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SARI  
 

Khotijah, Siti. 2013. “Meningkatkan keterampilan dan Hasil Belajar dengan Model 

Explicit Instruction Pada Pokok Bahasan Penyimpanan Arsip Sistem Nomor Kelas 

XI Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah Magelang”. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Dr Ade Rustiana, M.Si. pembimbing II. Ismiyati, S.Pd. M.Pd 

 

Kata Kunci : Model Explicit Instruction, Keterampilan, Hasil Belajar 

 

 Terampil adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan 

manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Hasil belajar merupakan 

bagian penting dari proses belajar mengajar, hasil belajar yang baik diperoleh dari 

proses belajar yang baik. Salah satu komponen penting dalam proses belajar 

mengajar adalah model pembelajaran, yaitu suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman 

adalah Model Explicit Instruction. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah 

penerapan model explicit instruction dapat meningkatkan keterampilan dan hasil 

belajar siswa mata diklat kearsipan kelas XI Administrasi Perkantoran SMK 

Muhammadiyah Magelang. 

 

 Penelitian tindakan kelas ini menggunakan kelas XI AP sebagai subyek 

penelitian yang berjumlah 30 siswa. Responden akan diberikan pembelajaran 

menggunakan model explicit instruction. Metode pengambilan data yang digunakan 

adalah dokumentasi, tes, dan observasi. Teknik analisis datanya adalah deskriptif 

presentase. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan keterampilan siswa saat menggunakan model 

explicit instruction lebih baik dari sebelum menggunakan model explicit 

instruction. Keterampilan siswa pratindakan siswa yaitu 63,3% siswa dalam 

kategori rendah, pada siklus I berkurang menjadi  26,7%, dan berkurang menjadi 

6,7% pada siklus II. Rata-rata hasil belajar siswa pratindakan yaitu 69,17, pada 

siklus I meningkat menjadi 78,5, dan pada siklus II meningkat menjadi 89,3. 

  Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : (1) Terdapat peningkatan 

keterampilan siswa dengan model explicit instruction. (2)Pembelajaran dengan 

menggunakan model explicit instruction dapat meningkatkan hasil belajar. Saran 

penelitian ini adalah : (1) Bagi guru, strategi menyampikan materi perlu 

ditingkatkan dengan membangun kerjasama dengan siswa dalam pembelajaran dan 

pemberian motivasi belajar pada siswa, salah satunya yaitu dengan menerapkan 

model explicit instruction. (2) Bagi siswa, perlu adanya latihan secara rutin dan 

berulang untuk mengasah keterampilan siswa dan perlu lebih memperhatikan guru 

dalam proses belajar mengajar. 
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ABSTRACT 

 

Khotijah, Siti. 2013. "Improving Skills and Learning Outcomes by Explicit 

Instruction Model On The Topic Number Storage Archive System Number XI 

Class of Office Administration In SMK Muhammadiyah Magelang". Final Project. 

Economics Education Department. Faculty of Economics. Semarang State 

University. Advisor I: Dr Ade Rustiana, M.SI. Advisor II: Ismiyati, S.Pd. M.Pd 

 

Keywords: Explicit Instruction Model, Skills, Learning Outcomes 

 

Skill is a pattern of activities which objektive, it requires manipulation and 

coordination of the information which is learned. Learning outcomes is an 

important part of the teaching learning process, learning outcomes are obtained 

from a good learning process. An important component in the learning process is a 

learning model, which is a plan or pattern that  is used to guide in learning in class 

or in tutorials and learning to define the learning tools including books, movies, 

computers, curiculum, and other. One of learning models that can be used as a 

guideline is Explicit Instruction Model. The problems of this study was whether the 

application of the explicit instruction can improve the learning outcomes and skills 

training subject archival Office Administration class XI SMK Muhammadiyah 

Magelang. 

It was an actional classroom research used AP XI class as the subjects of 

study were 30 students. Respondents would be given Explicit Instruction learning 

model. The data collection methods used were the documentation, test, and 

observation. The Techniques of data analysis were descriptive percentages. 

The results showed the skills of students while using an model of explicit 

instruction were better than before using the model of explicit instruction. The 

students’ skills in pre action were 63,3%. In the first cycle reduced to 26.7%, and 

decreased to 6.7% in the second cycle. Average student learning outcomes pre 

action were 69.17, in the first cycle increased to 78.5, and the second cycle 

increased to 89.3. 

It is concluded that: (1) There is an improve in the skills of students with 

explicit instruction models. (2) Learning to use a model of explicit instruction to 

improve learning outcomes. It is suggested: (1) For the teacher, classroom 

management strategies need to be improved by building a learning partnership with 

students in learning and motivation in students, one of them is by applying a model 

of explicit instruction. (2) For students, there needs to exercise regularly and 

repeatedly to hone the skills of students and teachers need to pay more attention to 

the learning process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia bagi kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan menjadi salah satu 

indikator dalam menentukan indeks pembangunan manusia di suatu negara. Di 

Indonesia pendidikan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dalam 

segala aspek pembelajaran mulai dari sarana, fasilitas, media pembelajaran, 

teknologi pendidikan dan tenaga pengajar. Demikian pula di dalam menghadapi 

kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pembelajaran dituntut untuk 

mengembangkan sikap inovatif dan selalu ingin meningkatkan kualitas.  

Tingginya kualitas pengajaran dan pembelajaran tergantung pada 

komponen-komponen pembelajaran yang bekerja didalamnya. “Komponen dalam 

pembelajaran dapat berupa tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, 

metode, alat, sumber pelajaran, dan evaluasi (Djamarah, 2010:41)”. Komponen-

komponen pembelajaran tersebut apabila saling bekerjasama akan dapat 

mendukung proses pembelajaran dengan baik, maka dapat membuat pembelajaran 

berkualitas dan hasil belajar yang diperoleh pun akan optimal. Selain komponen-

komponen tersebut, yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah model 

pembelajaran. 

“Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 
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pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain”, (Joyce dalam Trianto, 2011 :5) . Model pembelajaran yang tepat sangat 

berpengaruh dengan hasil atau output dari siswa. Model pembelajaran yang 

digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang diajarkan. Setiap 

mata diklat memiliki sifat maupun ciri khusus yang berbeda dengan mata diklat 

yang lainnya, sehingga perlu pemikiran yang matang untuk menerapkan model 

yang tepat untuk suatu kompetensi yang diajarkan, salah satunya materi 

penyimpanan arsip. Materi tersebut sangat menuntut siswa untuk cekatan dan 

terampil dalam menyimpan atau mengolah arsip. Model Explicit Instruction 

merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada pendekatan guru 

dan siswa secara personal sehingga siswa dapat lebih mengerti tentang materi yang 

diajarkan dengan adanya bimbingan dari guru. Model Explicit Instruction atau 

model pembelajaran langsung khusus dirancang untuk mengembangkan belajar 

siswa tentang pengetahuan proseduran dan pengetahuan deklaratif yang dapat 

diajarkan dengan pola selangkah demi selangkah. Hal ini dapat lebih mendekatkan 

siswa dengan guru secara intern sehingga siswa tidak malu lagi dalam bertanya 

tentang hal yang belum mereka pahami. 

Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Yunita Noni Angelia dan 

Pramudi Utomo (2012) bahwa Model Explicit Instruction pada mata pelajaran 

desain grafis menggunakan media power point dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 11 Yogyakarta yang diterapkan dalam materi 

penggunaan perangkat lunak pembuat animasi. Penelitian Dwi Qirana Shali , dkk 
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(2012) bahwa sebelum dilakukan tindakan hanya ada 3 orang siswa yang nilainya 

sudah memenuhi KKM atau sekitar 8,57 %, dan setelah dilakukan uji coba 3 siklus 

terjadi peningkatan menjadi 29 orang siswa sekitar 82,86 %. 

“Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan 

manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari (Sudjana, 2010a:17)”. Dalam 

hal ini keterampilan dirancang sebagai proses komunikasi belajar untuk mengubah 

perilaku siswa menjadi cekat, cepat dan tepat. Perilaku terampil ini dibutuhkan 

dalam keterampilan hidup manusia di masyarakat. Keterampilan siswa dalam 

belajar atau mempraktekan bahan yang diajarkan juga akan mempengaruhi hasil 

belajar mereka. 

Kearsipan merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting, 

sehingga siswa dituntut dapat menguasai materi tersebut khususnya dalam materi 

sistem penyimpanan arsip. Siswa memerlukan tata cara yang urut dan benar 

sehingga saat arsip tersebut diperlukan, dapat ditemukan dengan mudah dan cepat. 

Terdapat beberapa cara untuk menyimpan arsip yang dipelajari oleh siswa kelas XI 

Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah Magelang, salah satunya adalah 

penyimpanan arsip menggunakan sistem nomor. Banyaknya pedoman dan langkah- 

langkah dalam melakukan penyimpanan arsip membuat siswa sering bingung 

dalam melakukan prosedur arsip. Cara pembelajaran konvensional yang digunakan 

guru dalam mengajar dirasa belum mampu untuk memecahkan permasalahan yang 

terjadi, sehingga sangat diperlukan cara baru untuk memecahkan permasalahan 

siswa di pokok bahasan tersebut. Berdasarkan studi pendahuluan di SMK 

Muhammadiyah Magelang nilai siswa untuk pokok bahasan sistem penyimpanan 
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arsip belum memuaskan karena masih terdapat nilai ulangan siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal untuk mata diklat produktif AP yaitu 7,5. 

Menurut data yang diperoleh dari SMK Muhammadiyah Magelang nilai harian 

untuk materi sistem kearsipan dari 30 siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Nilai Ulangan Siswa Pokok Bahasan Sistem Penyimpanan Arsip 

 

Kelas Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah  Persentase Jumlah Persentase 

XI AP 18 60 % 12 40 % 

Sumber : Daftar nilai materi kearsipan kelas XI AP SMK Muhammadiyah 

Magelang tahun ajaran 2012/2013. 

Tabel diatas menjelaskan hasil belajar siswa bahwa kelas XI AP terdapat 12 

(40 %) siswa yang belum mendapatkan hasil yang memuaskan dan berada dibawah 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini disebabkan siswa kelas XI 

Administrasi Perkantoran kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan kurang 

memperhatikan guru saat guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Guru 

menyampaikan materi secara teoritis, sementara siswa hanya mendengarkan, 

mencatat dan mengerjakan soal yang diberikan guru tanpa adanya aplikasi dari 

materi yang telah disampaikan agar materi tersebut mudah dipahami oleh siswa. 

Peralatan untuk menyimpan arsip yang kurang lengkap yaitu kurangnya jumlah laci 

sehingga menyebabkan guru tidak memberikan praktek secara nyata sesuai dengan 

kondisi ruang arsip yang sebenarnya dan mengakibatkan siswa kurang paham atau 

keliru.  

Berdasarkan pengamatan, proses belajar mengajar menyimpan arsip dengan 

sistem terminal digit masih terfokus pada guru dan kurang terfokus pada siswa. 
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Akibatnya siswa mudah bosan tidak memperhatikan guru saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Dalam kegiatan belajar mengajar, keaktifan siswa sangat 

diperlukan karena suasana kelas yang aktif dan kondusif dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berpikir secara sistematis, dan memperluas wawasan 

siswa. Pokok bahasan sistem penyimpanan arsip selain menuntut keterampilan dari 

siswa, keaktifan siswa juga sangat mempengaruhi dalam proses belajar mengajar, 

karena keaktifan siswa akan menumbuhkan suasana yang menyenangkan dan 

semangat dalam belajar khususnya belajar dalam menyimpan arsip. Latihan yang 

dilakukan guru saat observasi berlangsung, banyak siswa yang keliru dalam 

membuat kode atau membaca kode penyimpanan arsip sistem terminal digit, 

sehingga berakibat pada hasil belajar siswa menjadi kurang optimal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul Meningkatkan Keterampilan dan Hasil 

Belajar dengan Model Explicit Instruction Pada Pokok Bahasan Penyimpanan 

Arsip Sistem Nomor Kelas XI Administrasi Perkantoran SMK 

Muhammadiyah Magelang 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan 

keterampilan pada pokok bahasan penyimpanan arsip dengan sistem nomor 

siswa kelas XI SMK Muhammadiyah Magelang ? 

2. Apakah model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan hasil 

belajar pada pokok bahasan penyimpanan arsip dengan sistem nomor siswa 

kelas XI SMK Muhammadiyah Magelang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk meningkatkan keterampilan pada pokok bahasan penyimpanan arsip 

dengan sistem nomor melalui model pembelajaran explicit instruction siswa 

kelas XI SMK Muhammadiyah Magelang. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar pada pokok bahasan penyimpanan arsip 

dengan sistem nomor melalui model pembelajaran explicit instruction siswa 

kelas XI SMK Muhammadiyah Magelang. 

 

 

 

 

 



7 
 

7 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, 

khususnya pada aspek pembelajaran kearsipan dengan menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction. 

2 Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, menarik dalam 

mengikuti pembelajaran kearsipan, sehingga akan ada nuansa baru 

dalam pembelajaran dan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

mengarsip surat serta dapat meningkatkan hasil belajar yang baik pula. 

b. Bagi Guru 

Memperoleh suatu variasi dalam pembelajaran yang lebih variatif yaitu 

siswa mampu belajar dalam suasana yang menyenangkan. Sebagai 

model pembelajaran baru untuk mempermudah guru dalam proses 

belajar mengajar. 

c. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran 

menggunakan model explicit instruction. Peneliti akan memiliki dasar-

dasar kemampuan mengajar dan kemampuan mengembangkan 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran explicit instruction. 
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d. Bagi Akademi 

Khususnya bagi Fakultas Ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi masukan yang berharga untuk dapat meningkatkan dalam 

pembelajaran sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Kajian Tentang Keterampilan 

2.1.1 Pengertian Keterampilan 

 “Keterampilan adalah pola kegiatan yang bertujuan, yang memerlukan 

manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Keterampilan bergerak dari 

yang teramat sederhana ke yang sangat kompleks (Sudjana, 2010a:17). Arti 

keterampilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 1180) adalah kecakapan 

untuk menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan 

secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar yang memerlukan 

koordinasi dan informasi yang dipelajari. 

Pada pokok bahasan sistem penyimpanan arsip sangat memerlukan 

keterampilan dalam menyimpan arsip. Siswa yang mempelajari pokok bahasan ini 

harus terampil dalam memeriksa berkas, mengindeks, mengode, menyortir, dan 

menempatkan arsip.       

2.1.2  Jenis Keterampilan  

Menurut Sudjana (2010a:17) keterampilan dapat dibedakan ke dalam 

dua macam, yakni psikomotor dan intelektual. Keterampilan psikomotor 

adalah menggergaji, mengecat tembok, menari, mengetik, dan 

sebagainya. Keterampilan intelektual adalah memecahkan soal 

hitungan, melakukan penelitian, membuat kesimpulan”. 

Pengembangan suatu keterampilan yang terlatih dalam hampir setiap bidang 

pun merupakan proses yang panjang. Masalah yang dihadapi dalam mempelajari 

9 
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keterampilan ialah sulitnya mempertahankan perhatian dan minat siswa secara terus 

menerus untuk mempelajari keterampilan tersebut. Salah satu cara yang paling 

efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan membuat siswa merasa pasti bahwa 

mereka melihat adanya kemajuan yang dicapainya.  

Mempelajari keterampilan yang kompleks biasanya bukan merupakan suatu 

kemajuan yang licin dan berkesinambungan. Seringkali terjadi masa tidak ada 

kemajuan dan juga tidak ada kemunduran atau disebut masa stabil. Masa stabil ini 

tidak memberikan dorongan untuk beusaha lebih lanjut kepada siswa. 

“Beberapa petunjuk untuk guru dalam mengajarkan keterampilan 

antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Jelaskan tujuan dan nilai keterampilan yang dipelajari kepada 

siswa. 

2. Sajikan demonstrasi keterampilan oleh petugas yang mampu dan 

jelaskan secara singkat bagian- bagian penting dari kegiatan yang 

dilatihkan. 

3. Tunjukkan tingkat prestasi siswa yang diharapkan dan bagaimana 

hal itu akan dinilai. 

4. Berilah latihan keterampilan dasar kepada siswa dan diskusikan 

pola atau rantai tingkah laku yang digunakan. 

5. Ulangi kembali pelajaran sebelumnya yang diperlukan sebagai 

prasyarat atau yang berguna untuk mempelajari keterampilan. 

6. Aturlah kondisi untuk mempelajari istilah, konsep, prinsip, 

prosedur, teknik, dan strategi yang akan menghasilkan belajar dan 

aplikasi keterampilan. Hal ini harus benar- benar dikerjakan pada 

waktu yang dibutuhkan. 

7. Lakukan latihan tambahan disertai evaluasi kegiatan secara cepat 

dan umpan baliknya kepada siswa untuk peningkatan atau 

perbaikan. 

8. Dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, perlu mengajak 

siswa mengamati kegiatan yang telah dimilikinnya. 

9. Latihan keterampilan sebaiknya diberikan dalam kondisi sedekat 

mungkin dengan pelaksanaan keterampilan dalam situasi 

sesungguhnya. 

(Sudjana, 2010a:18)”.  
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2.2 Kajian Tentang Hasil Belajar  

2.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Dimyati (2010: 3) “hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak 

belajar dan tindak mengajar”. Menurut Rifa’i (2012: 69) “hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan 

belajar”. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa 

yang dipelajari oleh peserta didik. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik dari hal- hal yang 

dipelajari dan diajarkan. 

2.2.2 Tingkatan Keberhasilan Proses Mengajar 

Menurut Djamarah (2010: 107) keberhasilan proses mengajar dibagi 

menjadi beberapa tingkatan atau taraf, yaitu: 

1. Istimewa/maksimal 

Yaitu apabila seluruh pelajaran yang diajarkan itu dikuasai oleh 

siswa. 

2. Baik sekali 

Yaitu apabila sebagian besar (76% - 99%) bahan pelajaran yang 

diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. 

3. Baik 

Yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan hanya (60% - 75%) 

yang dikuasai oleh siswa. 

4. Kurang 

Yaitu apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% 

dikuasai oleh siswa. 

 

2.2.3 Tipe-tipe Hasil Belajar 

 Hasil belajar secara menyeluruh harus mencerminkan tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan yang hendak dicapai dapat digolongkan menjadi tiga bidang 
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atau ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Ketiga bidang tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Sudjana, 2010b: 49-54): 

1. Ranah kognitif meliputi: 

a. Tipe hasil belajar pengetahuan hafalan (knowledge) 

Pengetahuan hafalan dimaksudkan sebagai terjemahan dari kata 

“knowledge” dari Bloom. Cakupan dalam pengetahuan hafalan 

termasuk pula pengetahuan yang sifatnya faktual dan pengetahuan 

mengenai hal-hal yang perlu di ingat kembali seperti batas 

peristilahan, pasal, hukum, bab, ayat, rumus dan lain-lain. 

b. Tipe hasil belajar pemahaman (comprehension) 

Ada tiga pemahaman yang berlaku umum yaitu: 

1) Pemahaman terjemahan, yakni kesanggupan memahami makna 

yang terkandung di dalamnya. Misalnya memahami kalimat 

bahasa inggris ke dalam bahasa indonesia, pengertian Bhineka 

Tunggal Ika dan lain-lain. 

2) Pemahaman penafsiran misalnya, memahami grafik, 

menghubungkan dua konsep yang berbeda dan lain-lain. 

3) Pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan melihat di balik 

yang tertulis, tersirat, meramalkan sesuatu atau memperluas 

wawasan. 

c. Tipe hasil belajar penerapan (aplikasi) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabstrakkan 

suatu konsep, ide, rumus, dan hukum dalam situasi baru, misalnya 

memecahkan persoalan dengan rumus tertentu, menerapkan suatu 

dalil atau hukum dalam suatu persoalan, jadi dalam aplikasi harus 

ada konsep, teori hukum dan rumus. 

d. Tipe hasil belajar analisis 

Analisis adalah kemampuan untuk mengurangi suatu integritas 

(kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian yang lebih 

kecil dan mempunyai arti. 

e. Tipe hasil belajar sintesis 

Sistesis adalah kesanggupan menyatukan unsur atau bagian 

menjadi satu integritas. 

f. Tipe hasil belajar evaluasi 

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai 

suatu berdasar pada kemampuan yang dimilikinya dan kriteria yang 

dipakainya. 

2. Ranah afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ada beberapa 

tingkatan bidang afektif yaitu: 

a. Receiving atau attending adalah semacam kepekaan dalam 

menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang pada siswa, 

baik bentuk masalah situasi atau gejala. 
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b. Responding atau jawaban adalah reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulasi yang datang dari luar. 

c. Valuing (penilaian) berkenaan dengan nilai dan kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus tadi. 

d. Organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan, dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan semua 

sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola 

kepribadian dan tingkah lakunya. 

3. Ranah psikomotor 

Hasil belajar bidang psikomotor dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan keterampilan yaitu: 

a. Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan sadar. 

c. Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris, dan lain-lain. 

d. Gerakan-gerakan skill mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang komplek. 

e. Kemampuan seperti gerakan ekspresif dan interpretative 

 

2.3   Model Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Model Pembelajaran 

“Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain” (Joyce dalam Trianto 2011 :5). “Model pembelajaran berarti acuan 

pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola- pola pembelajaran tertentu 

secara sistematis” (Iru, 2012: 6). 

Menurut Soekamto dalam Trianto (2011 :5) “Model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan 
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berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar 

dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar”. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah variasi yang digunakan guru dalam mengajar  untuk mencapai 

hasil belajar yang lebih baik yang disesuaikan dengan materi dan sarana penunjang 

yang tersedia. 

2.3.2  Ciri-ciri Model Pembelajaran 

 “Kardi dan Nur dalam Trianto (2011:6) menyebutkan ada empat ciri khusus 

dalam model pembelajaran yang tidak dimiliki oleh strategi, metode, atau prosedur. 

Ciri-ciri tersebut adalah : 

1. Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau 

pengembangnya. 

2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai). 

3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar  model tersebut dapat 

dilaksanakan dengan berhasil. 

4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat 

tercapai”. 

Pada umumnya model-model pembelajaran memiliki ciri-ciri yang dapat 

dikenali (Iru, 2012:8), yaitu : 

1) “Memiliki prosedur yang sistematis. Sebuah model mengajar bukan 

sekedar merupakan gabungan berbagai fakta yang disusun secara 

sembarangan, tetapi merupakan prosedur yang sistematis untuk 

memodifikasi perilaku siswa yang didasarkan pada asumsi-asumsi 

tertentu. 

2) Hasil belajar diterapkan secara khusus. Setiap model mengajar 

menentukan tujuan-tujuan khusus hasil belajar yang diharapkan dicapai 

siswa secara rinci dalam bentuk unjuk kerja yang diamati. 

3) Penetapan lingkungan secara khusus. Menetapkan keadaan lingkungan 

secara spesifik dalam model mengajar. 

4) Ukuran keberhasilan. Model harus menentukan kriteria keberhasilan 

suatu unjuk kerja yang diharapkan dari siswa. 
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5) Interaksi dengan lingkungan. Suatu model mengajar menetapkan cara 

yang memungkinkan siswa melakukan interaksi dan bereaksi dengan 

lingkungan”. 

 

4.3.3 Komponen Model Pembelajaran 

Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dikembangkan, model pembelajaran 

memilki beberapa komponen, yaitu : 

1. Fokus 

Fokus merupakan aspek sentral sebuah model. Fokus dari sebuah 

sistem merujuk pada kerangka acuan yang mendasari pengembangan 

sebuah model. 

2. Sintaks 

Sintaks atau tahapan dari model mengandung uraian tentang model 

dalam tindakan. 

3. Sistem Sosial 

Sistem sosial merupakan bagian penting dari setiap model, sebab 

model memiliki tiga elemen yaitu peranan guru dan siswa, 

khususnya hubungan hierarkis atau hubungan kewenangan, serta 

norma-norma atau perilaku siswa yang dianggap baik. 

4. Sistem Pendukung 

Aspek yang penting dan utama dari suatu model adalah elemen 

pendukung yang tujuannya adalah menyiapkan kemudahan kepada 

guru dan siswa bagi berhasilnya penerapan strategi mengajar.(Iru, 

2012:7-8) 

4.3.4 Fungsi Model Pembelajaran 

Menurut SS Chauhan dalam Iru (2012:8-9) menyebutkan fungsi model 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Pedoman. Model mengajar dapat berfungsi sebagai pedoman yang 

dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan guru. 

2. Pengembangan kurikulum. Model pengajaran dapat membantu dalam 

pengembangan kurikulum untuk satuan dan kelas yang berbeda dalam 

pendidikan. 

3. Menetapkan bahan-bahan mengajar. Model mengajar menetapkan 

secara rinci bentuk-bentuk bahan pengajaran yang berbeda yang akan 

digunakan guru dalam membantu perubahan yang baik dari 

kepribadian siswa. 

4. Membantu perbaikan dalam mengajar. Model mengajar bisa membantu 

proses belajar mengajar yang meningkatkan keefektifan mengajar. 
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4.3.5 Model Pembelajaran Explicit Instruction  

Menurut Arends dalam Trianto (2011:29) model explicit instruction 

adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk 

menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan 

deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik 

yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah 

demi selangkah. 

 

Explicit Instruction menurut Roy Killen (dalam Iru, 2012:155) “adalah 

teknik pembelajaran expositori (pemindahan pengetahuan dari guru kepada murid 

secara langsung, misalnya melalui ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab) yang 

melibatkan seluruh kelas”.  

Berdasarkan berbagai kutipan diatas mengenai explicit instruction dapat 

disimpulkan bahwa model pengajaran langsung dirancang khusus untuk menunjang 

proses belajar siswa yang berkaitan dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola 

kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Menurut Arends (dalam 

Trianto, 2011:29), “istilah lain dari model explicit instruction antara lain training 

model, active teaching model, mastery teaching, direct instruction atau model 

pengajaran langsung”.  

Ciri-ciri model pembelajaran explicit instruction (Trianto, 2011:29) adalah 

sebagai berikut : 

1) Adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk 

prosedur penilaian belajar. 

2) Sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran 

3) Sistem pengelolaan dan lingkungan belajar model yang diperlukan agar 

kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil 
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2.3.6 Langkah- langkah Model Explicit Instruction 

Slavin dalam Iru (2012:157) mengemukakan tujuh langkah dalam sintaks 

explicit instruction, yaitu sebagai berikut :   

1. “Menginformasikan tujuan dan orientasi belajar. Dalam fase ini 

guru menginformasikan hal-hal yang harus dipelajari dan kinerja 

siswa yang diharapkan.  

2. Me-review pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Dalam fase ini 

guru mengajukan pertanyaan untuk mengungkap pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. 

3. Menyampaikan materi pelajaran. Dalam fase ini, guru 

menyampaikan materi, menyajikan informasi, memberikan contoh-

contoh, mendemonstrasikan konsep dan sebagainya. 

4. Melaksanakan bimbingan. Guru mengajukan pertanyaan-

pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman siswa dan 

mengoreksi kesalahan konsep. 

5. Memberikan latihan. Dalam fase ini, guru memberikan kesempatan 

kepada siswa melatih keterampilannya atau menggunakan 

informasi baru secara individu atau kelompok. 

6. Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Guru 

memberikan review terhadap hal-hal yang telah dilakukan siswa, 

memberikan umpan balik terhadap respon siswa yang benar dan 

mengulang keterampilan jika diperlukan. 

7. Memberikan latihan mandiri. Dalam fase ini, guru dapat 

memberikan tugas-tugas mandiri kepada siswa untuk meningkatkan 

pemahamannya terhadap materi yang telah mereka pelajari”. 

 

4.3.7 Kelebihan dan Kekurangan Model Explicit Instruction 

Menurut Iru (2012:157-158) model explicit instruction memiliki kelebihan 

dan kelemahan.  

Kelebihan model explicit instruction : 

1. “Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi 

materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat 

mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. 

2. Dapat digunakan untuk memecahkan poin-poin penting atau 

kesulitan- kesulitan yang mungkin dihadapi siswa sehingga hal-hal 

tersebut dapat diungkapkan. 

3. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan 

pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. 
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4. Merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan 

keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang 

berprestasi rendah.  

5. Dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak 

dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh 

seluruh siswa. 

6. Pembelajaran langsung merupakan cara yang bermanfaat untuk 

menyampaikan informasi kepada siswa yang tidak suka membaca atau 

yang tidak memiliki keterampilan dalam menyusun dan menafsirkan 

informasi. 

7. Model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun 

model pembelajaran tertentu. 

8. Model pembelajaran langsung menekankan kegiatan mendengar dan 

mengamati sehingga dapat membantu siswa yang cocok belajar 

dengan cara-cara ini. 

9. Model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi 

guru dapat terus menerus mengevaluasi dan meperbaikinya". 

 

Kelemahan model explicit instruction :  

1. “Model pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa 

untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, 

mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki 

keterampilan dalam hal-hal tersebut, guru masih harus 

mengajarkannya kepada siswa. 

2. Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan 

dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan 

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa. 

3. Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara 

aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

interpersonal mereka. 

4. Karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan 

strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru. 

5. Model pembelajaran langsung memberi siswa cara  pandang guru 

mengenai bagaimana materi disusun dan disintesis tidak selalu dapat 

dipahami oleh siswa. 

6. Model pembelajaran langsung melibatkan banyak komunikasi satu 

arah, guru sulit mendapatkan umpan balik dari pemahaman siswa. 

 

4.4 Tinjauan Tentang Arsip 

2.4.1   Pengertian Arsip 

Menurut Liang Gie (2009 :118) “arsip adalah kumpulan warkat yang 

disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali 
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diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali”. Peranan arsip dalam kehidupan 

sehari-hari sangat penting, oleh karena itu sebaiknya arsip disimpan ditempat yang 

aman.  

Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 2009 dalam Mulyono (2011: 4), 

“arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan informasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan 

organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Arsip adalah segala kertas, naskah buku, foto, film, mikrofilm, 

rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalm segala 

macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan 

segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh 

suatu badan, sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijakan, 

keputusan, prosedur, pekerjaan atau kegiatan pemerintah yang lain 

atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. 

(Wursanto dalam Mulyono, 2011: 4). 

 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan arsip adalah suatu 

kumpulan warkat baik berupa kertas,  naskah, foto, film, rekaman suara, gambar 

peta, bagan atu dokumen lain yang dibuat maupun diterima dan disusun secara 

sistematis menurut sistem untuk mempermudah dalam penyimpanan. Pentingnya 

informasi yang terkandung di dalamnya sehingga agar setiap kali diperlukan arsip 

dapat ditemukan kembali dengan mudah, cepat dan tepat. 

2.4.2 Penyimpanan Arsip Sistem Nomor Terminal Digit 

 “Penyimpanan arsip sistem nomor terminal digit adalah sistem 

penyimpanan dan penemuan arsip berdasarkan nomor urut pada buku arsip. Nomor 
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urut pada buku arsip dimualai pada nomor 0000 (4digit), sehingga arsip bernomor 

0000 adalah arsip yang pertama disimpan (Endang, 2009: 72)”. 

“Menurut Endang (2009, 72-73) jenis- jenis peralatan dan perlengkapan 

dalam sistem nomor terminal digit, antara lain sebagai berikut :  

1 Filing Cabinet 

Diperlukan 10 laci filing cabinet yang diberi kode sebagai berikut : 

Laci 1 kodenya 00-09 

Laci 2 kodenya 10-19 

Laci 3 kodenya 20-29 

Laci 4 kodenya 30-39 

Laci 5 kodenya 40-49 

Laci 6 kodenya 50-59 

Laci 7 kodenya 60-69 

Laci 8 kodenya 70-79 

Laci 9 kodenya 80-89 

Laci 10 kodenya 90-99 

2 Guide 

Setiap laci terdiri dari 10 guide. Jika ada 10 laci berarti dibutuhkan 100 guide. 

Laci yang kodenya 00-09, terdapat 10 guide yang berkode sebagai berikut . 

Guide 1 kodenya 00 

Guide 2 kodenya 01 

Guide 3 kodenya 02 

Guide 4 kodenya 03 

Guide 5 kodenya 04 

Guide 6 kodenya 05 

Guide 7 kodenya 06 

Guide 8 kodenya 07 

Guide 9 kodenya 08 

Guide 10 kodenya 09 

3 Hanging Folder 

Di Belakang guide terdapat 10 hanging folder, jika ada 100 guide berarti 

dibutuhkan 1.000 hanging folder. Guide yang berkode 00,terdapat hanging 

folder yang berkode sebagai berikut : 

Hanging Folder 1 kodenya 00/0 

Hanging Folder 2 kodenya 00/1 

Hanging Folder 3 kodenya 00/2 

Hanging Folder 4 kodenya 00/3 

Hanging Folder 5 kodenya 00/4 

Hanging Folder 6 kodenya 00/5 

Hanging Folder 7 kodenya 00/6 

Hanging Folder 8 kodenya 00/7 

Hanging Folder 9 kodenya 00/8 
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Hanging Folder 10 kodenya 00/9 

4 Kartu Indeks 

Setiap kartu yang disimpan dibuatkan kartu indeksnya 

5 Buku Arsip 

Buku arsip adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat- surat yang akan 

disimpan dengan arsip. 

 

“Menurut Endang (2009, 73-75) prosedur penyimpanan arsip sistem terminal 

digit adalah sebagai berikut” : 

a. Memeriksa berkas 

Berkas diperiksa tanda- tanda perintah penyimpanan 

b. Mengindeks 

Mengindeks dalam sistem terminal digit adalah membagi nomor arsip yang 

berasal dari buku arsip menjadi beberapa unit untuk menunjukkan letak/posisi 

dimana surat tersebut disimpan 

c. Mengode 

Menentukan kode surat berdasarkan nomor urut pada buku arsip. 

d. Menyortir 

Dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan dalam jumlah banyak. 

e. Menempatkan  

Tempatkan arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode surat dan 

indeks dalam sistem terminal digit 

 

“Menurut Endang (2009, 76) prosedur menemukan kembali arsip adalah 

sebagai berikut : 

a. Tentukan kode surat yang dicari 

b. Jika kode surat diketahui, maka langsung ketempat penyimpanan, tetapi jika 

kode surat tidak diketahui maka sebelum ke tempat penyimpanan, terlebih 

dahulu melihat kartu indeks pada cardex 

c. Lihat kode surat yang tertera di kartu indeks 

d. Cari arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan pemberian kode 

e. Ambil arsip yang sudah ditentukan, dan tukar dengan lembar pinjam arsip 

(lembar 1) 

f. Berikan kepada peminjam berikut lembar pinam arsip (lembar 2) 

g. Simpan lembar pinjam arsip (lembar 3) pada ticler file 
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4.5 Kerangka Berfikir 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting untuk 

menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan penerapan konsep diri. 

Keberhasilan pembelajaran dalam dunia pendidikan yang diperoleh siswa tercermin 

dari peningkatan mutu lulusan yang dihasilkan. Peran aktif seluruh komponen 

pendidikan sangat diperlukan terutama oleh siswa yang berfungsi sebagai input dan 

guru sebagai fasilitator. 

Pembelajaran kearsipan khususnya materi sistem penyimpanan selama ini 

kurang dapat menarik perhatian siswa, kurang memotivasi dan terjadi 

penyimpangan materi. Kondisi tersebut dikarenakan siswa belum dapat memahami 

materi yang disampaikan guru, sehingga berdampak pada nilai atau hasil belajar 

siswa. Selain itu keaktifan siswa yang kurang juga mempengaruhi hasil belajar 

mereka di sekolah dan tingkat keterampilan dalam melakukan prosedur sistem 

penyimpanan arsip. 

Guru sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut dengan 

menggunakan berbagai model pembelajaran, tetapi masih banyak siswa yang 

nilainya belum optimal. Gejala ini  dimungkinkan dalam pemilihan model mengajar 

masih belum tepat dan kurang memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah.  

Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan 

dan hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang 

berbeda. Model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran pokok 

bahasan sistem penyimpanan arsip adalah menggunakan model explicit instruction. 

Model Explicit Instruction adalah suatu model yang merujuk pada berbagai teknik 
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pembelajaran ekspositori atau dengan pemindahan pengetahuan daru guru kepada 

murid secara langsung (Roy Killen dalam Iru, 2012:155). Model pembelajaran ini 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa, sehingga dapat meningkatkan 

keterampilan dan hasil belajar siswa karena model ini lebih mengarahkan dari 

setiap proses penyimpanan arsip. 

Adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan  penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 

2010: 110)”. “Menurut Sugiyono (2008: 64) hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan 

permasalahan yang diangkat dengan dilandasi teori maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: Ada peningkatan keterampilan dan hasil belajar siswa kelas XI 

Administrasi Perkantoran pokok bahasan sistem penyimpanan arsip menggunakan 

model pembelajaran explicit instruction. 

 

1. Keterampilan 

siswa  

meningkat 

2. Hasil belajar 

siswa 

meningkat 

Model 

Pembelajaran 

Explicit 

Instruction 

Kesulitan 

memahami 

pokok 

bahasan  

penyimpanan

arsip sistem 

nomor 

 

- Keterampilan 

siswa kurang 

memuaskan 

- Hasil belajar 

siswa belum 

optimal 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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4.7 Penelitian yang Relevan 

a. Soimah Siti (2013), dengan judul “penerapan model pengajaran 

langsung melalui pendekatan Explicit Instruction untuk meningkatkan 

hasil belajar mengidentifikasi dokumen- dokumen kantor pada siswa 

kelas X AP SMK Negeri 1 Brebes”. Menunjukkan hasil meningkatnya 

nilai rata- rata sebelum perlakuan (68,49) menjadi (84,75) setelah 

perlakuan. Nilai rata- rata post test pada kelas eksperimen mengalami 

peningkatan aktivitas (78,28%) dengan ketercapaian KKM (95,24%) 

lebih tinggi dari aktivitas kelas kontrol (63,8%) dengan ketercapaian 

KKM (78,57%) 

b. Dwi Qirana Shali, dkk (2012), dari jurnal nasional dengan judul “ 

Penerapan model Explicit Instruction dalam Memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) Pada Mata Pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Kelas VIII SMP Negeri 11 Cirebon” hasil 

penelitian membuktikan bahwa : 

1. Penerapan model Explicit Instruction berdampak pada nilai TIK siswa 

kelas VIII- E yaitu lebih tinggi dari sebelum diterapkannya model 

Explicit Instruction. Hasil belajar sebelum dilakukan tindakan hanya 

ada 3 orang siswa yang nilainya sudah memenuhi KKM atau sekitar 

8,57%.  Hasil belajar setelah dilakukan tindakan setiap siklusnya 

semakin bertambah siswa yang nilainya sudah memenuhi KKM . 

Siklus I sebanyak 7 orang siswa sekitar 20 %, siklus II  sebanyak 9 
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orang siswa sekitar 25,71%, dan siklus III sebanyak 29 orang siswa 

sekitar 82,86 %. 

2. Pembelajaran dengan model Explicit Instruction cocok diterapkan  

pada pembelajaran praktikum TIK, karena model ini bersifat 

prosedural, langkah demi langkah bertahap. Dengan demikian dapat 

dibuat keputusan bahwa hipotesis tindakan diterima artinya siswa 

dapat memenuhi nilai KKM yang sudah ditetapkan dan siswa 

mendapatkan nilai yang lebih tinggi dari KKM  yang ditetapkan  

setelah menggunakan Model Explicit Instruction. Tes formatif 

menunjukkan hasil sebagai berikut: Siklus I sebesar 67,52 didapat 

gain ternormalisir sebesar 0,26; Siklus II  sebesar 70,86 didapat gain 

ternormalisir sebesar 0,10; dan Siklus III sebesar 78,76 didapat gain 

ternormalisir sebesar 0,27.  Ketiganya memiliki kriteria rendah. 

3. Berdasarkan hasil angket dan wawancara, pada umumnya siswa kelas 

VIII E SMP Negeri 11 Cirebon memberikan komentar positif terhadap 

pembelajaran TIK dengan menggunakan model Explicit Instruction 

pada siklus I, siklus II dan siklus III.  Pada umumnya siswa  

menunjukan sikap positif terhadap pembelajaran TIK dengan 

menggunakan model Explicit Instruction. Diperlihatkan dengan rata-

rata butir angket sebesar 56% untuk respon positif, 40% untuk respon 

netral, dan 4% untuk respon negatif.   

c. Yunita Noni Angelia dan Pramudi Utomo (2012), dari jurnal nasional 

dengan judul “peningkatan hasil belajar siswa menggunakan media 
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power point dan animasi berbasis macromedia flash dengan model 

explicit instruction pada mata pelajaran desain grafis kelas XI IPA di 

SMA Negeri 11 Yogyakarta”, menunjukkan bahwa Model Explicit 

Instruction pada mata pelajaran desain grafis menggunakan 

media power point dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 11 Yogyakarta yang diterapkan dalam materi 

penggunaan perangkat lunak pembuat animasi. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa dari nilai 

rata-rata 82.37 pada tahap pretest menjadi 89.11 pada tahap siklus I. 

Model Explicit Instruction pada mata pelajaran desain grafis 

menggunakan media animasi berbasis macromedia flash dapat lebih 

meningkatkan hasi belajar siswa kelas XI IPA SMA Negeri 11 

Yogyakarta. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan 

hasil belajar siswa dari nilai rata-rata pada tahap pretest 82.37, 

menjadi 89.11 pada siklus I, dan menjadi 93.11 pada siklus II. 

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu yang menggunakan model 

Explicit Instruction terjadi peningkatan hasil belajar. Pada penelitian terdahulu yang 

pertama, penerapan model Explicit Instruction dapat meningkatkan rata- rata kelas 

dan keaktifan siswa. Pada penelitian terdahulu yang kedua, hasil dari penerapan 

model Explicit Instruction dapat meningkatkan jumlah siswa yang hasil belajarnya 

memenuhi KKM, selain itu model ini mendapat respon yang positif dari siswa 

karena model tersebut dapat membantu siswa dalam mempermudah materi 

pelajaran. Pada penelitian terdahulu yang ketiga, model Explicit Instruction dapat 
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meningkatkan nilai rata- rata kelas. Peneliti tertarik menggunakan model Explicit 

Instruction dengan harapan dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan 

siswa kelas XI Administrasi Perkantoran SMK Muhammadiyah Magelang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Subjek Penelitian 

 Penelitian Tindakan Kelas ini akan di laksanakan di SMK Muhammadiyah 

Magelang. Penelitian ini akan menggunakan dua siklus. Karakteristik siswa di 

SMK Muhammadiyah Magelang memiliki pengetahuan, pemahaman dan motivasi 

yang berbeda-beda. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI AP SMK 

Muhammadiyah Magelang dengan jumlah 30 siswa. 

 3.2  Faktor yang Diteliti 

 Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang 

mencakup: 

a. Faktor guru yaitu cara guru dalam merencanakan pembelajaran dan 

pelaksanaan model pembelajaran explicit instruction. 

b. Faktor siswa yaitu untuk mengamati keterampilan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar 

3.3 Rancangan Penelitian 

 “Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah Bahasa Inggris classroom 

action research, yang berati penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk 

mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian dikelas 

tersebut” (Trianto, 2012: 13) 
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 Sebagai paradigma sebuah penelitian tersendiri, jenis penelitian tindakan 

kelas memiliki karakteristik yang relatif berbeda jika dibandingkan dengan jenis 

penelitian yang lain. PTK ini apabila dikaitkan dengan penelitian yang lain, PTK 

dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif dan eksperimen. PTK 

dikategorikan sebagai penelitian kualitatif karena pada saat data dianalisis 

digunakan pendekatan kualitatif, tanpa ada penghitungan statistik. Dikatakan 

sebagai penelitian eksperimen, karena penelitian ini diawali dengan perencanaan, 

adanya perlakuan terhadap subjek penelitian, dan adanya evaluasi terhadap hasil 

yang dicapai sesudah adanya perlakuan. Ditinjau dari karakteristiknya, PTK 

setidaknya memiliki karekteristik antara lain: 

1. “Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional 

2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya 

3. Penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi 

4. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktek 

instruksional 

5. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus” 

(Iskandar, 2011:24) 

 

Menurut Iskandar (2011: 114), penelitian tindakan secara garis besar 

terdapat empat tahapan lazim yang dilalui, yaitu: 

1. Perencanaan (planning) 

2. Tindakan (acting) 

3. Pengamatan (observing) 

4. Refleksi (reflecting) 
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 Adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahap adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Iskandar, 2011: 114) 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pratindakan  

 Penelitian pratindakan dilaksanakan pada subjek penelitian untuk 

mengetahui kondisi awal siswa sebelum adanya tindakan. Kegiatan penelitian 

pratindakan meliputi: 

1)  Perencanaan 

Dalam kegiatan awal pratindakan ini belum terdapat suatu tindakan yang 

akan mengubah proses belajar mengajar. Kegiatan pembelajaran 

direncanakan dimulai dengan perkenalan antara peneliti dengan siswa. 

Pembelajaran berlangsung seperti biasa hingga pada akhir pembelajaran 

guru memberikan soal kepada siswa sebagai soal awal siswa dan guru 

Pelaksanaan 
SIKLUS II Refleksi 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pengamatan 

Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

canaan 

Pelaksanaan SIKLUS I 

SIKLUS I 

Refleksi 
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mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk mengambil data 

penelitian. 

2) Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian pratindakan ini merupakan proses pembelajaran oleh 

guru dan siswa seperti biasanya tanpa adanya tindakan. Pada akhir 

pertemuan, guru memberikan soal kepada siswa sebagai nilai awal dalam 

pembelajaran sebelum adanya tindakan. 

3) Pengamatan atau Observasi 

Pengamatan dalam kegiatan pratindakan ini dilakukan untuk mengamati 

keterampilan siswa yang nantinya akan dijadikan tolak ukur pada penelitian 

tindakan. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan pedoman 

observasi yang dipersiapkan. 

4) Refleksi 

Refleksi adalah suatu kegiatan menganalisa hasil penelitian atau 

pengamatan. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar keterampilan 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

sebelum adanya tindakan. Hasil dari kegiatan pratindakan ini merupakan 

data awal siswa yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 

penelitian pada siklus I. 
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3.4.2   Prosedur Penelitian Siklus I 

1. Perencanaan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan adalah : 

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui 

wawancara dengan guru mata diklat kearsipan dan melakukan 

pengamatan terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di XI AP 

SMK Muhammadiyah Magelang. 

b. Menentukan tindakan pemecahan masalah yaitu dengan menerapkan 

model explicit instruction.  

c. Menyusun instrumen penelitian berupa RPP dan alat evaluasi. 

d. Menyusun lembar observasi siswa dan guru pada saat kegiatan 

pembelajaran kearsipan. 

e. Menyiapkan alat dan bahan dalam penelitian. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki 

masalah yang ada. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan adanya 

tindakan dalam hal ini adalah pelaksanaan pembelajaran dengan model 

explicit instruction yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

3. Pengamatan atau observasi 

Pengamatan merupakan kegiatan mengamati jalannya pelaksanaan 

tindakan. Pengamatan dilakukan oleh observer. Observer melakukan 

pengamatan terhadap tindakan seperti keterampilan belajar terhadap 



33 
 

33 
 

pembelajaran kearsipan dengan penerapan  model explicit instruction. 

Lembar pengamatan ini terdiri dari lembar pengamatan keterampilan siswa 

dan lembar pengamatan kinerja guru. 

4. Refleksi  

Refleksi adalah kegiatan mengulas secara kritis tentang perubahan yang 

terjadi pada siswa, guru dan kondisi pembelajaran di kelas. Data observasi 

yang diperoleh dianalisis dan direfleksikan bersama untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi selama tindakan penerapan model explicit 

instruction. Hasil analisis data yang dilaksanakan pada tahap ini digunakan 

sebagai acuan perbaikan untuk melaksanakan siklus II. 

3.4.3    Prosedur Penelitian Siklus II 

 Penelitian siklus II ini merupakan perbaikan dari kegiatan pembelajaran 

pada siklus I. Langkah-langkah kegiatan penelitian pada siklus II ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Perencanaan dibuat berdasarkan refleksi pada siklus I yaitu kekurangan 

yang perlu diperbaiki selama siklus I berlangsung. Pada siklus ini, 

perbaikan masih dititik beratkan pada penerapan model explicit instruction.  

2. Pelaksanaan  

Langkah – langkah pembelajaran yang dilakukan pada siklus II sama 

halnya dilakukan pada siklus I. 
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3. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan dalam siklus II sama halnya dilakukan pada 

siklus I. 

4. Refleksi  

Refleksi merupakan kegiatan mengulas secara kritis perubahan yang terjadi 

pada siswa dan guru. Data observasi yang diperoleh dianalisis dan 

direfleksikan bersama untuk mengetahui perubahan yang terjadi selama 

tindakan pembelajaran menggunakan model explicit instruction. 

3.5  Metode pengumpulan data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

“Dokumentasi merupakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi 

yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian ( Iskandar, 2011: 73)”.  

“Menurut Elliot, 1991 dalam Iskandar (2011, 73) terdapat beberapa 

dokumen yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data 

PTK, yaitu silabus, RPP, laporan diskusi tentang kurikulum, berbagai 

macam ujian dan tes, laporan rapat, laporan tugas peserta didik, bagian 

buku teks yang digunakan dalam pembelajaran, essay yang ditulis 

peserta didik”. 

 

3.5.2 Metode Observasi 

“Sutrisno dalam Sugiyono (2008: 145)  observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan 

psikologis “. Metode ini digunakan untuk mengetahui keterampilan siswa dan 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction. 
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3.5.3 Metode Tes 

    “Tes merupakan teknik yang digunakan peneliti untuk menguji subjek 

untuk mendapatkan data tentang hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

butir-butir soal atau instrumen soal yang mengukur hasil belajar sesuai dengan 

bidang mata pelajaran yang diteliti (Iskandar, 2011: 73). Tes ini diberikan oleh guru 

setiap akhir siklus untuk mengukur hasil belajar siswa setelah menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction. Adapun bentuk tes yang diberikan berupa tes 

kinerja dan tes uraian. Tes kinerja ini diberikan untuk mengukur keterampilan 

(psikomotor) siswa dan tes uraian digunakan untuk mengukur pemahaman 

(kognitif) siswa.  

3.6 Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa instrumen tes dan 

nontes. Instrumen tes adalah untuk mengetahui kemampuan kognitif dan 

psikomotor siswa. Tes ini diberikan kepada siswa yang diteliti dan hasil pengolahan 

datanya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

 Instrumen nontes digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

perilaku dan sikap dalam pembelajaran kearsipan menggunakan model explicit 

instruction. Data nontes diperoleh melalui kegiatan observasi yang dilakukan untuk 

mengetahui keterampilan siswa dan hasil belajar siswa terhadap pembelajaran 

kearsipan dengan penerapan model. Observasi dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi. 
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3.7 Teknik Analisis Perangkat Tes 

3.7.1 Validitas  

”Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai 

validitas tinggi” (Arikunto, 2010:211).” Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat” (Arikunto, 

2010:211). Peneliti ini menggunakan validitas isi. Perangkat tes valid, jika 

dilakukan uji validitas, dimana untuk uji validitas tersebut dalam penelitian ini 

menggunakan validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila tes 

tersebut mampu mengungkapkan isi suatu konsep atau variabel yang hendak 

diukur. “Validitas yang akan digunakan yaitu validitas isi, sebuah tes memiliki 

validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi 

pelajaran yang diberikan (Arikunto, 2009: 67)”. Validitas isi dilakukan untuk 

menguji soal nontes dengan cara menelaah soal secara teoritis dengan dosen 

pembimbing dan ahli bidang studi.   

3.8 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan membandingkan 

hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar sesudah tindakan. Data 

yang dapat dihitung sebagai berikut: 

1 Merekapitulasi nilai ulangan sebelum dilakukan tindakan dan nilai tes diakhir 

siklus I dan siklus II. 
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2 Menghitung nilai rerata atau persentase hasil belajar pada siklus I dan siklus II 

yang berfungsi untuk menghitung adanya peningkatan hasil belajar. 

Dirumuskan dengan menghitung nilai rerata yaitu: 

X =
 𝑋

𝑁
 

Keterangan: 

𝑋   = nilai rerata 

 𝑋 = jumlah nilai seluruh siswa 

N = jumlah siswa (Arikunto, 2009:264) 

3 Menghitung Ketuntasan Belajar, data observasi keterampilan siswa dan kinerja 

guru. 

Menghitung ketuntasan belajar, data observasi siswa dan kinerja guru secara 

klasikal digunakan rumus teknik  analisis deskriptif sebagai berikut: 

%=  
f

N
 X 100 

 

Keterangan : 

F = nilai yang diperoleh 

N = jumlah seluruh nilai 

(Ali, 1993:186) 

Dalam perhitungan ketuntasan belajar secara klasikal dengan rumus diatas, 

maka ”f” merupakan simbol dari jumlah siswa yang mempunyai nilai ≥ 75 dan 

simbol ”N” merupakan simbol dari jumlah seluruh siswa.  
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4 Kategori observasi keterampilan siswa dan kinerja guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Keterampilan Siswa dan Kinerja Guru 

No Kriteria Skor 

Keterampilan Siswa Kinerja Guru 

1. 

2. 

3. 

4. 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

Sangat Baik 

Baik 

Kurang 

Sangat Kurang 

4 

3 

2 

1 

 

Dalam menentukan interval persentase untuk menentukan kategori data dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Skor tertinggi = x(skor tertinggi) 

b. Skor terendah = x(skor terendah) 

c. Rentangan = x(skor tertinggi) – x(skor terendah) 

d. Jarak interval antara kategori mulai dari sangat tidak baik (STB) sampai sangat 

baik (SB) menggunakan rumus: 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙  𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙  𝑖 =
𝑥(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) − 𝑥(𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ)

4
 

 (Widoyoko, 2012:110) 
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Berdasarkan perhitungan diatas, tabel dan kriteria persentase adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Deskriptif Persentase Keterampilan Siswa 

 

No Interval Kriteria Frekuensi % 

1 x – x (skor 

tertinggi) 

Sangat Tinggi -  

2 x – x Tinggi -  

3 x – x Kurang -  

4 x (skor terendah)- x Sangat Kurang -  

 

Keterangan : 

x (skor terendah) = Interval Terendah 

x (skor tertinggi) = Interval Tertinggi 

Frekuensi = Jumlah Responden 

Persentase =Jumlah responden yang dipersentasekan sesuai 

kategorinya. 

 

3.9 Indikator Keberhasilan 

Mulyasa (2009:105) menyatakan bahwa kualitas pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi 

proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya 

atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat 

secara aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses 

pembelajaran, disamping menunjukkan gairah belajar yang tinggi, 

nafsu belajar yang besar, dan tumbuhnya rasa percaya diri. 

Sedangkan dari segi hasil, proses pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

kompetensi dan perilaku yang positif pada diri peserta didik 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%).  
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Berdasarkan hal di atas, indikator keberhasilan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan siswa dalam proses pembelajaran Prosedur penyimpanan arsip 

sistem nomor terminal digit dengan menggunakan metode pembelajaran 

explicit instruction adalah ≥ 75% dalam tiap indikator. 

2. Sekurang-kurangnya 75% siswa kelas XI AP 1 SMK Muhammadiyah Kota 

Magelang mengalami ketuntasan individual sebesar ≥75 dalam pembelajaran 

langkah penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan menggunakan 

model pembelajaran explicit instruction. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Setting Penelitian 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 

Magelang. Penelitian tindakan ini dilakukan pada kelas XI AP yang berjumlah 30 

siswa untuk meningkatkan keterampilan dan hasil belajar mata diklat kearsipan 

dengan menggunakan model Explicit Instruction. Penelitian tindakan ini dilakukan 

secara kolaborasi antara guru mata diklat kearsipan dan peneliti. 

 Penentuan objek penelitian diawali dengan melihat kondisi awal subjek 

penelitian melalui observasi dan wawancara dengan guru pada jurusan Administrasi 

Perkantoran. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan salah satu guru di 

jurusan Administrasi Perkantoran dari beberapa mata diklat yang diajarkan, hasil 

belajar siswa masih rendah yaitu pada mata diklat kearsipan dan keterampilan siswa 

dalam menyimpan arsip yang masih kurang. Kurang optimalnya kegiatan dan 

latihan merupakan penyebab masih rendahnya tingkat keterampilan dan hasil 

belajar siswa. 

 Penelitian ini menggunakan dua siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Pada 

setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Masing- masing siklus terdiri dari 

empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Siklus I 

pertemuan pertama dilaksanakan Senin, 6 Mei 2013 dan pertemuan kedua 

dilaksanakan Jum’at, 10 Mei 2013, siklus II pertemuan pertama dilaksanakan 
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Sabtu, 11 Mei 2013 dan pertemuan kedua dilaksanakan pada Senin, 13 Mei 2013. 

Pada kedua siklus guru melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan 

pada perencanaan yang telah dibuat. 

4.2 Hasil Penelitian Pratindakan 

 Penelitian pratindakan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan. Penelitian 

pratindakan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Mei 2013. Hasil penelitian 

pratindakan adalah hasil pengumpulan data untuk mengetahui hasil belajar siswa 

kelas XI AP sebelum dilakukannya sebuah tindakan yang dalam hal ini adalah 

penggunaan model explicit instruction. Hasil penelitian pratindakan ini befungsi 

untuk mengetahui keadaan awal siswa. Adapun persiapan dan tindakan dalam 

pelaksaan penelitian pratindakan ini adalah: 

4.2.1  Persiapan 

Kegiatan persiapan dalam penelitian pratindakan ini adalah: 

1)  Membuat Rencana Pembelajaran 

Dalam kegiatan pembelajaran awal pratindakan ini belum terdapat suatu       

tindakan yang akan mengubah proses belajar selain kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan oleh guru seperti biasa disebabkan masih belum dilihat 

dari hasil akhir siswa pada kegiatan ini. Penelitian pratindakan ini terbagi 

dalam tiga tahap yaitu tahap awal, kegiatan inti dan penutup. 

a.  Pada kegiatan awal, pelajaran di mulai dengan perkenalan antara peneliti 

dengan siswa dan kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. 
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b. Pada kegiatan inti guru menerangkan materi pelajaran di depan kelas dan 

dilanjutkan dengan tanya jawab dan peneliti mengamati jalannya proses 

pembelajaran. 

c. Penutup, pada akhir pelajaran digunakan dengan memberikan soal kepada 

siswa sebagai pretest. 

2) Mempersiapkan instrumen penelitian yang berupa lembar 

observasi/pengamatan siswa dan untuk mengukur keterampilan siswa 

selama proses praktek berlangsung. 

4.2.2 Pelaksanaan 

Penelitian pratindakan dilaksanakan dalam pembelajaran tanpa 

menggunakan model pembelajaran explicit instruction yang dapat menunjang 

proses keberhasilan belajar mengajar. Pada pembelajaran ini guru hanya 

mengajarkan dan memberikan materi yang diukur sesuai dengan kemampuan siswa. 

Pada saat pembelajaran berlangsung dapat dilihat bahwa siswa cenderung 

sebagai pendengar, sedangkan guru bersifat memberikan keterangan yang hanya 

memancing siswa untuk bertanya. Kenyataannya banyak siswa yang masih pasif 

dan hanya sebagian yang aktif dalam proses pembelajaran. Kondisi seperti itu 

membuat siswa merasa jenuh, sehingga siswa lebih senang bermain sendiri atau 

berbicara dengan temannya saat guru menerangkan di depan kelas. 

Pada akhir pembelajaran siswa diberikan pretest untuk mengukur 

kemampuan siswa sebelum adanya tindakan. Waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan soal pretest adalah 45 menit. Tes tersebut berupa tes unjuk kerja 

praktek penyimpanan arsip dengan sistem nomor terminal digit. 
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4.2.3 Pengamatan 

 Kegiatan pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

keterampilan dan hasil belajar siswa dalam memahami materi sistem kearsipan 

sebelum adannya tindakan. Keterampilan siswa dalam menyimpan arsip dilakukan 

dengan menggunakan pedoman observasi, yang nantinya akan dijadikan tolok ukur 

pada penelitian tindakan. Pengamatan keterampilan ini terdiri dari 10 

indikator,dengan skor teringgi 4 dan skor terendah 1. Secara keseluruhan skor 

tertinggi lembar pengamatan siswa adalah 40 ( 10x4 ) dan skor terendah adalah 10 

(10x1). Hasil dari pengamatan keterampilan siswa keseluruhan dapat dilihat dari 

hasil analisis deskriptif persentase pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Keterampilan Siswa Pratindakan 

 

Interval Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

34-40 Sangat Tinggi 1 3,4 % 

26-33 Tinggi 7 23,3 % 

18-25 Rendah 19 63,3 % 

10-17 Sangat Rendah 3 10 % 

(Lihat lampiran 7, halaman 108)   

 Tabel 4.1 menunjukkan tentang hasil pengamatan keterampilan siswa 

pratindakan secara keseluruhan yaitu terdapat 1 siswa (3,4 %) dalam kategori 

sangat tinggi, 7 siswa (23,3%) dalam kategori tinggi, 19 siswa (63,3%) dalam 

kategori rendah dan sisanya 3 siswa (10%) dalam kategori sangat rendah. 

 Adapun deskripsi per indikator untuk lembar pengamatan keterampilan 

siswa pratindakan adalah sebagai berikut : 
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4.2.3.1 Kerapian 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa tingkat kerapian 

siswa pada penelitian pratindakan dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 Kerapian 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

8 

4 

13 

5 

26,7 % 

13,3 % 

43,3 % 

16,7 % 

 

 Tabel 4.2 menunjukkan tentang kerapian yaitu terdapat 8 siswa (26,7 %) 

tingkat kerapiannya sangat tinggi, 4 siswa (13,3 %) tingkat kerapiannya tinggi, 13 

siswa (43,3 %) tingkat kerapiannya rendah dan sisanya 5 siswa (16,7 %) tingkat 

kerapiannya sangat rendah. 

4.2.3.2 Ketepatan dalam Pengisian Buku Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa ketepatan siswa 

dalam pengisian buku agenda pada penelitian pratindakan dalam kategori rendah. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 Ketepatan dalam Pengisian Buku Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

5 

9 

12 

4 

16,7 % 

30 % 

40 % 

13,3 % 
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 Tabel 4.3 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian buku arsip 

terdapat 5 siswa (16,7 %) dalam kategori sangat tinggi, 9 siswa (30 %) dalam 

kategori tinggi, 12 siswa (40 %) dalam kategori rendah dan sisanya 4 siswa (13,%) 

dalam kategori sangat rendah. 

4.2.3.3 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Kendali 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam pengisian kartu 

kendali secara tepat masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.4 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Kendali 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

0 

9 

14 

7 

0 % 

30 % 

46,7 % 

23,3 % 

 

 Tabel 4.4 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian kartu kendali 

yaitu terdapat 0 siswa (0 %) dalam kategori sangat tinggi, 9 siswa (30 %) dalam 

kategori tinggi, 14 siswa (46,7 %) dalam kategori rendah dan sisanya 7 siswa (23,3 

%) dalam kategori sangat rendah. 
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4.2.3.4 Ketepatan dalam Melengkapi Surat 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam ketepatan 

melengkapi warkat masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.5 Ketepatan dalam Melengkapi  Warkat/Surat 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

0 

5 

17 

8 

0 % 

6,7 % 

56,7 % 

26,6 % 

 

 Tabel 4.5 menunjukkan tentang ketepatan dalam melengkapi warkat/surat 

yaitu terdapat 0 siswa (0 %) dalam kategori sangat tinggi, 5 siswa (6,7%) dalam 

kategori tinggi, 17 siswa (56,7 %) dalam kategori rendah dan sisanya 8 siswa (26,6 

%) dalam kategori sangat rendah. 

4.2.3.5 Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk 

Menyimpan Surat 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam menggunakan 

waktu yang disediakan untuk menyimpan surat masih dalam kategori sangat 

rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 

Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan  

untuk Menyimpan Surat 

 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

3 

6 

10 

11 

10 % 

20 % 

33,3 % 

36,7 % 
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  Tabel 4.6 menunjukkan tentang ketepatan dalam menggunakan 

waktu untuk menyimpan surat yaitu terdapat 3 siswa (10 %) dalam kategori sangat 

tinggi, 6 siswa (20%) dalam kategori tinggi, 10 siswa (33,3 %) dala kategori rendah 

dan sisanya 11 siswa (36,7 %) dalam kategori sangat rendah. 

4.2.3.6 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Pinjam Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam ketepatan 

pengisian kartu pinjam arsip secara tepat masih dalam kategori rendah. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.7 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Pinjam Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

5 

7 

15 

3 

16,7 % 

23,3 % 

50 % 

10 % 

  

 Tabel 4.7 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian kartu pinjam 

arsip yaitu terdapat 5 siswa (16,7 %) dalam kategori sangat tinggi, 7 siswa (23,3%) 

dalam kategori tinggi, 15 siswa (50 %) dalam kategori rendah dan sisanya 3 siswa 

(10 %) dalam kategori sangat rendah. 
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4.2.3.7 Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang disediakan untuk 

Menemukan Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam menggunakan 

waktu untuk menemukan arsip secara tepat masih dalam kategori sangat rendah. 

Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 

Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan  

untuk Menemukan Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

4 

9 

7 

10 

13,4 % 

30 % 

23,3 % 

33,3 % 

 

 Tabel 4.4 menunjukkan tentang ketepatan dalam menggunakan waktu 

untuk menemukan arsip yaitu terdapat 4 siswa (13,4 %) dalam kategori sangat 

tinggi, 9 siswa (30%) dalam kategori tinggi, 7 siswa (23,3 %) dalam kategori 

rendah dan sisanya 10 siswa (33,3 %) dalam kategori sangat rendah atau arsip 

tersebut tidak ditemukan. 

 Suatu sistem penyimpanan arsip dikatakan baik digunakan dapat dilihat 

dari banyak sedikitnya jumlah arsip yang ditemukan dan jumlah arsip yang tidak 

ditemukan yang terdapat pada rumus angka kecermatan. Rumus tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

𝐴𝐶 =
 ATK  

 ADK
 X 100 % 
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Keterangan : 

AC = Angka Cermatan 

ATK = Arsip Tidak Ditemukan 

ADK = Arsip yang Ditemukan 

(Mulyono, 2011: 54) 

AC= 
10

20
 = 50% 

 Dilihat dari penghitungan angka kecermatan, 10 dari 30 siswa belum 

mampu menemukan arsip dengan baik. Persentase yang semakin tinggi pada angka 

kecermatan itu semakin buruk, sehingga arsip tersebut perlu ditinjau kembali.  

Menurut (Mulyono dkk, 2011: 54) “ketentuan cermat tidaknya 

pengelolaan arsip diperhitungkan dengan batas tertentu, yaitu 

AC=0% sampai dengan 0,5% masih tergolong cermat dalam dalam 

pengelolaan, AC= 0,6 sampai dengan 3% tergolong agak 

kurangcermat, AC= 3,1% sampai dengan 5% tergolong kurang 

cermat dan AC> 5% tergolong tidak cermat dalam pengelolaan 

arsip”. 

4.2.3.8 Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui sikap siswa dalam proses 

pembelajaran masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.9 Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

6 

9 

10 

5 

20 % 

30 % 

33,3 % 

16,7% 
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Tabel 4.9 menunjukkan tentang sikap siswa dalam proses pembelajaran yaitu 

terdapat 6 siswa (20 %) dalam kategori sangat tinggi, 9 siswa (30%) dalam kategori 

tinggi, 10 siswa (33,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 5 siswa (16,7 %) 

dalam kategori sangat rendah. 

4.2.3.9 Sikap Siswa Saat Praktek 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui sikap siswa dalam praktek 

masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.10 Sikap Siswa Saat Praktek 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

5 

8 

17 

0 

16,7 % 

26,6 % 

56,7 % 

0 % 

 

 Tabel 4.10 menunjukkan tentang sikap siswa dalam praktek yaitu terdapat 

5 siswa (16,7 %) dalam kategori sangat tinggi, 8 siswa (26,6%) dalam kategori 

tinggi, 17 siswa (56,7 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa (0%) dalam 

kategori sangat rendah. 
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4.2.3.10 Keaktifan Siswa dalam Kelas 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui keaktifan siswa dalam kelas 

masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 Keaktifan siswa dalam kelas 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

4 

8 

16 

2 

13,3 % 

26,7 % 

53,3 % 

6,7 % 

 

 Tabel 4.11 menunjukkan tentang keaktifan siswa dalam kelas yaitu 

terdapat 4 siswa (13,3 %) dalam kategori sangat tinggi, 8 siswa (26,7%) dalam  

kategori tinggi, 16 siswa (53,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 2 siswa 

(6,7%) dalam kategori sangat rendah. 

 Dilihat dari masing- masing indikator, keterampilan siswa pada penelitian 

pratindakan masih dalam kategori rendah. Hal ini berdampak pada hasil belajar 

siswa yang rendah pula. Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.12 Hasil Pretest Siswa 

No  Hasil Tes Nilai Pretest Ketuntasan Klasikal 

1 Nilai Tertinggi 80 =
jumlah  siswa  tuntas

jumlah  siswa
 X 100 % 

= 
14

30
 X 100 % = 33,3 % 

 

2 Nilai Terendah 50 

3 Nilai Rata-rata 69,17 

(Lihat lampiran 13, halaman 122)  
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 Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa 

pratindakan yaitu 69,17 dengan nilai terendah 50, nilai tertinggi 80 dan ketuntasan 

klasikal sebesar 33,3%. Hasil belajar tersebut belum tercapai sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan yaitu ≤ 75 dengan ketuntasan klasikal 75 % 

4.2.4 Kesimpulan Penelitian Pratindakan 

 Hasil pengamatan keterampilan belajar dan hasil belajar siswa dapat 

disimpulkan bahwa tingkat keterampilan dan hasil belajar siswa masih rendah dan 

belum mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Perlu dilaksanakan adanya tindakan 

untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4.3 Hasil Penelitian Siklus 1 

 Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Pertemuan ini peneliti 

menetapkan pembelajaran sebanyak satu kali pertemuan ( 2 x 45 menit ) dengan 

mengambil materi sistem penyimpanan arsip nomor dengan kompetensi dasar 

mengimplementasikan sistem kearsipan, pembelajaran pada pertemuan pertama ini 

merupakan tahap pemahaman dan pemantapan konsep artinya belum masuk dalam 

tindakan penelitian inti dalam PTK ini. Pemahaman konsep disini dimaksud untuk 

memperdalam pemahaman siswa mengenai materi sistem penyimpanan sebelum 

masuk kedalam tahap penelitian. Hal yang dilakukan peneliti sebelum 

melaksanakan pembelajaran adalah peneliti membuat suatu urutan langkah tindakan 

penelitian dengan tujuan memperlancar proses PTK. Adapun langkah- langkah 

tindakan pada pertemuan pertama penelitian ini yaitu : (1) perencanaan (planning), 

(2) pelaksanaan (acting), (3) pengamatan (observating), dan (4) refleksi 

(reflecting). 
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4.3.1 Perencanaan 

 Perencanaan pertemuan pertama ini adalah menetapkan proses 

pembelajaran sebanyak satu kali pertemuan atau selama 2 jam pelajaran dengan 

alokasi waktu 2 x 45 menit sebagai tahap awal dari PTK ini. Dalam tahap 

perencanaan ini terlebih dahulu guru menentukan materi pembelajaran. Materi 

pembelajaran yang diambil dalam PTK  ini adalah sistem penyimpanan kelas XI 

AP semester genap. 

 Guru selanjutnya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

guna memperlancar proses pembelajaran dan juga sebagai perangkat pembelajaran. 

Guru kemudian menyusun suatu strategi dan model yang akan digunakan dalam 

pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan yaitu explicit instruction. 

Adapun perencanaan (planning) pada pertemuan pertama dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) Melakukan koordinasi dengan guru pengampu mata diklat kearsipan jurusan 

Administrasi Perkantoran bahwa guru akan melakukan observasi untuk 

langkah awal penelitian. 

2) Penetapan tindakan awal yang berupa implementasi pembelajaran kearsipan 

menggunakan model explicit instruction. 

3) Menyediakan alat dan sumber belajar. 

4) Membuat instrumen penelitian berupa lembar pengamatan untuk mengamati 

keterampilan siswa. 

5) Mendesain alat evaluasi berupa tes 
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4.3.2 Pelaksanaan 

 Pelaksanaan tindakan ini dilaksanakan pada hari Senin 6 Mei 2013. 

Memasuki tahap awal, guru menjelaskan kompetensi dasar serta indikator – 

indikator yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, materi- materi yang akan dipelajari serta langkah- langkah 

pembelajaran yang akan dilakukan sebagaimana yang telah disajikan dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

 Adapun rincian langkah-langkah pelaksanaan dalam pertemuan pertama 

ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Adapun 

rinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a) Menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

b) Menggali pengetahuan siswa tentang sistem penyimpanan. 

2. Tahap Inti 

a) Memperlihatkan simulasi dari sistem penyimpanan sistem terminal digit. 

b) Membagikan satu surat pada masing- masing siswa. 

c) Meminta siswa praktek pengisian buku arsip, kartu kendali berdasarkan 

surat yang diterima. 

3. Tahap Akhir 

a) Guru bersama- sama siswa membuat kesimpulan. 

b) Guru memberikan tugas kepada siswa membuat surat untuk praktek 

penyimpanan arsip pada pertemuan selanjutnya. 
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Langkah- langkah pelaksanaan dalam pertemuan ke dua dilaksanakan pada 

tanggal 10 Mei 2013. Langkah- langkah pelaksanaannya sama halnya dilakukan 

pada pertemuan pertama yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap inti, 

tahap akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 

1. Tahap Awal 

a) Menjelaskan tujuan pembelajaran. 

b) Mengulas kembali materi yang diajarkan sebelumnya. 

c) Membagi siswa kedalam 5 kelompok secara urut absen. 

2. Tahap Inti 

a) Meminta siswa untuk menunjukkan tugas pada pertemuan sebelumnya. 

b) Guru meminta siswa untuk praktik penyimpanan arsip sesuai dengan urutan 

absensi. 

c) Guru bersama peneliti mengamati jalannya praktek dengan menggunakan 

lembar pengamatan. 

3. Tahap Akhir 

a) Guru bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran. 

b) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat satu surat per siswa 

untuk praktek penyimpanan arsip pada pertemuan selanjutnya. 

4.3.3 Observasi atau Pengamatan 

 Variabel yang diteliti dalam observasi ini meliputi keterampilan siswa dan 

kinerja guru dalam pembelajaran kearsipan mengunakan model exsplicit 

instruction. 
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 Lembar pengamatan keterampilan siswa yang digunakan dalam penelitian 

ini sama halnya dengan yang digunakan sebelumnya pada penelitian pratindakan, 

yaitu terdiri dari 10 indikator, dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Skor 

tertinggi lembar pengamatan siswa secara keseluruhan adalah 40 ( 10 x 4 ) dan skor 

terendah adalah (10 x 1 ). Hasil dari pengamatan keterampilan siswa siklus I secara 

keseluruhan dapat dilihat dari hasil analisis deskriptif persentase pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.13  Hasil Pengamatan Keterampilan Siswa Siklus I 

 

Interval Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

34-40 Sangat Tinggi 3 10% 

26-33 Tinggi 19 63,3% 

18-25 Rendah 8 26,7% 

10-17 Sangat Rendah 0 0% 

(Lihat lampiran 8, halaman 109) 

 Tabel 4.13 menunjukkan tentang hasil pengamatan keterampilan siswa 

siklus I secara keseluruhan yaitu terdapat 3 siswa (10%) dalam kategori sangat 

tinggi, 19 siswa (63,3%) dalam kategori tinggi, 8 siswa (26,7%) dalam kategori 

rendah, dan sisanya 0 siswa (0%) dalam kategori sangat rendah. 

 Adapun deskripsi per indikator untuk lembar pengamatan keterampilan 

siswa siklus I adalah sebagai berikut : 
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4.3.3.1 Kerapian 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa tingkat kerapian 

siswa pada siklus I dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.14 Kerapian 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

9 

11 

8 

2 

30 % 

36,7 % 

26,6 % 

6,7 % 

  

 Tabel 4.14 menunjukkan tentang kerapian yaitu terdapat 9 siswa (30 %) 

tingkat kerapiannya sangat tinggi, 11 siswa (36,7 %) tingkat kerapiannya tinggi, 8 

siswa (26,6 %) tingkat kerapiannya rendah dan sisanya 2 siswa (6,7 %) tingkat 

kerapiannya sangat rendah. 

4.3.3.2 Ketepatan dalam Pengisian Buku Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa ketepatan siswa 

dalam pengisian buku agenda pada siklus I dalam kategori tinggi. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.15 Ketepatan dalam Pengisian Buku Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

5 

19 

4 

2 

16,7 % 

63,3 % 

13,3 % 

6,7  % 
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 Tabel 4.15 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian buku arsip 

terdapat 5 siswa (16,7 %) dalam kategori sangat tinggi, 19 siswa (63,3 %) dalam 

kategori tinggi, 4 siswa (13,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 2 siswa (6,7%) 

dalam kategori sangat rendah. 

4.3.3.3 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Kendali 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam pengisian kartu 

kendali secara tepat masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.16  

Ketepatan dalam Pengisian Kartu Kendali 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

8 

9 

11 

2 

26,7 % 

30 % 

36,6 % 

6,7 % 

 

 Tabel 4.16 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian kartu kendali 

yaitu terdapat 8 siswa (26,7 %) dalam kategori sangat tinggi, 9 siswa (30%) dalam 

kategori tinggi, 11 siswa (36,6 %) dalam kategori rendah dan sisanya 2 siswa 

(6,7%) dalam kategori sangat rendah. 
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4.3.3.4 Ketepatan dalam Melengkapi Surat 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam ketepatan 

melengkapi warkat masih dalam kategori rendah. Hasil tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.17  

Ketepatan dalam Melengkapi  Warkat/Surat 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

3 

10 

13 

4 

10 % 

33,3 % 

43,3 % 

13,3 % 

 

 Tabel 4.17 menunjukkan tentang ketepatan dalam melengkapi warkat/surat 

yaitu terdapat 3 siswa (10 %) dalam kategori sangat tinggi, 10 siswa (33,3%) dalam 

kategori tinggi, 13 siswa (43,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 4 siswa (13,3 

%) dalam kategori sangat rendah. 

4.3.3.5 Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk 

Menyimpan Surat 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam menggunakan 

waktu yang disediakan untuk menyimpan surat masih dalam kategori rendah. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.18 

Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk  

Menyimpan Surat 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

5 

11 

12 

2 

16,6 % 

36,7 % 

40 % 

6,7 % 
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 Tabel 4.18 menunjukkan tentang ketepatan dalam menggunakan waktu 

untuk menyimpan surat yaitu terdapat 5 siswa (16,6 %) dalam kategori sangat 

tinggi, 11 siswa (36,7%) dalam kategori tinggi, 12 siswa (40 %) dalam kategori 

rendah dan sisanya 2 siswa (6,7 %) dalam kategori sangat rendah. 

4.3.3.6 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Pinjam Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam ketepatan 

pengisian kartu pinjam arsip secara tepat dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.19 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Pinjam Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

9 

13 

7 

1 

30 % 

43,4 % 

23,3 % 

3,3 % 

  

 Tabel 4.19 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian kartu pinjam 

arsip yaitu terdapat 9 siswa (30 %) dalam kategori sangat tinggi, 13 siswa (43,4%) 

dalam kategori tinggi, 7 siswa (23,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 1 siswa 

(3,3 %) dalam kategori sangat rendah. 
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4.3.3.7 Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang disediakan untuk 

Menemukan Arsip 

 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam menggunakan 

waktu untuk menemukan arsip secara tepat masih dalam kategori rendah. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.20 

Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk  

Menemukan Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

4 

8 

14 

4 

13,4 % 

26,6 % 

46,7 % 

13,3 % 

 

 Tabel 4.20 menunjukkan tentang ketepatan dalam menggunakan waktu 

untuk menemukan arsip yaitu terdapat 4 siswa (13,4 %) dalam kategori sangat 

tinggi, 8 siswa (26,6%) dalam kategori tinggi, 14 siswa (46,7 %) dalam kategori 

rendah dan sisanya 4 siswa (13,3 %) dalam kategori sangat rendah atau arsip 

tersebut tidak ditemukan. 

 Suatu sistem penyimpanan arsip dikatakan baik digunakan dapat dilihat 

dari banyak sedikitnya jumlah arsip yang ditemukan dan jumlah arsip yang tidak 

ditemukan yang terdapat pada rumus angka kecermatan. Rumus tersebut dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

𝐴𝐶 =
ATK  

ADK
 X 100 % 
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Keterangan : 

AC = Angka Cermatan 

ATK = Arsip Tidak Ditemukan 

ADK = Arsip yang Ditemukan 

(Mulyono, 2011: 54) 

4

26
 = 15% 

 Dilihat dari penghitungan angka kecermatan, 4 dari 30 siswa belum dapat 

menemukan arsip dengan baik. Persentase yang semakin tinggi pada angka 

kecermatan itu semakin buruk, sehingga arsip tersebut perlu ditinjau kembali. 

Menurut (Mulyono dkk, 2011: 54) “ketentuan cermat tidaknya 

pengelolaan arsip diperhitungkan dengan batas tertentu, yaitu 

AC=0% sampai dengan 0,5% masih tergolong cermat dalam dalam 

pengelolaan, AC= 0,6 sampai dengan 3% tergolong agak 

kurangcermat, AC= 3,1% sampai dengan 5% tergolong kurang 

cermat dan AC> 5% tergolong tidak cermat dalam pengelolaan 

arsip”. 

  

4.3.3.8 Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui sikap siswa dalam proses 

pembelajaran dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.21 Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

7 

15 

7 

1 

23,3 % 

50 % 

23,3 % 

3,4% 
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 Tabel 4.21 menunjukkan tentang sikap siswa dalam proses pembelajaran 

yaitu terdapat 7 siswa (23,3 %) dalam kategori sangat tinggi, 15 siswa (50%) dalam 

kategori tinggi, 7 siswa (23,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 1 siswa (3,4 %) 

dalam kategori sangat rendah. 

4.3.3.9 Sikap Siswa Saat Praktek 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui sikap siswa dalam praktek 

dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.22 Sikap Siswa Saat Praktek 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

9 

13 

8 

0 

30 % 

43,4 % 

26,6 % 

0 % 

 

 Tabel 4.22 menunjukkan tentang sikap siswa dalam praktek yaitu terdapat 

9 siswa (30 %) dalam kategori sangat tinggi, 13 siswa (43,4%) dalam kategori 

tinggi, 8 siswa (26,6 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa (0 %) dalam 

kategori sangat rendah. 

4.3.3.10 Keaktifan Siswa dalam Kelas 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui keaktifan siswa dalam kelas  

dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.23 Keaktifan siswa dalam kelas 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

7 

14 

9 

0 

23,3 % 

46,7 % 

30 % 

0 % 
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 Tabel 4.23 menunjukkan tentang keaktifan siswa dalam kelas yaitu 

terdapat 7 siswa (23,3 %) dalam kategori sangat tinggi, 14 siswa (46,7%) dalam 

kategori tinggi, 9 siswa (30 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa (0 %) 

dalam kategori sangat rendah. 

 Berdasarkan tabel- tabel keterampilan per indikator di atas dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran kearsipan menggunakan model explicit 

instruction, 6 dari 10 indikator dalam kategori tinggi dan masih ada 4 indikator 

dalam kategori rendah. Beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki oleh 

guru dalam pembelajaran siklus I antara lain sebagai berikut: 

1) Masih ada beberapa siswa dalam mengerjakan soal melebihi batas waktu yang 

ditentukan. 

2) Saat pembelajaran berlangsung masih terdapat sebagian siswa yang kurang 

memperhatikan guru. 

3) Masih ada beberapa siswa yang kebingungan dalam melakukan praktek 

menyimpan warkat/surat. 

 Keterampilan siswa pada siklus I mengalami peningkatan kecuali empat 

indikator diatas yaitu 1) indikator pengisian kartu kendali, 2) indikator ketepatan 

dalam melengkapi warkat, 3) indikator ketepatan dalam menggunakan waktu untuk 

menyimpan warkat, dan 4) indikator ketepatan waktu yang digunakan dalam 

menemukan kembali arsip. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang 

meningkat. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari rata- rata hasil belajar siswa 

berikut ini: 
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Tabel 4.24 Hasil Pretest Siswa dan siklus I 

 

No  Hasil Tes Nilai Pretest Siklus I Ketuntasan Klasikal 

1 Nilai Tertinggi 80 95 
=

jumlah siswa tuntas

jumlah siswa
 

  = 
20

30
 x 100 % = 66,7 % 

   

2 Nilai Terendah 50 55 

3 Nilai Rata-rata 69,17 78,5 

(Lihat lampiran 13, halaman 122) 

 Tabel 4.24 menunjukkan bahwa hasil belajar kearsipan pada siklus I 

mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang tuntas 

sebanyak 20 siswa (66,7 %) dari jumlah keseluruhan siswa dengan rata – rata nilai 

yaitu 75,93. Hasil belajar tersebut belum tercapai sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan yaitu ≤ 75 dengan ketuntasan klasikal 75 %. 

 Aspek yang diamati selanjutnya yaitu kinerja guru. Pengukuran lembar 

observasi guru terdiri dari empat kriteria. Lembar observasi guru untuk menilai 

hasil kinerja guru ketika proses pembelajaran. Penelitian ini terdapat 1 observer 

yaitu guru studi kearsipan. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.25 Hasil Pengamatan Kinerja Guru Siklus I 

 

No Aspek yang dinilai Penilaian  

1 2 3 4 

1 Penguasaan Materi     

2 Kemampuan Membuka Pelajaran     

3 Kemampuan Bertanya     

4 Kemampuan Mengadakan Variasi 

Pembelajaran 

    

5 Kejelasan dalam Penyajian Materi     

6 Kemampuan Mengelola Kelas     

7 Kemampuan Menutup Pelajaran     

8 Ketepatan antara waktu dan materi     

Sumber : Data penelitian 2013 
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 Berdasarkan tabel 4.25 menunjukkan hasil pengamatan kinerja guru yaitu 

dilihat dari aspek: 1) penguasaan materi dalam kategori baik, 2) kemampuan 

membuka pelajaran dalam kategori baik, 3) kemampuan bertanya dalam kategori 

baik, 4) kemampuan mengadakan variasi pembelajaran dalam kategori baik, 5) 

kejelasan dalam kategori kurang, 7) kemampuan menutup pelajaran dalam kategori 

baik, 8) ketepatan antara waktu dan materi dalam kategori kurang. 

4.3.4 Refleksi Siklus I 

 Refleksi adalah kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang telah 

dilakukan dengan  mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak 

dari tindakan yang baru saja dilakukan. Berdasarkan serangkaian tahapan siklus I 

yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus I. 

Hasil refleksi selanjutnya digunakan sebagai bahan koreksi dan pertimbangan untuk 

melakukan perbaikan pada siklus berikutnya. 

 Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada 

siklus I dapat dikatakan bahwa siswa merasa tertarik dengan model pembelajaran 

yang diterapkan, sehingga siswa sangat bersemangat dan memiliki rasa ingin tahu. 

Siswa merasa ketagihan dan ingin terus berlatih menyimpan surat atau menemukan 

arsip, meskipun diantara siswa-siswa tersebut masih terdapat siswa yang kurang 

aktif dalam pembelajaran. 

 Guru merasa lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada siswa 

tanpa harus menjelaskan materi terlalu lama karena model explicit instruction 

menerapkan praktek langsung secara sistematis yang didahului dengan demonstrasi. 

Demonstrasi yang dilakukan guru dapat mempermudah siswa menerima dan 
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memahami materi. Pada siklus I guru belum mampu mengolah waktu dengan tepat 

sehingga pada saat waktu habis, materi belum seluruhnya selesai. 

 Hasil belajar yang dicapai siswa belum memenuhi target ketercapaian 

yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 75% jumlah siswa tuntas dari jumlah 

seluruh siswa. Pada siklus I, perolehan nilai evaluasi siklus I masih kurang yaitu 

masih terdapat siswa yang keliru dalam membaca kode terminal digit. Siswa masih 

banyak yang terkecoh dengan sistem penyimpanan desimal dan mengakibatkan 

kekeliruan dalam menyimpan atau menemukan kembali sehingga perlu adanya 

latihan secara terus menerus. Kekurangan lain pada siklus I adalah terdapat empat 

indikator keterampilan siswa yang dalam kategori rendah. Indikator keterampilan 

yang masih dalam kategori rendah yaitu : 

1. Terdapat 11 siswa dalam kategori rendah dan 2 siswa dalam kategori sangat 

rendah pada indikator pengisian kartu kendali secara tepat. 

2. Terdapat 13 siswa dalam kategori rendah dan 4 siswa dalam kategori sangat 

rendah pada indikator melengkapi warkat secara tepat. 

3. Terdapat 12 siswa dalam kategori rendah dan 2 siswa dalam kategori sangat 

rendah pada indikator ketepatan dalam menggunakan waktu yang disediakan 

untuk menyimpan surat. 

4. Terdapat 14 siswa dalam kategori rendah dan 4 siswa dalam kategori sangat 

rendah untuk indikator ketepatan dalam menggunakan waktu yang disediakan 

untuk menemukan kembali arsip. 
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 Beberapa kekurangan pada siklus I dan upaya perbaikan di siklus II adalah 

sebagai berikut : 

Siswa  

1) Masih ada 14 siswa dalam mengerjakan soal melebihi waktu yang ditentukan. 

2) Pada saat pembelajaran berlangsung masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan guru. 

3) Masih banyak siswa yang belum mampu menyimpan arsip dengan baik. 

Guru  

1) Kemampuan guru dalam mengajar masih kurang yaitu kemampuan dalam  

mengelola kelas dan ketepatan antara waktu yang disediakan untuk mengajar 

dengan materi yang diajarkan kurang sesuai. 

2) Kemampuan guru dalam menggunakan waktu secara efisien masih kurang 

optimal. 

4.4 Hasil Penelitian Siklus II 

 Pelaksanaan siklus II merupakan perbaikan langkah – langkah dan aspek 

yang belum mencapai standar pada siklus sebelumnya yaitu baik pada aspek 

kegiatan guru maupun kegiatan siswa yang masih dalam kategori kurang. 

Berdasarkan refleksi pada siklus I, dilihat bahwa siklus II merupakan 

penyempurnaan aspek – aspek yang masih dalam kriteria kurang agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Siklus II terdiri dari : 

4.4.1 Perencanaan 

 Perencanaan pada siklus II ini berdasarkan dari hasil siklus I. Adapun 

rencana tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 
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1) Membuat perbaikan rencana pembelajaran kearsipan dengan menggunakan 

model explicit instruction. Pada siklus ini diupayakan dapat memperbaiki 

kekurangan pada siklus I, sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

2) Menyediakan alat dan sumber belajar. 

3) Membuat instrumen penelitian berupa lembar observasi. 

4) Mendesain alat evaluasi berupa tes. 

4.4.2 Pelaksanaan 

 Tindakan yang dilaksanakan guru dalam siklus II dilaksanakan pada 11 

dan 13 Mei 2013. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melaksanakan 

proses pembelajaran kearsipan dengan memberikan stimulus pada siswa, yaitu 

dengan menggunakan model explicit instruction sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah direvisi pada siklus I. Upaya yang dilakukan adalah 

memperbaiki pembelajaran pada siklus II, serta memotivasi siswa agar 

berpartisipasi lebih aktif dan sungguh - sungguh dalam mengikuti pelajaran di kelas 

supaya pembelajaran dapat berlangsung tertib dan mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 Proses pembelajaran siklus II ini diakhiri dengan pemberian tes evaluasi. 

Tes tersebut berupa praktek penyimpanan dan penemuan kembali arsip sistem 

nomor terminal digit yang disertai dengan tes essay singkat. Selama praktek 

berlangsung guru mengamati jalannya praktek yang dilakukan siswa dengan 

menggunakan lembar pengamatan. Langkah- langkah pelaksanaan pada siklus II 

dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap awal, tahap inti dan tahap akhir. Rincian langkah 

– langkah pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap Awal 

a) Membahas tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. 

b) Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 

c) Menjelaskan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada pertemuan kali ini. 

2. Tahap Inti 

a) Mengulang sekilas pembelajaran yang lalu. 

b) Memperlihatkan simulasi dari sistem penyimpanan nomor terminal 

digit secara berulang, khususnya dalam pengisian kartu kendali, 

melengkapi surat, ketepatan menggunakan waktu dalam menyimpan 

surat dan menemukan kembali arsip. 

c) Praktek pengisian kartu kendali dan melengkapi surat sebelum disimpan 

dan praktek menemukan kembali arsip dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan agar siswa lebih terlatih dan terampil dalam menyimpan 

surat maupun menemukan kembali arsip. 

3. Tahap Akhir 

a) Mengevaluasi kembali materi yang telah diajarkan. 

b) Membuat kesimpulan pembelajaran. 

 Langkah – langkah pelaksanaan dalam siklus II pertemuan ke dua sama 

halnya dilakukan pada pertemuan pertama yang dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap 

awal, tahap inti dan tahap akhir. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 
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1. Tahap Awal 

a) Mengulas kembali materi yang diajarkan sebelumnya. 

b) Membagi siswa kedalam 5 kelompok sesuai dengan urutan absensi. 

2. Tahap Inti 

a) Meminta siswa untuk praktek menyimpan arsip dan menemukan 

kembali menggunakan sistem penyimpanan nomor terminal digit sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. 

b) Guru bersama peneliti mengamati jalannya praktek dengan 

menggunakan lembar pengamatan keterampilan siswa. 

c) Siswa diminta untuk mengulang (remidi) menyimpan surat atau 

menemukan kembali arsip apabila siswa tersebut belum mampu 

memenuhi kriteria penilaian. 

3. Tahap Akhir 

a) Membuat kesimpulan pembelajaran 

b) Mengakhiri pelajaran 

4.4.3 Pengamatan atau Observasi 

 Pengamatan kegiatan siswa pada siklus II dilakukan oleh seorang guru 

mata diklat kearsipan yang bertindak sebagai pengamat. Selama proses 

pembelajaran berlangsung, guru pengamat bertindak mengamati seluruh kegiatan 

siswa dengan mengacu pada lembar observasi yang telah tersedia. Hasil 

pengamatan keterampilan siswa secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut 

: 
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Tabel 4.26 Hasil Pangamatan Keterampilan Siswa Siklus II 

 

Interval Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

34-40 Sangat Tinggi 12 40% 

26-33 Tinggi 16 53,3% 

18-25 Rendah 2 6,7% 

10-17 Sangat Rendah 0 0% 

(Lihat lampiran 9, halaman 110) 

 Tabel 4.26 menunjukkan tentang hasil pengamatan keterampilan siswa 

siklus II secara keseluruhan yaitu terdapat 12 siswa (40%) dalam kategori sangat 

tinggi, 16 siswa (53,3%) dalam kategori tinggi, 2 siswa (6,7%) dalam kategori 

rendah dan 0 siswa (0%) dalam kategori sangat rendah. 

 Adapun deskripsi per indikator untuk lembar pengamatan keterampilan 

siswa siklus II adalah sebagai berikut : 

4.4.3.1 Kerapian 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa indikator 

kerapian siswa dalam kategori sangat tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.27 Kerapian 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

24 

3 

3 

0 

80 % 

10 % 

10 % 

0 % 
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 Tabel 4.27 menunjukkan tentang kerapian yaitu terdapat 24 siswa (80 %) 

tingkat kerapiannya sangat tinggi, 3 siswa (10 %) tingkat kerapiannya tinggi, 3 

siswa (10 %) tingkat kerapiannya rendah dan sisanya 0 siswa (0 %) tingkat 

kerapiannya sangat rendah. 

4.4.3.2 Ketepatan dalam Pengisian Buku Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui bahwa ketepatan siswa 

dalam pengisian buku arsip pada siklus II dalam kategori tinggi. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.28 Ketepatan dalam Pengisian Buku Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

12 

14 

2 

2 

40 % 

46,6% 

6,7 % 

6,7  % 

  

 Tabel 4.28 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian buku arsip 

terdapat 12 siswa (40 %) dalam kategori sangat tinggi, 14 siswa (46,6 %) dalam 

kategori tinggi, 2 siswa (6,7 %) dalam kategori rendah dan sisanya 2 siswa (6,7%) 

dalam kategori sangat rendah. 
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4.4.3.3 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Kendali 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam pengisian kartu 

kendali secara tepat dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.29 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Kendali 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

10 

16 

4 

0 

33,4 % 

53,3 % 

13,3 % 

0 % 

 

 Tabel 4.29 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian kartu kendali 

yaitu terdapat 10 siswa (33,4 %) dalam kategori sangat tinggi, 16 siswa (53,3%) 

dalam kategori tinggi, 4 siswa (13,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa 

(0 %) dalam kategori sangat rendah. 

4.4.3.4 Ketepatan dalam Melengkapi Surat 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam ketepatan 

melengkapi warkat dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.30 Ketepatan dalam Melengkapi  Warkat/Surat 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

7 

17 

4 

2 

23,3 % 

56,7 % 

13,3 % 

6,7 % 
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 Tabel 4.30 menunjukkan tentang ketepatan dalam melengkapi warkat/surat 

yaitu terdapat 7 siswa (23,3 %) dalam kategori sangat tinggi, 17 siswa (56,6%) 

dalam kategori tinggi, 4 siswa (13,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 2 siswa 

(6,7 %) dalam kategori sangat rendah. 

4.4.3.5 Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk 

Menyimpan Surat 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam menggunakan 

waktu yang disediakan untuk menyimpan surat dalam kategori tinggi. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.31 

Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk  

Menyimpan Surat 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

8 

12 

9 

1 

26,7 % 

40 % 

30 % 

3,3 % 

 

 Tabel 4.31 menunjukkan tentang ketepatan dalam menggunakan waktu 

untuk menyimpan surat yaitu terdapat 8 siswa (26,7 %) dalam kategori sangat 

tinggi, 12 siswa (40%) dalam kategori tinggi, 9 siswa (30 %) dalam kategori rendah 

dan sisanya 1 siswa (3,3 %) dalam kategori sangat rendah. 
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4.4.3.6 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Pinjam Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam ketepatan 

pengisian kartu pinjam arsip secara tepat dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.32 Ketepatan dalam Pengisian Kartu Pinjam Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

10 

15 

5 

0 

33,3 % 

50 % 

16,7 % 

0 % 

  

 Tabel 4.32 menunjukkan tentang ketepatan dalam pengisian kartu pinjam 

arsip yaitu terdapat 10 siswa (33,3 %) dalam kategori sangat tinggi, 15 siswa (50%) 

dalam kategori tinggi, 5 siswa (16,7 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa 

(0 %) dalam kategori sangat rendah. 

4.4.3.7 Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk 

Menemukan Arsip 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui siswa dalam menggunakan 

waktu untuk menemukan arsip secara tepat dalam kategori tinggi. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.33 

Ketepatan dalam Menggunakan Waktu yang Disediakan untuk  

Menemukan Arsip 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

6 

15 

9 

0 

20 % 

50 % 

30 % 

0 % 
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 Tabel 4.33 menunjukkan tentang ketepatan dalam menggunakan waktu 

untuk menemukan arsip yaitu terdapat 6 siswa (20 %) dalam kategori sangat tinggi, 

15 siswa (50%) dalam kategori tinggi, 9 siswa (30 %) dalam kategori rendah dan 

sisanya 0 siswa (0 %) dalam kategori sangat rendah atau arsip tersebut tidak 

ditemukan. 

 Suatu sistem penyimpanan arsip dikatakan baik digunakan dapat dilihat 

dari banyak sedikitnya arsip yang ditemukan dan jumlah arsip yang tidak 

ditemukan yang terdapat pada rumus angka kecermatan. Pada siklus II semua siswa 

dapat menemukan arsip dengan baik. Latihan secara berulang ulang dapat 

menjadikan siswa lebih terampil dalam menemukan arsip. 

4.4.3.8 Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui sikap siswa dalam proses 

pembelajaran dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.34 Sikap Siswa dalam Proses Pembelajaran 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

12 

15 

3 

0 

40 % 

50 % 

10 % 

0 % 

 

 Tabel 4.34 menunjukkan tentang sikap siswa dalam proses pembelajaran 

yaitu terdapat 12 siswa (40 %) dalam kategori sangat tinggi, 15 siswa (50%) dalam 

kategori tinggi, 3 siswa (10 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa (0 %) 

dalam kategori sangat rendah. 
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4.4.3.9 Sikap Siswa Saat Praktek 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui sikap siswa dalam praktek 

masih dalam kategori sangat tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.35 Sikap Siswa Saat Praktek 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

16 

11 

3 

0 

53,3 % 

36,7 % 

10 % 

0 % 

  

 Tabel 4.35 menunjukkan tentang sikap siswa dalam praktek yaitu terdapat 

16 siswa (53,3 %) dalam kategori sangat tinggi, 11 siswa (36,7%) dalam kategori 

tinggi, 3 siswa (10 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa (0 %) dalam 

kategori sangat rendah. 

4.4.3.10 Keaktifan Siswa dalam Kelas 

 Berdasarkan data yang diperoleh diketahui keaktifan siswa dalam kelas 

masih dalam kategori tinggi. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.36 Keaktifan siswa dalam kelas 

 

Interval Kategori  Frekuensi  Persentase 

4 

3 

2 

1 

Sangat Tinggi 

Tinggi  

Rendah  

Sangat Rendah 

12 

14 

4 

0 

40 % 

46,7 % 

13,3 % 

0 % 

  

 Tabel 4.36 menunjukkan tentang keaktifan siswa dalam kelas yaitu 

terdapat 12 siswa (40 %) dalam kategori sangat tinggi, 14 siswa (46,7%) dalam 
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kategori tinggi, 4 siswa (13,3 %) dalam kategori rendah dan sisanya 0 siswa (0 %) 

dalam kategori sangat rendah. 

 Berdasarkan hasil tingkat keterampilan siswa pada siklus II pada kategori 

tinggi. Dilihat dari masing- masing indikator mengalami peningkatan dari siklus I. 

Peningkatan ini merupakan perbaikan dari kekurangan yang terjadi pada kegiatan 

pembelajaran sebelumnya. Siswa diarankan agar mereka dapat mencapai nilai yang 

tinggi dibandingkan dengan nilai pertemuan sebelumnya. Hasil belajar pada siklus 

II dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.37 Hasil Pretest Siswa, Siklus I, dan Siklus II 

No  Hasil Tes Pretest Siklus I Siklus II Ketuntasan Klasikal 

1 Nilai Tertinggi 80 90 100 
=

jumlah siswa tuntas

jumlah siswa
 

  = 
27

30
 x 100 % = 90 % 

2 Nilai Terendah 50 55 55 

3 Nilai Rata-rata 69,17 78,5 89,3 

(Lihat lampiran 13, halaman 122)  

 Tabel 4.37 menunjukkan bahwa hasil belajar kearsipan termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan klasikal yaitu 90 % dengan 

rata- rata kelas sebesar 89,3. 

 Aspek yang diamati selanjutnya yaitu kinerja guru. Pengukuran lembar 

observasi guru terdiri dari empat kriteria. Lembar observasi guru untuk menilai 

hasil kinerja guru ketika proses pembelajaran. Penelitian ini terdapat 1 observer 

yaitu guru studi kearsipan. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 



81 
 

81 
 

Tabel 4.38 Hasil Pengamatan Kinerja Guru Siklus II 

 

No Aspek yang dinilai Penilaian  

1 2 3 4 

1 Penguasaan Materi     

2 Kemampuan Membuka Pelajaran     

3 Kemampuan Bertanya     

4 Kemampuan Mengadakan Variasi 

Pembelajaran 

    

5 Kejelasan dalam Penyajian Materi     

6 Kemampuan Mengelola Kelas     

7 Kemampuan Menutup Pelajaran     

8 Ketepatan antara waktu dan materi     

Sumber : Data penelitian 2013 

 Tabel 4.38 menunjukkan hasil pengamatan kinerja guru yaitu dilihat dari 

aspek: 1) penguasaan materi dalam kategori baik, 2) kemampuan membuka 

pelajaran dalam kategori sangat baik, 3) kemampuan bertanya dalam kategori baik, 

4) kemampuan mengadakan variasi pembelajaran dalam kategori baik, 5) kejelasan 

dalam kategori sangat baik, 7) kemampuan menutup pelajaran dalam kategori 

sangat baik, 8) ketepatan antara waktu dan materi dalam kategori baik. 

4.4.4 Refleksi Siklus II 

 Pada siklus II menunjukkan adanya peningkatan keterampilan siswa atau 

proses pembelajaran karena pada siklus II dilakukan perbaikan- perbaikan yang 

didasarkan pada refleksi siklus I, sehingga hasil belajar dapat tercapai sesuai 

dengan standar ketuntasan yang telah ditetapkan. 

 Siswa yang antusias dalam pembelajaran kearsipan dengan menggunakan 

model explicit instruction dapat merubah hasil belajar dan keterampilan siswa 



82 
 

82 
 

dengan cukup signifikan. Guru sudah memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan 

cara mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan sebelum pelajaran dimulai 

jam pelajaran sehingga pembelajaran dapat dimulai dan diakhiri dengan tepat waktu 

dan waktu yang digunakan lebih efisien serta kelas dapat dikelola dengan baik, 

sehingga kelas lebih kondusif. Model explicit instruction belum mampu membuat 

semua siswa memperoleh hasil belajar dan keterampilan yang maksimal. 

Keberhasilan model ini bergantung pada image guru yang mengajar, guru yang 

terbiasa mengajar menggunakan metode konvensional belum mampu menarik 

antusiasme semua siswa, sehingga masih terdapat beberapa siswa yang belum 

mencapai kriteria penilaian yang memuaskan.  

4.5 Pembahasan 

 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, dimana hasil 

yang diperoleh berasal dari pengamatan keterampilan siswadan hasil belajar. 

Bentuk pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan model explicit 

instruction pada mata diklat kearsipan kelas XI AP SMK Muhammadiyah 

Magelang. Selanjutnya, untuk mengkaji, mempertimbangkan dan menganalisis atas 

hasil penerapan model explicit instruction yang dilakukan, perlu diadakan refleksi. 

Tahapan ini penting untuk dilakukan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan 

perbaikan dan perencanaan pada kegiatan selanjutnya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model explicit instruction belum 

dapat berlangsung secara optimal. Hal ini dapat diketahui dari pengamatan per 

indikator yang masih terdapat beberapa kekurangan. Guru sudah semaksimal 
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mungkin menjelaskan materi pelajaran, namun kenyataannya masih banyak siswa 

yang tidak memperhatikan guru sehingga siswa kurang memahami isi pelajaran 

yang disampaikan. Waktu yang sangat terbatas menuntut guru untuk pandai dalam 

mengolah waktu agar semua tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

 Pada penelitian pratindakan guru belum menggunakan model explicit 

instruction pada proses pembelajarannya dan masih terdapat siswa yang belum 

mampu untuk menyimpan surat atau menemukan arsip dengan cepat dan tepat. 

Penyebab dari kesalahan tersebut adalah siswa belum mampu membaca kode 

dengan benar karena siswa masih sering keliru dengan sistem penyimpanan nomor 

desimal. Hal ini ditunjukan dengan hasil belajar siswa yang belum sesuai dengan 

KKM yaitu 75. 

 Tidak tersedianya peralatan untuk menyimpan arsip secara lengkap, 

menuntut guru untuk membuat peralatan secara sederhana agar dapat 

mengilustrasikan keadaan praktek yang sebenarnya dan siswa dapat melakukan 

praktek secara sistematis sesuai dengan keadaan yang hampir sama dengan keadaan 

ruang arsip yang sebenarnya. Guru membuat laci dengan kardus yang telah 

dirancang sedemikian rupa dan dilengkapi dengan guide, folder didalamnya. 

 Pada saat proses belajar mengajar, guru mendemonstrasikan cara 

menyimpan arsip sistem nomor terminal digit secara sistematis di depan seluruh 

siswa. Guru memerintah siswa untuk mencoba praktek dari materi yang telah 

didemonstrasikan oleh guru. Siswa merasa tertantang dan banyak yang ingin 

mencoba praktek cara menyimpan surat atau menemukan arsip dengan sistem 
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nomor terminal digit, meskipun masih terdapat siswa yang merasa kebingungan. 

Guru mereview  hal-hal yang telah dilakukan siswa, memberikan umpan balik 

terhadap respon siswa dan mengulangi demonstrasi karena masih terdapat siswa 

yang belum paham dengan materi tersebut. 

 Terjadi peningkatan keterampilan siswa setelah guru menggunakan model 

pembelajaran explicit instruction pada proses pembelajaran. Peralatan sederhana 

yang telah dirancang sedemikian rupa dapat membantu siswa untuk menyimpan 

surat atau menemukan arsip secara sistematis sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

 Hasil penelitian siklus I menunjukkan bahwa keterampilan siswa 

meningkat dibandingkan dengan sebelum menggunakan peralatan- peralatan 

tersebut. Siswa merasa penasaran dan ingin mengetahui cara menyimpan surat atau 

menemukan arsip secara benar dan sistematis. 

 Hasil telah menunjukkan peningkatan pada keterampilan siswa, meskipun 

masih terdapat siswa yang keterampilannya masih kurang. Hal tersebut senada 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa yang ditandai dengan meningkatnya 

jumlah siswa yang telah memenuhi KKM. Hasil belajar siswa yang telah memenuhi 

KKM mengisyaratkan bahwa siswa mampu membaca kode dengan benar sehingga 

dapat mengurangi kesalahan dalam menyimpan surat sesuai dengan kode dan siswa 

dapat dengan cepat menemukan kembali arsip yang telah disimpan.  

 Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan 

keterampilan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran kearsipan menggunakan 

model explicit instruction. Hal ini disebabkan pembelajaran kearsipan yang 
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diajarkan sebelumnya disampaikan dengan pembelajaran tanpa menggunakan 

model yang dapat menarik perhatian siswa dan model yang mudah dipahami oleh 

siswa. Sebab lain adalah karena model explicit instruction adalah model baru 

sehingga siswa tertarik dan menjadi lebih bersemangat dalam menerima pelajaran, 

meskipun ada beberapa siswa yang belum mampu untuk mencapai kriteria 

penilaian. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya rasa ingin tahu dari siswa dan 

kemampuan siswa yang kurang dari rata – rata. 

 Nilai rata- rata dari pratindakan, siklus I dan siklus II, terdapat perbedaan 

yang mengarah pada peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa hasil belajar dengan 

menerapkan model explicit instruction pada mata diklat kearsipan lebih baik 

dibandingkan dengan hasil belajar siswa tanpa menggunakan model. 

 Penggunaan model explicit instruction melibatkan siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran, dalam hal ini siswa harus diberi kesempatan untuk melatih 

kemampuannya. Banyak cara untuk melatih kemampuan siswa, misalnya dengan 

memberikan latihan menyimpan surat atau menemukan arsip. Latihan yang 

dilakukan akan membuat siswa terbiasa dan terlatih untuk terus berpikir, melatih 

siswa untuk terampil, rapi, sistematis dan menambah rasa ingin tahu siswa. Hal ini 

disebabkan karena model pembelajaran explicit instruction dilakukan selangkah 

demi selangkah. Proses belajar mengajar di kelas terlihat lebih kondusif dan siswa 

terlihat aktif dalam proses belajar. Kekurangan dari model explicit instruction 

adalah siswa akan lebih bergantung kepada guru, banyak siswa yang kurang 

memperhatikan pada saat guru berdemonstrasi, dan kesuksesan pembelajaran ini 

tergantung pada image guru yang jika guru tampak tidak siap, tidak percaya diri 
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dan tidak terstruktur dalam mengajar maka siswa akan merasa bosan dan teralihkan 

perhatiannya, dan pembelajaran akan terhambat. Model ini mampu meningkatkan 

hasil belajar dan membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

 Penerapan model pengajaran langsung melalui pendekatan explicit 

instruction sangat sederhana dan mudah untuk diterapkan oleh guru dan tidak 

membutuhkan guru tambahan ataupun tim guru. Guru hanya perlu menyediakan 

latihan- latihan terbimbing, dan latihan- latihan mandiri. 

 Berdasarkan penelitian tindakan yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa model explicit instruction merupakan model yang dapat meningkatkan 

keterampilan dan hasil belajar mata diklat sistem penyimpanan arsip siswa kelas XI 

AP SMK Muhammadiyah Magelang. Model explicit instruction dapat digunakan 

oleh para guru  sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar, namun dalam 

penerapannya harus memperhatikan keterbatasan dari model ini agar dapat 

berfungsi secara maksimal. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa model 

pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan keterampilan dan hasil 

belajar siswa kelas XI AP SMK Muhammadiyah Magelang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat peningkatan keterampilan siswa dengan model explicit instruction, 

karena merupakan sebuah model yang baru diterapkan di sekolah sehingga 

siswa tertarik dan termotivasi untuk belajar kearsipan. Peningkatan 

pembelajaran menggunakan model explicit instruction ditunjukkan dengan 

peningkatan hasil belajar siswa setelah diadakannya tindakan. Pada 

penelitian siklus II mengalami peningkatan yang signifikan dengan 

ketuntasan klasikal sebesar 90%. 

2. Pembelajaran dengan menggunakan model explicit instruction dapat 

meningkatkan hasil belajar mata diklat sistem penyimpanan arsip pada 

siswa kelas XI AP SMK Muhammadiyah Magelang. 

5.2  Saran  

Model explicit instruction dapat dijadikan sebagai referensi model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan dan 

hasil belajar siswa pada mata diklat penyimpanan arsip sistem nomor terminal 

digit dengan saran sebagai berikut : 

1. Bagi guru, strategi pengelolaan kelas perlu ditingkatkan yaitu dengan 

menunjukkan sikap tanggap dan membagi perhatian dengan siswa supaya 

siswa aktif dalam pembelajaran. Guru perlu melakukan pemberian variasi 
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model belajar pada siswa, salah satunya yaitu dengan menerapkan model 

explicit instruction pada mata diklat sistem penyimpanan arsip. 

2. Bagi siswa, perlu adanya keaktifan dalam kelas, salah satunya adalah aktif 

dalam bertanya. latihan menyimpan surat atau menemukan arsip secara rutin 

dan berulang untuk mengasah keterampilan siswa dalam menyimpan arsip 

dengan sistem penyimpanan nomor terminal digit. Siswa perlu lebih 

memperhatikan guru dalam proses belajar mengajar. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS XI ADMINISTRASI PERKANTORAN 

SMK MUHAMMADIYAH MAGELANG 

 

NO NAMA SISWA L/P 

1 AGNERIA WULANDARI P 

2 AJENG RESMININGSIH P 

3 APRILINA SETYANINGRUM P 

4 ARWIDYA PUSPITA SARI P 

5 EKA SUWINDA P 

6 ENDANG WAHYUNINGSIH P 

7 ERVINA FITRIYANI P 

8 FAJAR LEKSANI P 

9 FATMA RIZKIATUN ILMI P 

10 FIFI ARIYANI WINARNO P 

11 FITA SOLIKHAH P 

12 FITRI NUR SAPUTRI P 

13 GILANG YULIANI SAPUTRI P 

14 HANIF FATHUL YAKIM P 

15 HEMAGITA DEWI SAPUTRI P 

16 IIN SUCI LESTYAWATI P 

17 ISTINA FUNISA P 

18 LAELI NURUL HIDAYAH P 

19 LISNA ULIN NI’MAH P 

20 MUNTOHAROH P 

21 NOVIANA FATMA DEWI P 

22 RESTIYANA YULIANTI P 

23 RESTUNING DIAN ARIMBI P 

24 RESY ANRISA P 

25 RIZKI ARIYANI NINGRUM P 

26 SRI LESTARI P 

27 TRI PUJI LESTARI P 

28 YULI MIFTANA P 

29 ADITYA PUTRI P 

30 FITRI P 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

SIKLUS I 

Pertemuan pertama 

 

Sekolah   : SMK Muhammadiyah Magelang 

Mata Pelajaran  : Kearsipan 

Kelas /Semester  :XI/ Genap 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Standar Kompetensi  : Mengelola Sistem Kearsipan 

Kompetensi Dasar  : Mengimplementasikan Sistem Kearsipan 

Indikator  : Melakukan penyimpanan dan menemukan kembali 

arsip  dengan sistem nomor terminal digit 

I. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan mempelajari materi ini diharapkan siswa: 

1. Dapat memahami kode sistem terminal digit secara cermat 

2. Dapat mencatat surat atau dokumen ke dalam kartu kendali dengan teliti 

3. Dapat  mencatat surat atau dokumen ke dalam buku agenda dengan teliti 

4. Dapat menyimpan surat atau dokumen dengan sistem terminal digit secara 

tepat 

5. Dapat menemukan kembali surat atau dokumen dengan sistem terminal digit 

secara tepat 

II. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Penyimpanan Arsip sistem nomor terminal digit 

2. Jenis- jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem nomor  terminal digit 

3. Prosedur penyimpanan arsip sistem terminal digit 

III. Metode Pembelajaran 

1. Pengajaran langsung, yakni kombinasi ceramah dan tanya jawab 

2. Pengenalan model Explicit Instruction dan simulasi praktek  dengan 

menerapkan model Explicit Instruction 

Lampiran 2 
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IV. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 

Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Metode 

Kegiatan awal 

/pendahuluan 

1. Guru memberi salam kepada 

peserta didik 

2. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik 

3. Guru memberikan gambaran 

umum tentang materi yang 

akan disampaikan 

10 menit Interaktif 

Kegiatan inti Eksplorasi: 

1. Guru memberikan pertanyaan 

mengenai penyimpanan nomor  

a. Apa yang kalian ketahui 

tentang sistem penyimpanan 

nomor? 

b. Ada berapa jenis sistem 

penyimpanan nomor? 

c. Jelaskan! 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan materi 

sistem penyimpanan nomor 

terminal digit 

b. Guru meminta siswa untuk 

mengerjakan 

c. Guru memperlihatkan 

simulasi dari sistem 

penyimpanan nomor 

terminal digit menggunakan 

model pembelajaran explicit 

instruction 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

10 menit 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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Konfirmasi 

1. Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan materi 

2. Guru memberi umpan balik 

dan penguatan dalam bentuk 

tulisan dan lisan 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

1. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan materi 

2. Guru mengarahkan siswa 

untuk mempelajari materi 

sistem penyimpanan nomor 

kembali 

5 menit Interaktif 

V. ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

Sri Endang R. 2006. Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan. Jakarta: 

Erlangga 

VI. PENILAIAN 

A. Teknik Penilaian 

1. Penilaian dalam proses pengamatan 

2. Tanya Jawab  

Magelang, 6 Mei 2013 

Mengetahui 

Guru Mata Diklat       Peneliti 

 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah      Siti Khotijah 

NBM. 731 376       NIM. 

7101409104 
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Uraian Materi  

1. Pengertian sistem penyimpanan arsip nomor terminal digit 

Sistem  penyimpanan arsip berdasarkan sistem terminal digit adalah sistem 

penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nomor urut pada buku 

arsip. Nomor urut pada buku arsip dimulai dengan nomor 0000(4 digit), 

sehingga arsip yang bernomor 0000 adalah arsip yang pertama disimpan. Pada 

sistem ini penomoran dilakukan pada satu kelompok nomor yang mudah 

dibaca dari kanan ke kiri. 

2. Jenis- jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem nomor terminal digit 

a) Filing Cabinet 

Diperlukan 10 laci filing cabinet yang diberi kode sebagai berikut : 

Laci 1 kodenya 00-09 

Laci 2 kodenya 10-19 

Laci 3 kodenya 20-29 

Laci 4 kodenya 30-39 

Laci 5 kodenya 40-49 

Laci 6 kodenya 50-59 

Laci 7 kodenya 60-69 

Laci 8 kodenya 70-79 

Laci 9 kodenya 80-89 

Laci 10 kodenya 90-99 

b) Guide 

Setiap laci terdiri dari 10 guide. Jika ada 10 laci berarti dibutuhkan 100 

guide. Laci yang kodenya 00-09, terdapat 10 guide yang berkode sebagai 

berikut . 

Guide 1 kodenya 00 

Guide 2 kodenya 01 

Guide 3 kodenya 02 

Guide 4 kodenya 03 

Guide 5 kodenya 04 

Guide 6 kodenya 05 
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Guide 7 kodenya 06 

Guide 8 kodenya 07 

Guide 9 kodenya 08 

Guide 10 kodenya 09 

c) Hanging Folder 

Di Belakang guide terdapat 10 hanging folder,  jika ada 100 guide berarti 

dibutuhkan 1.000 hanging folder. Guide yang berkode 00, terdapat hanging 

folder yang berkode sebagai berikut : 

Hanging Folder 1 kodenya 00/0  

Hanging Folder 2 kodenya 00/1 

Hanging Folder 3 kodenya 00/2 

Hanging Folder 4 kodenya 00/3 

Hanging Folder 5 kodenya 00/4 

Hanging Folder 6 kodenya 00/5 

Hanging Folder 7 kodenya 00/6 

Hanging Folder 8 kodenya 00/7 

Hanging Folder 9 kodenya 00/8 

Hanging Folder 10 kodenya 00/9 

d) Kartu Indeks 

Setiap kartu yang disimpan dibuatkan kartu indeksnya 

e) Buku Arsip 

Buku arsip adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat- surat yang 

akan disimpan dengan arsip. 

3. Prosedur penyimpanan arsip sistem terminal digit 

a) Memeriksa berkas 

Berkas diperiksa tanda- tanda perintah penyimpanan 

b) Mengindeks 

Mengindeks dalam sistem terminal digit adalah membagi nomor arsip yang 

berasal dari buku arsip menjadi beberapa unit untuk menunjukkan 

letak/posisi dimana surat tersebut disimpan 
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c) Mengode 

Menentukan kode surat berdasarkan nomor urut pada buku arsip. 

d) Menyortir 

Dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan dalam jumlah banyak. 

e) Menempatkan  

Tempatkan arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode surat dan 

indeks dalam sistem terminal digit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

98 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

SIKLUS I 

Pertemuan Kedua 

 

Sekolah   : SMK Muhammadiyah Magelang 

Mata Pelajaran  : Kearsipan 

Kelas /Semester  : XI/ Genap 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Standar Kompetensi  : Mengelola Sistem Kearsipan 

Kompetensi Dasar  : Mengimplementasikan Sistem Kearsipan 

Indikator : Melakukan penyimpanan dan menemukan kembali 

arsip dengan sistem nomor terminal digit 

I. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan mempelajari materi ini diharapkan siswa: 

1. Dapat memahami kode sistem terminal digit secara cermat 

2. Dapat mencatat surat atau dokumen ke dalam kartu kendali dengan teliti 

3. Dapat  mencatat surat atau dokumen ke dalam buku agenda dengan teliti 

4. Dapat menyimpan surat atau dokumen dengan sistem terminal digit secara 

tepat 

5. Dapat menemukan kembali surat atau dokumen dengan sistem terminal digit 

secara tepat 

II. Materi Pembelajaran 

Penyimpanan dan menemukan kembali Arsip sistem nomor terminal digit 

menggunakan model Explicit Instruction 

III. Metode Pembelajaran 

Mempraktekkan cara menyimpan dan menemukan kembali  dengan 

menerapkan model Explicit Instruction 

 

 

Lampiran 3 
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IV. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Metode 

Kegiatan awal 1. Guru memeriksa kehadiran 

dan kerapian siswa 

2. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

3. Guru menjelaskan cakupan 

materi yang akan dicapai 

10 menit Interaktif 

Kegiatan inti Eksplorasi 

1. Guru mengasah 

kemampuan siswa 

mengenai sistem 

penyimpanan nomor 

Bagaiman membaca kode 

penyimpanan nomor 

terminal digit 

Elaborasi 

1. Guru menjelaskan cara 

membaca kode 

penyimpanan nomor 

terminal digit 

2. Guru mengelompokkan 

siswa masing-masing 5 

orang dalam satu 

kelompok 

3. Guru membagikan 

perlengkapan 

penyimpanan arsip seperti 

surat, kartu kendali, dan 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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buku agenda kepada 

masing-masing kelompok 

4. Guru meminta masing-

masing siswa untuk 

praktek penyimpanan 

nomor terminal digit  

5. Guru membagikan kartu 

kendali dan kartu pinjam 

arsip kepada masing-

masing kelompok  

6. Guru meminta siswa untuk 

praktek penemuan kembali 

arsip nomor terminal digit 

Konfirmasi 

1. Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi  

2. Guru memberi upan balik 

dan penguatan dalam 

bentuk tulisan maupun 

lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Kegiatan akhir 1. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

materi 

2. Guru mengakhiri 

pertemuan dengan salam 

10 menit Interaktif 

 

V. ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

Sri Endang R. 2006. Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan. Jakarta: 

Erlangga 
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VI. PENILAIAN 

Teknik Penilaian 

Penilaian dalam proses pengamatan 

 

Magelang, 10 Mei 2013 

Mengetahui 

Guru Mata Diklat     Peneliti 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah    Siti Khotijah 

NBM. 731 376     NIM. 7101409104 
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Uraian Materi  

1. Prosedur penyimpanan arsip sistem terminal digit 

a) Memeriksa berkas 

Berkas diperiksa tanda- tanda perintah penyimpanan 

b) Mengindeks 

Mengindeks dalam sistem terminal digit adalah membagi nomor arsip yang 

berasal dari buku arsip menjadi beberapa unit untuk menunjukkan 

letak/posisi dimana surat tersebut disimpan 

c) Mengode 

Menentukan kode surat berdasarkan nomor urut pada buku arsip. 

d) Menyortir 

Dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan dalam jumlah banyak. 

e) Menempatkan  

Tempatkan arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode surat dan 

indeks dalam sistem terminal digit 

2. Prosedur menemukan kembali arsip 

a) Tentukan kode surat yang dicari 

b) Jika kode surat diketahui, maka langsung ketempat penyimpanan, tetapi jika 

kode surat tidak diketahui maka sebelum ke tempat penyimpanan, terlebih 

dahulu melihat kartu indeks pada cardex 

c) Lihat kode surat yang tertera di kartu indeks 

d) Cari arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan pemberian 

kode 

e) Ambil arsip yang sudah ditentukan, dan tukar dengan lembar pinjam arsip 

(lembar 1) 

f) Berikan kepada peminjam berikut lembar pinam arsip (lembar 2) 

g) Simpan lembar pinjam arsip (lembar 3) pada ticler file 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

SIKLUS II 

Pertemuan Pertama 

 

Sekolah   : SMK Muhammadiyah Magelang 

Mata Pelajaran  : Kearsipan 

Kelas /Semester  : XI/ Genap 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Standar Kompetensi  : Mengelola Sistem Kearsipan 

Kompetensi Dasar  : Mengimplementasikan Sistem Kearsipan 

Indikator  : Melakukan penyimpanan dan menemukan kembali 

arsip  dengan sistem nomor terminal digit 

I. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan mempelajari materi ini diharapkan siswa: 

1. Dapat memahami kode sistem terminal digit secara cermat 

2. Dapat mencatat surat atau dokumen ke dalam kartu kendali dengan teliti 

3. Dapat  mencatat surat atau dokumen ke dalam buku agenda dengan teliti 

4. Dapat menyimpan surat atau dokumen dengan sistem terminal digit secara 

tepat 

5. Dapat menemukan kembali surat atau dokumen dengan sistem terminal digit 

secara tepat 

II. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Penyimpanan arsip sistem nomor terminal digit 

2. Jenis- jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem nomor  terminal digit 

3. Prosedur penyimpanan arsip sistem terminal digit 

III. Metode Pembelajaran 

1. Pengajaran langsung, yakni kombinasi ceramah dan tanya jawab 

2. Pengenalan model Explicit Instruction dan simulasi praktek  dengan 

menerapkan model Explicit Instruction 

Lampiran 4 
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IV. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 

Kegiatan Alokasi 

Waktu 

Metode 

Kegiatan awal 

/pendahuluan 

1. Guru memberi salam kepada 

peserta didik 

2. Guru menanyakan kehadiran 

peserta didik 

3. Guru memberikan gambaran 

umum tentang materi yang 

akan disampaikan 

10 menit Interaktif 

Kegiatan inti Eksplorasi: 

Guru memberikan pertanyaan 

mengenai sistem penyimpanan 

nomor terminal digit  

a. Sebutkan peralatan untuk 

menyimpan surat dengan 

sistem nomor terminal digit! 

b. Bagaimana prosedur 

penyimpanan surat 

menggunakan sistem nomor 

terminal digit? 

Elaborasi 

a. Guru menjelaskan materi 

prosedur sistem 

penyimpanan nomor 

terminal digit 

b. Guru memperlihatkan 

simulasi dari sistem 

penyimpanan nomor 

terminal digit menggunakan 

model pembelajaran explicit 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 menit 

 

 

 

 

15menit 

 

 

 

10menit 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 

 

 

 

 

Ceramah 

 

 

 

Tanya 

jawab 
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instruction secara lebih jelas 

Konfirmasi 

3. Guru meminta siswa membuat 

kesimpulan materi 

4. Guru memberi umpan balik 

dan penguatan dalam bentuk 

tulisan dan lisan 

 

 

Kegiatan 

Akhir 

3. Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan materi 

4. Guru mengarahkan siswa 

untuk mempelajari materi 

sistem penyimpanan nomor 

kembali 

5 menit Interaktif 

 

V. ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

Sri Endang R. 2006. Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan. Jakarta: 

Erlangga 

VI. PENILAIAN 

B. Teknik Penilaian 

1. Penilaian dalam proses pengamatan 

2. Tanya Jawab  

 

 

Magelang, 11 Mei 2013 

Mengetahui 

Guru Mata Diklat     Peneliti 

 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah    Siti Khotijah 

NBM. 731 376     NIM. 7101409104 
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Uraian Materi  

1. Jenis- jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem nomor terminal digit 

a) Filing Cabinet 

Diperlukan 10 laci filing cabinet yang diberi kode 

b) Guide 

Setiap laci terdiri dari 10 guide. Jika ada 10 laci berarti dibutuhkan 100 

guide.  

c) Hanging Folder 

Di Belakang guide terdapat 10 hanging folder,  jika ada 100 guide berarti 

dibutuhkan 1.000 hanging folder. Kartu Indeks 

Setiap kartu yang disimpan dibuatkan kartu indeksnya 

d) Buku Arsip 

Buku arsip adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat- surat yang 

akan disimpan dengan arsip. 

2. Prosedur penyimpanan arsip sistem terminal digit 

a) Memeriksa berkas 

Berkas diperiksa tanda- tanda perintah penyimpanan 

b) Mengindeks 

Mengindeks dalam sistem terminal digit adalah membagi nomor arsip yang 

berasal dari buku arsip menjadi beberapa unit untuk menunjukkan 

letak/posisi dimana surat tersebut disimpan 

c) Mengode 

Menentukan kode surat berdasarkan nomor urut pada buku arsip. 

d) Menyortir 

Dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan dalam jumlah banyak. 

e) Menempatkan  

Tempatkan arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode surat dan 

indeks dalam sistem terminal digit 

 

 

 



107 
 

107 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

SIKLUS II 

Pertemuan kedua 

 

Sekolah   : SMK Muhammadiyah Magelang 

Mata Pelajaran  : Kearsipan 

Kelas /Semester  :XI/ Genap 

Alokasi Waktu  : 2x45 menit 

Standar Kompetensi  : Mengelola Sistem Kearsipan 

Kompetensi Dasar  : Mengimplementasikan Sistem Kearsipan 

Indikator : Melakukan penyimpanan dan menemukan kembali 

arsip dengan sistem nomor terminal digit 

I. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan mempelajari materi ini diharapkan siswa: 

1. Dapat memahami kode sistem terminal digit secara cermat 

2. Dapat mencatat surat atau dokumen ke dalam kartu kendali dengan teliti 

3. Dapat  mencatat surat atau dokumen ke dalam buku agenda dengan teliti 

4. Dapat menyimpan surat atau dokumen dengan sistem terminal digit secara 

tepat 

5. Dapat menemukan kembali surat atau dokumen dengan sistem terminal digit 

secara tepat 

II. Materi Pembelajaran 

Penyimpanan dan menemukan kembali Arsip sistem nomor terminal digit 

menggunakan model Explicit Instruction 

III. Metode Pembelajaran 

Mempraktekkan cara menyimpan dan menemukan kembali  dengan 

menerapkan model Explicit Instruction 

 

 

Lampiran 5 
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IV. Kegiatan Pembelajaran 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Metode 

Kegiatan awal 1. Guru memeriksa kehadiran 

dan kerapian siswa 

2. Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai 

3. Guru menjelaskan cakupan 

materi yang akan dicapai 

10 menit Interaktif 

Kegiatan inti Eksplorasi 

1. Guru mengasah 

kemampuan siswa 

mengenai sistem 

penyimpanan nomor 

Bagaimana membaca kode 

penyimpanan nomor 

terminal digit 

Elaborasi 

1. Guru menjelaskan cara 

membaca kode 

penyimpanan nomor 

terminal digit 

2. Guru mengelompokkan 

siswa masing-masing 5 

orang dalam satu 

kelompok 

3. Guru membagikan 

perlengkapan 

penyimpanan arsip seperti 

surat, kartu kendali, dan 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

15 menit 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penugasan 
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buku agenda kepada 

masing-masing kelompok 

4. Guru meminta masing-

masing siswa untuk 

praktek penyimpanan 

nomor terminal digit  

5. Guru membagikan kartu 

kendali dan kartu pinjam 

arsip kepada masing-

masing kelompok  

6. Guru meminta siswa untuk 

praktek penemuan kembali 

arsip nomor terminal digit 

Konfirmasi 

1. Guru meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi  

2. Guru memberi upan balik 

dan penguatan dalam 

bentuk tulisan maupun 

lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 menit 

 

 

 

 

10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanya 

jawab 

Kegiatan akhir 1. Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan 

materi 

2. Guru mengakhiri 

pertemuan dengan salam 

10 menit Interaktif 
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V. ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 

Sri Endang R. 2006. Mengelola dan Menjaga Sistem Kearsipan. Jakarta: 

Erlangga 

 

VI. PENILAIAN 

Teknik Penilaian 

Penilaian dalam proses pengamatan 

 

Magelang, 13 Mei  2013 

Mengetahui 

Guru Diklat      Peneliti 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah    Siti Khotijah 

NBM. 731 376     NIM. 7101409104 
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Uraian Materi  

1. Prosedur penyimpanan arsip sistem terminal digit 

a) Memeriksa berkas 

Berkas diperiksa tanda- tanda perintah penyimpanan 

b) Mengindeks 

Mengindeks dalam sistem terminal digit adalah membagi nomor arsip yang 

berasal dari buku arsip menjadi beberapa unit untuk menunjukkan 

letak/posisi dimana surat tersebut disimpan 

c) Mengode 

Menentukan kode surat berdasarkan nomor urut pada buku arsip. 

d) Menyortir 

Dilakukan jika jumlah arsip yang disimpan dalam jumlah banyak. 

e) Menempatkan  

Tempatkan arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan kode surat dan 

indeks dalam sistem terminal digit 

2. Prosedur menemukan kembali arsip 

a) Tentukan kode surat yang dicari 

b) Jika kode surat diketahui, maka langsung ketempat penyimpanan, tetapi jika 

kode surat tidak diketahui maka sebelum ke tempat penyimpanan, terlebih 

dahulu melihat kartu indeks pada cardex 

c) Lihat kode surat yang tertera di kartu indeks 

d) Cari arsip pada tempat penyimpanan sesuai dengan ketentuan pemberian 

kode 

e) Ambil arsip yang sudah ditentukan, dan tukar dengan lembar pinjam arsip 

(lembar 1) 

f) Berikan kepada peminjam berikut lembar pinam arsip (lembar 2) 

g) Simpan lembar pinjam arsip (lembar 3) pada ticler file 
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN PRAKTIK PENYIMPANAN 

DAN PENEMUAN KEMBALI ARSIP SISTEM NOMOR TERMINALDIGIT 

 

Identitas siswa 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

NO ASPEK YANG DINILAI ST T R SR 

1. PERSIAPAN PRAKTIK 

 a) Kerapian     

2. PROSES 

a. PENYIMPANAN ARSIP SISTEM NOMOR TERMINAL DIGIT 

 a) Ketepatan dalam pengisian buku arsip     

 b) Ketepatan dalam pengisian kartu kendali     

 c) Ketepatan dalam melengkapi warkat/surat     

 d) Ketepatan dalam menggunakan waktu yang 

disediakan untuk penyimpanan warkat/surat 

    

b. PENEMUAN KEMBALI ARSIP SISTEM NOMOR TERMINAL DIGIT 

 a) Ketepatan dalam pengisian kartu pinjam arsip     

 b) Ketepatan penemuan surat sesuai kartu kendali     

 c) Ketepatan dalam menggunakan waktu yang 

disediakan untuk menemukan warkat/surat 

    

3. SIKAP SISWA 

 a) Sikap siswa dalam proses pembelajaran     

 b) Sikap siswa dalam praktik     

 c) Keaktifan siswa di dalam kelas     

 

Observer 

Guru Mata Diklat 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah 

NBM. 731 376 

Lampiran 6 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA PRATINDAKAN 

 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah 

R – 01 1 1 2 1 1 2 3 3 2 2 18 

R – 02 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 16 

R – 03 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 17 

R – 04 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 31 

R – 05 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 21 

R – 06 3 4 2 3 4 3 2 2 2 2 27 

R – 07 2 2 1 2 1 2 3 3 3 4 23 

R – 08 2 3 3 3 3 4 4 4 2 1 29 

R – 09 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 18 

R – 10 2 2 2 1 2 4 4 4 4 3 28 

R – 11 2 3 3 3 4 2 1 2 2 2 24 

R – 12 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 24 

R – 13 4 4 3 2 3 4 4 4 3 2 33 

R – 14 2 2 2 3 1 2 1 2 2 4 21 

R – 15 4 4 2 1 3 1 2 1 2 2 22 

R – 16 3 3 3 2 4 2 3 3 2 4 29 

R – 17 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 25 

R – 18 1 2 1 1 1 2 3 4 4 2 21 

R – 19 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 22 

R – 20 4 2 2 3 1 2 2 3 2 2 23 

R – 21 3 2 1 2 2 3 4 3 3 3 26 

R – 22 4 3 3 2 3 2 1 2 2 1 23 

R – 23 4 3 2 1 2 3 2 1 2 2 22 

R – 24 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 20 

R – 25 2 2 1 1 2 3 3 3 4 3 24 

R – 26 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 21 

R – 27 1 1 1 2 1 3 2 4 3 3 21 

R – 28 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 15 

R – 29 4 4 3 2 3 4 3 4 4 4 35 

R – 30 4 2 2 2 1 2 2 3 2 2 24 

 

      Magelang, 18 Mei 2013 

      Pengamat 

      Guru Mata Diklat 

 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah 

NBM. 731 376 
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HASIL PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA SIKLUS 1 

 

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah  

R – 01 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 27 

R – 02 2 1 2 3 2 3 2 3 4 2 24 

R – 03 3 3 1 1 3 2 2 2 2 3 22 

R – 04 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 34 

R – 05 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 27 

R – 06 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 30 

R – 07 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 29 

R – 08 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 33 

R – 09 2 3 4 2 2 2 1 2 3 3 24 

R – 10 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 32 

R – 11 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 31 

R – 12 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 25 

R – 13 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 34 

R – 14 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 26 

R – 15 4 4 2 1 3 1 2 1 3 2 23 

R – 16 1 3 4 2 4 3 3 4 3 4 31 

R – 17 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 31 

R – 18 2 2 2 2 1 4 3 4 4 2 26 

R – 19 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 25 

R – 20 2 3 2 3 2 4 2 3 3 2 26 

R – 21 3 3 1 3 3 2 4 3 4 4 30 

R – 22 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 28 

R – 23 4 3 4 1 3 4 3 3 2 4 31 

R – 24 3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 27 

R – 25 3 3 2 4 3 4 2 3 4 4 32 

R – 26 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 27 

R – 27 1 1 2 2 2 4 1 3 3 3 22 

R – 28 2 2 4 1 1 3 1 2 2 2 20 

R – 29 4 4 3 3 3 4 2 4 3 4 34 

R – 30 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 26 

       

      Magelang, 18 Mei 2013 

      Pengamat 

      Guru Mata Diklat 

 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah 

NBM. 731 376 

Lampiran 8 



115 
 

115 
 

HASIL  PENGAMATAN KETERAMPILAN SISWA SIKLUS 2 

  

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah  

R – 01 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32 

R – 02 4 1 3 4 2 4 2 3 4 3 28 

R – 03 4 3 2 1 3 3 3 2 2 4 27 

R – 04 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 35 

R – 05 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 31 

R – 06 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 34 

R – 07 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 34 

R – 08 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 37 

R – 09 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 29 

R – 10 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 37 

R – 11 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 

R – 12 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 29 

R – 13 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 36 

R – 14 2 3 4 4 2 3 4 3 4 4 33 

R – 15 4 4 3 2 3 3 2 2 4 2 29 

R – 16 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 32 

R – 17 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 34 

R – 18 3 2 3 3 1 3 2 2 3 3 25 

R – 19 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 29 

R – 20 3 4 2 3 3 4 2 4 4 3 32 

R – 21 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 35 

R – 22 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 32 

R – 23 4 4 4 1 3 4 3 4 3 4 34 

R – 24 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 30 

R – 25 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 39 

R – 26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 

R – 27 2 1 2 3 3 3 2 2 3 4 25 

R – 28 4 2 4 2 2 3 2 3 3 2 27 

R – 29 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 37 

R – 30 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 30 

 

      Magelang, 18 Mei 2013 

      Pengamat 

      Guru Mata Diklat 

 

 

Dra. Hidayatul Fatikhah 

NBM. 731 376 

Lampiran 9 
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PEDOMAN OBSERVASI GURU 

 

Mata Pelajaran : 

Kelas   : 

Pertemuan Ke- : 

Berilah tanda () pada kolom berikut yang dinggap paling sesuai. 

 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Aspek Materi     

 Usaha guru untuk menarik perhatian siswa pada 

materi pelajaran yang baru (Interes) 

    

Uraian dan penjelasan guru benar-benar terpusat pada 

pembahasan (Titik Pusat) 

    

Guru menyampaikan pelajaran secara sistematis 

(Rantai Kognitif) 

    

Pada akhir pelajaran guru memberikan ringkasan, 

kesimpulan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat 

menguji pencapaian tujuan instruksional 

pembelajaran (Penutup) 

    

2 Aspek Kesiapan     

 Guru memberikan gerakan anggota tubuh untuk 

memberikan tambahan kejelasan dan penguatan 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan (Gerak) 

    

Guru menggunakan volume, intonasi, penekanan 

yang sesuai dengan kondisi ruang kelas (Volume dan 

Intonasi) 

    

Guru mengamati terhadap masing-masing peserta 

didik dalam interaksi pembelajaran (Titik Perhatian) 

    

Guru menggunakan variasi media pembelajaran 

(Penggunaan Media) 

    

Memberikan variasi interaksi yaitu antara guru dan 

siswa dan antara siswa kepada siswa lainnya (Variasi 

Interaksi) 

    

Memberikan penguatan sebagai penghargaan kepada 

siswa yang telah memberikan pendapat atau jawaban 

(isyarat verbal). 

    

Lampiran 10 
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3 Keterampilan Operasional     

 Guru memulai interaksi pembelajaran dengan berdoa 

dan atau salam (Membuka Pelajaran) 

    

Guru melibatkan siswa secara aktif sebagai subjek 

pembelajaran (Mendorong dan Melibatkan Siswa) 

    

Guru mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk 

memberikan rangsangan kepada siswa agar berfikir, 

belajar dan membangkitkan gairah belajar siswa 

(Mengajukan Pertanyaan) 

    

Menggunakan gerakan anggota tubuh untuk 

memberikan gambaran mengenai materi yang 

dijelaskan agar dapat memperjelas maksud atau 

penjelasan guru (Isyarat Non Verbal) 

    

Guru memberikan tanggapan terhadap pendapat dan 

jawaban siswa (Menanggapi Siswa) 

    

Guru dapat mengatur waktu pembelajaran sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(Menggunakan Waktu) 

    

Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan 

kesimpulan, memberikan saran, merefleksikan dan 

memberikan salam (Mengahiri Pelajaran) 

    

      

Keterangan :  

a. Indikator Pengamatan : 

Sardiman. 2007. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Grafindo 

Persada 

b. Penskoran : 

 Skor 4 = Sangat Tinggi  

Skor 3 = Tinggi   

Skor 2 = Rendah   

Skor 1 = Sanggat Rendah 
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No Persentase Kategori Kinerja Guru 

1 76%-100% Sangat Tinggi 

2 52%-75% Tinggi 

3 26%-51% Rendah 

4 0%-25% Sangat Rendah 

 

 

Pengamat 

 

 

       Siti Khotijah 

       7101409104 
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SOAL EVALUASI 

SISTEM PENYIMPANAN NOMOR TERMINAL DIGIT 

Siklus I 

 

Petunjuk pengerjaan: 

1. Tulislah nama kelompok saudara pada map yang sudah tersedia 

2. Kerjakan soal dan tugas dengan jujur, teliti, dan cermat. 

3. Semua lembar pekerjaan sebelum dimulai harap dicocokkan, yaitu masing-

masing kelompok 6 kartu kendali, buku arsip, 6 surat, 6 kartu pinjam arsip dan 6 

kertas tes essay untuk dikerjakan setiap individu. 

4. Setiap individu mendapatkan satu tugas penyimpanan dan satu tugas penemuan 

kembali arsip. 

5. Lembar tugas tidak dapat diganti, kalau salah harap dicoret. 

6. Peralatan yang digunakan sesuai dengan yang disediakan. 

7. Setelah selesai dikerjakan hasilnya harap dimasukkan pada stopmap masing-

masing kelompok. 

Tugas yang harus dikerjakan: 

No. Tugas Waktu Bobot 

Nilai 

1. Proses dan simpanlah warkat berikut 

menggunakan kartu kendali dengan kode 

penyimpanan berdasarkan sistem nomor terminal 

digit. Arsip segera disimpan sesuai kode 

penyimpanan setelah di catat dilembar agenda 

10’ 20 

2. Peminjaman arsip dengan menggunakan kartu 

pinjam arsip yang dilampiri data (kartu kendali 

warna biru) dari arsip yang akan dipinjam 

10’ 10 

3. Kerjakan soal pada lembar kedua 10’ 20 

 

Catatan: 

1) Pemberian nomor berkas sesuai map masing-masing. 

2)  Kerjakan soal nomor dua pada lembar kertas yang sudah disediakan secara 

individu 

 

Lampiran 11 
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No 

Sistem Nomor Terminal Digit 

Kode Laci ke- Guide ke- Map ke- Surat ke- 

1. 25791     

2.  4 8 9 111 

3. 34500     

4.  8 9 2 600 

5. 53223     

6.  8 1 6 789 

7. 67887     

8.  7 1 2 60 

9. 82511     

10.  2 1 8 999 

11. 0768     

12.  7 7 7 7 

13. 2150     

14.  6 4 3 21 

15. 6427     

16.  7 8 9 1000 

17. 9845     

18.  10 9 8 46 

19. 5876     

20.  8 6 5 21 
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Kriteria Penilaian Praktek  

Sistem Nomor Terminal Digit Siklus I 

 

No Indikator Penilaian Skor  

 

Skor 

maksimal 

1. P Penyimpanan surat dengan sistem 

    nomor desimal  

 

 Ketepatan Pengisian buku 

agenda 

 Ketepatan pengisian kartu 

kendali 

 Ketepatan melengkapi warkat 

atau surat 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

20 

2. Penemuan kembali surat sistem 

nomor desimal 

 

 Ketepatan pengisian kartu 

pinjam arsip 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

         10 

3. Kelengkapan mengisi kode 

penyimpanan (tes essay singkat) 

         20          20 

         Skor maksimal          50 

 

Nilai = Skor perolehan x 2 
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Kunci Jawaban Soal Siklus I 

 

 

 

Sistem Nomor Terminal Digit 

Kode Laci ke- Guide ke- Map ke- Surat ke- 

1. 25791 10 2 8 26 

2. 110837 4 8 9 111 

3. 34500 1 1 6 35 

4. 599178 8 9 2 600 

5. 53223 3 4 3 54 

6. 88570 8 1 6 89 

7. 67887 9 8 9 68 

8. 59160 7 1 2 60 

9. 82511 2 2 6 83 

10. 998710 2 1 8 999 

11. 0768 7 9 8 1 

12. 6666 7 7 7 7 

13. 2150 6 1 2 3 

14. 20253 6 4 3 21 

15. 6427 3 8 5 7 

16. 999867 7 8 9 1000 

17. 9845 5 6 9 10 

18. 45798 10 9 8 46 

19. 5876 8 7 9 6 

20. 20457 8 6 5 21 
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SOAL EVALUASI 

SISTEM PENYIMPANAN NOMOR TERMINAL DIGIT 

Siklus II 

 

Petunjuk pengerjaan: 

1. Tulislah nama kelompok saudara pada map yang sudah tersedia 

2. Kerjakan soal dan tugas dengan jujur, teliti, dan cermat. 

3. Semua lembar pekerjaan sebelum dimulai harap dicocokkan, yaitu masing-

masing kelompok 6 kartu kendali, buku arsip, 6 surat, 6 kartu pinjam arsip dan 6 

kertas tes essay untuk dikerjakan setiap individu. 

4. Setiap individu mendapatkan satu tugas penyimpanan dan satu tugas penemuan 

kembali arsip. 

5. Lembar tugas tidak dapat diganti, kalau salah harap dicoret. 

6. Peralatan yang digunakan sesuai dengan yang disediakan. 

7. Setelah selesai dikerjakan hasilnya harap dimasukkan pada stopmap masing-

masing kelompok. 

Tugas yang harus dikerjakan: 

No. Tugas Waktu Bobot 

Nilai 

1. Proses dan simpanlah warkat berikut 

menggunakan kartu kendali dengan kode 

penyimpanan berdasarkan sistem nomor terminal 

digit. Arsip segera disimpan sesuai kode 

penyimpanan setelah di catat dilembar agenda 

10’ 20 

2. Peminjaman arsip dengan menggunakan kartu 

pinjam arsip yang dilampiri data (kartu kendali 

warna biru) dari arsip yang akan dipinjam 

10’ 10 

3. Kerjakan soal pada lembar kedua 10’ 20 

 

Catatan: 

1) Pemberian nomor berkas sesuai map masing-masing. 

2)  Kerjakan soal nomor dua pada lembar kertas yang sudah disediakan secara 

individu 
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No 

Sistem Nomor Terminal Digit 

Kode Laci ke- Guide ke- Map ke- Surat ke- 

1. 8345     

2.  7 8 6 111 

3. 4509     

4.  6 3 9 670 

5. 15323     

6.  6 8 6 789 

7. 9787     

8.  8 9 3 66 

9. 72571     

10.  7 1 8 899 

11. 1778     

12.  7 8 9 1 

13. 2350     

14.  7 3 8 21 

15. 6497     

16.  9 9 9 1000 

17. 19895     

18.  3 6 9 96 

19. 56761     

20.  9 5 9 31 
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Kriteria Penilaian Praktek  

Sistem Nomor Terminal Digit Siklus II 

 

No Indikator Penilaian Skor  

 

Skor 

maksimal 

1. P Penyimpanan surat dengan sistem 

    nomor desimal  

 

 Ketepatan Pengisian buku 

agenda 

 Ketepatan pengisian kartu 

kendali 

 Ketepatan melengkapi warkat 

atau surat 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

20 

2. Penemuan kembali surat sistem 

nomor desimal 

 

 Ketepatan pengisian kartu 

pinjam arsip 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

         10 

3. Kelengkapan mengisi kode 

penyimpanan (tes essay singkat) 

         20          20 

         Skor maksimal          50 

 

Nilai = Skor perolehan x 2 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II 

 

 

No 

Sistem Nomor Terminal Digit 

Kode Laci ke- Guide ke- Map ke- Surat ke- 

1. 8345 5 6 4 9 

2. 10567 7 8 6 111 

3. 4509 1 10 6 5 

4. 669852 6 3 9 670 

5. 15323 3 4 4 16 

6. 788557 6 8 6 789 

7. 9787 9 8 8 10 

8. 65278 8 2 6 73 

9. 72571 8 2 6 73 

10. 898760 7 1 8 899 

11. 1778 8 9 8 2 

12. 0867 7 8 9 1 

13. 2350 6 1 4 3 

14. 20762 7 3 8 21 

15. 6497 10 8 5 7 

16. 999888 9 9 9 1000 

17. 19895 10 6 9 20 

18. 95825 3 6 9 96 

19. 56761 7 2 8 57 

20. 30884 9 5 9 31 
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HASIL BELAJAR SISWA 

 

Responden  Pratindakan  Siklus I Sikus II 

R – 01 75 90 90 

R – 02 70 85 90 

R – 03 50 65 65 

R – 04 75 90 95 

R – 05 70 80 90 

R – 06 60 70 80 

R – 07 70 80 95 

R – 08 80 90 100 

R – 09 50 70 95 

R – 10 80 85 95 

R – 11 80 95 100 

R – 12 55 70 95 

R – 13 60 80 90 

R – 14 60 80 90 

R – 15 75 90 95 

R – 16 60 70 80 

R – 17 80 90 95 

R – 18 55 55 55 

R – 19 80 85 90 

R – 20 65 70 90 

R – 21 75 80 100 

R – 22 70 80 90 

R – 23 70 70 90 

R – 24 60 60 70 

R – 25 60 70 85 

R – 26 80 85 95 

R – 27 80 80 95 

R – 28 75 85 100 

R – 29 80 80 90 

R – 30 75 75 90 

Rata – rata 69,17 78,5 89,3 
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Semarang, 1 Mei 2013 

  

Yth. Drs. Sularso Mulyono 

Di Semarang 

 

Dengan hormat, 

 

Untuk memenuhi ketentuan validitas instrumen penelitian, bersama ini saya 

sampaikan berkas instrumen penelitian. Saya mohon berkenan Bapak menelaah 

instrumen penelitian dari mahasiswa sebagai berikut: 

Nama : Siti Khotijah 

NIM : 7101409104 

Program Studi : Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Judul skripsi : Meningkatkan keterampilan dan hasil belajar dengan 

model explicit instruction pada pokok bahasan 

penyimpanan arsip sistem nomor  kelas XI administrasi 

perkantoran SMK Muhammadiyah Magelang 

Sebagaimana berkas terlampir. 

 

Demikian permohonan saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan 

terimakasih. 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Drs. Ade Rustiana, M.Si.    Ismiyati, S.Pd. M.Pd 

NIP. 19681021992031002     NIP. 198009022005012002 
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Semarang, 2 Mei  2013 

 

Kepada  

Yth. 1. Drs, Ade Rustiana, M.Si.       

         2. Ismiyati, S.Pd. M.Pd 

Di Semarang 

Dengan hormat, 

Memenuhi ketentuan dalam menelaah soal sebagai validator instrumen penelitian 

yaitu siklus 1 dan siklus 2, bersama ini saya sampaikan bahwa berkas instrumen 

penelitian dari mahasiswa sebagai berikut : 

 Nama : Siti Khotijah 

 NIM : 7101409104 

Program Studi : Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Judul Skripsi : Meningkatkan keterampilan dan hasil belajar dengan 

model explicit instruction pada pokok bahasan 

penyimpanan arsip sistem nomor  kelas XI administrasi 

perkantoran SMK Muhammadiyah Magelang 

 

telah saya koreksi isi, konstruksi, dan bahasa soalnya. Dengan demikian instrumen 

penelitian yang akan digunakan mahasiswa tersebut sudah benar dan valid untuk 

digunakan dalam penelitian.  

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan 

terimakasih. 

Validator Instrumen 

 

 

Drs. Sularso Mulyono 
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DOKMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 1 dan 2 : guru menyampaikan materi penyimpanan arsip sistem nomor terminal digit 

 

Gambar 3 dan 4: guru dan peneliti sedang berkolaborasi 
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Gambar5 dan 6: siswa berlatih mengisi kartu kendali dan mengisi kode surat yang akan 

diarsipkan 

 

 

Gambar 7 dan 8: guru mendemonstrasikan cara mengisi buku arsip dengan benar dan tepat 
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Gambar 9 dan 10: guru melakukan pembimbingan kepada siswa dalam menuliskan buku 

arsip secara tepat 

 

Gambar 11 dan 12: siswa berlatih menyimpan surat sesuai dengan kode yang dipilih dengan 

sistem penyimpanan termial digit 
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Gambar13 dan 14: Siswa berlatih mengisi kartu pinjam arsip dengan benar dan tepat 

 

 

Gambar 15 dan 16: guru membimbing siswa dalam mengisi kartu pinjam arsip dengan benar 

dan tepat 
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Gambar 17 dan 18: siswa berlatih menemukan kembali arsip sesuai dengan kartu pinjam 

arsip yang telah diisi 

 

 

 

Gambar 19 dan 20: siswa mengerjakan soal evaluasi 

 


