pelajaran mengenai pengertian surat, kelebihan surat, 

fungsi dan tujuan pembuatan surat, dan jenis-jenis surat kemudian guru dan siswa 

sama-sama membuat kesimpulan mengenai materi dan guru memberikan tugas 

secara individu pada siswa. Selama proses pembelajaran banyak siswa yang ramai 

sendiri karena bosan mendengarkan ceramah dari guru ada juga yang masih 

bermain HP atau mengantuk di kelas. Guru juga tidak mengawasi siswa dalam 

mengerjakan tugas. Hal ini membuat para siswa tidak mengerjakan tugasnya 

secara individu akan tetapi saling mencontek satu sama lain antar teman. Kondisi 

di kelaspun menjadi ramai. Setelah guru masuk ke kelas, guru menanyakan 

apakah tugas sudah selesai atau belum kemudian guru menyuruh siswa untuk 

mengumpulkan tugas dan menutup pelajaran. Pada pertemuan kedua tanggal 1 

Juli 2011 saat guru masuk kelas sebagian siswa telah siap menerima pelajaran 

kemudian guru dan siswa membahas tugas yang diberikan oleh guru, guru 

melanjutkan materi pelajaran mengenai bagian surat dan bahasa surat, dilanjutkan 

dengan pembuatan kesimpulan secara garis besar pembelajaran yang telah 

dilakukan kemudian dilanjutkan dengan pemberian soal evaluasi siklus I. Soal 

evaluasi terdiri dari 20 soal dengan 5 option yang harus dikerjakan oleh masing-

masing siswa. Pada saat itu para siswa tidak setuju diadakan evaluasi akan tetapi 

guru tetap melaksanakan evaluasi. Saat dilakukannya evaluasi beberapa siswa 

masih saling mencontek satu sama lain. Adapun proses pembelajaran kelas 

dengan treatment konvensional dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.1 Proses Pembelajaran Kelas dengan Treatment Konvensioanal 
Siklus I 

 

c. Pengamatan  

1) Data Observasi Aktivitas Siswa 

Pengamatan siklus I dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa siklus I 

pada kelas dengan treatment konvensional diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Aktivitas Belajar Belajar Afektif dan Psikomotorik Siswa pada 
Kelas  dengan Treatment Konvensional Siklus I 

No Indikator atau Aspek Yang Dinilai Penilaian  
1 2 3 4 5 

Aktivitas Belajar Afektif  
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mangajar   √   
2 

 
Perhatian siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran    √  

3 Keaktifan siswa dalam menyampaikan 
pertanyaan integrasi materi   √   

4 Semangat dan kesungguhan siswa 
selama proses pembelajaran    √  

5 Keaktifan siswa bekerja sama dalam 
diskusi kelompok untuk 
menyelesaikan soal  √    

6 Kejujuran dalam mengerjakan evaluasi √ 
Aktivitas Belajar Psikomotorik 

7 Kemampuan siswa menganalisa 
masalah dalam diskusi kelompok 
untuk mencari penyelesaiannya  √    

8 Kemampuan mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas   √   

9 Banyaknya siswa yang bertanya 
maupun memberi sanggahan kepada 
kelompok lain pada saat presentasi  √    

10 Kemampuan berpikir siswa dalam 
menjawab pertanyaan kelompok lain   √   

Jumlah  3 5 2 
Jumlah skor 6 15 8 

Jumlah skor maksimal 50 
Sumber: Pengamatan Aktivitas Belajar Afektif dan Psikomotorik Kelas dengan 

Treatment Konvensional Siklus I 
 
 
Presentase skor = % =            x 100% 

=  29/50 x 100% 

= 58 % 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 58% siswa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

  n 
 N 
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konvensional. Seperti hasil yang terdapat dalam tabel bahwa keaktifan 

bekerjasama dalam diskusi, kemampuan siswa dalam menganalisa soal dalam 

diskusi dan jumlah siswa yang bertanya maupun yang memberi sanggahan 

masih kurang karena tugas dari guru mereka kerjakan dengan saling mencontek. 

Untuk kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar, keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pertanyaan, kemampuan mempresentasikan hasil diskusi, 

kemampuan berpikir siswa dalam menjawab pertanyaan, kejujuran dalam 

mengerjakan tugas individu sudah cukup baik dilakukan oleh siswa. Sedangkan 

untuk perhatian dan semangat mengikuti pelajaran telah dilaksanakan secara 

baik oleh siswa.  

2) Data Hasil Observasi Kinerja Guru 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru selama proses belajar mengajar. Kinerja guru dalam pembelajaran pada 

siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 Kinerja Guru Pada Siklus I Kelas Treatment Konvensional 

No Aspek yang diamati Penilaian  
1 2 3 4 5 

1 Kemampuan membuka pelajaran 
  a.  Guru melakukan apersepsi   √   
  b. Guru memotivasi siswa    √  
  
  

c. Guru menyampaikan tujuan  
    pembelajaran yang akan dicapai 

  √   

2 Kemampuan menggunakan model pembelajaran 
  
  

a. Kemampuan menerapkan model STAD  
    dalam pembelajaran  

  √   

  
  

b. Ketepatan menggunakan model STAD  
    dalam pembelajaran 

   √  

3 Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi pelajaran) 

  
a. Kemampuan dalam menyampaikan 

konsep  materi 
   √  

  
b. Kejelasan dalam menyampaikan konsep 

materi 
  √   

4 Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa 

  
a. Kemampuan menjawab pertanyaan 

siswa 
  √   

  
b. Kemampuan memberikan bantuan 

kepada kelompok yang membutuhkan 
  √   

5 Kemampuan menggunakan waktu  

  
a. Ketepatan waktu menyampaikan 

konsep materi 
  √   

  
b. Ketepatan dalam waktu melaksanakan 

diskusi 
 √    

6 Kemampuan mengelola kelas  

  
a. Kemampuan mengontrol jalannya  

diskusi 
 √    

  

b. Kemampuan mengendalikan keadaan 
kelas 

   √  

c. Kemampuan mengatur jalannya diskusi  √    
7 Kemampuan menutup pelajaran  

  
  

a. Menyampaikan kembali materi  
    yang sudah didiskusikan  

  √   

  b. Guru memberikan kesimpulan   √   
8 Kemampuan melaksanakan evaluasi  

  a. Guru melaksanakan evaluasi siklus I   √   
  b. Memberikan penghargaan kepada siswa  √    

Jumlah   4 10 4  
Jumlah skor  8 30 16  

Jumlah skor maksimal 50 
Sumber : Hasil Pengamatan Kinerja Guru Kelas dengan Treatment Konvensional siklus I 
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=  54/90 x 100% 

=  60 % 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% 

kemampuan guru aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran 

konvensional terlihat bahwa guru kurang mampu membentuk kelompok belajar 

yang memungkinkan siswa untuk saling bekerjasama dalam belajar. Guru hanya 

mengajar dan memberikan soal secara klasikal untuk seluruh kelas. Selain itu guru 

juga sangat kurang dalam memberikan penghargaan kepada siswa yang mencoba 

untuk menjawab pertanyaan, hal ini membuat siswa enggan mencoba untuk 

menjawab kembali pada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang diberikan oleh guru.  

3) Data Hasil Belajar Sebelum dan Sesudah Siklus I  

Pada kelas konvensional penilaian hanya didasarkan pada pengerjaan 

soal evaluasi. Hasil nilai siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

  Tabel 4.3 Hasil Belajar Siswa Sebelum dan Akhir Siklus I Kelas dengan 
Treatment Konvensional 

No Hasil tes Kelas Treatment Konvensional 
Skor awal Evaluasi Siklus I  

1 Nilai tertinggi 80 80 
  2 Nilai terendah 50 55 
3 Rata-rata nilai 62,5 67,5 
4 Jumlah siswa yang tuntas 25 28 
5 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
17 14 

6 Ketuntasan (%) 59,52% 66,67% 
Sumber : Data hasil belajar siswa kelas konvensional yang diolah 

Berdasarkan hasil tes evaluasi siklus I, pada kelas yang menggunakan 

model pembelajaran yang konvensional, secara klasikal ketuntasan belajar siswa 
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mengalami peningkatan dimana jumlah siswa sebanyak 42 siswa dalam skor 

awal yang tidak tuntas sebanyak 18 siswa sedangkan pada akhir evaluasi siklus I 

anak yang belum tuntas ada 14 anak. Batas ketuntasan siswa disini dilihat dari 

kriteria ketuntasan minimal untuk pelajaran produktif  yaitu 7,0. Seperti yang 

dapat dilihat dalam tabel bahwa peningkatan ketuntasan belajar klasikal pada 

kelas dengan treatment konvensional yaitu dari 59,52% menjadi 66,67%. 

d. Refleksi  

Siklus I merupakan siklus awal, suasana dalam pembelajaran belum ada 

perkembangan yang cukup berarti. Artinya ada siswa masih banyak yang ramai dan 

kurang memperhatikan penjelasan dari guru keberanian siswa untuk bertanya atau 

berpendapat juga belum terlihat. Pada kelas dengan treatment konvensional suasana 

pembelajaran terlihat sangat tidak kondusif, terlihat dari pengamatan hasil belajar 

afektif dan psikomotorik sebesar 58% dan aktivitas guru sebesar 60%.  

Secara keseluruhan hasil pelaksanaan siklus I pada kelas dengan 

treatment konvensional adalah sebagai berikut: 

1) Pembelajaran terkesan monoton dan membosankan. Pada awal 

pembelajaran siswa lebih tenang akan tetapi saat pembelajaran berlangsung 

siswa mulai gaduh dan banyak berbicara sendiri. Hal ini mengakitbatkan 

guru sulit menyampaikan materi. 

2) Dalam pembelajaran, guru tidak membentuk kelompok belajar sehingga 

siswa harus belajar dan menyelesaikan masalah secara individu. 

3) Berdasarkan hasil tes siklus I diperoleh rata-rata 67,5 dan ketuntasan 

klasikal 66,67%. 
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2. Hasil Penelitian Siklus I Kelas dengan Treatment STAD 

a. Perencanaan  

Pada kelas dengan treatment STAD dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 

Juli 2011 dengan waktu 3 X 45 menit dan hari Kamis tanggal 2 Juli 2011 dengan 

waktu 1 X 45 menit. 

Untuk persiapan mengajar guru dan peneliti telah menyiapkan rencana 

pembelajaran, lembar observasi, kisi-kisi soal tes evaluasi dan daftar nama-nama 

kelompok. Daftar nama kelompok perlu direncanakan terlebih dahulu karena 

dalam model pembelajaran STAD para siswa harus memiliki skor awal yang 

nantinya akan digunakan untuk membuat kelompok yang bersifat heterogen. 

Skor awal dibuat oleh guru dari nilai dari nilai siswa sebelum dikenai model. 

Selain itu juga memberitahukan pada siswa AP 1 bahwa siswa dikelas tersebut 

akan menjadi kelas dengan treatment STAD.  Dalam tahap perencanaan guru 

juga mengupayakan agar kondisi kelas dapat terkendali sehingga proses 

pembelajaran dapat berjalan secara lancar sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang telah disusun sebelumnya. 

b. Pelaksanaan dan Tindakan 

Pada kelas dengan treatment STAD, guru menyampaikan tentang 

bagaimana cara kerja model pembelajaran STAD yang akan diterapkan pada 

proses pembelajaran kemudian siswa. Pembelajaran kemudian dilanjutkan 

dengan pemberian appersepsi dengan menunjukkan surat pada siswa dan tujuan 

pembelajaran pada siswa. 
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Setelah siswa mengetahui secara umum bagaimana bentuk surat dan siswa 

mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dilakukan maka pembelajaran 

kemudian dilakukan sesuai model pembelajaran STAD yaitu pertama guru 

menyampaikan secara garis besar mengenai materi dengan menunjukkan satu surat 

kemudian mulai membahas pengertian surat, kelebihan surat, tujuan penulisan surat, 

fungsi surat, bagian surat dan bahasa surat, kemudian guru menunjukkan satu lagi 

surat yang berbeda jenis dari surat yang pertama ditunjukkan (surat dinas) yaitu 

surat niaga dan guru mulai menjelaskan jenis-jenis surat.  

Kegiatan selanjutnya guru membagi siswa menjadi 10 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang. Pembentukan kelompok 

dilakukan oleh guru dengan membagi kelompok berdasarkan tingkat kecerdasan 

anak. Tiap kelompok terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan 

kurang. Pada saat diumumkannya kelompok para siswa menjadi ramai karena 

para siswa ingin memilih sendiri para kelompoknya akhirnya guru 

menyampaikan kembali bahwa tujuan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran STAD adalah agar dapat bekerjasama dengan siapapun meskipun 

dari latar belakang yang heterogen dengan berbagai tingkatan kecerdasan siswa. 

Pada akhirnya siswa akan dapat saling membantu dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru dan sama-sama mendapatkan nilai yang baik. Setelah guru 

memberikan penjelasan akhirnya para siswa mau menerima dan mau belajar 

sesuai kelompok yang telah ditentukan guru. 

Langkah selanjutnya adalah guru memberikan 1 lembar diskusi siswa 

(LDS) pada setiap kelompok yang dikerjakan oleh siswa secara kelompok. 
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Selama diskusi berlangsung guru belum memantau kerja dari masing-masing 

kelompok, hanya kelompok yang bertanya yang diberi bimbingan dan belum 

membimbing semua siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini  terlihat masih ada 

beberapa siswa yang berjalan-jalan melihat hasil perkerjaan kelompok lain, 

sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan LDS menjadi lama.  

Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas kelompoknya, maka 

masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok. Presentasi 

dilakukan dengan memanggil siswa secara acak, agar semua siswa selalu siap 

apabila ditunjuk oleh guru untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Pada 

siklus I kelompok yang maju adalah kelompok 9, kelompok 5, dan kelompok 8. 

Setelah beberapa perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil dari 

diskusi kelompoknya, kemudian guru merangkum hasil diskusi siswa dan 

meluruskan konsep yang masih keliru dan menambahkan materi yang belum 

disebutkan oleh siswa. Guru juga menguatkan materi-materi yang penting untuk 

memastikan siswa telah siap mengerjakan soal evaluasi siklus I. 

Setelah pembelajaran selesai, guru menutup pelajaran dengan 

memberikan motivasi dan menginformasikan pada siswa untuk benar-benar 

belajar dirumah untuk mempersiapkan diri untuk mengerjakan tes evaluasi siklus 

I pada pertemuan berikutnya. Pada awal dilakukannya model pembelajaran di 

kelas guru tampak tidak terbiasa dengan model tersebut hal ini terlihat dari guru 

yang tidak dapat mengatur jalannya diskusi dengan baik dan belum memberikan 

penghargaan pada siswa setelah siswa maju presentasi padahal penghargaan 

adalah faktor penting dalam model STAD. 
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Pada pertemuan berikutnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2011, diadakan tes 

evaluasi siklus I. Pemberian soal evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran STAD. Soal yang 

digunakan berupa soal pilihan ganda yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan 5 

option. Soal evaluasi harus dikerjakan oleh siswa secara individu, antara siswa satu 

dengan yang lain tidak boleh saling membantu atau bekerja sama. Dalam 

pelaksanaan evaluasi siklus 1 guru telah memperingatkan siswa yang sedang 

mencontek. Hal ini membuktikan bahwa guru telah cukup baik dalam melakukan 

evaluasi meskipun guru belum berkeliling untuk memeriksa pekerjaan siswa. Hasil 

tes evaluasi akan menentukan skor rata-rata siswa baik secara kelompok  maupun 

individu sehingga akan diketahui kelompok yang nilainya tertinggi. Setelah selesai 

mengerjakan soal dan mengumpulkan jawaban soal evaluasi kemudian guru 

menutup pelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Adapun proses 

pembelajaran pada kelas treatment STAD dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 
Gambar 4.2 Proses Pembelajaran Kelas dengan Treatment STAD Siklus I 
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c. Pengamatan 

1) Data Observasi Aktivitas Siswa 

Pada awal dilakukannya model pembelajaran STAD para siswa masih 

belum terbiasa dengan model ini, sebagian dari siswa masih terbiasa dengan 

model pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru meskipun pada awal 

pembelajaran guru telah menerangkan cara kerja pembelajaran STAD. 

Pengamatan aktivitas belajar afektif dan psikomotorik siswa pada kelas dengan 

treatment STAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.4 Aktivitas Belajar Afektif dan Psikomotorik Siswa pada Kelas 
dengan Treatment STAD Siklus I 

No Indikator atau Aspek Yang Dinilai Penilaian  
1 2 3 4 5 

Aspek Belajar Afektif  
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mangajar   √   
2 Perhatian siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran    √  
3 Keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pertanyaan   √   
4 Semangat dan kesungguhan siswa 

selama proses pembelajaran    √  
5 Keaktifan siswa bekerja sama dalam 

diskusi kelompok untuk 
menyelesaikan soal    √  

6 Kejujuran mengerjakan tugas 
individu   √   

Aktifitas Belajar Psikomotorik 
7 Kemampuan siswa menganalisa 

masalah dalam diskusi kelompok 
untuk mencari penyelesaiannya    √  

8 Kemampuan mempresentasikan 
hasil diskusi di depan kelas   √   

9 Banyaknya siswa yang bertanya 
maupun memberi sanggahan kepada 
kelompok lain pada saat presentasi   √   

10 Kemampuan berpikir siswa dalam 
menjawab pertanyaan dari    √  
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kelompok lain 
Jumlah  5 5 

Jumlah skor 15 20 
Jumlah skor maksimal 50 

Sumber : Pengamatan Aktivitas Belajar Afektif dan Psikomotorik Kelas dengan 
Treatment STAD siklus I 

 

 
=  35 x 100% 

=  70 % 

Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% siswa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

STAD. Seperti hasil yang terdapat dalam tabel bahwa kesiapan siswa dalam 

mengikuti kegiatan belajar, keaktifan bekerjasama dalam diskusi, jumlah siswa 

yang bertanya maupun yang memberi sanggahan dan kejujuran dalam 

mengerjakan tugas individu sudah cukup baik dilakukan oleh siswa. Hal ini 

dikarenakan para siswa baru pertama kali diberikan perlakuan menggunakan 

model pembelajaran yang baru pertama kali dilakukan oleh guru. Sedangkan 

untuk perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, semangat dan 

kesungguhan siswa selama proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam 

menyampaikan pertanyaan, kemampuan siswa dalam menganalisa masalah 

dalam diskusi, kemampuan berpikir siswa dalam menjawab pertanyaan, sudah 

baik dilakukan oleh siswa. 

2) Data Hasil Observasi Kinerja Guru 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru selama proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran 
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STAD. Pentingnya kinerja guru dalam model pembelajaran STAD ini 

diobservasi adalah apabila suatu model pembelajaran pada awalnya memang 

sudah tepat akan tetapi orang yang melakukannya tidak dapat melakukan 

pembelajaran sesuai dengan cara pelaksanaan pembelajaran maka akan sia-

sialah pembelajaran dengan suatu model tersebut. Kinerja guru dalam 

pembelajaran pada siklus I dapat dilihat pada tabel 4.3, sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5 Kinerja Guru Pada Siklus I Kelas dengan Treatment STAD 
 
No Aspek yang diamati Penilaian  

1 2 3 4 5 
1 Kemampuan membuka pelajaran 

  a.  Guru melakukan apersepsi   √   
  b. Guru memotivasi siswa    √  
  
  

c. Guru menyampaikan tujuan  
    pembelajaran yang akan dicapai 

  √   

2 Kemampuan menggunakan model pembelajaran 
  
  

a. Kemampuan menerapkan model STAD  
    dalam pembelajaran  

  √   

  
b. Ketepatan menggunakan model STAD  
    dalam pembelajaran 

   √  

3 Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi pelajaran) 

  
a. Kemampuan dalam menyampaikan 

konsep  materi 
   √  

  
b. Kejelasan dalam menyampaikan konsep 

materi 
   √  

4 Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa 

  
a. Kemampuan menjawab pertanyaan 

siswa 
   √  

  
b. Kemampuan memberikan bantuan 

kepada kelompok yang membutuhkan 
  √   

5 Kemampuan menggunakan waktu 

  
a. Ketepatan waktu menyampaikan 

konsep materi 
  √   

  
b. Ketepatan dalam waktu melaksanakan 

diskusi 
  √   

6 Kemampuan mengelola kelas 

  
a. Kemampuan mengontrol jalannya  

diskusi 
   √  
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b. Kemampuan mengendalikan keadaan 
kelas 

   √  

c. Kemampuan mengatur jalannya diskusi    √  
7 Kemampuan menutup pelajaran 

  
  

a. Menyampaikan kembali materi  
    yang sudah didiskusikan  

  √   

  b. Guru memberikan kesimpulan    √  

8 Kemampuan melaksanakan evaluasi 
  a. Guru melaksanakan tes    √  

  b. Memberikan penghargaan kepada siswa    √  
Jumlah   7 11  

Jumlah skor   21 44  
Jumlah skor total 90 

Sumber : Hasil Pengamatan Kinerja Guru Kelas dengan Treatment STAD siklus 
I 

 
= 65/90 x 100% 

= 72,2 % 

 Berdasarkan pengamatan aktivitas guru diperoleh temuan bahwa 

pengelolaan kelas terutama dalam pengelolaan diskusi belum terlaksana dengan 

baik karena guru belum sepenuhnya memahami teknik pelaksanaan model 

pembelajaran STAD jadi banyak waktu yang tidak seperti yang direncakan. 

Presentase hasil observasi terhadap guru pada siklus I sebesar 72,2%. 

Berdasarkan hasil tersebut kinerja guru dalam mengajar dengan menggunakan 

model pembelajaran STAD masih belum memenuhi kriteria sehingga diadakan 

siklus II untuk meningkatkan kinerja guru. 

2) Data Hasil Belajar Sebelum dan Sesudah Siklus I  

Dalam model pembelajaran STAD penilaian hasil belajar siswa tidak 

hanya dilakukan dengan tes evaluasi pada akhir siklus yang dikerjakan secara 

individu oleh siswa tetapi juga dinilai dari tugas kelompok yang dikerjakan 
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secara berkelompok saat proses pembelajaran berlangsung.  Penilaian kelompok 

ini diwujudkan dalam nilai perkembangan, nilai perkembangan diperoleh dari 

hasil pengingkatan nilai dasar dengan nilai kuis (nilai tes hasil belajar) pada 

pelajaran terkini. Siswa mendapatkan nilai perkembangan yang besarnya 

ditentukan dari apakah nilai tes hasil belajar siklus terkini mereka 

menyamai/melampaui nilai dasar mereka. Nilai dasar siklus I diambil dari nilai 

ulangan harian terakhir sebelum mengggunakan model pembelajaran STAD. 

Nilai perkembangan siswa pada siklus I dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 4.6 Nilai Perkembangan Siswa Kelas dengan Treatment  
Konvensional  Siklus I 

Kelompok Skor Kategori 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

22,5 
20 
20 
15 
20 

17,5 
20 
22 
16 
18 

Tim Super 
Tim Super  
Tim Super 
Tim Baik 
Tim Super 
Tim Sangat Baik 
Tim Super 
Tim Super 
Tim Sangat Baik 
Tim Sangat Baik 

Sumber : Data Nilai Perkembangan Kelompok yang diolah 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skor tim untuk siklus I ini rata-rata 

tiap kelompok telah menjadi Tim super. Tim super merupakan tingkatan tim 

yang paling tinggi karena anggota kelompok mereka telah saling membantu 

sehingga didapatkanlah predikat tim super. Dari perhitungan nilai perkembangan 

tiap kelompok diperoleh data mengenai status kelompok kooperatif yaitu 1 

kelompok bersatatus baik, yaitu kelompok 4 kemudian 3 kelompok berstatus 

sangat baik yaitu kelompok 6,9,10 dan 6 kelompok berstatus super. 
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  Tabel 4.7  Hasil Belajar Siswa Kelas dengan Treatment STAD Sebelum dan 
Sesudah Siklus I 

No Hasil tes Kelas STAD 
Skor awal Siklus 1 

1 Nilai tertinggi 80 85 
  2 Nilai terendah 40 60 
3 Rata-rata nilai 60 72,5 
4 Jumlah siswa yang tuntas 25 32 
5 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
18 11 

6 Ketuntasan (%) 58,14% 74,42% 
Sumber : Data Hasil Belajar Siswa yang diolah 

Hasil pengamatan untuk kelas yang menggunakan model pembelajaran 

STAD menunjukkan bahwa secara klasikal ketuntasan belajar mengalami 

peningkatan dimana dari jumlah siswa kelas dengan treatment STAD sebanyak 

43 siswa pada skor awal sebanyak 18 anak yang tidak tuntas setelah evaluasi 

siklus I jumlah anak yang tidak tuntas menjadi lebih sedikit yaitu 11 siswa. Jika 

dipresentasikan ketuntasan belajar siswa sebelum dan sesudah evaluasi siklus I 

yaitu 58,14% menjadi 74,42%.  

d. Refleksi  

Siklus I merupakan siklus awal, suasana dalam pembelajaran belum ada 

perkembangan yang cukup berarti. Artinya ada siswa masih ramai dan kurang 

memperhatikan penjelasan dari guru. Pada kelas dengan treatment STAD 

aktivitas belajar psikomotorik dan afektif siswa sebesar 70% dan aktivitas guru 

sebesar 72,2%. Adapun hasil pelaksanaan pada kelas dengan treatment STAD 

adalah sebagai berikut: 

a. Dalam penerapan model pembelajaran STAD, guru masih kurang menguasai 

langkah-langkah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kurang berjalan 

dengan lancar. Hal ini disebabkan guru baru pertama kali menggunakan 
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model pembelajaran ini. Dalam pembelajaran guru juga masih kurang 

memperhatikan dan membimbing kelompok dalam menyelesaikan tugas. 

Dalam hal ini guru dianjurkan untuk lebih memberi perhatian pada kelompok.  

b. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah guru dan siswa makin aktif dalam 

pembelajaran dari pada menggunakan model konvensional. Hal ini terlihat 

bahwa siswa telah aktif berdiskusi, semakin aktif dalam menjawab 

pertanyaan,dll. Guru juga makin baik dalam mengontrol jalannya diskusi. 

c. Berdasarkan hasil tes siklus I diperoleh rata-rata sebesar 72,5 dan ketuntasan 

klasikal 74,42%. 

Berdasarkan data diatas baik pada kelas dengan treatment konvensional  

maupun kelas dengan treatment STAD terlihat ada kenaikan pada siklus I namun 

belum mencapai indikator yang telah ditentukan sehingga perlu dilanjutkan ke 

siklus II.  

4.1.3 Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus kedua ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, masing-masing 

terdiri dari 45 menit, baik untuk kelas dengan treatment konvensional maupun 

kelas STAD. Dalam rangka menyempurnakan siklus I secara kualitas 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II lebih baik 

dari siklus I. 

1. Hasil Penelitian Siklus II Kelas dengan Treatment Konvensional 

a. Perencanaan 

Siklus II pada kelas dengan treatment konvensional dilaksanakan pada 

hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 dan hari Rabu tanggal 9 Juni 2011. Perencanaan 
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pada siklus II ini dibuat berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama guru. 

Masalah yang ada pada siklus I yaitu belum tercapainya indikator ketuntasan 

belajar siswa. Dari hasil belajar sudah menunjukkan adanya peningkatan namun 

belum sesuai dengan indikator penelitian. Proses belajar mengajar mulai berjalan 

secara efekif serta kesadaran siswa untuk belajar juga sudah mengalami 

peningkatan dibandingkan kondisi awalnya. Walaupun demikian masih ada 

beberapa siswa yang kesadaran belajarnya masih rendah. Dengan melihat hasil 

pada siklus I maka diperlukan suatu perencanaan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses belajar pada siklus II. Kegiatan yang dilakukan antara lain: 

menyiapkan rencana pembelajaran siklus II, menyiapkan lembar observasi, 

menyiapkan lembar kerja siswa, dan menyiapkan soal evaluasi.  

b. Pelaksanaan dan Tindakan. 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan sesuai skenario yang 

ada pada rencana pembelajaran. Kegiatan diawali dengan apersepsi untuk 

mengingat kembali materi kemudian guru melanjutkan kembali dengan 

memotivasi siswa dengan menyebutkan manfaat yang diperoleh saat nanti 

bekerja jika memahami materi yang akan diajarkan dan kemudian guru 

mengkodisikan kelas. Pada kelas dengan model konvensional, pertemuan 1 guru 

menjelaskan materi tentang bentuk surat dan kertas surat dan memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk bertanya tentang materi yang diajarkan. Dalam 

proses belajar mengajar siswa terlihat lebih baik mengikuti pelajaran dari pada 

saat siklus I hal ini terlihat dari kesiapan siswa yang hanya tinggal beberapa 

orang saja yang belum siap saat guru masuk kelas, siswa lebih memperhatikan 
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guru saat mengajar, siswa lebih aktif dalam menjawab pertanyaan guru dll. Pada 

saat akhir pembelajaran guru bersama-sama siswa membuat kesimpulan 

mengenai bentuk-bentuk surat dan macam-macam kertas surat. 

Pada pertemuan kedua melanjutkan materi mengenai amplop surat dan 

dilanjutkan dengan  pemberian soal evaluasi siklus II. Pada saat dilakukannya 

evaluasi para siswa sudah mulai menurut pada guru, sudah jarang siswa yang 

mencontek. Proses pembelajaran kelas dengan treatment konvensional dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 4.3 Proses Pembelajaran Kelas dengan Treatment Konvensional   
Siklus II 
 
 
 



79 

 

c. Pengamatan 

Pengamatan siklus II, diperoleh hasil sebagai berikut. 

1) Lembar aktivitas belajar psikomorik dan afektif siswa 

Dalam siklus II ini pada kelas dengan treatment konvensional terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa sebesar 74% terlihat bahwa siswa telah lebih 

memperhatikan materi dan sudah mulai aktif berpendapat atau bertanya dalam 

pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 Aktivitas Belajar Afektif danPsikomotorik Siswa pada Kelas 
dengan Treatment Konvesional Siklus II 

No Indikator atau Aspek Yang Dinilai Penilaian  
1 2 3 4 5 

Aktivitas Belajar Afektif  
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mangajar    √  
2 

 
Perhatian siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran     √ 

3 Keaktifan siswa dalam 
menyampaikan pertanyaan integrasi 
materi    √  

4 Semangat dan kesungguhan siswa 
selama proses pembelajaran    √  

5 Keaktifan siswa bekerja sama 
dalam diskusi untuk menyelesaikan 
soal   √   

6   Kejujuran mengerjakan tugas 
individu    √  
Aktivitas Belajar Psikomotorik 

7 Kemampuan siswa menganalisa 
masalah (soal) dalam diskusi 
kelompok untuk mencari 
penyelesaiannya 

  √   

8 Kemampuan mempresentasikan 
hasil diskusi di depan kelas   √   

9 Banyaknya siswa yang bertanya 
maupun memberi sanggahan kepada 
kelompok lain pada saat presentasi   √   

10 Kemampuan berpikir siswa dalam 
menjawab pertanyaan    √  
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Jumlah  4 5 1 
Jumlah skor   12 20 5 

Jumlah skor maksimal 50 
 Sumber : Pengamatan Aktivitas Belajar Afektif dan Psikomotorik Siswa Kelas 

dengan Treatment Konvensional Siklus II 

 

                                           =   37/50 x 100% 

=  74% 

2) Hasil Kinerja Guru 

Pengamatan akitvitas guru pada kelas konvensional siklus II mengalami 

peningkatan dari siklus I. Aktivitas guru siklus II diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Kinerja Guru Pada Siklus II Kelas dengan Treatment 
Konvensional 

No Aspek yang diamati Penilaian  
1 2 3 4 5 

1 Kemampuan membuka pelajaran 
  a.  Guru melakukan apersepsi    √  
  b. Guru memotivasi siswa    √  
  
  

c. Guru menyampaikan tujuan  
    pembelajaran yang akan dicapai 

   √  

2 Kemampuan menggunakan model pembelajaran 
  
  

a. Kemampuan menerapkan model STAD  
    dalam pembelajaran  

  √   

  
  

b. Ketepatan menggunakan model STAD  
    dalam pembelajaran 

    √ 

3 Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi pelajaran) 

  
a. Kemampuan dalam menyampaikan 

konsep  materi 
    √ 

  
b. Kejelasan dalam menyampaikan konsep 

materi 
   √  

4 Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa 

  
a. Kemampuan menjawab pertanyaan 

siswa 
   √  

  
b. Kemampuan memberikan bantuan 

kepada kelompok yang membutuhkan 
  √   

5 Kemampuan menggunakan waktu 
  a. Ketepatan waktu menyampaikan    √  
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konsep materi 

  
b. Ketepatan dalam waktu melaksanakan 

diskusi 
 √    

6 Kemampuan mengelola kelas 

  
a. Kemampuan mengontrol jalannya  

diskusi 
  √   

  

b. Kemampuan mengendalikan keadaan 
kelas 

   √  

c. Kemampuan mengatur jalannya diskusi  √    
7 Kemampuan menutup pelajaran  

  
  

a. Menyampaikan kembali materi  
    yang sudah didiskusikan  

  √   

  b. Guru memberikan kesimpulan    √  
8 Kemampuan melaksanakan evaluasi 

  a. Guru melaksanakan evaluasi siklus I    √  
  b. Memberikan penghargaan kepada siswa    √  

Jumlah  2 4 10 2 
Jumlah skor  4 12 40 10 

Jumlah skor maksimal 90 
Sumber : Hasil Pengamatan Kinerja Guru Kelas Dengan Treatment 

Konvensional Siklus I 
 

 

=  66/90 x 100% 

= 73,3% 

3).    Data Hasil Evaluasi siklus II 

Berdasarkan hasil tes evaluasi siklus II, nilai rata-rata yang diperoleh 

pada kelas dengan treatment konvensional adalah 72,5 dengan ketuntasan 

klasikal 71,43%. Nilai hasil belajar siswa siklus I dan siklus II pada kelas dengan 

treatment konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut. 
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Table 4.10 Hasil Belajar Siswa pada Kelas dengan Treatment Konvensional 
Siklus I dan Siklus II 

No Hasil tes Kelas Konvensional 
Siklus I Siklus II  

1 Nilai tertinggi 80 85 
  2 Nilai terendah 55 60 
3 Rata-rata nilai 67,5 72,5 
4 Jumlah siswa yang tuntas 28 30 
5 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
14 12 

6 Ketuntasan (%) 66,67% 71,43% 
Sumber : Pengolahan data hasil tes evaluasi pada siklus II 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat peningkatan pada setiap tahap, pada 

kelas dengan treatment konvensional rata-rata nilai siswa sebelum diadakan 

tindakan sebersar 62,5 kemudian mengalami peningkatan pada siklus I  sebesar 67,5 

dan menjadi 72,5 pada siklus II. Demikian pula dengan ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal mengalami peningkatan dari 59,2% sebelum dilakukan tindakan 

menjadi 66,67% setelah akhir siklus I dan 71,43 % pada siklus II. 

d. Refleksi 

Pada kelas dengan treatment konvensional, proses pembelajaran pada 

siklus II ini tidak mengalami kenaikan yang begitu berarti. Hal ini juga 

berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa.  Peningkatan hasil belajar 

siswa yang kurang berarti karena hasil belajar hanya mengalami sedikit 

peningkatan. Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar afektif dan 

psikomotorik siswa maka dapat dipaparkan bahwa siswa sampai pada siklus II 

ini sudah aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar yang disampaikan guru 

secara baik dan tertib. Peningkatan prestasi tampak dengan adanya perubahan-

perubahan terutama tingkah laku seperti yang tadinya siswa malu bertanya pada 

siklus II siswa sudah berani bertanya. 
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2. Hasil Penelitian Siklus II Kelas dengan Treatment STAD 

a. Perencanaan 

Pembelajaran di kelas dengan treatment STAD akan dilaksanakan pada 

hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 dan hari Kamis tanggal 9 Juni 2011. Perencanaan 

pada siklus II ini dibuat berdasarkan hasil refleksi peneliti bersama guru. 

Masalah yang ada pada siklus I yaitu belum tercapainya indikator kinerja baik 

untuk hasil belajar siswa maupun untuk ketuntasan aktivitas belajar afektif dan 

psikomotorik siswa. Proses belajar mengajar memang berjalan secara efekif 

serta kesadaran siswa untuk belajar juga sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan kondisi awalnya. Walaupun demikian masih ada beberapa siswa 

yang kesadaran belajarnya masih rendah dan kurang aktif dalam pembelajaran. 

Dengan melihat hasil pada siklus I maka diperlukan suatu perencanaan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses belajar pada siklus II. Kegiatan yang 

dilakukan antara lain: menyiapkan rencana pembelajaran siklus II, pembentukan 

kelompok belajar, menyiapkan lembar observasi, menyiapkan lembar kerja 

siswa, menyiapkan alat evaluasi untuk kelas dengan treatment STAD.  

b. Pelaksanaan dan Tindakan 

Untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus I, sebelum masuk 

pada proses pembelajaran guru melihat bagaimana kesiapan siswa dengan 

berkeliling dan menanyakan buku pelajaran kemudian menekankan kembali 

bagaimana penerapan pembelajaran STAD yang baik. Kemudian kegiatan 

dilanjutkan dengan apersepsi untuk mengingat kembali materi yang lalu yang 

masih ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya guru 
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menanyakan apakah siswa telah mempelajari tentang perlengkapan surat, hampir 

seluruh siswa menjawab sudah. Guru melanjutkan kembali dengan pertanyaan 

motivasi dan guru mulai memasuki inti materi. 

Pada kelas dengan treatment STAD, guru menunjukkan macam-macam 

bentuk surat yang sering digunakan dalam instansi atau perusahaan sekaligus siswa 

melihat jenis amplop, kertas surat yang dipakai dan bentuk lipatan yang digunakan 

dalam surat. Setelah guru selesai menyampaikan materi, guru melanjutkan pelajaran 

dengan memberikan tugas kelompok. Pada waktu mengerjakan tugas kelompok, 

tiap kelompok terlihat berdiskusi dengan baik dan sudah terjadi kekompakan tiap 

siswa dalam tiap kelompok. Pada saat diskusi, siswa terlihat senang karena siswa 

juga ditugasi guru untuk membuat lipatan surat dan hal itu merupakan ketrampilan 

baru untuk para siswa. Kegiatan itupun membuat siswa lebih banyak berkomunikasi 

dengan teman sekelompoknya karena mereka saling membantu dalam pembuatan 

lipatan surat. Siswa juga aktif adalam menjawab pertanyaan dari teman satu timnya. 

Gurupun mendapat pertanyaan dari siswa dan menjawabnya dengan baik. Dalam 

pembelajaran dalam siklus II ini baik guru maupun siswa sudah terbiasa dengan 

model pembelajaran kooperatif.  

Setelah siswa selesai mengerjakan soal diskusi kemudian siswa 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, kelompok lain diberi kesempatan 

untuk memberikan pendapat, sanggahan maupun masukan. Kelompok yang 

presentasi pada siklus II adalah kelompok 3,2 dan 5. Kemudian guru 

memberikan pujian kepada kelompok yang presentasi, meluruskan jawaban 

siswa, menambah dan menguatkan materi yang penting. Siswa mendengarkan, 
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mencatat informasi guru, selanjutnya guru membimbing siswa untuk 

menyimpulkan materi. Sebelum menutup pelajaran guru mengumumkan nilai 

perkembangan kelompok pada siklus I yaitu kelompok 1,2,3,5,7 dan 8 sebagai 

tim super, kelompok 6,9 dan 10 sebagai tim sangat baik dan kelompok 4 sebagai 

tim baik dan hasilnya ditempel di mading kelas sebagai penghargaan kemudian 

guru menutup pelajaran. Pada pertemuan selanjutnya diadakan evaluasi siklus II. 

Adapun proses pembelajaran pada siklus II dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 
Gambar 4.4 Proses Pembelajaran Kelas dengan Treatment STAD Siklus II 

c. Pengamatan 

Hasil pengamatan siklus II pada kelas dengan treatment STAD dicatat 

dalam lembar observasi yang telah dipersiapkan. Pengamatan siklus II, diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

1) Lembar aktivitas belajar afektif dan psikomotorik dan siswa 
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Adapun pada kelas dengan treatment STAD siklus II ini diskusi yang 

dilakukan siswa dan tingkat kerjasama siswa sudah baik, hal ini tampak pada 

kesungguhan semua siswa dalam mendiskusikan soal latihan yang diberikan 

oleh guru pada kelompoknya masing-masing. Intensitas komunikasi dalam 

mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran STAD juga telah 

meningkat. Aktivitas belajar psikomotorik dan afektif siswa dengan model 

pembelajaran STAD pada siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.11 Aktivitas Belajar Afektif dan Psikomotorik  Siswa pada Kelas 
dengan Treatment STAD Siklus II 

No Indikator atau Aspek Yang Dinilai Penilaian  
1 2 3 4 5 

Aktivitas Belajar Afektif  
1 Kesiapan siswa dalam mengikuti 

kegiatan belajar mangajar    √  
2 

 
Perhatian siswa dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran     √ 

3 Keaktifan siswa dalam 
menyampaikan pertanyaan    √  

4 Semangat dan kesungguhan siswa 
selama proses pembelajaran    √  

5 Keaktifan siswa bekerja sama 
dalam diskusi kelompok untuk 
menyelesaikan soal     √ 

6 Kejujuran dalam mengerjakan tugas 
individu     √ 

Aktivitas Belajar Psikomotorik 
7 Kemampuan siswa menganalisa 

soal dalam diskusi kelompok untuk 
mencari penyelesaiannya    √  

8 Kemampuan mempresentasikan 
hasil diskusi di depan kelas     √ 

9 Banyaknya siswa yang bertanya 
maupun memberi sanggahan kepada 
kelompok lain pada saat presentasi    √  

10 Kemampuan berpikir siswa dalam 
menjawab pertanyaan dari     √ 
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kelompok lain 

Jumlah  5 5 
Jumlah skor   20 25 

Jumlah skor maksimal 50 
Sumber : Hasil pengamatan belajar afektif dan psikomorik siswa siklus II 

 

=  45/50 x 100% 

=  90% 

Banyak terjadi perubahan dalam siklus II dimana aktivitas siswa telah 

bertambah menjadi 90% dari siklus I, hal ini dikarenakan siswa sudah banyak 

yang mengerti tentang proses jalannya pembelajaran STAD. Tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi pada saat pembelajaran sudah baik, terlihat 

ketrampilan siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas individu 

mengalami peningkatan. Kemampuan siswa dalam mengevaluasi soal-soal yang 

diberikan guru sudah cukup baik terlihat dari banyaknya siswa yang bertanya 

selama proses pembelajaran berlangsung sehingga siswa apabila merasa 

kesulitan maka mereka akan beranya kepada guru. Kelancaran siswa 

mengerjakan tugas kelompok. 

2) Hasil Kinerja Guru 

Pada kelas dengan treatment STAD, aktivitas guru dalam proses belajar 

mengajar mengalami peningkatan yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

guru telah memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran, peningkatan 

kemampuan guru dalam menggali informasi siswa, kemampuan guru dalam 
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mengecek pemahaman siswa, kemampuan guru dalam merumuskan masalah 

mengalami peningkatan, selain itu guru menjadi lebih terampil dalam 

menghubungkan siswa dengan kelompok belajarnya dan guru dalam 

memberikan pertanyaan kepada siswa lebih komunikatif. 

Tabel 4.12 Kinerja Guru Pada Siklus II Kelas dengan Treatment STAD 
 

No 
 

Aspek yang diamati 
Penilaian  

1 2 3 4 5 
1 Kemampuan membuka pelajaran 

  a.  Guru melakukan apersepsi     √ 
  b. Guru memotivasi siswa     √ 
  
  

c. Guru menyampaikan tujuan  
    pembelajaran yang akan dicapai 

   √  

2 Kemampuan menggunakan model pembelajaran 
  
  

a. Kemampuan menerapkan model STAD  
    dalam pembelajaran  

   √  

  
  

b. Ketepatan menggunakan model STAD  
    dalam pembelajaran 

    √ 

3 Kemampuan dalam penguasaan bahan (materi pelajaran) 

  
a. Kemampuan dalam menyampaikan 

konsep  materi 
   √  

  
b. Kejelasan dalam menyampaikan konsep 

materi 
   √  

4 Kemampuan menanggapi respon dan pertanyaan siswa 

  
a. Kemampuan menjawab pertanyaan 

siswa 
    √ 

  
b. Kemampuan memberikan bantuan 

kepada kelompok yang membutuhkan 
   √  

5 Kemampuan menggunakan waktu 

  
a. Ketepatan waktu menyampaikan 

konsep materi 
   √  

  
b. Ketepatan dalam waktu melaksanakan 

diskusi 
    √ 

6 Kemampuan mengelola kelas 

  
a. Kemampuan mengontrol jalannya  

diskusi 
   √  

  

b. Kemampuan mengendalikan keadaan 
kelas 

    √ 

c. Kemampuan mengatur jalannya diskusi     √ 
7 Kemampuan menutup pelajaran 
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a. Menyampaikan kembali materi  
    yang sudah didiskusikan  

    √ 

  b. Guru memberikan kesimpulan    √  
8 Kemampuan melaksanakan evaluasi 

  a. Guru melaksanakan evaluasi siklus I     √ 
  b. Memberikan penghargaan kepada siswa     √ 

Jumlah     8 10 
Jumlah skor    32 50 

Jumlah skor total      
Sumber : Hasil Pengamatan Kinerja Guru Kelas dengan Treatment STAD Siklus 

I 
 

 

=  82/90 x 100% 

=  91,1% 

3).   Hasil Evaluasi siklus II 

Seperti yang dilakukan pada siklus I, pada siklus II penilaian siswa 

dilakukan melalui penilaian kelompok dan penilaian tes evaluasi yang dilakukan 

secara individu. Pada penilaian kelompok atau nilai perkembangan siklus II 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.13 Nilai Perkembangan Siswa Kelas dengan Treatment STAD 
Siklus II 

Kelompok Skor Kategori 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

20 
20 

22,5 
20 
20 
20 
20 
18 
22 
20 

Tim Super  
Tim Super  
Tim Super  
Tim Super  
Tim Super  
Tim Super  
Tim Super  
Tim Sangat Baik
Tim Super  
Tim Super  

Sumber : Data Nilai Perkembangan Kelompok yang diolah  
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Dari nilai perkembangan kelompok pada siklus II ini terdapat 

peningkatan untuk perkembangan tim. Ini terlihat dalam banyaknya kelompok 

yang mendapatkan kategori tim super sedangkan yang mendapat kategori tim 

sangat baik hanya 1 kelompok yaitu kelompok 8. Hal ini membuktikan bahwa 

masing-masing kelompok telah berhasil membuat kelompoknya sama-sama 

belajar untuk menghadapi evaluasi. Adapun pada kelas dengan treatment STAD 

diperoleh nilai rata-rata 80 dengan ketuntasan klasikal 88,37%. 

Tabel 4.14 Hasil Belajar Siswa Kelas dengan Treatment STAD  Siklus I dan 
Siklus II 

No Hasil tes Kelas STAD 
Siklus I Siklus 1I 

1 Nilai tertinggi 85 95 
  2 Nilai terendah 60 65 
3 Rata-rata nilai 72,5 80 
4 Jumlah siswa yang tuntas 32 38 
5 Jumlah siswa yang tidak 

tuntas 
11 5 

6 Ketuntasan (%) 74,42% 88,37% 
Sumber : Pengolahan data hasil tes evaluasi pada siklus II 

Adapun pada kelas dengan treatment STAD rata-rata nilai sebelum 

diadakan tindakan sebesar 60 kemudian pada siklus I menjadi 72,5 dan pada 

siklus II menjadi 80. Demikian pula ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

mengalami peningkatan dari 58,14% kemudian pada siklus I menjadi 74,42%  

dan 88,37% pada akhir siklus II. 

d. Refleksi  

Pada kelas dengan treatment STAD pada siklus II diperoleh analisis data 

yang nyata bahwa setelah model pembelajaran STAD diterapkan secara 

maksimal maka terlihat secara jelas ada peningkatan hasil belajar yang dicapai. 
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Berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas belajar afektif dan 

psikomotorik siswa maka dapat dipaparkan bahwa siswa sampai pada siklus II 

ini sudah aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar yang disampaikan guru 

secara baik dan tertib. Peningkatan prestasi tampak dengan adanya perubahan-

perubahan terutama tingkah laku seperti yang tadinya siswa malu bertanya pada 

siklus II siswa sudah aktif bertanya dan berpendapat, siswa juga semakin 

menghargai teman karena siswa akhirnya mau dikelompokkan dengan teman 

yang bukan berdasarkan pilihannya. Akan tetapi berbagai kekuranganpun masih 

terjadi seperti kurangnya persiapan guru dalam mengajar sehingga penguasaan 

bahan (materi pelajaran)pun belum dilakukan guru secara maksimal. Guru masih 

terkesan berbelit-belit terutama dalam materi amplop surat. 

4.2    Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian siklus I maupun siklus II baik pada kelas 

dengan treatment konvensional dan kelas STAD, nilai siswa mengalami 

peningkatan. Besarnya peningkatan nilai siswa dapat dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Belajar Siswa Sebelum Siklus, Siklus I dan Siklus II Kelas 
dengan Treatment Konvensional dan STAD 

Sumber : Data Primer yang Diolah 

No Hasil tes Kelas Konvensional Kelas STAD 
Skor 
awal 

Siklus I Siklus 
II 

Skor 
awal 

Siklus I Siklus 
II 

1 Nilai tertinggi 80 80 85 80 85 95 
  2 Nilai terendah 50 55 60 40 60 65 
3 Rata-rata nilai 62,5 67,5 72,5 60 72,5 80 
4 Jumlah siswa 

yang tuntas 
25 28 32 25 32 38 

5 Jumlah siswa 
yang tidak tuntas 

17 14 11 18 11 5 

6 Ketuntasan (%) 59,52% 66,67% 74,42% 58,14% 74,42% 88,37% 
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Berdasarkan hasil belajar siswa baik pada siklus I maupun siklus II 

terlihat bahwa nilai rata-rata dan presentase ketuntasan belajar sudah meningkat 

dari skor awal untuk kelas konvensional yaitu dari rata-rata 62,5 menjadi 67,5 

pada siklus I menjadi 72,5 pada kelas II. Dan ketuntasan belajar klasikal dari 

59,52% menjadi 66,67% pada siklus I dan menjadi 71,43% pada siklus II. 

Adapun pada kelas dengan treatment STAD juga terjadi peningkatan yaitu 

terlihat terlihat bahwa nilai rata-rata 60 menjadi 72,5 pada siklus I menjadi 80 

pada siklus II dan ketuntasan klasikal dari 58,14% menjadi 74,72% pada siklus I 

menjadi 88,37% pada siklus II.  

Pada kelas dengan treatment konvensional maupun kelas dengan 

treatment STAD mengalami peningkatan hasil, hal ini menunjukkan 

keberhasilan dari masing-masing model pembelajaran yang digunakan. Model 

konvensional yang hanya berisi ceramah dan penugasan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar yang kurang memuaskan karena hasil belajar hanya 

mengalami sedikit peningkatan jika dibanding dengan hasil belajar pada kelas 

yang menggunakan model pembelajaran STAD.  

Adapun kelas dengan model pembelajaran STAD menunjukkan 

peningkatan hasil belajar yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran STAD untuk 

kompetensi dasar Melakukan Surat Menyurat lebih baik jika dibandingkan 

dengan model pembelajaran yang konvensional. Peningkatan hasil belajar 

melalui model pembelajaran STAD itu sendiri dapat dilihat dari peningkatan 

hasil belajar kelas dengan treatment STAD. 
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Pelaksanaan pembelajaran siklus II menunjukkan peningkatan. Hasil 

refleksi pada siklus II menunjukkan bahwa guru sudah terampil dalam 

menerapkan model pembelajaran STAD dan guru juga berperan aktif dalam 

pembelajaran sehingga skenario pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. Siswa juga mulai terbiasa dengan pola belajar bersama, 

sehingga siswa benar-benar memiliki tanggungjawab dalam kelompoknya dan 

segala sesuatu yang ada dalam kelompoknya merupakan tangggungjawab 

bersama. Siswa sudah tidak merasa malu dan takut lagi untuk bertanya maupun 

berpendapat sehingga guru tidak perlu khawatir siswa kurang mengerti 

mengenai materi karena sebagian dari tanggungjawab guru sudah dilakukan oleh 

anggota kelompok. 

Penerapan model pembelajaran STAD membuat siswa tidak hanya 

menghafal materi yang diberikan guru, tetapi siswa dapat memahami apa yang 

dipelajari lewat kegiatan belajar bersama teman sekelompoknya. Dengan melihat 

hasil pengamatan dan hasil belajar siswa siklus II mampu mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 88,37% dengan demikian indikator kerja telah tercapai dengan 

baik, sehingga tidak perlu diadakan siklus selanjutnya. 

 

 

 

 



 

94 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1.  Proses pembelajaran siswa dengan menggunakan model pembelajaran STAD 

sangat berbeda dengan proses pembelajaran siswa dengan model 

pembelajaran konvensional yang hanya berisi pemberian tugas dan ceramah 

dalam pembelajaran. Hal ini juga sangat terlihat pada lembar hasil 

pembelajaran siswa dan lembar observasi guru dalam siklus I dan siklus II 

yang menunjukkan bahwa pada kelas STAD presentase nilai hasil belajar 

afektif dan psikomotorik yaitu 70% pada siklus I dan sebesar 90% pada siklus 

II. Sedangkan untuk observasi guru pada siklus I sebesar 72,2% dan di siklus 

II guru mendapat presentase 91,1%.  

2. Nilai evaluasi siswapun dalam kelas yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif STAD lebih baik dari pada siswa yang belajar di kelas 

konvensional. Hal ini terlihat pada kenaikan ketuntasan klasikal siswa pada 

kelas dengan model pembelajaran STAD yaitu dari 71,43% pada siklus I naik 

menjadi 88,37% pada siklus II. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan bahwa: 

1. Untuk melaksanakan model pembelajaran STAD dalam kompetensi dasar 

melakukan surat menyurat guru sebaiknya lebih dulu mempelajari dengan 

baik bagaimana proses pembelajaran STAD terutama saat siswa melakukan 

diskusi seperti saat memberikan bantuan,  pengawasan, dan waktu jalannya 

diskusi. 

2. Guru sebaiknya selalu meningkatkan kinerjanya dalam penerapan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini terutama dalam mengatur jalannya 

diskusi, memberikan bantuan pada kelompok yang kesulitan dan 

menyampaikan materi. Hal ini akan membuat pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang diterapkan selanjutnya akan lebih baik. 

3. Guru juga sebaiknya selalu mendukung siswa agar selalu siap menerima 

pelajaran dengan cara memeriksa kesiapan siswa sebelum belajar seperti 

kesiapan buku pelajaran, siswa selalu bersemangat dan aktif bertanya dalam 

pembelajaran dengan cara memotivasi siswa melalui pemberian gambaran 

keahlian yang akan mereka peroleh setelah menerima pelajaran, maupun 

mendorong siswa untuk dapat menganalisa persoalan dengan cara guru 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mendorong siswa 

menjawab dengan benar agar pembelajaran untuk siswa dapat berjalan lebih 

baik kedepannya. 
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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS DENGAN TREATMENT 

KONVENSIONAL DAN KELAS DENGAN TREATMENT STAD 
KELAS STAD KELAS KONVENSIONAL 

No Nama Siswa KODE No Nama Siswa KODE
1 Alex R E-O1 1 Anisa Arumsari K-O1
2 Alief Zaelany E-O2 2 Avin Nur Aini K-O2
3 Astiwi Dwi Jayanti E-O3 3 Bagus Tri Prastya K-O3
4 Ayu Heriyati D.M E-O4 4 Beny Setyawan K-O4
5  David Setya Budi E-O5 5 Chafit Setya N. K-O5
6 Desy Septiana P. E-O6 6 Chikmatun N. K-O6
7 Devi Wulan Sari E-O7 7 Desty Setyaningsih K-O7
8 Dian Andari E-O8 8 Devani Luthfitasari K-O8
9 Dian Intansari E-O9 9 Dia Ayu Patmasari K-O9

10 Dwi Wahyuningsih E-10 10 Eka Noviyanti K-10
11 Eva Astutik M. E-11 11 Ela Arinta W. K-11
12 Eva Savitri E-12 12 Evi Voliakmana K-12
13 Febri Adi D. E-13 13 Hani Muhajaroh K-13
14 Febri Rahayu E-14 14 Harun Ar-Rosyid K-14
15 Febri Yani Nur U E-15 15 Ika Ramadhani K-15
16 Hana Pujayani E-16 16 Indah Apriliana K-16
17 Hanna Pratiwi E-17 17 Isha Kurniawati K-17
18 Iga Mardila E-18 18 Kamarodin K-18
19 Irsa Dwi Fitrianti E-19 19 Lega Kusuma W. K-19
20 Irsadila Rahma E-20 20 Lucia Renita K-20
21 Khoiriyah E-21 21 Mada Faranika K-21
22 Kristiansah E-22 22 Margaretha Lita P. K-22
23 Linda Ayu K E-23 23 Milata Agustin K-23
24 Linda Eka Ariyanti E-24 24 Nancy Anindya P. K-24
25 Niki Anggraini E-25 25 Novita Venti P. K-25
26 Nova Sudaryanti E-26 26 Nurul Faikhoh K-26
27 Novi Tridiani E-27 27 Ratri Lilih P K-27
28 Novia Widyastuti E-28 28 Resita Nila A. K-28
29 Nur Azizah E-29 29 Rika Dewi Krisnia K-29
30 Ornela Alvionita E-30 30 Rozalia Putri Utami K-30
31 Putri Damayanti E-31 31 Sandi Malinda K-31
32 Rahayu Ningsih E-32 32 Silvia Viriana K-32
33 Rahmawati Igha S E-33 33 Susi Ika Septiarini K-33
34 Reni K. E-34 34 Temi Purwanti K-34
35 Riyas Sedariyati E-35 35 Tugiyati K-35
36 Siti Nurhalimah E-36 36 Tutik Nurwanti K-36
37 Susandi Eko P. E-37 37 Ulifia HeldaSari K-37
38 Susanti E-38 38 Widya Esti Nastika K-38
39 Tariana E-39 39 Wita Puspitasari K-39
40 TitanValerian E-40 40 Yoga Dwi Respati K-40
41 Wahyu Fajar P. E-41 41 Yunita MeiAndrini K-41
42 Wiwin Arofah E-42 42 Yusniati K-42
43 Yachrotul Aeni E-43
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Lampiran 2 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 

DENGAN TREATMENT STAD SIKLUS I 
Sekolah  : “SMK WIDAYA PRAJA UNGARAN” 
Mata pelajaran : Kompetensi Kejuruan 
Kelas/Semester : X / 2 
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit  
 
A. STANDAR KOMPETENSI 

Melakukan Prosedur Administrasi 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
Melakukan Surat Menyurat 
 

C. MATERI PEMBELAJARAN 
1. Pengertian surat 
2. Kelebihan surat 
3. Fungsi surat 
4. Tujuan surat 
5. Jenis-jenis surat 
6. Bagian-bagian surat 
7. Penggunaan bahasa surat 
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa dapat memahami pengertian surat 
2. Siswa dapat mengetahui kelebihan surat menyurat 
3. Siswa dapat menyebutkan fungsi penulisan surat 
4. Siswa dapat menyebutkan tujuan penulisan surat 
5. Siswa dapat memahami jenis-jenis surat 
6. Siswa dapat memahami bagian-bagian surat 
7. Siswa dapat memahami penggunaan bahasa yang baik dalam surat 

 
E. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Modul Melakukan Prosedur Administrasi, Yudhistira 
LKS Surat Niaga dan Kearsipan, Kharisma 
 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 
Model Pembelajaran 
Kooperatif STAD (Students Teams Achievement Division) 
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Metode  
Ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok 
 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan 1 (3x45 menit) 
No. Kegiatan Waktu Metode 
1. Pendahuluan: 

a. Apersepsi : guru menunjukkan selembar surat 
kemudian meminta siswa untuk 
mendeskripsikan surat menurut pendapat siswa 

b. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran 
c. Guru menyampaikan model pembelajaran 

STAD yang akan digunakan. 

10 menit  

2. Kegiatan Inti: 
a. Eksplorasi 

Guru memberi penjelasan tentang materi surat 
dan memberikan pengetahuan yang relevan 
mengenai surat, seperti “kira-kira pekerjaan apa 
saja yang dilakukan oleh pegawai tata usaha 
disekolah kita?” 

b. Elaborasi 
1) Guru mengelompokkan siswa yang 

beranggotakan 4-5 orang berdasarkan  
perbedaan suku, ras, dan tingkat intelektual. 
Siswa diberikan waktu untuk mengatur 
tempat duduk sesuai kelompok yang telah 
dibentuk. Setelah siswa duduk sesuai 
kelompok kemudian guru memberikan 
instruksi kepada siswa : 
• Perhatikan contoh surat berikut! 
• Guru menyampaikan beberapa kata kunci 

tentang pengertian surat,  kelebihan surat, 
fungsi surat dan tujuan penulisan surat. 
Kata kunci pengertian surat : sarana, 
informasi, tertulis, antara pihak 1 dengan  
pihak yang lain. 
Kata kunci kelebihan surat : merekam 
informasi, bersifat  praktis, bersifat efektif, 
ekonomis,dll. 
Kata kunci tujuan penulisan surat: 
informasi, balasan, arus informasi, hemat. 

110 
menit 

Tanya 
jawab, 
diskusi, 
presentasi
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Kata kunci fungsi surat: alat bukti tertulis, 
pengingat, cermin organisasi, dll. 

Kemudian guru mengambil beberapa contoh 
surat dan memberikan instruksi! 
• Perhatikan contoh beberapa surat berikut! 
• Guru menyampaikan beberapa kata kunci 

tentang jenis surat, bagian-bagian surat, 
dan  bahasa surat. 
Kata kunci jenis-jenis surat : dinas, niaga, 
pribadi, rahasia, dll. 
Kata kunci bagian-bagian surat : kepala, isi 
dan penutup surat. 
Kata kunci bahasa surat: kalimat, tanda 
baca, singkatan-singkatan,dll. 

• Masing-masing kelompok menarik 
kesimpulan dari apa yang disampaikan 
guru. 

2) Guru meminta masing-masing kelompok 
untuk mengerjakan LDS kemudian beberapa 
perwakilan  kelompok yang ditunjuk oleh 
guru mempresentasikan hasil diskusi di depan 
kelas. Kemudian kelompok yang lain 
menanggapi hasil presentasi kelompok yang 
telah mengemukakan hasil diskusi. 

c.  Konfirmasi 
Guru melengkapi jawaban hasil diskusi dan 
menekankan lagi hal-hal yang penting dalam 
materi. 

3. Penutup : 
a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang materi yang belum di 
pahami oleh siswa. 

b. Guru menutup pelajaran dengan membimbing 
siswa untuk menyimpulkan tentang materi yang 
diajarkan. 

c. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa 
pertemuan berikutnya mereka akan mengerjakan 
soal dari materi yang telah disampaikan. 

15 menit  
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Pertemuan 2 (1x45 menit) 
No. Kegiatan Waktu Metode 
1. Pendahuluan: 

a. Apersepsi : guru mengingatkan tentang materi 
b. Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran 

5 menit  

2. Kegiatan Inti: 
a. Eksplorasi 

Guru memberi pengetahuan bermakna dan 
mengingatkan siswa materi yang lalu 

b. Elaborasi 
Guru menanyakan kepada siswa apakah sudah 
siap menghadapi evaluasi. Kemudian guru 
membagikan soal evaluasi untuk siswa yang 
berada di dalam kelas, siswa mengerjakan soal 
secara individu selama 30 menit. 

c. Konfirmasi 
setelah waktu pengerjaan habis semua siswa 
masuk di dalam kelas kemudian guru 
menanyakan kesulitan siswa kemudian 
membantu siswa yang kesulitan dalam 
menjawab soal. 

35 menit Latihan 
soal 

3. Penutup : 
a. Guru menutup pelajaran. 
b. Guru menggambarkan materi berikutnya. 

5 menit  

 
 
 

H. PENILAIAN 
Pertemuan 1 

Indikator Penilaian Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen 

1. Memahami kelebihan 
surat 

2.  Memahami fungsi surat  
3. Memahami jenis surat 
4. Memahami bagian surat 
5. Memahami bahasa surat 

Kuis  
 

Esai  
 

1. Jelaskan kelebihan 
surat! 

2. Jelaskan fungsi surat! 
3. Sebut dan jelaskan 

jenis-jenis surat! 
4. Gambarkan, sebutkan 

dan jelaskan bagian 
surat! 

5. Jelaskan bahasa surat 
yang baik! 

 
Nilai = skor perolehan 
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Kunci jawaban : 
No.  Jawaban  Skor 
1.  
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
4.  
5. 

Kelebihan-Kelebihan Surat 
a. Sebagai sarana yang dapat merekam informasi secara panjang lebar. 
b. Bersifat praktis karena dapat menyimpan rahasia. 
c. Efektif karena informasi tersebut asli dan sesuai dengan sumbernya. 
d. Ekonomis karena biaya pembuatan dan pengirimannya relatif murah. 
e. Alat-alat dan perlengkapan surat mudah didapat. 
Fungsi surat antara lain : 
a. Alat bukti tertulis 
b. Alat pengingat 
c. Bukti historis 
d. Cermin organisasi 
e. Alat promosi,dll. 

Penjelasan menyesuaikan 
Bagian-bagian surat antara lain: 
Kop surat, tanggal surat, nomor, lampiran,perihal, alamat dalam, salam 
pembuka, alinea pembuka surat, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, 
nama terang, jabatan, tembusan, inisial. 
Jawaban menyesuaikan 
Bahasa surat yang baik antara lain : 
a. Kalimat harus singkat dan jelas 
b. Menggunakan tanda baca yang baik dan benar 
c. Setiap kalimat dalam surat harus bermakna 
d. Menghindarkan singkatan-singkatan yang tidak perlu 
e. Menggunakan ejaan yang benar 
Gambar dan penjelasan menyesuaikan. 

20 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 

20 
20 

Pertemuan 2 
Indikator Penilaian Teknik 

Penilaian 
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen 

Soal evaluasi siklus 1 Kuis Pilihan 
ganda 

Terlampir 
 

Nilai = skor perolehan 
  2 
Kunci jawaban : terlampir 
 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran, Peneliti 
 
 
Dra. Titin Intan Nurcahyani Febriana Candra Dewi 



104 

 

Lampiran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN KELAS 

DENGAN TREATMENT STAD SIKLUS II 
Sekolah  : “SMK WIDAYA PRAJA UNGARAN” 
Mata pelajaran : Kompetensi Kejuruan 
Kelas/Semester : X / Genap 
Alokasi waktu : 3 x 45 menit 

 
A. STANDAR KOMPETENSI 

Melakukan Prosedur Administrasi 
 

B. KOMPETENSI DASAR 
Melakukan Surat Menyurat 
 

C. MATERI  PEMBELAJARAN 
1. Bentuk-bentuk surat 
2. Kertas surat 
3. Lipatan surat 
4. Sampul surat 

 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 
1. Siswa dapat membedakan bentuk-bentuk surat 
2. Siswa dapat memahami kertas surat 
3. Siswa dapat memahami lipatan-lipatan surat 
4. Siswa dapat memahami sampul surat 

 
E. SUMBER DAN ALAT PEMBELAJARAN 

Modul Melakukan Prosedur Administrasi, Yudhistira 
LKS Surat Niaga dan Kearsipan, Kharisma 

 
F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model Pembelajaran 
Kooperatif STAD (Students Teams Achievement Division). 
 
Metode  
Ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok 
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G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
Pertemuan 1 (3x45 menit) 

No. Kegiatan Waktu Metode 
1. Pendahuluan: 

a. Guru memeriksa kesiapan siswa. 
b. Apersepsi : guru menunjukkan beberapa 

lembar kertas yang biasanya digunakan untuk 
membuat surat kemudian meminta siswa 
untuk menebak kira-kira nama kertas yang 
ditunjukkan oleh guru 

10 menit  

2. Kegiatan Inti: 
a. Eksplorasi 

Guru memberi penjelasan tentang materi surat 
dan memberikan pengetahuan yang relevan 
mengenai surat, seperti “kira-kira apa sajakah 
jenis ukuran kertas yang sering digunakan 
pegawai tata usaha di sekolah untuk membuat 
surat?” 

b. Elaborasi 
1) Guru mengelompokkan siswa yang 

beranggotakan 4-5 orang berdasarkan  
perbedaan tingkat intelektual. Siswa 
diberikan waktu untuk mengatur tempat 
duduk sesuai kelompok yang telah 
dibentuk. Setelah siswa duduk sesuai 
kelompok kemudian guru memberikan 
instruksi kepada siswa : 
• Perhatikan surat-surat berikut! 
• Guru menyampaikan kata kunci tentang 

bentuk surat yaitu: lurus, tanggal dan 
salam penutup berada di sebelah kanan 
dan tiap awal paragraph menjorok. 
Kemudian yang satu lagi, semua 
penulisan surat dimulai dari kiri 
Kata kunci tentang kertas surat : 
digunakan untuk surat yang tidak terlalu 
panjang. Kemudian satu lagi, ukurannya 
lebih panjang dan termasuk ukuran 
sedang  

• Perhatikan contoh sampul dan  surat 

110 
menit 

Diskusi, 
Presentasi, 
Tanya jawab
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berikut! 
Guru menyampaikan beberapa kata 
kunci tentang lipatan surat : Kertas 
dibagi tiga sama besar (bagian 1, 2, dan 
3) kemudian bagian 1 dilipat ke atas dan 
bagian 3 dilipat ke bawah. 
Kata kunci sampul surat : amplop 
berukuran kecil, untuk memberi sampul 
kertas surat berukuran kuarto. 

• Masing-masing kelompok menarik 
kesimpulan. 

2) Guru meminta masing-masing kelompok 
untuk menentukan pengertian surat, 
kelebihan, tujuan dan fungsi surat 
kemudian 2 perwakilan  kelompok yang 
ditunjuk oleh guru mempresentasikan hasil 
diskusi di depan kelas. Kemudian 
kelompok yang lain menanggapi hasil 
presentasi 2 kelompok yang telah 
mengemukakan hasil diskusi. 

3) Guru memberikan penghargaan baik pada 
siswa maupun kelompok. 

c. Konfirmasi 
Guru melengkapi jawaban hasil diskusi dan 
menjelaskan lebih lanjut mengenai materi. 

3. Penutup : 
a. Guru memberikan kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum di pahami 
oleh siswa. 

b. Guru menutup pelajaran dengan 
membimbing siswa untuk menyimpulkan 
tentang materi. 

c. Guru memberitahukan kepada siswa 
bahwa pertemuan berikutnya mereka akan 
mengerjakan soal evaluasi. 

15 menit  
 
 
 
 
 
 
 

Pertemuan 2 (1x45 menit) 

No. Kegiatan Waktu Metode 
1. Pendahuluan: 

c. Apersepsi : guru mengingatkan tentang materi 
d. Guru menyampaikan  tujuan 

5 menit  
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pembelajaran 
2. Kegiatan Inti: 

c. Eksplorasi 
Guru memberi pengetahuan bermakna dan 
mengingatkan siswa materi yang lalu. 

d. Elaborasi 
Guru menanyakan siswa apakah telah siap 
mengerjakan evaluasi. Kemudian guru 
membagikan soal evaluasi untuk siswa yang 
berada di dalam kelas, siswa mengerjakan 
soal secara individu selama 30 menit 
kemudian jika telah selesai siswa yang berada 
di luar kelas bergantian mengerjakan soal di 
dalam kelas. 

c. Konfirmasi 
Setelah waktu pengerjaan habis, kemudian 
guru menanyakan kesulitan siswa kemudian 
membantu siswa yang kesulitan dalam 
menjawab soal. 

35 menit Latihan soal 

3. Penutup : 
Guru menutup pelajaran. 

5 menit  

 
 

H. PENILAIAN 
Pertemuan 1 

Indikator Penilaian Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen 

1. Membedakan 
bentuk surat 

2. Memahami 
kertas surat 

3. Memahami sampul surat 
4. Membuat lipatan surat 

Kuis  Esai  1. Sebutkan bentuk surat 
berikut! 

2. Apakah nama dari kertas 
surat berikut dan berapa 
ukurannya? 

3. Amplop apa sajakah yang 
biasanya digunakan untuk 
memberi sampul surat-surat 
yang ditulis di kertas kuarto? 

4. Buatlah lipatan baku dan 
akordion pada kertas kosong!

Nilai = skor perolehan 
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Kunci jawaban : 
Pertemuan 1 
No.  Jawaban  Skor nilai 

1.  
2.  
3.  
 
 
 
4. 

Bentuk surat semi block style dan block style 
Kertas surat yang digunakan adalah kuarto dan HVS ukuran 70gram 
Amplop surat untuk kertas kuarto antara lain : 
a. Drug  
b. Card  
c. Visiting card 
Hasil lipatan menyesuaikan 

30 
20 
20 
 
 
 

30 
Pertemuan 2 

Indikator Penilaian Teknik 
Penilaian 

Bentuk 
Instrumen 

Instrumen 

Soal evaluasi siklus 2 kuis Pilihan ganda Terlampir 
 

Nilai = skor perolehan 
  2 
Kunci jawaban : terlampir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran, 
 
 
Dra. Titin Intan Nurcahyani 
 
 

 
Peneliti, 
 
 
Febriana Candra Dewi 
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Lampiran 12  
SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Petunjuk Umum! 
1. Kerjakan soal pada lembar jawban yang tersedia  
2. Pilihlah satu jawaban yang palaing tepat dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada huruf abjad di lembar jawaban 
3. Jika ada jawaban yang kalian anggap salah dan ingin dibetulkan, maka 

coretlah dengan dua garis mendatar paada huruf jawaban yang hendak 
diganti 
Contoh : pilihan semula : A B C D E 
     pembetulan      : A B C D E 

4. Periksalah kembali seluruh jawaban sebelum diserahkan kepada petugas 
Berilah tanda silang (X) huruf a,b, c, d, e pada jawaban yang anda anggap 
benar! 
1. Alat komunikasi dalam cara penyampaiannya dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu….. 
a. Telepon dan telegram 
b. Lisan dan tulisan 
c. Telepon dan tulisan 
d. Lisan dan telegram 
e. Lisand dan telepon 

 
2. Alat komunikasi tertulis yang paling efektif adalah….. 

a. Telepon  
b. Proyektor 
c. Radio 
d. Surat 
e. Film 

 
3. Jika suatu organisasi mengirim surat kepada organisasi, maka kegiatan 

tersebut dinamakan…. 
a. Surat 
b. Surat menyurat 
c. Faximile 
d. Koresponden 
e. Telegram 

 
4. Jika surat dapat dikatakan sebagai bukti otentik, dapat menyimpan 

informasi yang panjang, dan asli sesuai aslinya, maka hal-hal tersebut 
termasuk dalam…  
a. Fungsi surat 
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b. Tujuan surat 
c. Kelebihan surat 
d. Tugas dari surat 
e. Kegunaan surat 

 
5. Jika surat dapat dikatakan bersifat praktis, hal tersebut disebabkan oleh…. 

a. Biaya pembuatannya murah 
b. Surat alat komunikasi yang paling efektif  
c. Surat adalah alat komunikasi tertulis 
d. Surat sumber informasi 
e. Surat dapat menyimpan rahasia 

 
6. Surat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali… 

a. Surat mempunyai maksud dan tujuan yang jelas 
b. Surat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 
c. Surat ditulis dalam bentuk yang menarik 
d. Surat menggunakan tinta biru dalam penulisannya 
e. Surat memakai sampul surat yang sesuai 

 
7. Dibawah ini yang merupakan tujuan penulisan surat adalah… 

a. Memperlambat arus informasi 
b. Informasi yang disampaikan tidak jelas 
c. Tidak ingin mendapat balasan dari penerima 
d. Tanggapan yang kurang dari penerima 
e. Ingin menyampaikan informasi kepada pihak lain 

 
8. Di bawah ini kesalahan umum pada praktek pembuatan surat 

(1). Tata bahasa teratur 
(2). Penggunaan tanda baca salah 
(3). Ketikan kotor 
(4). Susunana kalimat lengkap 
Yang termasuk kesalahan pembuatan surat adalah…. 
a. (1) dan (2) 
b. (2) dan (3) 
c. (3) dan (4) 
d. (1) dan (3) 
e. (2) dan (4) 

 
9. Pada umumnya pengirim surat menginginkan dari pembaca surat hal-hal 

sebagai berikut, kecuali…. 
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a. Pembaca tidak membalas surat 
b. Pembaca percaya tentang maslah yang ditulis 
c. Pembaca memenuhi segala permintaan pengirim 
d. Pembaca meminta informs lebih lanjut 
e. Pembaca member informasi kepada pengirim 

 
10. Surat dibuat oleh suatu kantor selain berfungsi sebagai alat komunikasi 

juga berfungsi sebagai bukti historis maksudnya adalah…. 
a. Digunakan apabila terjadi perselisiha antar pejabat 
b. Digunakan untuk mengetahui hal-hal yang telah terlupa 
c. Digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan 
d. Digunakan untuk mencerminkan kondisi intern dari organisasi 
e. Digunakan sebagai bahan untuk mengetahui keadaan pada masa lalu 

 
11. Jika surat dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis, pedoman dan alat 

pengingat, maka hal tersebut merupakan…. 
a.  Tujuan surat 
b. Kegunaan surat 
c. Fungsi surat 
d. Kelebihan surat 
e. Tugas dari surat 

 
12. Apa yang terjadi apabila si pengirim berita kurang jelas dalam 

menyampaikan informasi yang terjadi adalah… 
a. Si pengirim jadi kecewa 
b. Warta yang dikomunikasikan tidak sampai atu terlambat diterima 
c. Si penerima berita tidak mau tahu 
d. Warta ditanggapi oleh penerima berita 
e. Si penerima kurang menafsirkan 

 
13. Di bawah ini hal-hal yang harus dikuasai dalam menulis surat 

(1). Menguasai teknik menysusun surat yang baik 
(2). Tata bahasa yang digunakan kurang baik 
(3). Mengetahui posisi yang akan dikirimi surat 
(4). Dalam pengetikan surat masih kurang menguasai 
Yang termasuk hal2 yang harus dikuasai dalam menulis surat adalah…. 
a. (1) dan (2) 
b. (2) dan (3) 
c. (3) dan (4) 
d. (1) dan (3) 
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e. (2) dan (4) 
 

14. Berdasarkan  sifatnya, surat dapat dibagi menjadi … 
a. Surat pribadi dan surat resmi 
b. Surat dinas dan surat niaga 
c. Surat perintah dan memo 
d. Memo dan nota 
e. Surat bersampul dan tidak bersampul 

 
 

15. Kartu pos, memo dan nota  merupakan salah satu klasifikasi surat 
berdasarkan… 
a. Sifatnya  
b. Wujudnya  
c. Tujuannya  
d. Jumlah penerimanya 
e. Tingkat kepentingannya 

 
16. Berdasarkan proses penyelesaiannya, surat dapat dibagi menjadi 3. 

Sebutkan slah satu contoh surqt berdasarkan penyelesaiannya…. 
a. Surat sangat rahasia 
b. Surat edaran 
c. Surat segera, 
d. Surat bersampul 
e. Surat dinas  

 
17. Bagaimanakah penempatan nomor dalam surat yang benar dalam surat … 

a. Disamping kanan tanggal  
b. Dibawah lampiran 
c. Diatas lampiran 
d. Diatas alamat dalam 
e. Dibawah perihal 

 
 

18.  Bagaimanakah cara penulisan inisial yang benar dalam surat… 
a.  Nama pengonsep  dan pengetik surat 
b. Nama pengarsip  dan pengetik surat 
c. Nama pencetak dan pengarsip surat 
d. Nama pengonsep dan penandatangan surat 
e. Nama pengetik dan yang menandatangani surat 
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19. Bagaimanakah urutan susunan yang baik dalam membuat surat…….. 
a. Kata, kalimat, alinea 
b. Kalimat, alinea, gaya bahasa 
c. Ejaan, alinea, gaya bahasa 
d. Tema, alinea, gaya bahasa 
e. Tema, kalimat, alinea 

 
20. Syarat dan ciri surat yang baik adalah sebagai berikut, kecuali….. 

a. Surat ditulis dalam bentuk yang menarik 
b. Setiap kalimat dalam surar harus bermakna  
c. Hindari singkatan yang tidak perlu 
d. Nada surat harus sopan 
e. Surat ditulis dengan panjang lebar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

 

Lampiran 15 
SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Petunjuk Umum! 
1. Kerjakan soal pada lembar jawban yang tersedia  
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberikan tanda 

silang (X) pada huruf abjad di lembar jawaban 
3. Periksalah kembali seluruh jawaban sebelum diserahkan kepada petugas 
Berilah tanda silang (X) huruf  a,b, c, d, e pada jawaban yang Anda anggap 
benar! 
 
1.  Dari gambar dibawah ini mana yang menunjukkan ciri-ciri surat bentuk 

block style…. 
a.                                                              b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c.                                                                d. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
    e. 
 

__________________ 
________________ 
__________________________ 
____________ 
____________ 
______________ 
__________________, 
__________________________
__________________________
__________________________ 
__________________________
_________. 
________________ 
________________ 
________ 
___/___       

__________________ 
________________ 

________________________ 
________ 

___________ 
___________ 
__________________, 
__________________________
__________________________
________________________ 
__________________________
_________. 
                                    ________ 

________ 
________ 

___/___       

__________________ 
________________ 

________________________ 
________ 

___________ 
______________ 
__________________, 

_______________________
__________________________
________________________ 

_______________________
____________. 
                                    ________ 

________ 
________ 

___/___       

__________________ 
________________ 

________________________ 
________ 

___________ 
___________ 

___________ 
__________________, 

_______________________
__________________________ 

_______________________
____________. 
                                    ________ 

________ 
________ 

___/___       
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2. Pada gambar nomor 1, manakah ciri-ciri yang benar pada surat bentuk 

indented style... 
a. Semua penulisan berawal dari sisi kiri 
b. Tanggal dan tanda tangan berada di sebelah kanan 
c. Tanggal berada di sebelah kiri dan tanda tangan di sebelah kanan 
d. Alamat dalam ditulis selalu menjorok 5 spasi 
e. Tiap paragraph dibuat menggantung 

 
3. Setiap surat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Berikut ini yang bukan 

merupakan bentuk-bentuk surat adalah… 
a. Full block style 
b. Semi block style 
c. Hanging paragraph 
d. Indented style 
e. Semi indented style 

 
4. Penempatan tanggal surat yang benar pada bentuk surat full block style 

adalah… 
a. Di bagian kiri diatas nomor 
b. Di bagian kiri dibawah nomor 
c. Di bagian kiri diatas lampiran 
d. Di bagian kanan  
e. Di bagian kanan diatas alamat dalam 

 

__________________ 
________________ 

________________________ 
________ 

___________ 
______________ 
__________________, 
__________________________

_______________________
______________________ 

__________________________
_________. 

                                    ________ 
________ 
________ 

___/___       
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5. Kertas surat mempunyai berbagai ukuran. Kertas A5,dan  A4 adalah 
termasuk kertas surat ukuran……. 
a. Dalam negeri 
b. Inggris  
c. Internasional  
d. Belanda  
e. HVS 

6. Foalcaps, quarto, sixmo, octavo dan memo adalah contoh kertas ukuran… 
a. Inggris 
b. Belanda 
c. Internasional 
d. Malaysia 
e. Dalam negeri 
 

7. Kertas tipis yang biasanya digunakan untuk membuat tembusan surat 
disebut… 
a. HVS 
b. Doarslag 
c. Buram 
d. Union 
e. Union skin 

 
8. Kertas buran yang biasanya digunakan untuk menggandakan surat 

disebut.... 
a. HVS 
b. Doarslag 
c. Stensil  
d. Duplicator  
e. Union skin 
 

9. Salah satu ukuran kertas yang dipakai saat menulis surat adalah kertas 
dalam  negeri. Di bawah ini yang termasuk ukuran kertas dalam  negeri 
adalah……… 
a. Double folio dan folio 
b. A5, dan A4 
c. F4, F3 
d. Aktavo, Sixmo 
e. Memo, Nota  
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10. Kertas impor yang memiliki kualitas paling bagus yang sering digunakan 
untuk mengirim surat ke luar negeri disebut… 
a. HVS 
b. Doarslag 
c. Buram 
d. Union 
e. Union skin 
 

11. Kertas HVS memiliki tiga ukuran. Untuk HVS 90 gram termasuk HVS 
yang berukuran… 
a. Tebal sekali 
b. Tebal 
c. Sedang  
d. Tipis 
e. Tipis sekali 

 
 

12. Lipatan-lipatan surat yang biasanya digunakan oleh kantor-kantor di 
Indonesia berjumlah... 
a. 4 
b. 5 
c. 6 
d. 7 
e. 8 
 

13. Bentuk lipatan surat terdapat lipatan baku, lipatan ganda, dll. Berikut ini 
yang termasuk lipatan baku surat adalah… 
a. Single fold, double fold 
b. Low standart fold, standar fold 
c. Accordion fold, low accordion fold 
d. Baronial fold,low baronial fold 
e. French fold,low French fold 
 

14. Cara untuk membentuk lipatan single fold pada lipatan surat adalah…. 
a. Kertas dibagi menjadi 2 bagian sama besar kemudian dilipat 
b. Kertas dibagi menjadi 3 sama besar kemudian dilipat 
c. Kertas dibagi menjadi 3 kemudian bagian 1 dan bagian 3 dilipat di 

bagian 2 
d.  Kertas dilipat menjadi 3 bagian, dua bagian sama besar dan 1 bagian 

lebih kecil 
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e. Kertas dibagi menjadi 4 bagian sama besar  kemudian dilipat 
 

15. Sampul berkancing dan catalog adalah salah satu sampul yang tepat untuk 
kertas yang berukuran… 
a. Folio 
b. Double folio 
c. Kuarto 
d. Double kuarto 
e. Aktavo 

 
16. Kertas yang berukuran kuarto hanya menggunakan sampul yang berukuran 

kecil. Jadi kertas-kertas ukuran kuarto dapat menggunakan sampul… 
a. Dokumen 
b. Catalog 
c. Air Mail 
d. Official 
e. Card  

 
17. Dibawah ini kegunaan sampul  

(1). Untuk menjaga kebersihan surat 
(2). Surat bersampul kelihatan jelek 
(3). Rahasia surat tidak dijamin 
(4). Surat tidak tercecer 
Yang termasuk kegunaan sampul adalah…. 
a. (1) dan (2) 
b. (2) dan (3) 
c. (3) dan (4) 
d. (1) dan (4) 
e. (2) dan (4) 

 
18. Masing-masing sampul surat memiliki berbagai ukuran. Untuk sampul 

karton berukuran……… 
a. 7 x 10 cm 
b. 8,5 x 15 cm 
c. 9 x 15,5 cm 
d. 15 x 10,5 cm 
e. 19 x 30 cm 

 
19. Pada penulisan sampul surat, posisi yang tepat adalah sebagai berikut, 

kecuali… 
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a. Di sebelah kiri atas sampul untuk nama pengirim 
b. Di sebelah bawah sampul untuk alamat dan nama yang dituju 
c. Di sebelah kanan bawah  sampul untuk nama pengirim 
d. Surat berbentuk lurus penulisan dalam amplop dtulis lurus 
e. Surat lekuk sampul nama daan alamat yang dituju lekuk 

 
20. Bentuk penulisan alamat luar pada sampul surat yang benar jika surat 

berbentu indented adalah … 
a. Semi block  
b. Indented style 
c. Hanging paragraph 
d. Block style 
e. Semi indented style 

 
 


