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SARI 

Muhimul Anam. 2013.“Peningkatan Hasil Belajar Kompetensi Dasar 

Menangani Surat masuk dan Surat Keluar dengan Menerapkan Metode Simulasi 

Pada Siswa Kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Masehi PSAK 

Ambarawa”. Skripsi. Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Nanik Suryani, 

M.Pd., Pembimbing II. Nina Oktarina, S.Pd., M.Pd. 

  

Kata Kunci : Hasil Belajar dan Metode Pembelajaran Simulasi. 

 

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam dunia pendidikan. 

Salah satu faktor penting dalam pendidikan adalah hasil belajar karena, hasil 

belajar merupakan tolak ukur keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan. Hasil 

belajar siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Masehi PSAK 

Ambarawa pada materi kompetensi dasar manangani surat masuk dan surat keluar 

belum memuaskan karena masih banyak siswa yang belum memenuhi Kriteria 

Kekuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 73. Aktivitas siswa dalam 

belajar di kelas juga masih kurang. Siswa cenderung pasif dalam proses 

pembelajaran. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

XI Jurusan Administrasi Perkantoran pada kompetensi dasar menangani surat 

masuk dan surat keluar dan meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar di kelas 

dengan metode simulasi.  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Jurusan 

Adminiatrasi Perkantoran yang berjumlah 26 siswa. Penelitian tindakan kelas ini 

dilaksanakan dalam 2 siklus. Kegiatan setiap siklus dalam penelitian meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas menggunakan metode simulasi. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode tes, metode 

dokumentasi dan metode observasi pada setiap siklus. 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 

sebesar 72,8 dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 73%. Rata-rata 

hasil belajar pada siklus II sebesar 79,2 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 

sebesar 88%. Adapun aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran pada 

siklus I sebesar 63,2% termasuk dalam kategori cukup dan pada siklus II sebesar 

78,3% termasuk dalam kategori baik.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode 

pembelajaran simulasi pada kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat 

keluar  dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas XI 

jurusan Administrasi Perkantoran SMK Masehi PSAK Ambarawa tahun ajaran 

2012/2013. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah adalah guru 

hendaknya memberikan motivasi pada siswa agar aktif dalam dalam proses 

pembelajaran baik aktif bertanya, berpendapat maupun memberikan saran dan 

guru guru perlu mengatur waktu pada setiap aktivitas dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan sehingga pada setiap aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode simulasi dapat tercapai secara maksimal. 
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ABSTRACT 

 

Anam, Muhimul. Of 2013. “Improved Learning Outcomes Competency Handle 

Incoming and Outgoing Mail with Apllying Simulation Method In Class XI 

Department of Administration Office Students in Ambarawa Masehi PSAK 

Vocational Hight School”. Thesis. Education of Ekonomics Administrative 

Office. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervisor I. Dra. 

Nanik Suryani, M.Pd., Supervisor II. Nina Oktarina, S.Pd., M.Pd. 

Keywords: Learning Outcomes and Learning Simulation Method 

Education is an important pillar in the world of education. One important 

factor in education is the result of learning because learning outcomes is a 

measure of the success of an educational institutionClass XI student learning 

outcomes Office Administration Department of Ambarawa Masehi PSAK 

vocational Hight School on competency materials Dealing with incoming and 

outgoing mail has not been satisfactory because there are many students who do 

not to achieve the minimum criteria completeness established that 73. Students in 

learning activities in the classroom is still lacking. Students tend to be passive in 

the learning process. The purpose of this study to improve student learning 

outcomes in class XI in the Department of Administrative competence to handle 

incoming and outgoing mail and increase the activity of students in a classroom 

learning with simulation method. 

Research subject in this study were students of class XI Program Office 

Administrasi totaling 26 students. Classroom action research was conducted in 2 

cycle. Every cycle in the study include planning, implementation, observation and 

class action reflection. This classroom action research using simulation methods. 

Researchers in collecting data using test methods, dokumentation methods and 

observation methods on each cycle. 

The results obtained by the everage students learning outcomes in tehe 

first cycle of 72,8 with the classical mastery learning by 73%. Average learning 

outcomes in the second cycle of 79,2 with a passing grade of 88% in the calassical 

style. The students learning activities in the learning process in the first cycle of 

63,2% is included in the category of fairly and on the second cycle of 78,3% is 

included in both categories. 

 Base on the result of research it can concluded that the application os 

simulation learning method on the kompetence to handle incoming and outgoing 

mail can improve learning outcomes and learning activities of the class XI 

students department of office Administration Ambarawa Masehi PSAK 

Vocational Hight School of academic year 2012/2013. Suggestions relating to the 

results of this study are are teachers should motivate students to be active in the 

learning process actively asked, argue and advise teachers and teachers need to set 

the time on each activity in the overall learning process so that every student in 

the learning activity learning process using simulation method can be achieved 

optimally.   
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    BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan dari sebuah negara tercermin dari kualitas pendidikan. Hasil 

lulusan dari proses pendidikan akan menjadi generasi penerus bangsa yang 

menentukan maju tidaknya negara pada masa yang akan datang. Sesuai Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyebutkan bahwa pendidikan nasional berusaha mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Lembaga pendidikan mempunyai tugas untuk menciptakan lulusan-lulusan yang 

bermutu dan berkualitas. Dalam menciptakan lulusan-lulusan yang bermutu dan 

berkualitas dari lembaga pendidikan tidak lepas dari belajar karena, belajar sangat 

penting bagi peserta didik. Peserta didik akan lebih mengerti dan memahami apa 

yang dipelajarinya disebabkan karena belajar. Proses belajar dalam kegiatan 

belajar mengajar siswa harus aktif berbuat atau diperlukan adanya aktivitas dalam 

pembelajaran, sebagaimana Sardiman (2007:97) yang menyatakan bahwa, “dalam 

kegiatan belajar mengajar, subjek dalam hal ini peserta didik atau siswa harus 

aktif berbuat. Dengan kata lain bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya 

aktivitas dalam pembelajaran. Tanpa aktivitas, proses belajar  
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tidak mungkin berlangsung dengan baik”. Melalui aktivitas belajar maka proses 

belajar mengajar akan berjalan dengan baik sehingga akan memudahkan peserta 

didik dalam mencapai hasil belajar yang diinginkan.  

Faktor penting dalam pendidikan adalah hasil belajar karena, hasil belajar 

merupakan tolak ukur keberhasilan pendidikan. Hasil belajar diperoleh setelah 

siswa mengalami aktivitas belajar, sebagaimana Anni (2007:5) menyatakan bahwa 

“hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajar dan Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar”.  

Definisi hasil belajar tersebut pada intinya bahwa hasil belajar merupakan 

perubahan perilaku pada peserta didik setelah peserta didik mengalami proses 

aktivitas belajar, dan dapat juga diartikan bahwa peserta didik akan memperoleh 

hasil belajar setelah mengalami proses aktivitas belajar. Aktivitas belajar yang 

akan dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil 

belajar tergantung dengan materi yang dipelajarinya atau menyesuaikan dengan 

tujuan dari materi pelajaran, sehingga aktivitas belajar siswa merupakan hal yang  

diperlukan dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar.  

Tujuan pembelajaran pada lembaga pendidikan khususnya Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu bentuk pendidikan formal, adalah 

membekali siswa didiknya dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan 

kurikulum kejuruan yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga sekolah. 

Lembaga-lembaga pendidikan harus terus-menerus berupaya agar siswanya dapat 
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memiliki kompetensi-kompetensi secara optimal sesuai dengan program studi 

keahlianya.  

Salah satu kompetensi pada program keahlian administrasi perkantoran 

adalah mata diklat menangani surat atau dokumen kantor yang sangat perlu untuk 

dipelajari oleh peserta didik khususnya program keahlian administrasi 

perkantoran. Mata diklat tersebut sangat penting dalam kegiatan administrasi 

kantor karena mempelajari tentang  mengidentifikasi jenis-jenis surat, memproses 

surat atau dokumen, menangani surat masuk dan surat keluar, mendistribusikan 

surat dan memproses e-mail, yang semuanya berhubungan dengan pekerjaan 

administrasi kantor. Tujuan mata diklat menangani surat atau dokumen kantor 

adalah membekali siswa pengetahuan dan keterampilan agar mereka menguasai 

dengan optimal tentang penanganan surat.  

 Kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat keluar adalah salah satu 

materi mata diklat menangani surat atau dokumen kantor yang sangat perlu 

dipelajari oleh siswa khususnya, program keahlian administrasi perkantoran 

karena terdapat proses penanganan surat baik surat masuk maupun surat keluar 

dengan sistem tertentu yang digunakan dalam sebuah organisasi. Penanganan 

surat masuk dan surat keluar dapat ditangani dengan beberapa cara yaitu sistem 

buku agenda, kartu kendali, perpaduan sistem buku agenda dan kartu kendali.  

 Kegiatan menangani surat masuk dan keluar terjadi apabila ada penerimaan 

surat dari pihak lain atau surat masuk dan surat yang diciptakan dari suatu 

organisasi ke organisasi lain atau surat keluar. Setiap surat atau dokumen yang 

dikeluarkan atau yang diterima oleh suatu perusahaan, instansi atau lembaga 
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mempunyai nilai yang sangat berharga baik sebagai bukti fisik, sebagai alat 

komunikasi, maupun bahan untuk mengambil kebijakan. Surat-surat atau 

dokumen-dokumen yang telah diterima atau diciptakan oleh suatu organisasi 

harus ditangani dengan baik dan benar untuk menunjang kegiatan administrasi 

dalam rangka efektivitas dan efisiensi mencapai tujuan organisasi oleh karena itu, 

surat yang masuk dan keluar harus ditangani dengan baik dan benar.  

 Karakteristik kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat keluar 

cenderung adanya suatu serangkaian aktivitas dalam menangani surat yang 

membutuhkan sikap teliti, cermat, dan pemahaman yang menyeluruh tentang 

siklus surat masuk dan keluar sehingga dalam proses pembelajaranya tidak hanya 

dilakukan dengan cara menghafal dan mendengarkan akan tetapi butuh aktivitas 

belajar yang lebih dalam proses pembelajaran. Melihat karakteristik kompetensi 

tersebut, maka seorang guru SMK dalam program keahlian administrasi 

perkantoran diharapkan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan 

motode pembelajaran yang tepat.  

SMK Masehi PSAK Ambarawa merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  yang memiliki program studi Administrasi 

Perkantoran.  Dari hasil observasi yang dilakukan tanggal 26 sampai 29 Januari 

2013, diketahui bahwa jumlah siswa di kelas XI program keahlian Administrasi 

Perkantoran terdapat 26 siswa dan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

telah ditetapkan oleh sekolah pada mata diklat menangani surat atau dokumen 

kantor yaitu 73.  
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Berdasarkan observasi juga diperoleh nilai ulangan harian materi 

kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat keluar bahwa, yang belum 

mencapai ketuntasan belajar sejumlah 15 siswa atau dengan persentase sebesar 

58%. Adapun siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar sejumlah 11 siswa 

atau dengan persentase sebesar 42%, yang berarti menunjukan masih rendahnya 

penguasaan siswa terhadap kompetensi tersebut. (Lampiran 41, halaman 199).  

Hasil wawancara dengan guru di SMK Masehi PSAK ambarawa yaitu Ibu 

A. Purwaty pada tanggal 29 Januari 2013, diperoleh informasi mengenai proses 

pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan pada materi 

pembelajaran menangani surat masuk dan surat keluar yaitu  menerapkan metode 

pembelajaran ceramah. Kondisi proses pembelajaran di kelas dengan metode 

tersebut siswa cenderung pasif, siswa hanya mendengar penjelasan guru dan 

kesempatan bertanya tidak dimanfaatkan siswa untuk bertanya. Penerapan metode 

pembelajaran tersebut lebih banyak menuntut keaktifan guru dari pada siswa 

karena, “cara penyajian pembelajaranya dengan metode ceramah melalui 

penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa” 

(Sanjaya, 2011:156), sehingga pembelajaran didominasi oleh guru dan siswa 

cenderung pasif dalam proses belajar mengajar menangani surat masuk dan surat 

keluar. Hal itulah yang menjadi penyebab kurangnya penguasaan siswa terhadap 

materi tersebut.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, dalam proses belajar mengajar 

kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat keluar agar siswa mampu 

meningkatkan penguasaan terhadap materi tersebut yaitu salah satunya dengan 
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mengubah metode dari biasanya, sebagaimana Arikunto (2009:11) menyatakan 

bahwa “untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil dengan mengubah cara, 

metode, pendekatan atau strategi yang berbeda dari biasanya”. Meningkatkan 

hasil belajar dengan cara mengubah metode dalam proses belajar mengajar yang 

sebelumnya dengan metode yang baru, yang lebih tepat.   

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah tepat dengan 

menyesuaikan bentuk dan muatan materi yang akan disampaikan kepada peserta 

didik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran, sebagaimana Hamdani 

(2011:156) menyatakan bahwa “penggunaan metode pembelajaran tidak terlepas 

dari bentuk dan muatan materi dalam pokok bahasan yang akan disampaikan 

kepada siswa”. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penggunaan metode  dalam 

proses pembelajaran harus tepat.  

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran haruslah tepat dengan 

menyesuaikan bentuk dan muatan materi, tidak terkecuali materi kompetensi 

dasar menangani surat masuk dan surat keluar. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran antara lain, “metode diskusi, metode role playing, 

metode simulasi dan lain sebagainya“ (Hamdani, 2011:155).  

“Metode diskusi merupakan interaksi antar siswa maupun dengan guru 

untuk memecahkan masalah menggali dan permasalahan tertentu. Metode role 

playing merupakan cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui imajinasi dan 

penghayatan siswa dengan memerankan tokoh hidup atau benda mati, seperti 

peristiwa sejarah. Sedangnkan Metode simulasi dapat diartikan sebagai kegiatan 

pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk meniru suatu kegiatan 
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atau pekerjaan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, atau yang berkaitan 

dengan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya jika kelak mereka sudah 

bekerja dengan simbol-simbol atau benda yang sebenarnya” (Hamdani, 

2011:214). Salah satu metode yang cocok atau sesuai dengan karakter kompetensi 

dasar menangani surat masuk dan surat keluar yaitu metode simulasi.  

Ada beberapa kelebihan-kelebihan dari metode simulasi bila digunakan 

dalam proses pembelajaran dan tentunya sudah disesuaikan dengan materi yang 

akan diajarkan. Salah satunya adalah metode ini memberi kesempatan pada siswa 

mempelajari materi pelajaran sambil menirukan suatu kegiatan atau pekerjaan 

sesuai materi apa yang dipelajarinya. Metode ini juga menumbuhkan siswa cara 

berfikir kritis karena dalam metode simulasi ada kegiatan diskusi.  

Proses pembelajaran dengan metode simulasi memberi kesempatan pada 

siswa agar dapat mempelajari lebih mendalam tentang serangkaian proses 

kegiatan atau pekerjaan tertentu sehingga siswa akan lebih mengerti dan 

memahami terhadap materi yang dipelajarinya karena, memberikan kesempatan 

pada siswa untuk mengalami aktivitas belajar dengan simulasi dan terlibat secara 

langsung sehingga siswa lebih mudah mengingatnya, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Clark dan Palvio 1991, Martin 1993, Banikowski dan Mehring 

1999 dalam Carolyn M Shaw menyatakan bahwa, “simulasi dalam menggunakan 

beberapa indra dan emosi menciptakan peristiwa berkesan dan membuat lebih 

abadi dan mudah diingat”. Proses pembelajaran dengan menerapkan metode 

simulasi diharapkan meningkatkan aktivitas belajar siswa dan hasil belajar siswa 

pada materi menangani surat masuk dan surat keluar.  
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Berbagai tinjauan empiris telah membuktikan bahwa pembelajaran dengan 

metode simulasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Dra. Lina Herlina, M.Pd dengan judul Penerapan 

Metode Simulasi untuk Menuntaskan Hasil Belajar Ekonomi dalam Mengelola 

Koperasi Sekolah Pada Siswa Kelas XII IPS Semester Genap SMA Negeri 1 

Krangkeng 2010. Hasilnya menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode 

simulasi dapat meningkatnya motivasi dan aktivitas siswa diikuti meningkatnya 

hasil belajar siswa. Rata - rata nilai pada siklus I sebesar 64,56, siklus II  sebesar 

74,56 dan siklus III sebesar 85.15, ketuntasan belajar siklus III mengalami 

kenaikan sebesar 78,05%  yang berarti menuntaskan hasil belajar dengan nilai  

KKM sebesar 75.  

Kathy, Gurley dan Dawn, Wilson dalam penelitian yang berjudul 

pengembangan ketrampilan kepemimpinan dengan penerapan metode simulasi 

virtual dalam Journal of Instruksional Pedagogies dari Fayetteville State 

University. Penelitin ini fokus pada peningkatan ketrampilan kepemimpian 

dengan penempatan siswa di dalam kelas, di Carolina Utara. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa siswa dapat meningkatkan keterampilan kepemimpinan 

setelah melakukan simulasi dengan tiga tahapan sekenario.  

Berdasarkan latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul “PENINGKATAN HASIL BELAJAR KOMPETENSI DASAR 

MENANGANI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR DENGAN 

MENERAPKAN METODE SIMULASI PADA SISWA KELAS XI JURUSAN 

ADMINISTRASI PERKANTORAN SMK MASEHI PSAK  AMBARAWA”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1.2.1 Apakah penerapan motode pembelajaran simulasi dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran kompetensi dasar menangani 

surat masuk dan surat keluar pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Masehi PSAK Ambarawa? 

1.2.2  Apakah penerapan motode pembelajaran simulasi dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat 

keluar pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Masehi 

PSAK Ambarawa? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian  dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran simulasi dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran kompetensi dasar 

menangani surat masuk dan surat keluar pada siswa kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran SMK Masehi PSAK Ambarawa. 

1.3.2 Untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran simulasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi dasar menangani surat 

masuk dan surat keluar pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi 

Perkantoran SMK Masehi PSAK Ambarawa. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

       Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1.4.1  Bagi Siswa 

a. Dengan adanya metode simulasi , diharapkan dapat membantu siswa 

yang mengalami kesulitan belajar dalam penanganan  surat masuk dan 

surat keluar dan siswa akan lebih tertarik untuk mempelajarinya.  

b. Diharapkan siswa akan menjadi aktif dalam proses pembelajaran  

1.4.2 Bagi Guru  

a. Menambah wawasan bagi guru tentang penerapan metode simulasi 

dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. 

b.  Guru dapat menerapkan metode simulasi dalam pembelajaran pada  

materi kompetensi menangani surat masuk dan keluar  kantor  pada 

tahun ajaran selanjutnya. 

1.4.4   Bagi Peneliti  

a. Mendapat pengalaman langsung mengenai penerapan metode simulasi 

dalam pembelajaran di kelas.   

b. Dapat menerapkan metode  pembelajaran tersebut saat menjadi guru.  

1.4.5 Bagi Pembaca  

a. Dapat menambah wawasan mengenai metode simulasi yang dapat   

diterapkan pada proses belajar mengajar.  

b. Dapat menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Belajar  

2.1.1  Pengertian Belajar  

"Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau 

tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu yakni 

mangalami” (Hamalik, 2009:36). Menurut R. Gagne dalam Slameto (2010:13) 

memberikan dua definisi belajar yaitu “(1) belajar adalah suatu proses untuk 

memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan tingkah 

laku, (2) belajar adalah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yag diperoleh 

dari intruksi”. “Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku 

manusia dan ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan” (Anni, 

2007:2). 

Belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari 

pengalaman dan latihan. Hilgard mengungkapkan: “Learning is the prosess 

by wich an activity originates or changed through training procedurs 

(weather in the laboratory or in the natural enveronment) as distinguished 

from changes by factors not atributable to training.” Bagi Hilgard, belajar 

itu adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik 

latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah (Sanjaya, 

2011: 112). 

 

Berdasarkan definisi-definisi belajar diatas di atas dapat disimpulakan 

bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu dalam 

perubahan tingkah lakunya baik melalui kegiatan-kegiatan, latihan, dan 

pengalaman tertentu sehingga memiliki kecakapan, ketrampilan, dan pengetahuan 

serta pemahaman baru tentang hal-hal yang dipelajari.  
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2.1.2 Unsur-unsur Belajar  

Gagne dalam Anni (2007:4-5), menyatakan bahwa “belajar merupakan 

sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait 

sehingga menghasilkan perubahan tingkah laku”. Unsur-unsur belajar menurut 

Anni adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajar. Dapat berupa peserta didik, warga belajar, dan peserta pelatihan.  

b. Rangsangan (stimulus). Peristiwa yang merangsang penginderaan pembelajar 

disebut situasi stimulus. Agar pembelajar mampu belajar optimal, maka harus 

memfokuskan pada stimulus yang diminta. 

c. Memori. Memori pembelajar berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya.  

d. Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori tersebut respon. 

Pembelajaran yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada di 

dalam dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 

Respon dalam pembelajaran diamati pada akhir proses belajar yang disebut 

perubahan perilaku atau perubahan kinerja.  

Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: kegiatan 

belajar akan terjadi pada diri pesera didik apabila terdapat interaksi antara 

stimulus dengan isi memori, sehingga perilaku berubah dari waktu sebelum dan 

setelah adanya stimulus tersebut. Apa bila terjadi perubahan perilaku, maka 

perubahan perilaku tersebut menjadi indikator bahwa peserta didik telah 

melakukan kegiatan belajar.  
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2.1.3 Ciri – Ciri Belajar  

Edi Suardi dalam Djamarah (2010:39) menyatakan bahwa “Ciri – ciri 

belajar adalah sifat atau keadaan khas yang dimiliki oleh perbuatan belajar”. 

Beberapa ciri-ciri belajar adalah sebagai berikut : 

a. Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik dalam 

suatu perkembangan tertentu.  

b. Ada suatu prosedur (jalan interaksi) yang direncanakan, didesain untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

c. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang 

khusus. Materi harus didesain sedemikian rupa, sehingga cocok untuk 

mencapai tujuan. 

d. Ditandai dengan aktivitas anak didik. Aktivitas anak didik baik secara fisik 

maupun secara mental.  

e. Kegiatan belajar mengajar guru berperan sebagai pembimbing. Perananya 

sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberi 

motivasi, agar tejadi proses interaksi yang konduksif.  

f. Kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Disiplin dalam hal ini 

diartiakan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikianrupa yang 

ditaati oleh guru maupun siswa.  

g. Ada batas waktu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, setiap tujuan akan 

diberi waktu tertentu, kapan tujuan itu sudah harus dicapai. 

h. Evaluasi. Evaluasi harus guru lakukan untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan.  
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2.2 Tinjauan Tentang Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa  setelah ia 

menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2009:22). Hal itu sejalan dengan 

pengertian sebagaimana (Anni, 2007:5) yang menyatakan bahwa, “hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Perolehan aspek aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh pembelajar”.  

Sugandi (2006: 63) dalam bukunya teori pembelajaran  menyatakan bahwa, 

“hasil belajar merupakan uraian untuk menjawab pertanyaan “apa yang harus 

digali, dipahami, dikerjakan siswa?”. Hasil belajar merefleksikan keleluasan, 

kedalaman, kompleksitas (secara bergradasi) dan digambarkan secara jelas serta 

dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu”. Jadi, hasil belajar yaitu 

perubahan perilaku yag diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar 

dan hasil belajar dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu.  

Klasifikasi hasil belajar menurut Benyamin Bloom dalam Sudjana 

(2009:22) secara garis besar membagi menjadi tiga ranah, yaitu: 

a. Ranah kognitif. Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sistesis, dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan 

keempat aspek berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.  

b. Ranah afektif. Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yakni: 

penerimaan, jawaban, atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.  
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c. Ranah psikomotoris. Berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni gerakan 

reflek, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, gerakan 

ketrampilan kompleks, dan gerakan ekspresif serta interpretatif.  

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto (2010:54) 

sebagai berikut :  

a. Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri manusia yang 

berpengaruh terhadap belajar yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan 

faktor kelelahan. Faktor biologis: kesehatan dan cacat tubuh. Faktor psikologis: 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan belajar. 

Faktor kelelahan yaitu kelelahan jasmani dan rohani. 

b. Faktor eksternal  

Faktor eksternalmerupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang 

berpengaruh terhadap belajar, dikelompokan menjadi tiga faktor, yaitu (1) 

faktor keluarga : cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, 

suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. (2) faktor sekolah: 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 

siswa, disiplin sekolah, pelajaran, dan waktu sekolah, standar pelajaran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah. (3) faktor masyarakat: 

kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman gaul dan kehidupan 

masyarakat.  
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2.3 Tinjauan Tentang Materi Pembelajaran Menangani Surat Masuk dan 

Surat Keluar. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki beberapa program keahlian, 

salah satunya adalah Program keahlian administrasi perkantoran. Program 

keahlian administrasi perkantoran dikelompokan menjadi program normatif, 

adaptif, dan Produktif. Program normatif adalah kelompokmata kompentensi yang 

berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-

norma kehidupan sebagai mahluk individu maupun sosial. Program adaptif adalah 

kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik sabagai individu 

agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang ada. Program Produktif adalah kelompok kompentensi 

yang berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja. Program 

produktif secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap program keahlian. Materi 

pembelajaran kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat keluar yang 

merupakan program produktif.  

A. Pengertian Surat Masuk dan Surat Keluar  

 Pada penanganan surat masuk dan keluar menggunakan dua cara yaitu 

prosedur menangani surat masuk dan keluar sistem buku agenda dan yang lebih 

modern yaitu sistem kartu kendali. Surat masuk merupakan proses penanganan 

surat yang terjadi apabila ada penerimaan surat dari pihak lain atau dari organisasi 

lain, ditangani dengan sistem dan tujuan tertentu. Surat keluar merupakan proses 

penanganan surat yang terjadi apabila ada penciptaan surat yang dikeluarkan 

kepada organisasi lain, ditangani dengan sistem dan tujuan tertentu.  
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B. Prosedur Menangani Surat Masuk dan Surat Keluar 

a. Prosedur menangani surat masuk dengan menggunakan buku agenda. 

1. Penerimaan surat 

Surat diterima olah petugas penerima surat. Tugas penerima  adalah 

mengumpulkan setiap surat masuk, meneliti ketepatan alamat, dan 

menandatangani penerimaan surat, dan diserahakan kepada tata usaha.  

2. Penyortiran surat  

Surat yang diterima kemudian dikelompokan menurut jenis surat.  

3. Pencatatan surat  

Pencatatan surat masuk menggunakan buku agenda. Langkah-langkahnya:  

membuka surat apakah surat penting atau surat biasa jika penting maka jangan 

dibaca dan langsung diberikan pada alamat yang dituju, surat distempel bagian 

agenda bahwa surat sudah di catat, surat disampaikan kepada pimpinan dengan 

dilampiri disposisi untuk mencatat intruksi selanjutnya. 

4. Pengarah surat  

Setelah menerima surat beserta disposisi, kemudian surat diteliti, surat 

diserahkan kepada tata usaha unit pengolah disertai buku ekspedisi yang 

selanjutnya disampaikan sesuai catatan disposisi, untuk ditidaklanjuti sesuai 

kepentingan isi surat.  

5. Penyampaian surat  

Jiaka pimpinan sudah menuliskan intruksinya di disposisi, kemudian 

disampaiakan kepada seseorang sesuai catatan disposisi, jika yang dimagsud 
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kepada banyak orang maka surat tersebut digandakan terlebih dahulu, dan 

penerima harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi. 

6. Penyimpanan surat  

Jika surat sudah diproses maka surat asli diserahkan pada bagian tata usaha 

untuk disimpan dengan sistem penyimpanan tertentu. 

b. Prosedur menangani surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. 

1. Penerimaan surat 

Tugas penerima surat antara lain: menerima surat, menandatangani surat 

pengantarnya, serta membubuhi cap dan tanggal pada surat. Kemudian 

menyortir surat, menyerahkan ke pencatat surat.  

2. Pencatatan surat 

Surat yang diterima pencatat dinilai menjadi tigakategori yaitu, penting, rahasia 

dan biasa. Surat penting dicatat dalam kartu kendali, surat biasa di catat dalam 

lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia dicatat dengan lembar 

pengantar surat rahasia. 

3. Pengarahan atau pengendalian surat. 

Petugas pengarah surat adalah pimpinan pada unit kearsipan  (misalnya kepala 

tata usaha).  

Tugasnya antara lain: 

a. Menerima surat yang dilampiri tiga kartu kendali, mengarahkan surat, 

mengisi kolom indek, kode dan pengolah pada kartu kendali.  

b. Mengambil kartu kendali 1 yang berwarna putih untuk disimpan dikotak 

kartu kendali dan eneruskan kartu kendali kepada 2 dan 3 ke unit pengolah.  
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4. Penyampaian surat ke unit pengolah.  

1. Tata usaha unit pengolah 

a. Menerima surat dan kartu kendali 2dan 3 serta memarafnya bahwa surat 

sudah diterima dan engembalikan kartu kendali 2 untuk diteruskan 

kepada penata arsip dan kartu kendali 3 melekat pada surat.  

b. Membuat dua lembar disposisi, kemudian melampirkan surat tersebut 

lembar disposisi 1 dan 2 untuk disampaiakan kepada pimpinan unit 

pengolah.  

c. Menerima kembali surat, kartu kendali, dan lembar disposisi yang telah 

diisi pimpinan unit pengolah dan menyimpan kartu kendali 3 dan 

meneruskan surat tersebut sesuai disposisi.  

d. Menerima surat dan lembar disposisi 1 kembali dari pelaksana. Jika 

pemprosesan sudah selesai kemudian disimpan. Jika surat menurun nila 

gunanya maka surat beserta kartu kendali 3 diserahkan ke penata arsip 

dan ditukar dengan kartu kendali 2 sebagai bukti bahwa surat disimpan di 

unit kearsipan.  

2. Pimpinan unit pengolah  

a. Menerima surat, kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata 

usaha unit pengolah dan mengisi lembar disposisi. 

b. Menyerahkan surat, kartu kendali 3 dan lembar disposisi kepada tata 

usaha unit pengolah.  

3. Pelaksana  
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Menerima surat berikut lembar disposisi 1 pimpinan dari tata usaha unit 

pengolah, dan melaksanakan intruksi disposisi dan penyerahkan lembar 

disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah.  

5. penyimpanan atau penataan arsip  

Tugas pena arsip adalah sebagai berikut : 

a. Menerima kartu kendali 2 , yang sudah diparaf  tata uasaha unit pengolah 

dan disimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti surat sedang di proses 

di unit pengolah.  

b. Menerima surat yang sudah di proses di unit pengolah dan menukar kartu 

kendali 2 dengan kartu kendali 3. 

c. Menyimpan surat dengan menggunakan sistem tertentu. 

c. Prosedur menangani surat keluar menggunakan sistem buku agenda  

1. Membuat konsep 

Dalam membuat konsep bisa dilakukan secara sentralisasi dan desentralisasi. 

Konsep surat bisa dilakuan oleh pimpinan dan bisa juga oleh seseorang yang 

ditunjuk. 

2. Persetujuan konsep  

Jika konsep surat dibuat oleh konseptor maka perlu ada persetujuan pimpinan 

memeriksa konsep apakah sudah sesuai atau perlu diperbaiki, jika sudah benar 

maka pimpinan akan memberi paraf atau tanda tangan pada konsep tersebut.  

3. Pencatatan surat  

Konsep surat yang sudah mendapat persetujuan pimpinan maka akan dicatat di 

buku agenda surat keluar guna mendapat nomor surat. 
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4. Pengetikan konsep surat  

Jika sudah mendapat nomor surat maka konsep diserahkan ke pada juru tik 

untuk mengetik surat dan sampul yang akan digunakan.  

5. Pemeriksaan pengetikan  

Sebelum surat di print maka perlu adanya pemeriksaan terhadap pengetikan 

surat untuk menghindari kesalahan dalam pengetikan. Maka selatjutnya 

dilakukan penanda tanganan surat oleh pimpinan atau pihak yang bertanggung 

jawab, Pemberian cap dinas, Melipat surat dan tembusan surat  atau lembar-

lembar di simpan, penyampulan surat dengan diberi keterangan nomor surat, 

cop surat, dan stempel.  

6. Pengiriman surat  

Jiaka proses prosedur pengurusan surat sudah selesai maka surat diberikan 

pada bagian pengiriman surat untuk dikirim.  

7. Penyimpanan surat  

Surat yang asli dikirim kepada alamat yan di tuju. Sedangkan lember ke-2 

tembusan akan disimpan sebagai arsip. 

 

d. Prosedur menangani surat keluar menggunakan sistem kartu kendali 

1. Pembuatan konsep surat 

Pembuatan konsep surat bisa dilakukkan oleh pimpinan langsung atau 

seseorang yang ditunjuk pimpinan untuk membuat konsep surat (konseptor) 

dan disetujui oleh pimpinan.  

2. Pengetikan  
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Pengetikan dilakukan oleh juru ketik dengan dua rangkap (lembar pertama 

kertas HVS asli dan kedua kertas dorslag). 

3. Pencatatan surat. 

a. mencatat penerimaan surat  dan melampiri surat dengan kartu kendali 

rangkap tiga (putih, biru, merah). 

b. Mengisi kartu kendali, kecuali kolom indeks atau subjek, dan kode.  

c. Kemudian memberi nomor urut.  

4. Pengarah surat 

a. Menerima surat dari pencatat, kemudian mengisi kolom indeks, subjek dan 

kode dan mengambil 1 kartu kendali (warna putih) untuk disimpan. 

5. Pengirim surat  

a. Menerima surat asli dan tindasan dan kartu kendali II dan III dari 

pengarahdan membubuhkan stempel pada surat asli dan tindasan 

b. Melipat dan memasukan dalam amplop. 

c. Surat lembar ke-2 dan kartu kendali III diteruskan kepada kepala tata usaha 

pengolah, sedangkan kartu kendali II diteruskan pada penata arsip (arsiparis)  

6. Penata arsip atau arsiparis  

a. Menerima kartu kendali II yang sudah diparaf pengola dan menyimpan pada 

kotak kartu kendali sebagai bukti surat masih berada pada unit pengolah.  

b. Jika surat tindasan yang berada di unit pengolah sudah inaktif maka surat 

dan kartu kendali III akan diserahkan pada arsiparis dan arsiparis 

menyerahkan karu kendali II kepada unit pengolah. (Sumber: Modul 

Menangani Surat atau Dokumen Kantor). 
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2.4 Tinjauan tentang Metode Pembelajaran  

2.4.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan aspek penting dalam proses belajar 

mengajar karena metode pembelajaran digunakan oleh guru  untuk menyampaikan 

materi pelajaran, sebagaimana defini berikut ini:  

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk 

menyampaikan pelajaran kepada siswa. Karena penyampaian itu 

berlangsung dalam interaksi edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsunganya pengajaran. Dengan demikian, 

metode pembelajaran merupakan alat untuk menciptakan proses belajar 

mengajar (Hamdani, 2010: 80).  

 

Metode pembelajaran yang dipilih oleh guru haruslah cocok dengan materi 

yang akan diajarkan. Hamdani (2009:156) mengemukakan bahwa “penggunaan 

metode pembelajaran tidak terlepas dari bentuk dan muatan materi dalam pokok 

bahasan yang akan disampaikan kepada siswa”.              

Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai berbagai metode yang 

umum dipakai dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai berikut: 

1. Metode ceramah  

Metode ceramah merupakan cara penyajian pembelajaran melalui 

penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada sekelompok siswa. 

Metode ini sering digunakan oleh guru atau instruktur karena metode ini 

mudah dalam pelaksanaanya akan tetapi metode lebih mengaktifkan guru dari 

pada siswanya.  

2. Metode diskusi  
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Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa 

pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan 

suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, memahami dan memberi 

pengetahuan pada siswa. 

3. Metode simulasi   

Metode simulasi diartikan sebagai kegiatan pembelajaran yang memberi 

kesempatan pada siswa unutk menirukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang 

dituntut dalam kehidupan sehari-hari  atau yang berkaitan dengan tugas yang 

akan menjadi tanggung jawabnya jika kelak mereka sudah bekerja. 

4. Metode role playing 

Metode role playing merupakan cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui imajinasi dan penghayatan siswa dengan memerankan tokoh hidup 

atau benda mati, seperti peristiwa sejarah. 

Dalam mengajar, guru tidak harus terpaku dengan menggunakan pada satu 

metode pembelajaran, tetapi sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar 

jalanya pembelajaran tidak membosankan dan menarik peserta didik, serta tujuan 

dari pelajaran dapat tercapai. 

2.4.2 Pengertian Metode Simulasi  

Sanjaya (2011: 159 menyatakan bahwa “simulasi berasal dari kata simulate 

yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan akan. Sebagai metode mengajar 

metode simulasi diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan 

menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau 

ketrampilan tertentu”. Roestiyah (2008: 22) menyatakan bahwa “simulasi adalah 
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tingkah laku seseorang untuk berlaku seperti orang yang dimagsudkan, dengan 

tujuan agar orang itu dapat mempelajari lebih mendalam tentang bagaimana orang 

itu merasa dan berbuat sesuatu”. “Metode simulasi diartikan sebagai kegiatan 

pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa unutk menirukan suatu 

kegiatan atau pekerjaan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari  atau yang 

berkaitan dengan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya jiaka kelak mereka 

sudah bekerja” (Hamdani, 2011:214). Jadi dapat disimpulkan dari beberapa 

pengertian metode simulasi diatas bahwa, metode simulasi pada intinya cara 

menyampaikan materi pelajaran yang memberi siswa kesempatan agar dapat 

berpura-pura atau menirukan dan berlaku seperti orang yang dimagsudkan agar 

dapat mempelajari lebih mendalam dalam proses kegiatan atau pekerjaan tertentu.  

Tujuan  menggunakan metode simulasi menurut Hasibuan dan Muedjiono ( 

2009:27) adalah (1) Untuk melatih ketrampilan tertentu, baik yang bersifat 

profesioanal maupun  bagi kehidupan sehari-hari. (2) Untuk memperoleh 

pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. (3) Untuk melatih memecahkan 

masalah.  

Ada beberapa jenis simulasi, yaitu Sosiodarama, Psikodrama, dan Role 

playing (Sanjaya, 2011: 160-161). “Sosiodrama merupakan metode pembelajaran 

bermain peran untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

fenomena sosial. Psikodrama merupakan metode pembelajaran dengan bermain 

peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Role 

palying atau bermain peran merupakan metode pembelajaran sebagai bagian dari 

simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi 
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peristiwa-peristiwa aktual, atau kejadian yang mungkin ada pada masa 

mendatang”. 

Sanjaya (2011: 161-162) menyatakan bahwa, proses pembelajaran dengan 

metode simulasi mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Persiapan simulasi  

a. Menetapkan topik atau masalah simulasi serta tujuan yang hendak 

dicapai oleh simulasi.  

b. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan 

disimulasikan.  

c. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peran 

yang harus dimainkan oleh para pemeran, serta waktu yang tersedia.  

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi.  

2) Pelaksanaan simulasi  

a. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran.  

b. Para siswa lainya mengikuti dengan penuh perhatian.  

c. Guru hendaknya memberi bantuan kepada pemeran yang mendapat 

kesulitan.  

d. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini 

dimagsudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelasaikan 

masalah yang sedang disimulasikan.  

3)  Penutup  

a. Melakukan diskusi baik tentang jalanya simulasi maupun materi 

cerita yang disimulasikan. Guru harus mendorong agar siswa dapat 

memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan 

simulasi.  

b. Merumuskan kesimpulan.  

 Pada bagian penutup diadakan diskusi tentang jalanya metode 

pembelajaran simulasi baik tentang materi maupun proses simulasinya.  Siswa 

diberi kesempatan untuk menyampaikan kritik dan tanggapan tentang materi 

maupun tentang proses simulasi. Pada akhir pelajaran guru membuat kesimpulan 

tentang materi yang disimulasikan, diharapkan dengan metode tersebut siswa akan 

menjadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah siswa aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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Metode simulasi mempunyai keuntungan dan kelemahan, menurut 

Roestiyah (2008: 22-23) ada beberapa  keuntungan dan kelemahanya dalam 

metode simulasi yaitu sebagai berikut:  

a. Keuntungan metode simulasi  

1. Menyenangkan siswa. 

2. Meggalakkan guru untuk mengembangkan kreativitas siswa.  

3. Memungkinkan eksperimen berlangsung tanpa memerlukan 

lingkungan yang sebenarnya.  

4. Mengurangi hal-hal yang verbalistis.  

5. Tidak memerlukan pengarahan yang pelik dan mendalam.  

6. Menimbulkan semacam interaksi antar siswa, yang memberi 

kemungkinan timbulnya keutuhan dan kegotong-royongan serta 

kekeluargaan yang sehat.  

7. Menimbulakan respon yang positif dari siswa lamban atau kurang 

cakap. 

8. Menumbuhkan cara berfikir yang kritis. 

9. Memungkinkan guru bekerja dengan tingkat abilitas yang berbeda-

beda.  

b. Kelemahan metode simulasi  

1. Efektivitas dalam memajukan belajar siswa belum dapat dilaporkan 

oleh riset.  

2. Terlalu mahal biayanya.  

3. Menghendaki pengelompokan yang fleksibel; perlu ruang dan gedung.  

4. Menghendaki banyak imajinasi dari guru dan siswa yang melebihi 

batas.  

5. Menimbulkan hubungan informasi antara guru dan siswa yang 

melebihi batas.  

6. Sering mendapat kritik dari orang tua karena dianggap permainan saja.  

 

 

2.5 Tinjauan tentang Aktivitas Siswa 

2.5.1 Aktivitas Siswa 

“Dalam kegiatan belajar mengajar, subjek dalam hal ini peserta 

didik/siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain bahwa dalam belajar sangat 

diperlukan adanya aktivitas dalam pembelajaran. Tanpa aktivitas, proses belajar 

tidak mungkin berlangsung dengan baik” (Sardiman, 2007:97). 
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Oemar Hamalik ( 2009:90) menyatakan bahwa: 

Pendidikan modern lebih menitik beratkan pada aktivitas sejati, dimana 

siswa belajar sambil bekerja. Dengan bekerja, siswa memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan serta perilaku lainnya,termasuk 

sikap dan nilai. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem pembelajaran 

dewasa ini sangat menekankan pada pendayagunaan asas keaktifan 

(aktivitas) dalam proses belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

 

Aktivitas belajar banyak macamnya. Menurut Paul D. Dierich dalam 

Sardiman (2007:101) membagi aktivitas belajar dapat digolongkan, sebagai 

berikut: 

1) Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

2) Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi 

saran,mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi. 

3) Listening activities, sebagai contoh mendengarkan:uraian, percakapan, diskusi, 

musik, pidato. 

4) Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

5) Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

6) Motor activities, yang termasuk didalanya antara lain:melakukan percobaan, 

membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7) Mental activities misalnya menanggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisa, melihat hubungan, mengambil keputusan. 

8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, gugup, tenang. 
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2.5.2 Manfaat Aktivitas Siswa  

Penggunaan aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, 

antara lain : 

a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri 

b. Membuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa 

c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada 

giliranya dapat memperlancar kerja kelompok.  

d. Siswa belajar dan kerja berdsarkan minat dan kemampuan sendiri, 

sehingga sangat bermanfaat dalam pelayanan perbedaan individu. 

e. Memupuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan 

kekeluargaan, musyawarah, dan manfaat. 

f.   Membina dan memupuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat serta 

hubungan antar guru dan orang tua siswa.  

g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit 

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis serta 

menghindarkan terjadinya verbalitas. 

h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya 

kehidupan dalam mesyarakat yang penuh dinamika. 

(Hamalik, 2011:91).  

 

2.6 Kinerja Guru  

Sudjana (2009:60) aktivitas guru dalam proses belajar mengajar dapat 

diukur sebagai berikut: “(1) mengkondisikan kegiatan belajar siswa, (2) 

menyiapkan alat, sumber, dan perlengkapan belajar, (3) waktu yang disediakan 

untuk kegiatan belajar mengajar, (4) memberikan bantuan dan bimbingan belajar 

kepada siswa, (5) memberikan motivasi dan penguatan”.  
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Hasil Penelitian  

1. Ngabidin, 

Wahyudi, dan 

Chamdani 

Penerapan Metode 

Simulasi dalam 

Pembelajajaran Pkn 

Tentang Organisasi 

Pada Siswa Kelas V B 

Sekolah Dasar. 

Penggunaan metode simulasi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, 

siklus I penilaian proses sebesar 

82% dengan ketuntasan belajar 

sebesar 60%, pada siklus II 

penilaian proses sebesar 86% dan 

hasil ketuntasan sebesar 80%, pada  

siklus III penilaian proses sebesar 

89% dan hasil ketuntasan sebesar 

85%.  

 

2. Dra. Lina 

Herlina, 

M.Pd. 

 

 

 

 

Penerapan Metode 

Simulasi untuk 

Menuntaskan Hasil 

Belajar Ekonomi 

dalam Mengelola 

Koperasi Sekolah 

Pada Siswa Kelas XII 

IPS  SMA Negeri 1 

Krangkeng, tahun 

2010. 

Pembelajaran dengan metode 

simulasi dapat meningkatnya 

motivasi dan aktivitas siswa diikuti 

meningkatnya hasil belajar siswa. 

Rata- rata nilai pada siklus I 

sebesar 64,56, siklus II sebesar 

74,56 dan siklus III sebesar 85.15 

serta ketuntasan belajar siklus III 

mengalami kenaikan sebesar 

78,05%. 

3. Kathy, 

Gurley dan 

Dawn, 

Wilson 

Pengembangan 

ketrampilan 

kepemimpinan 

dengan penerapan 

metode simulasi 

virtual. 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa siswa dapat meningkatkan 

keterampilan kepemimpinan 

setelah melakukan simulasi dengan 

tiga tahapan sekenario. 
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2.8 Kerangka Berfikir    

Proses belajar mengajar tidak lepas dari aktivitas belajar dan hasil belajar.  

Proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar terdiri dari aktivitas belajar 

yang dilakukan oleh siswa, sebagaimana Anni (2007:5) yang menyatakan bahwa, 

“hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 

mengalami aktivitas belajarnya”. Hasil belajar dapat dicapai setelah siswa 

mengalami aktivitas belajar sehingga dalam pembelajaran mengutamakan siswa 

untuk mengalami aktivitas belajar apa yang dipelajarinya. 

Materi pembelajaran kompetensi dasar menangani surat masuk dan keluar 

dilihat dari karakteristiknya merupakan rangkaian aktivitas prosedural penanganan 

surat mulai dari pembuatan atau penerimaan sampai dengan surat siap dikirim 

maupun disimpan atau diarsipkan dengan menggunakan sistem tertentu. Seorang 

guru harus bisa menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan harus bisa 

memahami apakah materi yang diajarkan merupakan hafalan yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pemahaman ataupun sebuah proses yang harus dipahami 

secara menyeluruh oleh peserta didik.  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru, Ibu Hari Purwati di 

SMK Masehi PSAK Ambarawa kelas XI program keahlian administrasi 

perkantoran bahwa guru menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran di 

kelas. Kondisi pembelajarn dengan metode tersebut cenderung pasif, siswa dalam 

proses pembelajaran siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan 

kesempatan bertanya sering tidak dimanfaatkan oleh siswa untuk betanya karena, 

pembelajaran didominasi oleh guru.  
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Kondisi pembelajaran yang sedemikian itu bisa menyebabkan kurangnya 

penguasaan materi. Siswa cenderung menghafal materi-materi yang disampaikan 

oleh guru dan pemahaman terhadap materi pelajaran masih kurang, hal tersebut 

ditandai pada hasil belajar siswa yang rendah. Banyak siswa yang memperoleh 

nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sebesar 73. Data nilai 

ulangan harian siswa yang diperolah dari observasi awal pada siswa kelas XI 

program keahlian admistarsi perkantoran yang berjumlah 26 siswa menunjukan 

bahwa yang mencapai ketuntasan belajar hanya 11 siswa atau 42% dan yang 

belum mencapai ketuntasan belajar 15 siswa atau 58%.  

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, diperlukan suatu metode 

pembelajaran yang tepat agar terjadi aktivitas belajar pada diri siswa sehingga 

siswa aktif dalam proses pembelajaran dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. 

Salah satu proses pembelajaran yang mengutamakan siswa untuk mengalami 

aktivitas belajar adalah dengan metode simulasi. “Metode pembelajaran simulasi 

merupakan kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan pada siswa untuk 

menirukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dituntut dalam kehidupan sehari-

hari  atau yang berkaitan dengan tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya jika 

kelak mereka sudah bekerja” (Hamdani, 2009:214). Pembelajaran dengan metode 

simulasi berlangsung dalam bentuk aktivitas belajar siswa dengan mengalami apa 

yang dipelajarinya seperti keadaan yang sebenarnya dan dengan aktifnya siswa  

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pada penelitian tindakan kelas ini, guru akan menerapkan metode 

pembelajaran simulasi pada materi kompetensi dasar menangani surat masuk dan 
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keluar. Penelitian ini menggunakan dua siklus dimana masing-masing siklus 

meliputi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Sebelum mengadakan 

siklus guru akan mengadakan pre test untuk mengetahui penguasaan materi dan 

hasil belajar siswa sebelum diberi tindakan penerapan dengan metode simulasi. 

Setiap siklus diakhiri dengan tes evaluasi soal atau post test untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap kompetensi menangani surat masuk dan keluar.  

Penggunaan metode pembelajaran simulasi pada kompetensi dasar 

menangani surat masuk dan keluar diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dan juga meningkatkan hasil belajar siswa sehingga ketuntasan 

belajar dapat tercapai sekurang-kurangnya 75%  dari keseluruhan siswa yang ada 

dalam kelas.  
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Gambar 2.1 Model Kerangka Berfikir  

Kondisi awal 
      Kondisi Observasi Awal  

 Menggunakan metode ceramah 

 Interaksi dan keaktifan guru lebih dominan dalam proses  

pembelajaran.  

 Siswa pasif  dalam pembelajaran.  

 Hasil belajar siswa rendah 

 

 

 

 

 

TINDAKAN  
 

Implementasi metode Simulasi 

pada setiap siklus 

 

Langkah-langkah  setiap siklus   

I dan II 

a. Perencanaan  

b. Pelaksanaan 

c. Observasi 

d. Refleksi 
 

Diakhir setiap siklus diadakan  

Post Test. Perbaikan dari siklus I 

merupakan acuan untuk 

pelaksanaan siklus II.  

(Arikunto, 2009:73)   

Langkah-langkah Metode Simulasi  

1) Persiapan simulasi 
a. Menetapkan topik serta  tujuan  simulasi.  

b. Guru memberikan gambaran yang akan 

disimulasikan.  

c. Guru menetapkan kelompok pemain, serta 

waktu.  

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya tentang simulasi dan perananya. 

2) Pelaksanaan simulasi  
a. Simulasi mulai dimainkan oleh kelompok 

pemeran.  

b. Para siswa lainya mengikuti dengan penuh 

perhatian.  

c. Guru hendaknya memberi bantuan kepada 

pemeran yang mendapat kesulitan 
d. Simulasi hendaknya dihentikan pada saat 

puncak, untuk mendorong siswa berpikir dalam  

menyelasaikan masalah yang sedang 

disimulasikan.  

3) Penutup  

a. Melakukan diskusi oleh guru dan siswa tentang 

jalanya simulasi maupun materi,kritik, saran, dan 

tanggapan prosespelaksanaan simulasi.  
b. Merumuskan kesimpulan. Guru dan siswa 

bersama-sama menyimpulkan tentang materi 

simulasi yang sudah dilakukan 

( Sanjaya, 2011: 161-162) 

 

 

 

Aktivitas belajar siswa meningkat 
 

Siswa lebih aktif dalam KBM 

   - Berani berpendapat dan bertanya.  

   - Siswa dapat melakukan simulasi 

   - Siswa dapat bekerja sama 

   - Siswa dapat  mengamati  proses   

     simulasi.  (Hamalik, 2009:90)  

Kondisi 

akhir 

 

Ketuntasan belajar 

tercapai 

Tercapainya ketuntasan 

belajar siswa minimal 

75 % dari seluruh siswa 

dalam satu kelas. 
 

   (Mulyasa, 2009:256) 
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2.8    Hipotesis Tindakan 

“Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti data terkumpul” (Sugiyono, 2006:71). 

Apabila peneliti telah mendalami permasalahan penelitiannya dan menetapkan 

anggapan dasar serta membuat suatu teori sementara yang kebenaranya masih 

perlu diuji hipotesis.  

Dari  permasalahan yang ada pada siswa kelas XI AP SMK Masehi PSAK 

Ambarawa dan beberapa teori yang mendukung yang telah diuraikan dimuka 

maka hipotesis tindakan pada penelitian ini antara lain:  

1. Penerapan metode pembelajaran simulasi dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat 

keluar pada siswa kelas XI Jurusan administrasi perkantora SMK Masehi 

PSAK Ambarawa tahun ajaran 2012/2013?  

2. Penerapan metode pembelajaran simulasi dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran kompetensi dasar menangani surat masuk dan surat 

keluar pada siswa kelas XI Jurusan administrasi perkantora SMK Masehi 

PSAK Ambarawa tahun ajaran 2012/2013? 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Masehi PSAK Ambarawa yang 

beralamat di Jl. Pemuda Nomor 24, kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah. 

Subyek penelitian ini adalah siswa padaprogram keahlian administrasi 

perkantoran, kelas XI program keahlian administrasi perkantoran semester II 

tahun ajaran 2012/2013 dengan jumlah 26 siswa, dengan menerapakan metode 

simulasi pada proses pembelajaran kompetensi menangani surat masuk dan 

keluar.  

3.2 Faktor yang diteliti 

Penelitian ini adalah jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan 

kelas merupakan penelitian yang memfokuskan pada perbaikan proses belajar 

yang terjadi di kelas yang melibatkan siswa dan guru, adapun keberhasilan belajar 

siswa diukur dengan hasil belajar.  

3.2.1 Siswa  

Penelitian ini mengukur aktivitas belajar siswa sebagai faktor yang 

diharapkan terjadi peningkatan setelah adanya tindakan. Tindakan dalam 

penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode 

simulasi.  
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3.2.2 Guru  

Peneliti mengamati aktivitas guru dalam menerapkan metode simulasi pada 

materi kompetensi menangani surat masuk dan surat keluar. Pengamatan ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan dapat 

dilaksanakan oleh guru tanpa mengalami hambatan dan kesulitan yang berarti, 

Sudjana (2009:60). Aktivitas guru yang dapat diukur sebagai berikut: (1) 

mengkondisikan kegiatan belajar siswa, (2) menyiapkan alat, sumber, dan 

perlengkapan belajar, (3) waktu yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar, 

(4) memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada siswa, (5) memberikan 

motivasi dan penguatan (Sudjana, 2009:60). 

3.2.3 Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan dampak akhir dari proses belajar mengajar. 

Penelitian ini mengukur hasil belajar siswa sebagai faktor yang diharapkan 

terjadinya peningkatan setelah adanya tindakan. Setelah aktivitas belajar siswa 

meningkat melalui penerapan metode simulasi, diharapkan akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya hasil belajar siswa.  

 

3.3 Rancangan  Penelitian  

Proses penelitian ini dilaksanakan dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahap yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksaksanaan, (3) pengamatan, (4) 

refleksi. Perencanan pada kegiatan pembelajaran siklus I didasarkan pada 

identifikasi masalah yang ditemukan, apakah masalah tersebut terjadi karena 

kondisi pembelajaran siswa atau guru. Perencanaan siklus II didasarkan pada hasil 
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refleksi pada kegitan pembelajaran siklus I.  Dari refleksi pada siklus 1 jika belum 

mencapai indikator keberhasilan, maka akan dilakukan siklus II untuk 

memperbaiki siklus 1, jika siklus II sudah memenuhi ondikator keberhasilan, 

maka tindakan dicukupkan. Namun jika belum, maka  dilakukan siklus III.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.1  Siklus Penelitian Tindakan Kelas                                                                                        
(Suharsimi, 2009:73)  

 

 

3.4 Prosedur Penelitian  

Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, dan disetiap siklus 

memiliki empat tahap untuk lebih jelasnya inilah tahapan-tahapan pelaksanaan 

pada setiap siklus, antara lain:  

 

1. Rencana 

4. Refleksi SIKLUS II 

2. Tindakan 4. Refleksi SIKLUS I 

 

3. Observasi 

3. Observasi 

1. Rencana 

 

2. Tindakan 
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1. Perencanaan  

     Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sehubungan dengan 

dilaksanakan pembelajaran dengan metode simulasi yang meliputi idenfikasi 

masalah melalui observasi awal bersama dengan guru bidang studi, menetukan 

pemecahan masalah untuk siklus pertama, merencanakan kegiatan 

pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran yang diperlukan seperti RPP 

bahan ajar, lembar observasi atau pengamatan dan alat evaluasi.  

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan suatu kegiatan dilaksanakanya skenario 

pembelajaran dengan menggunkan metode simulasi, yang telah direncanakan. 

3. Pengamatan 

Pengamatan adalah suatu kegiatan mengamati jalanya tindakan untuk 

memantau sejauh mana efek tindakan pembelajaran dengan menggunakan 

metode simulasi. Pengamatan menggunakan lembar pengamatan untuk 

mengamati aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dalam proses pembelajaran 

yang menggunakan metode simulasi.  

4. Refleksi 

Dalam tahap ini hasil tes evaluasi, pengamatan atau observasi dikumpulkan 

dan dianalisa serta disimpulkan. Hasil dari semuanya menghasilkan refleksi, 

apakah ada banyak kelemahan dan kelebihan, Apakah sudah mencapai kriteria 

keberhasilan, jika sudah maka tindakan dicukupkan. Namun jika belum maka 

akan dilaksanakan tindakan siklus selanjutnya.  
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3.5 Penelitian Siklus I 

Pada siklus I terdapat empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi 

atau pengamatan, dan refleksi.  

3.5.1 Perencanaan 

Pada tahap ini diadakan kegiatan perencanaan untuk mempersiapkan 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran menggunakan metode 

simulasi. Tahapan pertama yang dilakuka adalah observasi awal dan penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan pembelajaran yang 

mencakup rumusan tujuan pembelajaran sampai dengan penilaian untuk 

mengukur keberhasilan siswa. Kegiatan-kegiatan yang tercakup didalam tahapan 

perencanaan ini antara lain yaitu:  

a. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dengan konsultasi 

dengan guru bidang studi.  

b. Menentukan topik serta tujuan yang akan dicapai oleh metode pembelajaran 

simulasi yang akan dilakukan pada siklus I.  

c. Membuat Rencana Tindakan Pembelajaran (RPP) siklus I dengan 

menggunakan metode simulasi pada kompetensi menangani surat masuk dan 

keluar dengan metode simulasi.  

d. Membuat lembar observasi aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dalam 

mengajar siklus I untuk mengamati aktivitas belajar siswa ketika selama 

proses pembelajaran ketika diterapkanya pembelajaran metode simulasi dan 

untuk mengamati aktivitas guru dalam mengajar dengan menggunakan 

metode simulasi.  
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e. Menyusun pembentukan kelompok pemain atau pemeran berdasar jumlah dan 

daftar nama siswa dengan metode pembelajaran simulasi pada kompetensi 

menangani surat masuk dan keluar.  

f. Menyususn alat evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran dengan metode simulasi.  

g. Menyiapkan ruangan simulasi dan menyediakan alat-alat kantor guna 

memperlancar kegiatan proses pemebelajaran dengan metode simulasi.  

3.5.2 Pelaksanaan  

Pada tahap ini guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode  

simulasi sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan. 

Langkah – langkah pelaksanaan antara lain : 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran simulasi.  

b. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan 

tentang materi menangani surat masuk dan keluar  dengan sistem buku 

agenda. 

c. Guru membagi dan menetapkan siswa menjadi beberapa kelompok yang akan 

memerankan dalam metode simulasi sesuai dengan rencana dan  setiap 

kelompok terdiri dari enam sampai tujuh orang siswa. 

d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang proses 

simulasi khususnya siswa yang akan memerankan dalam metode  

pembelajaran simulasi. 
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e. Setiap kelompok secara bergantian melakukan praktik simulasi sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan oleh guru dan dengan waktu yang ditentukan.  

f. Ketika siswa melakukan simulasi guru membantudan mengarahkan. Guru 

menghentikan sementara ketika ada kesulitan siswa dan membantu dengan 

menjelaskan kepada semua siswa. Sedangkan siswa yang tidak sedang 

melakukan simulasi untuk memperhatikan kelompok siswa yang melakukan 

simulasi. 

g. Pada tahap penutup diadakan diskusi antara guru dengan para siswa, guru 

memberi kesempatan siswa memberi kritik dan tanggapan baik bertanya, 

memberi saran, maupun pendapat terhadap pelaksanaan simulasi maupun 

materi kompetensi dasar  menanganan surat masuk dan keluar dalam proses 

simulasi. 

h. Guru mengadakan evaluasi dan menganalisa kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa serta guru memberi masukan pada siswa yang masih 

dianggap kurang dalam menguasai materi maupun dalam melakukan proses 

simulasi. 

i. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan proses pelakasanaan simulasi 

dengan materi menangani masuk dan keluar denga sistem buku agenda yang 

sudah dilakukan. 

j. Guru mengadakan evaluasi dengan menggunakan soal-soal yang sudah 

disediakan sebelumnya dan menganalisis hasil evaluasi. 
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3.5.3 Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi.  

1. Siswa 

Pengamatan aktivitas belajar siswa untuk mengamati dan memperoleh data 

aktivitas belajar siswa ketika diterapkanya metode pembelajaran simulasi. 

Aktivitas yang diamati oleh peneliti yaitu perhatian siswa saat ada penjelasan 

dari guru (visual activities), kemampuan siswa menyampaikan pertanyaan 

(oral activities), siswa aktif  menjawab pertanyaan secara bersama yang 

disampaikan oleh guru (oral activities), siswa melakukan simulasi sesuai yang 

diperankan (motor activities), kerjasama kelompok siswa dalam melakukan 

simulasi sesuai dengan prosedur serta tepat waktu (motor activities), 

keberanian siswa bertanya ketika kesulitan dalam melakukan simulasi 

(emotional activities), perhatian siswa saat berlangsungnya simulasi yang 

dilakukan kelompok lain (visual activities), perhatian siswa ketika diskusi 

dengan guru (listening activities), peberanian siswa dalam aktif  memberikan 

kritik dan tangapan baik berpendapat, saran maupun bertanya saat diskusi 

(emotional activities), dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

melalui motode simulasi (emotional activities).  

2. Guru  

Pengamatan kinerja guru dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas 

guru dalam menerapkan metode simulasi dalam proses pembelajaran. Aktivitas 
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guru diamati dengan memperhatikan hal-hal seperti, (1) mengkondisikan 

kegiatan proses belajar mengajar dalam menerapkan metode simulasi, (2) 

menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar, (3) penguasaan dalam 

menerapkan metode simulasi, (4) memberikan bantuan dan bimbingan belajar 

kepada siswa, (5) memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan belajar 

mengajar. 

3.5.4 Refleksi  

Semua hasil dari implementasi tindakan dan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh pengamat dikumpulkan, dianalisis dan dievaluasi serta 

didiskusikan antara guru dan pengamat tentang kelebihan dan kelemahan tindakan 

pada siklus I sebagai bahan refleksi awal siklus II.  

Dari hasil refleksi dan diskusi antara guru dan pengamat pada siklus I, 

segera guru untuk menyiapkan perencanaan untuk kegiatan pembelajaran pada 

siklus II berdasarkan hasil refleksi siklus I. 

 

3.6 Penelitian Siklus II 

Langkah –langkah kegiatan pada siklus II juga terdiri dari empat tahapan 

yang meliputi revisi perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

3.6.1  Perencanaan  

Perencanaan pada siklus II ini, merupakan evaluasi perencanaan pada siklus 

I yang bertujuan agar kemampuan siswa dalam simulasi meningkat. Perencananya 

antara laian:  

a. Menyusun perbaikan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yanga akan 

dilaksanakan pada siklus II dengan metode simulasi. 
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b. Membuat lembar observasi siklus II untuk mengamati aktivitas belajar siswa 

dan kinerja guru dalam mengajar selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode simulasi.  

c. Membuat soal tes evaluasi. 

d. Menyiapkan ruang tempat simulasi  

e. Menyiapkan alat-alat kantor guna memperlancar proses kegiatan simulasi serta 

menyediakan contoh-contoh surat.  

3.6.2 Pelaksanaan  

Tindakan yang dikakan pada siklus II sama dengan tindakan pada siklus I, 

hanya saja pada sklus II ini mengacu pada refleksi guna memperbaiki kegiatan 

pada siklus I. pada siklus II ini, siswa diberi materi menangani surat masuk dan 

keluar sistem kartu kendali. Guru juga  tidak lupa untuk mengingatkan kembali 

pelajaran yang sudah dilakukan pada siklus I.  Adapun untuk tindakan-tindakan 

siklus II sebagai berikut : 

a. Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran dengan metode 

simulasi. Pada tahap ini, siswa dijelaskan tata cara pelaksanaan simulasi 

dengan lebih jelas sebagai penambahan dalam sklus I. 

b. Memberi umpan balik mengenai hasil yang diperoleh pada siklus I  

c. Memberi motivasi kepada siswa agar dapat berpartisipasi lebih aktif dan 

bersungguh-sungguh dalam kegiatan simulasi.  

d. Guru melaksanakan kegiatan dengan metode pembelajaran simulasi pada siklus 

II sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat.  
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e. Guru memberikan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan 

dengan materi prosedur menangani surat masuk dan keluar denga sistem kartu 

kendali.  

f. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang pelaksanaan simulasi 

dengan materi prosedur menangani surat masuk dan keluar denga sistem kartu 

kendali.  

g. Guru memanggil satu persatu kelompok yang sudah dibentuk untuk melakukan 

simulasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.  

h. Ketika kelompok siswa melakukan simulasi guru secara langsung 

membimbing, dan membantu siswa ketika ada siswa yang kesulitan serta guru 

menghentikan simulasi untuk sementara. Hal ini mendorong siswa untuk 

berfikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan.  

i. Pada tahap penutup diadakan diskusi antara guru dengan para siswa. Guru 

mendorong siswa untuk aktif dan memberi kesempatan untuk bertanya, 

memberi pedapat, kritik, saran, dan tanggapan tentang jalanya proses simulasi 

dan materi menangani surat masuk dan keluar.  

j. Guru mengevaluasi jalanya simulasi, dan memperbaiki serta memberi masukan 

pada siswa  jika ada kesalahan-kesalan dalam pembelajaran. 

k. Guru dan siswa bersama-sama memberikan kesimpulan proses simulasi dengan 

materi menangani surat masuk dan keluar dengan sistem kartu kendali.  

l. Guru mengadakan evaluasi terhadap kemampuan siswa dengan menggunakan 

soal yang telah disediakan sebelumnya dan manganlisis hasil evaluasi.  
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3.6.3 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan pada waktu tindakan sedang berlangsung dengan 

menggunakan lembar observasi untuk mengamati aktivitas belajar siswa dan 

kinerja guru dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode simulasi.  

1. Siswa 

Pengamatan aktivitas belajar siswa untuk mengamati dan memperoleh data 

aktivitas belajar siswa ketika diterapkanya metode pembelajaran simulasi. 

Aktivitas yang diamati oleh peneliti yaitu perhatian siswa saat ada penjelasan 

dari guru (visual activities), kemampuan siswa menyampaikan pertanyaan 

(oral activities), siswa aktif  menjawab pertanyaan secara bersama yang 

disampaikan oleh guru (oral activities), siswa melakukan simulasi sesuai yang 

diperankan (motor activities), kerjasama kelompok siswa dalam melakukan 

simulasi sesuai dengan prosedur serta tepat waktu (motor activities), 

keberanian siswa bertanya ketika kesulitan dalam melakukan simulasi 

(emotional activities), perhatian siswa saat berlangsungnya simulasi yang 

dilakukan kelompok lain (visual activities), perhatian siswa ketika diskusi 

dengan guru (listening activities), keberanian siswa dalam aktif  memberikan 

kritik dan tangapan baik berpendapat, saran maupun bertanya saat diskusi 

(emotional activities), dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

melalui motode simulasi (emotional activities).  

2. Guru  

Pengamatan kinerja guru dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas 

guru dalam menerapkan metode simulasi dalam proses pembelajaran. Aktivitas  
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guru diamati dengan memperhatikan hal-hal seperti (1) mengkondisikan 

kegiatan proses belajar mengajar dalam menerapkan metode simulasi, (2) 

menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar, (3) penguasaan dalam 

menerapkan metode simulasi, (4) memberikan bantuan dan bimbingan belajar 

kepada siswa, (5)  memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan belajar 

mengajar.  

3.6.4 Refleksi  

Semua hasil dari implementasi tindakan dan hasil pengamatan oleh 

pengamat dikumpulkan, dinalisis, dan dievaluasi, serta didiskusikan antara guru, 

dan pengamata tentang kelebihan dan kelemahan pada sklus II. Dari hasil refleksi, 

yang sudah didiskusikan antara guru dan pengamat pada siklus II, jika hasil dari 

siklus II sudah memenuhi kriteri keberhasilan, maka tindakan kelas dicukupkan. 

Namun jika belum, dilanjutkan siklus III dengan berdasarkan refleksi siklus II. 

 

3.7 Uji Coba Soal Evaluasi   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan  lembar 

observasi aktivitas belajar siswa, aktivitas mengajar guru dan alat evaluasi hasil 

belajar. Sebelum soal evaluasi hasil belajar digunakan, perlu dilakukan uji coba 

terlebih dahulu. Hasil uji coba kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, indeks kesukaran dan daya beda soal. 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid jika dapat mengungkap 
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data dari variabel yang diteliti secara tepat (Suharsimi, 2006:268). Validitas butir 

soal dihitung dengan menggunakan rumus:     

             

Keterangan :  

M p :   Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

M t   :   Rata-rata skor total 

S t :    Standar deviasi skor total 

P :  proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal 

q :  proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

Kemudian harga rpbis  yang diperoleh dibandingkan dengan r tabel  dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika harga r hitung > r tabel maka butir soal yang diuji bersifat 

valid. Berdasarkan uji coba soal yang telah dilaksanakan dengan N=28 dan taraf 

signifikansinya 5%, didapat r tabel = 0,370. Hasil penghitungan uji validitas dapat 

dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.  

Tabel  3.1 

Hasil Uji Validitas Butir Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah  Keterangan 

Valid  

1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,15,16,

18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,

28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,

41,42,43,44,45,46,47,48,49. 

42 
Digunakan dalam 

penelitian 

Tidak Valid  3,7,11,17,30,37,38,50 8 

Tidak digunakan  

dalam penelitian 

atau dibuang 

    Sumber : Pengolahan data hasil pengujian validitas butir soal.  
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 Berdasarkan tabel 3.1 diperoleh keterangan dari 50 soal, banyaknya soal 

yang tidak valid sebanyak 8 yaitu 3,7,11,17,30,37,38,50 Soal yang tidak valid 

tersebut tidak dipakai dalam penelitian atau dibuang. Soal yang valid sebanyak 42 

soal, dan yang valid akan digunakan dalam penelitian, untuk siklus I diambil 21 

soal dan siklus II diambil 21 soal. (Lampiran 6, halaman 117). 

b. Uji Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

ajeg, artinya tes tersebut dikenakan pada sejumlah subyek yang sama pada lain 

waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relative sama. Reliabilitas tes obyektif 

dihitung dengan menggunakan rumus K-R 20 yaitu: 

 

 

 

Keterangan : 

R11 : Reliabiitas tes secara keseluruhan 

P : Proporsi subyek yang menjawab item dengan benar 

q   : Proporsi subyek yang menjawab item dengan salah  (q = p – 1) 

s : Standar deviasi dari tes (akar dari varians) 

n : Banyaknya item 

(Suharsimi, 2006: 100) 

Harga r11 tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga rtabel dengan 

taraf signifikansi 5%, jika harga rhitung > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa soal 

terebut adalah soal yang reliabel.  

𝑟11 =   
𝑛

𝑛 − 1
  

𝑆2 − 𝛴𝑝𝑞

𝑆2
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𝑃 =  
𝐵

𝐽𝑆
 

Berdasarkan hasil uji coba soal yang telah dilaksanakan dengan N=28 

dengan taraf signifikansi 5% diketahui r tabel= 0,370. Berdasarkan hasil uji coba 

instrumen yang berjumlah 50 soal pilihan ganda diperoleh nilai reliabilitas soal 

sebesar 0,956. Dari nilai reliabilitas tersebut soal bersifat reliabel, sebab nilai 

reliabilitas (r11) yang diperoleh lebih besar dari rtabel yaitu 0,370. (Lampiran 6, 

halaman 117).  

c. Uji indeks kesukaran soal  

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar, 

karena soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha dalam pemecahanya. Soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk memecahkanya. Tingkat 

kesukaran soal ditentukan denga rumus : 

 

Keterangan: 

P : indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab itu dengan betul 

JS : Jumlah seluruh peserta tes 

Kriteria yang menunjukan tingkat kesukaran soal adalah: 

0,00<  P  ≤ 0,30 maka dikategorikan soal sukar 

0,30<  P  ≤ 0,70 maka dikategorikan soal sedang 

0,70<  P  ≤ 1,00 maka dikategorikan soal mudah (Suharsimi, 2006:210) 

Rekapitulasi hasil analisis tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.2.  
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Tabel 3.2 

               Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Kriteria Nomor soal Jumlah Keterangan 

Mudah 8, 17,23,43dan 49 5 
Dipakai dalam penelitian 

kecuali 17 

Sedang 

1,2,3,4,6,7,9,10,11,12,

13,14,15,18,19,20,21, 

22,25,26,27,28,29,30, 

31,32,33,34,35,37,38, 

39,40,41,42,44,45,46, 

47,48,50 

41 

Dipakai dalam penelitian 

kecuali 

3,7,11,30,37,38,50 

Sukar 5,16, 24, dan 36. 
4 

 

Dipakai dalam penelitian  

Sumber : Pengolahan data hasil analisis tingkat kesukaran soal 

 Hasil analisis tingkat kesukaran soal pada uji coba soal diperoleh soal 

dikategorikan mudah sebanyak 5, dan soal dikategorikan sedang sebanyak 41 

serta soal dikategorikan sukar sebanyak 4. (Lampiran 6, halaman 117) 

d. Uji Daya pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara 

siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. 

Angka yang menunjukan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, 

disingkat D. Rumus untuk mementukan indeks diskriminasi adalah sebagai 

berikut :  

 

Keterangan : 

D  = daya pembeda 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyknaya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

D =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴
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BB = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

PA = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Suharsimi, 2002 : 218-219).  

Kriterian soal yang dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 < D ≤ 0,20 maka daya pembedanya jelek. 

0,20 < D ≤ 0,40 maka daya pembedanya cukup. 

0,40 < D ≤ 0,70 maka daya pembedanya baik. 

0,70 < D ≤ 1,00 maka daya pembedanya baik sekali. 

Bila D negatif berarti semua tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja (Suharsimi, 2006:218).  

Rekapitulasi hasil analisis daya pembeda sola pada uji coba instrumen dapat 

dilihat dalam tabel 3.3, sebagai berikut: 

Tabel 3.3  

Hasil Analisis Daya Pembeda 

Kriteria Nomor soal  Jumlah  Keterangan 

Sangat Baik     20,42, 
3

2 
  Dipakai  

Baik 

1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14, 

15,18,19,21,22,23,24,26,28,

29,30,34,35,36,39,40,41, 

44,45,46,47,48 

33 

Semua nomor soal 

dipakai, kecuali 

nomor  30 

Cukup  16,25,27,31,32,33,43,49,50 9 
  Dipakai kecuai      

   nomor 50 

Jelek  0  

Sumber : Pengolahan data hasil analisis daya pembeda soal 

Butir soal yang mempunyai nilai D negatif  ada 6 yaitu butir soal nomor 3, 7, 11, 

17, 37, 38 yang berarti tidak digunakan atau dibuang. (Lampiran 6, halaman 117).  
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3.8 Metode pengumpulan data  

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain, sebagai berikut: 

a. Metode tes 

“Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan” (Suharsimi, 2009:53). Tes digunakan untuk memperoleh 

data hasil belajar siswa. Pengambilan data melalui tes dalam penelitian ini 

dilakukan setelah selesai proses pembelajaran pada setiap siklus. Tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tes dalam bentuk pilihan ganda. 

b. Metode dokumentasi  

Suharsimi (2010:274) menjelaskan bahwa, “metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prastati, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya”. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data nilai hasil belajar 

siswa, silabus, data nama siswa, foto aktivitas siswa dan data lain yang 

menunjang dalam penelitian.  

c. Metode observasi  

Sudjana dan Ibrahim (2012:109) mengemukakan bahwa “observasi 

sebagai alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Misalnya 

tingkahlaku siswa pada waktu belajar, tingkah laku guru dalam mengajar, 
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kegiatan diskusi dan sebagainya”. Metode observasi digunakan untuk 

mengamati proses pemebelajaran yang berlangsung, yaitu mengamati aktivitas 

belajar siswa ketika diterapkanya metode pembelajaran simulasi dalam proses 

pembelajaran dan mengamati kinerja guru dalam menerapkam metode simulasi 

selama proses belajar mengajar. 

Bentuk observasi yang digunakan untuk mengamati proses pembelajaran 

yaitu  

1. Lembar observasi aktivitas belajar siswa untuk mengamati dan 

memperoleh data aktivitas belajar siswa dalam proses belajar mengajar 

ketika diterapkanya metode pembelajaran simulasi. 

2. Lembar observasi kinerja guru untuk mengamati dan memperoleh data 

kinerja guru dalam menerapkan metode simulasi dalam proses 

pembelajaran.  

 

3.9 Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 

membandingkan hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar setelah 

tindakan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: 

a. Penilaian hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

 

 

 

 𝑆 =  
𝑅

𝑁
𝑥 100 
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Keterangan: 

S  : Nilai yang dicari 

R : Jumlah soal yang dijawab benar 

N     : Skor maximum dari tes tesebut  

(Purwanto , 2009:112)  

b. Menghitung rata-rata nilai secara klasikal digunakan rumus rata-rata nilai, 

sebagai berikut:  

 

 

 

Keterangan: 

X    =  Rata-rata (mean) 

 𝑋 = Jumlah nilai seluruh skor  

𝑁    = Banyaknya subjek   

(Sudjana, 2009:109). 

c. Data ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan rumus  sebagai 

berikut:  

 

 

(Daryanto, 2011:192) 

 

 

 

 

𝑋 =   
 𝑋

𝑁
 

 

P =
 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 
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d. Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati dan memperoleh data 

tentang aktivitas belajar siswa dan kinerja guru selama proses belajar 

mengajar yang menerapkan metode simulasi. Penelitian ini menggunakan 

skala Likert, Sugiyono (2007:93) menyatakan bahwa “skala Likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif  yang berupa 

kata-kata, dengan rentang 1 sampai 5”, yaitu:  

1. Sangat tinggi/baik 

2. Tinggi/baik  

3. Cukup  

4. Rendah/kurang  

5. Sangat rendah/kurang 

Dari lembar observasi diperoleh data aktivitas belajar siswa dan kinerja 

guru. Data observasi aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dihitung dengan 

meggunakan rumus persentase yaitu: 

 

 

 

Keterangan:  

n  = Jumlah skor yang diperoleh 

N = Jumlah skor maksimal  

% = Persentase   

(Ali, 1993:43). 

 

 % =  
𝑛

𝑁
𝑥 100% 
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Kategori deskriptif persentase ditentukan dengan membuat tabel 

kategori yang disusun dengan penghitungan sebagai berikut:  

a. Persentase tertinggi =
Skor  maksimal

Skor  ideal
x 100% =  

5

5
× 100% = 100% 

b. Persentase terendah =
Skor  minimal

Skor  ideal
x 100% =  

1

5
× 100% = 20% 

c. Persentase rentangan =100% - 20% = 80% 

d. Presentase Interval  =
80%

5
𝑥 100% =  16%   

Adapun cara penghitungan persentase interval kategori adalah sebagai 

berikut: 

Interval   I   = 100% - 16%= 84% 

Interval  II = 84% - 16% = 68% 

Interval  III = 68% - 16% =  52% 

Interval  IV = 52% - 16% =  36% 

Interval  V = 36% - 16% =  20% 

Berdasar hasil penghitungan persentase interval maka tabel kategori 

untuk aktivitas belajar siswa dan kinerja guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kategori aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dalam 

menerapkan metode simulasi selama pembelajaran. 
 

 

No 
 

 Interval 
 

Kategori aktivitas 

belajar siswa 

 

Kategori kinerja guru  

1  84% - 100%  Sangat Tinggi Sangat Baik 

2 68% - 83% Tinggi  Baik 

3 52% -  67% Cukup  Cukup  

4 36% -  51% Rendah  Kurang  

5 20% - 35% Sangat Rendah Sangat Kurang  
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3.10 Indikator Keberhasilan 

Indikator  keberhasilan dalam penelitian ini adalah “apabila secara seluruh 

atau sebagian besar 75% siswa terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun 

sosial dalam proses pembelajaran dan hasil belajar sebagian besar siswa dalam 

satu kelas mencapai ketuntasan belajar sebesar 75%” (Mulyasa, 2000:105). 

Dengan memperoleh nilai minimal 73 sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) di SMK Masehi PSAK Ambarawa.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Sekolah 

SMK Masehi PSAK Ambarawa merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta yang berada di kecamatan Ambarawa 

yang terletak di Jalan Pemuda No. 24 Ambarawa. Kurikulum yang digunakan 

yaitu KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Spektrum 2008. Sekolah ini 

memiliki tiga jurusan yaitu Akuntansi (AK), Administrasi Perkantoran (AP), dan 

Pemasaran (PMS) dan setiap jurusan terdiri dari 3 kelas. Jumlah siswa kelas XI 

pada Jurusan Administrasi Perkantoran sebanyak 26 siswa.  

4.1.2  Hasil Pre Test  

Berdasarkan hasil pre test yang telah dilakukan pada kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran pada kompetensi dasar menangani surat masuk dan 

surat keluar. Hasil pre test menunujukan masih banyak siswa belum mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 73, dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Hasil Nilai Pre Test Siswa  

No Keterangan Pencapaian  

1 Rata-rata 65,3 

2 Nilai Tertinggi 76 

3 Nilai Terendah 52,3 

4 Jumlah siswa yang tuntas 12 

5 Jumlah siswa yang belum tuntas 14 

6 Persentase ketuntasan belajar secara klasikal 46% 

7 Indikator Keberhasilan  75% 

 Sumber : Pengolahan data hasil pre test siswa   
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Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil 

pre test siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran SMK Masehi PSAK 

Ambarwa adalah 65,3. Siswa yang tidak tuntas ada 14 siswa dan yang tuntas 

sejumlah 12 siswa serta ketuntasan klasikal yang dicapai siswa adalah 46%. Hal 

itu menunjukan belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. (Lampiran 38, 

halaman 193). 

 

4.1.3  Hasil Penelitian Siklus I 

Penelitian siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, satu pertemuan 

terdiri dari dua jam pelajaran dan pertemuan kedua terdiri dari tiga jam pelajaran. 

Masing-masing jam terdiri dari 45 menit. Siklus I dibagi dalam 4 tahapan  yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  

 4.1.3.1 Perencanaan 

 Tahap perencanaan ini dilakukan persiapan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pembelajaran materi kompetensi menangani surat masuk dan surat 

keluar di kelas XI jurusan Administrasi perkantoran melalui penerapan metode 

simulasi yang berupa rencana kegiatan menentukan langkah-langkah yang akan 

dilakukan untuk memecahkan masalah memperbaiki kelemahan dalam kegiatan 

proses pembelajaran. Langkah-langkah perencenaan adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah melalui observasi 

daftar nilai siswa dan wawancara dengan guru bidang studi. Berdasarkan 

observasi daftar nilai siswa dan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

menangani surat atau dokumen kantor diperoleh informasi bahwa penguasaan 
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atau pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran kompetensi dasar 

menangani surat masuk dan surat keluar rendah, hal itu ditandai dengan nilai 

hasil belajar siswa yang masih banyak siswa yang nilainya belum mencapai 

batas kriteria ketuntasan minimal (KKM). Diperoleh juga informasi tentang 

proses pembelajaran pada materi kompetensi menangani surat masuk dan surat 

keluar guru masih menggunakan metode ceramah, kondisi proses 

pembelajaran dengan metode ceramah pada materi tersebut siswa cenderung 

pasif, siswa hanya mendengarkan penjelasan guru dan kesempatan bertanya  

tidak dimanfaatkan oleh siswa untuk bertanya.  

2. Berdasarkan masalah-masalah yang ada pada pembelajaran ketika peneliti 

melakukan observasi dan wawancara, maka peneliti bersama guru mata diklat 

menangani surat atau dokumen kantor menentukan tindakan pemecahan 

masalah, yaitu menerapkan metode pembelajaran simulasi pada materi 

kompetensi menangani surat masuk dan surat keluar melalui penelitian 

tindakan kelas.  

3. Mempersiapkan perangkat pembelajaran, seperti: silabus, RPP dan bahan ajar 

siswa dan membuat lembar observasi aktivitas siswa dan aktivitas guru untuk 

mengamati proses pembelajaran yang berlangsung melalui penerapan metode 

pembelajaran simulasi. 

4. Menyusun kisi-kisi instrumen tes uji coba dan menguji coba instrumen tes. 

5. Mempersiapkan alat-alat dan perlengkapan simulasi. 

6. Menyusun soal tes pilihan ganda untuk mengetahui penguasaan siswa 

terhadap materi, sebelum tindakan (pre test) dan setelah diberikan tindakan. 
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4.1.3.2 Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan Siklus I Pertemuan Pertama  

Pada tanggal 17 Mei 2013, peneliti bersama guru mata diklat menangani 

surat atau dokumen kantor melakukan siklus I untuk pertemuan pertama. 

Pertemuan pertama dilaksanakan selama 2 jam dimana setiap jam terdiri dari 45 

menit.  

Pada pertemuan pertama guru membuka pelajaran dengan alokasi waktu 10 

menit dengan memberikan salam kepada siswa, berdoa bersama kemudian 

dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran siswa. Guru memberikan motivasi 

berupa menyampaikan tujuan dan manfaat materi menangani surat masuk dan 

surat keluar. Guru menyampaikan apersepsi berupa gambaran umum materi 

simulasi dan menyampaikan metode pembelajaran yang akan digunakan.  

Kurang lebih 10 menit digunakan guru untuk memberikan gambaran 

tahapan-tahapan simulasi dan penjelasan materi yang akan disimulasikan yaitu 

menangani surat masuk dengan menggunakan buku agenda dan sistem kartu 

kendali. Ketika ada penjelasan dari guru, banyak siswa kurang memperhatikan 

dan ngobrol sendiri. Setelah itu, guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

pemain simulasi yang akan memainkan simulasi. Guru mengarahkan agar siswa 

membuat 4 kelompok dimana satu kelompok terdiri dari 6 - 7 siswa. Pembentukan 

kelompok diserahkan pada siswa untuk membentuk kelompoknya sendiri dan 

menentukan peranan dalam kelompoknya masing-masing. Guru menyampaikan 

untuk setiap kelompok diberi waktu 15 menit dalam memainkan simulasi, dan 

guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi dan simulasi.  



64 
 

 
 

Kurang lebih 60 menit, siswa melakukan simulasi secara bergantian untuk 

memainkan simulasi dengan alokasi waktu 15 menit setiap kelompok. Guru 

mempersilahkan kelompok pemain simulasi untuk melakukan simulasi, 

sedangkan kelompok siswa yang lain memperhatikan proses simulasi. Guru 

membimbing dan mengawasi jalanya proses simulasi yang dilakukan oleh 

masing-masing kelompok. Siswa antusias melakukan simulasi sesuai yang 

diperankan akan tetapi ada hambatan karena ada beberapa siswa yang kesulitan  

dan kurangnya media untuk simulasi, seperti lembar konsep surat, dan lembar 

intruksi pimpinan, sehingga simulasi kurang berjalan dengan lancar sehingga 

simulasi lebih dari waktu yang disediakan sehingga ada kelompok yang belum 

bisa memainkan karena jam pelajaran sudah habis, setelah itu guru membantu 

siswa yang kesulitan dalam memainkan simulasi. Guru mengarahkan siswa untuk 

memperhatikan proses simulasi. Guru menghentikan simulasi pada saat puncak 

untuk mendorong siswa menyelesaikan masalah yang disimulasikan.    

Waktu 10 menit terakhir guru memberi arahan tentang simulasi yang sudah 

dilakukan oleh siswa. Setelah itu, guru menyampaikan simulasi akan dilanjutkan 

peretemuan berikutnya dengan meneruskan materi menangani surat masuk dengan 

sistem kartu kendali. 

b. Pelaksanaan Siklus I Pertemuan Kedua  

 Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2013 dengan waktu 

selama 3 jam pelajaran. Peretemuan kedua seperti biasa guru membuka pelajaran 

kurang lebih 10 menit dengan memberikan salam kepada siswa, berdoa bersama 

kemudian dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran siswa.  
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 Guru meneruskan pembelajaran pertemuan sebelumnya dengan mengulas 

kembali gambaran simulasi dan penjelasan materi yang akan disimulasikan 

dengan singkat kurang lebih 10 menit yaitu menangani surat masuk dengan sistem 

kartu kendali. Ketika ada penjelasan dari guru masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan serta ada yang ngobrol sendiri. Setelah itu, guru mengingatkan 

kembali bahwa setiap kelompok dalam memainkan simulasi dengan waktu 15 

menit, kemudian guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang 

gambaran simulasi dan materi yang akan disimulasikan sebelum memainkan 

simulasi. Ketika ada kesempatan untuk bertanya sebagian besar siswa tidak 

bertanya karena siswa masih belum terbiasa untuk aktif bertanya.  

  Kurang lebih 60 menit, secara bergantian 4 kelompok siswa memainkan 

simulasi dengan waktu 15 menit setiap kelompok. Siswa melakukan simulasi 

dengan antusias melakukan simulasi sesuai yang diperankan dan kelompok lain 

memperhatiakn simulasi akan tetapi siswa masih bingung dengan alur simulasi 

karena kurang memperhatikan penjelasan guru dan sumber belajar seperti materi 

simulasi untuk siswa kemudian guru membimbing serta mengawasi jalanya proses 

simulasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok sehingga simulasi selesai 

tidak tepat waktu. Guru mengingatkan kelompok lain untuk memperhatikan 

proses simulasi serta menghentikan simulasi untuk mendorong siswa berpikir 

menyelesaikan yang disimulasikan. Setelah selesai guru menyampaikan 

pertanyaan untuk semua siswa, siswa menjawab dengan serentak apa yang 

disampaikan oleh guru, kemudian memberi penguatan tentang simulasi yang 

sudah dilakukan oleh siswa. 
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 Setelah semua kelompok sudah melakukan simulasi materi menangani 

surat masuk dengan menggunakan buku agenda dan sistem kartu kendali, dengan 

alokasi waktu 10 menit guru mengajak siswa untuk berdiskusi bersama dengan 

guru tentang proses simulasi dan materi yang sudah disimulasikan. Guru memberi 

kesempatan pada siswa untuk menyampaikan kritik dan tanggapan baik 

pentanyaan, maupun saran tentang jalanya simulasi yang sudah dilakukan. Ketika 

diskusi sebagian besar siswa belum berani, dan kurang antusias untuk 

menyampaikan pendapatnya, saran, maupun pertanyaan sehingga diskusi belum 

berjalan dengan lancar. Setelah selesai diskusi guru merumuskan kesimpulan 

tentang materi pembelajaran yang sudah disimulasikan oleh siswa.  

 Setelah guru memeberikan rumusan kesimpulan materi, untuk satu jam 

terakhir 45 menit siswa diberi soal evaluasi atau post test. Soal evaluasi ini berisi 

materi yang sudah dipelajari pada pembelajaran pertemuan pertama dan kedua 

dengan metode simulasi. Soal evaluasi ini terdiri dari 21 soal pilihan ganda 

dengan alokasi waktu pengerjaan 40 menit. Guru bersama peneliti mengawasi 

siswa yang sedang mengerjakan soal evaluasi, agar siswa dapat mengerjakan soal 

sendiri dan suasana kelas dapat kondusif.  

4.1.3.3 Pengamatan (Observasi) 

a. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I  

  Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Hasil observasi aktivitas 

belajar siswa dengan metode simulasi pada siklus I adalah sebagai berikut:    
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Tabel 4.2  

  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Sumber: Pengolahan hasil observasi aktivitas siswa siklus I  

(Lampiran 16, halaman 138 ) 

 Berdasarkan tabel 4.2 tentang hasil observasi aktivitas siswa dan tabel 4.3 

tentang kategori aktivitas belajar siswa di siklus I,  maka dapat diketahui bahwa:  

1. Aktivitas siswa ketika ada penjelasan dari guru (visual activities) sebesar 50% 

termasuk dalam kategori rendah. Siswa kurang memperhatikan guru dalam 

menjelasakan materi dan masih ada beberapa siswa yang mengobrol sendiri. 

2. Aktivitas siswa dalam menyampaikan pertanyaan kepada guru (oral activities) 

sebesar 37% termasuk dalam kategori rendah. Siswa masih banyak yang tidak 

No. Aspek yang diamati Skor 
% 

1. Perhatian siswa saat ada penjelasan dari guru. (visual 

activities) 

66 50 

2. Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru (oral 

activities ) 

48 37 

3. Siswa aktif  menjawab pertanyaan secara bersama yang 

disampaikan oleh guru. (oral activities)  

79 60 

4 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan. (motor 

activities).  

85 65 

5. Kerjasama kelompok dalam melakukan simulasi sesuai 

prosedur serta tepat waktu. ( motor activities) 

87 66 

6. Keberanian siswa bertanya pada guru ketika kesulitan 

melakukan tugas simulasi (emotional activities) 

106 81 

7. Perhatian siswa saat berlangsungnya simulasi yang 

dilakukan kelompok lain. (visual activities) 

90 70 

8. Perhatian siswa ketika diskusi. (listening activities)  95 73 

9. Siswa aktif berpendapat, memberi tanggapan, dan saran 

saat diskusi. ( oral activities ) 

59 45 

10. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui 

motode simulasi.  (emotional activities) 

107 82 

 Jumlah Skor 822 63,2 

 Jumlah Skor Maksimal 1300 
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menyampaikan pertanyaan ketika guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang simulasi, karena siswa masih belum terbiasa untuk bertanya 

dan masih belum percaya diri.  

3. Aktivitas siswa ketika menjawab secara bersama-sama pertanya yang 

disampaikan oleh guru untuk mengetahui pemahaman siswa tentang apa yang 

dijelaskan oleh guru (emotional activities) sebesar 60% termasuk dalam 

kategori, dan siswa belum terbiasa dalam aktif sehingga sehingga belum 

mencapai kategori tinggi.  

4. Aktivitas siswa ketika dalam memainkan simulasi sesuai yang diperankan 

(motor activities) sebesar 65% termasuk dalam kategori cukup. Siswa dalam 

melakukan simulasi sudah sesuai dengan peranannya masing-masing akan 

tetapi masih bingung dengan alur simulasinya dan beberapa siswa yang 

kesulitan dalam melakukan sehingga guru membantu mengarahkan siswa 

dalam melakukan simulasi.  

5. Aktivitas kerjasama siswa dalam melakukan simulasi (motor activities) 

sebesar 66% termasuk dalam kategori cukup. Siswa dalam melakukan 

simulasi saling kerjasama dalam melakukan proses simulasi sesuai prosedur  

6. Aktivitas siswa melakukan simulasi berani bertanya ketika ada kesulitan 

dalam melakukan tugasnya (emotional activities) sebesar 81% termasuk dalam 

kategori tinggi. Siswa berani bertanya ketika menemukan kesulitan dalam 

melakukan simulasi. 

7. Aktivitas perhatian siswa ketika berlangsungnya proses simulasi yang 

dilakukan oleh kelompok lain (visual) sebesar 70% termasuk dalam kategori 
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tinggi. Ketika kelompok lain melakukan simulasi, kelompok lainya 

memperhatikan simulasi jalanya simulasi yang dilakukan kelompok siswa 

yang lain.   

8. Aktivitas perhatian siswa ketika diskusi dengan guru setelah semua kelompok 

melakukan simulasi (listening activities) sebesar 73% termasuk dalam 

kategori tinggi. Pada saat ada penjelasan guru dan diskusi, sebagian besar 

siswa memperhatikan diskusi. 

9. Aktivitas siswa berani memberikan kritik dan tanggapan baik berpendapat, 

bertanya maupun saran pada saat diskusi (emotional activities) sebesar 45% 

termasuk dalam kategori rendah, karena siswa belum terbiasa, sulit untuk 

menganalisa, masih ragu, kurang antusias, dan belum percaya diri dalam 

mengungkapkan pendapat maupun menanggapi dari proses simulasi yang 

sudah dilakukan.  

10. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui penerapan metode 

simulasi sebesar 82% termasuk dalam kategori tinggi. Meskipun metode ini 

masih dirasakan sebagai hal yang baru bagi siswa, tapi siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran, hal itu bisa dilihat ketika proses simulasi. 

 Berdasarkan hasil obeservasi aktivitas belajar siswa siswa pada tebel 4.2, 

skor yang diperoleh sebesar 822 dan skor keseluruhan 1300 sehingga persentase 

aktivitas belajar siswa secara keseluruhan pada siklus I adalah sebesar 63,2% yang 

termasuk kategori cukup.  

Adapaun cara penghitungannya dengan menggunakan rumus persentase 

yaitu sebagai berikut:  
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% =  
jumlah skor yang diperoleh (n)

jumlah skor maksimal (N)
x 100% 

% =  
822

1300
x 100% 

      =  63,2 %    

Tabel 4.3 

Kategori Tingkat Aktivitas Belajar Siswa Siklus I 

No. Kategori Rentang Skor Aktivitas belajar siswa 

1 Sangat Tinggi 84%-100% 63,2% 

(Kategori Cukup) 2 Tinggi  68%-83% 

3 Cukup  52%-67% 

4 Rendah 36%-51% 

5 Sangat Rendah  20%-35% 

 

Berdasar tabel 4.3 bahwa tingkat aktivitas belajar siswa kelas XI Program 

keahlian Administrasi Perkantoran pada siklus I tergolong dalam kategori cukup. 

Hal tersebut terbukti pada skor persentase yang dicapai sebesar 63,2% yang 

termasuk dalam rentang skor 52% - 67%.  

Berdasarkan skor rata-rata pada siklus I termasuk cukup, sehingga 

memerlukan tindakan yang lebih baik lagi. Hal itu karena skor persentase aktivitas 

belajar siswa belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam 

penelitian ini yaitu sebesar 75% sehingga perlu diadakan penelitian siklus II untuk 

memperbaiki tingkat aktivitas belajar siswa dan mencapai indikator keberhasilan.  
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b. Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus I 

Peneliti melakukan observasi kinerja guru dalam mengajar dengan tujuan 

untuk mengetahui sejauhmana metode simulasi dapat dilaksanakan oleh guru 

sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Hasil observasi kinerja guru 

pada siklus I adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.4     

Hasil Observasi kinerja Guru Siklus I 

No. Aktivitas yang diamati Skor  Kriteria 

1. Mengkondisikan kegiatan proses belajar mengajar 

dalam menerapkan metode simulasi. 

4 Baik 

2. Menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan 

belajar 

3 Cukup   

3. Mengatur waktu yang disediakan untuk kegiatan 

belajar mengajar.  

2 Kurang  

4. Memberikan bantuan dan bimbingan belajar 

kepada siswa selama proses pembelajaran.  

4 Baik  

5. Memberikan motivasi dan penguatan selama 

kegiatan belajar mengajar 

2 Kurang   

 Jumlah Skor 15 

 Persentase 60% 

 Kategori Cukup Baik 

  Sumber: Pengolahan data hasil observasi kinerja guru siklus I   

(Lampiran 17, halaman 140 )  

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru siklus I  dapat diketahui bahwa:  

1. Kemampuan guru dalam mengkondisikan kegiatan pembelajaran dalam 

menerapkan metode simulasi termasuk dalam kriteria baik dengan 

mengkondisikan belajar secara menyeluruh tetapi guru belum maksimal dalam 

menciptakan suasana kelas yang kondusif. Hal itu dikarenakan guru masih 

merasa ragu, dan kesulitan dalam menerapkan metode simulasi karena masih 

baru dalam menggunakan metode simulasi.  
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2. Kemampuan guru dalam menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar 

sudah dalam kriteria cukup. Guru belum maksimal atau belum lengkap dalam 

menyiapkan alat dan sumber belajar yang diperlukan dalam metode simulasi 

seperti lembar konsep surat dan lembar intruksi pimpinan serta lembar materi 

simulasi.  

3. Penguasaan guru dalam mengatur waktu yang disediakan untuk kegiatan 

belajar mengajar kurang. Guru masih belum maksimal dalam mengatur atau 

mengalokasikan waktu dalam pembelajaran sehingga dalam kegiatan simulasi 

ada satu kelompok siswa tidak bisa memainkan simulasi.  

4. Kemampuan guru dalam membimbing dan memberikan bantuan pada 

kegiatan belajar termasuk dalam kriteria baik. Meskipun guru belum 

menguasai secara maksimal langkah-langkah dalam metode simulasi, tetapi 

guru dengan sabar membimbing dan memberikan bantuan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan. 

5. Kemampuan guru dalam memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan 

belajar mengajar termasuk dalam kriteria kurang baik. Dalam pembelajaran 

guru memotivasi siswa dapat dilihat hanya pada saat awal pembelajaran saja 

guru berupa memberikan tujuan dan manfaat materi dengan melakukan 

simulasi. 

  Berdasarkan hasil obeservasi kinerja pada tebel 4.5, skor yang diperoleh 

sebesar 15 sehingga persentase kinerja guru pada siklus I adalah sebesar 60% 

yang termasuk kategori cukup. (Lampiran 17, halaman 140 ).  
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c. Hasil Tes Evaluasi Siklus I 

Setelah proses pembelajaran, dilakukan tes evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi menangani surat masuk dan surat 

keluar. Tes yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk soal pilihan ganda 

yang berjumlah 21 soal. Hasil nilai belajar siswa siklus I antara indikator 

ketercapaian, dan hasil pembelajaran siklus I dapat dilihat dalam tabel 4.6.  

Tabel 4.5    

Hasil Tes Evaluasi  Siklus I 

No Keterangan Hasil analisis 

1 Nilai Tertinggi 85,7 

2 Nilai Terendah 52,3 

3 Rata-rata 72,8 

4 Jumlah siswa tuntas 19 

5 Jumlah siswa belum tuntas 7 

6 Presentase ketuntasan belajar secara  klasikal 73% 

7 Indikator Keberhasilan 75% 

Sumber: Pengolahan Data Nilai Siswa Siklus I ( Lampiran 22, halaman 149). 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa pada siklus I diperoleh hasil  

rata-rata nilai siswa adalah 72.8, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 85,7 

dan nilai terendahnya adalah 52,3. Banyaknya siswa yang tuntas adalah 19 

sedangkan banyaknya siswa yang belum tuntas adalah 7 siswa. Ketuntasan 

klasikal yang diperoleh pada siklus I adalah sebesar 73%.  Pada penelitian siklus I 

ketuntasan klasikal yang diperoleh belum mencapai indikator keberhasilan yaitu 

sebesar 75%, oleh karena itu akan diadakan perbaikan di siklus II.  

Adapun perbandingan nilai sebelum dan sesudah dilakukan tindakan siklus I 

dapat dilihat pada tabel  4.7.     
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Tabel 4.6   

Perbandingan Hasil Pre Test  dan Sesudah Siklus I 

No Keterangan Pre Test  Setelah 

Siklus I 

1 Nilai Tertinggi 76 85,7 

2 Nilai Terendah 52,3 52,3 

3 Rata-rata 65,3 72,8 

4 Jumlah siswa tuntas 12 19 

5 Jumlah siswa belum tuntas 14 7 

6 Persentase ketuntasan belajar secara  

klasikal 

46% 73% 

Sumber : Hasil Pengolahan Nilai Pre Test dan hasil Tes Evaluasi Siklus I.  

Bedasarkan pada tabel 4.7 diketahui jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebelum tindakan sebanyak 12 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 46% 

dan mengalami kenaikan atau peningkatan jumlah siswa yang tuntas menjadi 19 

dengan persentase ketuntasan klasikal 73% setelah dilakukan tindakan pada siklus 

I. (Lampiran 39, halaman 195). 

 

Gambar 4.1  Perbandingan hasil Pree Test sebelum tindakan dan sesudah 

tindakan siklus 1  
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 Berdasrkan histrogram pada gambar 4.1, nilai tertinggi sebelum tindakan 76 

dan setelah tindakan siklus I menjadi 85,7 dan untuk nilai terendah sebelum 

tindakan 52,3 dan setelah tindakan siklus I sebesar 52,3 selain itu dapat juga 

diketahui rata-rata nilai siswa sebelum tindakan dan setelah dilakukanya tindakan 

siklus I, nilai rata-rata siswa sebelum tindakan sebesar 65,3 dan setelah 

dilakukanya tindakan siklus I meningkat menjadi 72,8. Persentase ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal sebelum tindakan sebesar 46% dan setelah tindakan 

siklus I sebesar 73%, hasil siklus I tersebut belum mencapai indikator 

keberhasilan 75% sehingga akan diadakan perbaikan pada siklus II.  

4.1.3.4 Refleksi 

 Refleksi terhadap tindakan penelitian yaitu mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil dari tindakan. Berdasarkan hasil dari refleksi ini, 

peneliti dapat melakukan revisi terhadap rencana awal pada siklus ke II. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap refleksi ini adalah menganalisis data hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dan hasil tes evaluasi siswa pada siklus I. 

 Berdasarkan pelaksanaan dan pengamatan aktivitas belajar siswa, aktivitas 

belajar siswa meningkat tetapi sebagian besar proses aktivitas belajar siswa yang 

diamati masih perlu ditingkatkan karebna belum mencapai indiktor keberhasila. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian siklus II untuk meningkatkan aktivitas 

belajar siswa. 

 Berdasarkan pelaksanaan dan pengamatan serta hasil belajar siswa pada 

siklus I baru mencapai ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 73% dengan nilai 

rata-rata 72.8, ketuntasan tersebut belum memenuhi nilai target yang telah 
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ditentukan (indikator keberhasilan 75%) sehingga perlu dilakukan penelitian 

siklus II untuk memperbaiki hasil belajar siswa. 

 Kelebihan yang diperoleh pada siklus I adalah aktivitas pembelajaran tidak 

lagi terpusat pada guru tetapi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, kerja sama 

siswa terjalin dengan baik karena siswa dibagi dalam kelompok yang satu sama 

lainya saling membutuhkan, siswa berani meminta bantuan ketika kesulitan dalam 

melakukan simulasi, siswa memperhatikan selama diskusi dengan baik, dan 

antusiasme siswa meningkat pada saat melakukan simulasi. Kelebihan yang lain 

adalah meningkatnya hasil belajar siswa, awalnya hasil pre test ketuntasan 

klasikal hanya mencapai 46%, setelah diadakan tindakan, hasil belajar siswa 

meningkat menjadi 73%, hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 27 %.  

 Kekurangan atau kelemahan yang diperoleh pada siklus I adalah sebagai 

berikut:  

a. Pada tahap guru menjelasakan materi dan gambaran simulasi yang akan 

disimulasikan, siswa kurang memperhatikan guru dengan penuh perhatian apa 

yang disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran dan masih ada 

beberapa siswa yang mengobrol sendiri dengan temanya. Hal itu dikarenakan 

guru dalam menjelaskan tidak memanfatkan media pembelajaran yang ada 

seperti papan tulis dan LCD proyektor.  

b. Siswa sebagian besar yang belum berani memberikan pertanyaan pada guru 

tentang materi simulasi, sehingga aktivitas tanya jawab belum berjalan dengan 

baik atau masih rendah. 
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c. Guru masih kurang dalam menyediakan alat, dan kelengkapan yang 

dibutuhkan dalam proses simulasi, sehingga siswa merasa kesulitan dan proses 

simulasi terganggu karena belum lengkap, seperti lembar konsep surat, dan 

lembar intruksi pimpinan.  

d. Pada tahap simulasi, siswa masih ada yang bingung dalam melakukan 

simulasi sehingga siswa tidak maksimal dalam melakukan simulasi karena 

siswa belum menguasai materi simulasi dan belum memiliki sumber belajar 

yang dibutuhkan dalam melakukan simulasi seperti lembar materi simulasi 

untuk siswa sehingga melebihi waktu yang ditentukan. 

e. Dalam menerapkan metode simulasi guru masih Guru masih belum maksimal 

dalam mengatur atau mengalokasikan waktu dalam pembelajaran sehingga 

dalam kegiatan simulasi ada satu kelompok siswa tidak bisa memainkan 

simulasi.  

f. Kelompok pemeran simulasi yang dibentuk oleh siswa tidak merata atau 

heterogen, ada yang kelompok sebagian besar terdiri dari siswa-siswa aktif 

atau pandai dan ada pula kelompok yang sebagian besar kurang aktif. Hal ini 

akan menghambat siswa dalam melakukan simulasi karena tidak siswa yang 

saling memberi arahan pada temanya ketika simulasi.  

g. Aktivitas diskusi masih rendah, siswa yang menyampaikan pendapat, saran, 

atau tanggapann hanya sedikit siswa dan yang lain hanya memperhatikan serta 

tidak aktif  dalam diskusi.  
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Berdasarkan kekurangan yang ada pada siklus I, maka akan dilakukan 

perbaikan pada siklus II, adapun perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

a. Guru memanfaatkan media yang ada di kelas atau di sekolahan seperti papan 

tulis dan LCD yang disediakan sekolah untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran. Media tersebut dapat membantu guru dalam menjelaskan materi 

maupun gambaran simulasi yang akan disimulasikan dan dengan media akan 

lebih menarik siswa untuk memperhatikan penjelasan guru sehingga siswa 

lebih mudah memahami dan mengurangi rasa kebosanan.  

b. Mengatasi masalah agar siswa berani dan memberikan pertanyaan, saran, dan 

tanggapan maka guru guru memberikan motivasi pada siswa untuk aktif dalam 

pembelajaran memberikan pertanyaan dengan mengajak siswa berinteraksi 

dan terus mendorong siswa untuk terbiasa aktif  serta memberikan pertanyaan. 

c. Guru bersama peneliti menyediakan media atau alat yang kurang di siklus I 

untuk memfasilitasi siswa dalam melakukan simulasi di siklus II. Guru 

menyediakan lembar intruksi pimpinan, dan lembar konsep surat.  

d. Pada tahap simulasi siswa masih banyak yang bingung karena belum memiliki 

sumber belajar, oleh karena itu guru memberikan lembar materi simulasi yang 

akan disimulasikan sehingga siswa dalam melakukan simulasi dapat berjalan 

dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

e. Peneliti menjelaskan kembali langkah-langkah dalam menerapkan metode 

simulasi kepada guru, sehingga guru lebih mengerti dan memahami dalam 

pelaksanaanya. 
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f. Guru membentuk kelompok dari awal yang terdiri siswa yang lebih heterogen 

sehingga siswa yang aktif dan pandai tidak terpusatkan pada satu kelompok, 

agar siswa yang pandai dapat memberi arahan pada teman kelompoknya 

sehingga simulasi berjalan dengan baik.  

g. Guru memberikan motivasi siswa yang untuk aktif bertanya maupun 

menanggapi dalam diskusi dan menunjuk siswa menyimpulkan materi di 

depan kelas, sehingga siswa berusaha mempersiapkan pertanyaan dan lebih 

menguasai materi yang sudah disimulasikan.  

 

4.1.4  Hasil Penelitian Siklus II  

Penelitian siklus II dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, pertemuan 

pertama dua jam dan pertemuan kedua tiga jam pelajaran yang satu jamnya 

masing-masing terdiri dari 45 menit. Siklus II dibagi dalam 4 tahapan  yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.  

4.1.4.1 Perencanaan  

1. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan refleksi  

siklus I. 

2. Menyusun kisi-kisi soal dan soal evaluasi siklus II. 

3. Mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk simulasi serta 

menambahkan lembar intruksi pimpinan, lembar konsep surat, dan lembar 

materi simulasi untuk siswa serta media pembelajaran yaitu LCD. 

4. Membuat lembar observasi aktivitas siswa dan guru untuk siklus II untuk 

mengamati proses pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi.  
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4.1.4.2 Pelaksanaan 

a. Pelaksanaan Siklus II  Pertemuan Pertama 

Pada tanggal 24 Mei 2013, peneliti bersama guru mata pelajaran menangani 

surat atau dokumen kantor melakukan siklus II untuk pertemuan pertama. 

Pertemuan pertama dilaksanakan selama 2 jam dimana setiap jam terdiri dari 45 

menit.  

Pada pertemuan pertama guru membuka pelajaran kurang lebih 10 menit, 

guru memberikan salam kepada siswa, berdo’a bersama kemudian dilanjutkan 

dengan memeriksa kehadiran siswa. Guru memberikan motivasi berupa tujuan 

pembelajaran, menyampaikan apersepsi berupa gambaran umum materi yang akan 

disimulasikan yaitu menangani surat keluar dengan menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali serta menyampaikan metode pembelajaran.  

Kurang lebih 10 menit guru memberikan gambaran tahapan-tahapan 

simulasi dan penjelasan materi akan disimulasikan oleh siswa, siswa dengan 

penuh memperhatikan penjelasan guru, hal tersebut karena guru menggunakan 

media pembelajaran yaitu LCD. Setelah itu, guru membentuk kelompok baru 

yang berbeda dari siklus I, dengan siswa yang heterogen agar siswa lebih aktif dan 

dapat memainkan peranan baru dalam kelompok-kelompok pemain simulasi yang 

akan memainkan simulasi. Kelompok terbagi dalam 4 kelompok, dimana satu 

kelompok terdiri dari 6 – 7 siswa, kemudian siswa menentukan peranan dalam 

kelompoknya masing-masing. Guru menyampaikan bahwa waktu untuk setiap 

kelompok diberi waktu 15 menit dalam memainkan simulasi, dan guru memberi 

kesempatan siswa untuk bertanya tentang gambaran simulasi dan materi sebelum 
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memainkan simulasi akan tetapi siswa masih sebagian besar tidak bertanya 

tentang materi yang akan disimulasikan.  

Kurang lebih 60 menit kelompok siswa pemain simulasi secara bergantian. 

Setiap kelompok memainkan simulasi dengan durasi waktu 15 menit. Guru 

memanggil dan mempersilahkan kelompok pemain simulasi untuk melakukan 

simulasi, sedangkan kelompok siswa yang lain memperhatikan proses simulasi. 

Proses simulasi berjalan lancar terlihat siswa sudah lancar memerankan, 

kerjasama dan selesai tepat waktu. Guru membimbing dan mengawasi jalanya 

proses simulasi yang dilakukan oleh masing-masing, kemudian guru membantu 

siswa yang kesulitan dalam melakukan simulasi karena ada beberapa siswa yang 

kesulitan dalam memerankan simulasi. Guru mengarahkan kelompok lain untuk 

memperhatikan proses simulasi yang dilakukan oleh kelompok yang sedang 

melakukan simulasi dan ketika proses simulasi siswa yang lain memperhatikan 

proses simulasi dengan tenang dan mempersiapkan untuk melakukan simulasi. 

Guru menghentikan simulasi pada saat puncak untuk mendorong siswa berpikir 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan tapi ada satu kelompok 

belum bisa memainkan simulasi karena jam pelajaran akan habis.  

Waktu 10 menit terakhir guru memberi arahan dan penguatan tentang 

simulasi yang sudah dilakakan oleh siswa. Setelah itu, guru menyampaikan 

simulasi akan dilanjutkan peretemuan berikutnya dengan meneruskan materi 

menangani surat keluar dengan sistem kartu kendali. 
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b. Pelaksanaan Siklus II Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 dan pembelajaran 

dilaksanakan selama 3 jam pelajaran. Pertemuan kedua guru melanjutkan 

pembelajaran dari pertemuan sebelumnya dengan membuka pelajaran dengan 

kurang lebih dengan waktu 10 menit. Guru memberikan salam kepada siswa, 

berdoa bersama kemudian dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran siswa. 

Guru mengulang secara singkat gambaran dan materi yang akan 

disimulasikan oleh siswa dengan alokasi waktu 10 menit. Guru memberi 

kesempatan pada siswa untuk bertanya akan tetapi sebagian besar siswa tidak 

bertanya dan hanya beberapa siswa yang bertanya. Guru kembali mengingatkan 

bahwa untuk setiap kelompok diberi waktu 15 menit dalam memainkan simulasi, 

kemudian guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang gambaran 

simulasi dan materi yang akan disimulasikan sebelum memainkan simulasi. 

Kemudian dengan alokasi waktu 60 menit digunakan untuk melakukan 

simulasi secara bergantian. Setiap kelompok siswa memainkan simulasi dengan 

durasi waktu 15 menit. Kelompok siswa pemain simulasi melakukan simulasi, 

sedangkan kelompok siswa yang lain terlihat memperhatikan proses simulasi dan 

guru membimbing serta mengawasi jalanya proses simulasi yang dilakukan oleh 

masing-masing kelompok. Guru mengarahkan kelompok lain untuk 

memperhatikan proses simulasi yang dilakukan oleh kelompok yang sedang 

melakukan simulasi. Ketika ada kelompok siswa yang sedang melakukan simulasi 

siswa yang lain memperhatikan proses simulasi untuk persiapan simulasi yang 

akan dilakukan. Guru menghentikan simulasi pada saat puncak untuk mendorong 
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siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Guru 

memberikan pertanyaan kepada semua siswa  dan memberi penguatan, respon 

siswa sangat antusias menjawab secara bersama-sama. 

Setelah beberapa kelompok sudah melakukan simulasi, kemudian guru 

mengajak siswa untuk berdiskusi bersama dengan guru kurang lebih dengan 

waktu 10 menit tentang proses simulasi dan materi yang sudah disimulasikan. 

Guru memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan kritik dan tanggapan 

baik pentanyaan, saran maupun pendapat tentang jalanya simulasi. Ketika diskusi 

siswa kurang aktif atau sebagaian besar siswa tidak aktif untuk bertanya, 

berpendapat atau memberikan saran sehingga diskusi tidak berjalan dengan lancar 

dan hanya beberpa siswa yang berpendapat. Setelah itu, guru menunjuk siswa 

secara acak untuk menyimpulkan materi simulasi dan menyampaikan pendapat 

tentang simulasi, sedangkan yang lain terlihat mempersiapkan materi jika ditunjuk 

oleh guru. Setelah selesai diskusi guru merumuskan kesimpulan materi simulasi.  

Setelah guru memeberikan rumusan kesimpulan materi, maka satu jam 

terakhir yaitu 45 menit siswa diberi soal evaluasi. Soal evaluasi ini berisi materi 

yang sudah dipelajari pada pembelajaran metode simulasi dengan kelompok siswa 

yang sudah melakukan simulasi. Soal evaluasi ini terdiri dari 21 soal pilihan 

ganda dengan alokasi waktu pengerjaan 40 menit. Pemberian soal evaluasi ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi 

yang sudah dipelajari. Guru bersama peneliti mengawasi siswa yang sedang 

mengerjakan soal evaluasi, agar siswa dapat mengerjakan soal sendiri dan suasana 

kelas dapat kondusif. 
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4.1.4.3 Pengamatan (Observasi) 

a. Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi pada aktivitas ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

aktivitas belajar siswa selama proses pembelajaran. Pengamatan yang dilakukan 

peneliti adalah pengamatan terhadap setiap siswa dan secara keseluruhan akivitas 

belajar siswa selama proses pembelajaran menggunakan metode simulasi materi 

kompetensi menangani surat masuk dan surat keluar.  

Hasil observasi aktivitas siswa dengan metode simulasi pada siklus II dapat 

dilihat pada tabel 4.8.   

Tabel 4.7  Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Siklus II 

Sumber: Pengolahan hasil observasi aktivitas siswa siklus II   

No. Aspek yang diamati Skor % 

1. Perhatian siswa saat ada penjelasan dari guru. (visual) 119 91 

2. Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru (oral ) 59 45 

3. Siswa aktif  menjawab pertanyaan secara bersama yang 

disampaikan oleh guru sebagai konfirmasi. (oral)  

107 82 

4 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan. 

(motor). 

111 84 

5. Kerjasama kelompok dalam melakukan simulasi sesuai 

prosedur serta tepat waktu. ( motor) 

105 81 

6. Keberanian siswa bertanya pada guru ketika kesulitan 

melakukan tugas simulasi (emotional) 

104 80 

7. Perhatian siswa saat berlangsungnya simulasi yang 

dilakukan kelompok lain. (visual) 

115 88 

8. Perhatian siswa ketika diskusi. (listening)  113 86 

9. Siswa aktif memberi tanggapan, berpendapat, kritik, dan 

saran saat diskusi.(oral) 

65 50 

10. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

melalui motode simulasi.  (emotional) 

121 93 

 Jumlah Skor 1019 78,3 

 Jumlah Skor Maksimal 1300 
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 Berdasarkan tabel 4.8 tentang hasil observasi aktivitas siswa dan tabel 4.9 

tentang tingkat kategori aktivitas belajar siswa pada siklus II, maka dapat 

diketahui bahwa: 

1. Aktivitas siswa ketika ada penjelasan dari guru (visual activities) sebesar 91%  

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Siswa memperhatikan guru dalam 

menjelasakan materi memanfaatkan media pembelajaran yaitu LCD.  

2. Aktivitas siswa dalam menyampaikan pertanyaan kepada guru (oral activities) 

sebesar 45% termasuk dalam kategori rendah. Siswa banyak yang tidak 

menyampaikan pertanyaan ketika guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya, karena siswa kurang motivasi dan tidak percaya diri. 

3. Aktivitas Siswa dalam aktif dengan menjawab bersama-sama pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru (oral activities) ketika mencoba menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru untuk mengetahui pemahaman siswa tentang apa 

yang dijelaskan oleh guru (emotional activities) sebesar 82% kategori tinggi.  

4. Aktivitas siswa ketika dalam memainkan simulasi sesuai yang diperankan 

(motor activities) sebesar 84% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Siswa 

dalam melakukan simulasi sudah sesuai dengan peranannya masing-masing, 

melakukan tugasnya dengan baik dan benar meskipun ada beberapa siswa yang 

kesulitan dalam melakukan sehingga guru membantu mengarahkan siswa 

dalam melakukan simulasi.  

5. Aktivitas kerjasama siswa dalam melakukan simulasi (motor activities) sebesar 

81% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Siswa dalam melakukan simulasi 
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saling kerjasama, saling mengingatkan, sesui prosedur dan selesai tepat waktu 

sesuai dengan waktu yang disediakan.  

6. Aktivitas siswa melakukan simulasi berani meminta bantuan ketika ada 

kesulitan dalam melakukan tugasnya (emotional activities) sebesar 80% 

termasuk dalam kategori tinggi. Siswa bertanya pada guru ketika menemukan 

kesulitan dalam melakukan simulasi.  

7. Aktivitas perhatian siswa ketika berlangsungnya proses simulasi yang 

dilakukan oleh kelompok lain (visual activities) sebesar 88% termasuk dalam 

kategori sangat tinggi.  

8. Aktivitas perhatian siswa ketika diskusi dengan guru setelah semua kelompok 

melakukan simulasi (listening activities) sebesar 86% termasuk dalam kategori 

sangat rendah. Pada saat ada penjelasan guru dan diskusi siswa dengan guru, 

sebagian besar siswa memperhatikan dengan penuh perhatian.  

9. Aktivitas siswa berani berpendapat, memeberikan kritik dan tanggapan pada 

saat diskusi (emotional activities) sebesar 50% kategori rendah, siswa masih 

ragu-ragu dan kurang semangat untuk menyampaikan kritik dan tanggapan. 

10. Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui penerapan metode 

simulasi sebesar 93% termasuk dalam kategori sangat tinggi selama proses 

pembelajaran, hal itu terliha dari meningkatnya aktivitas siswa dalam 

memperhatikan guru dalam menjelaskan materi, menjawab pertanyaan secara 

bersama-sama, berani untuk meminta bantuan kepada guru dan siswa antusias 

dalam melakukan simulasi sesuai perananya masing-masing. (Lampiran 28, 

halaman 171). 
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Berdasarkan hasil obeservasi aktivitas belajar siswa siswa pada tebel 4.8, 

skor yang diperoleh sebesar 1019 dan skor keseluruhan 1300 sehingga presentase 

aktivitas belajar siswa secara keseluruhan pada siklus II adalah sebesar 78,3% 

yang termasuk kategori baik. Adapaun cara penghitungannya dengan 

menggunakan rumus deskripsi presentase adalah sebagai berikut:  

DP =  
jumlah skor yang diperoleh (n)

jumlah skor maksimal (N)
x 100% 

DP =  
1019

1300
x 100% 

      =  78,3 % 

Tabel 4.8   

Kategori Tingkat Aktivitas Belajar Siswa Siklus II 

No. Kategori Rentang Skor  Aktivitas belajar siswa  

1 Sangat Tinggi 84%-100% 78,3% 

(Kategori Tinggi) 2 Tinggi 68%-83% 

3 Cukup Tinggi 52%-67% 

4 Rendah 36%-51% 

5 Sangat Rendah  20%-35% 

 

Berdasar tabel 4.3 bahwa tingkat aktivitas belajar siswa kelas XI Program 

keahlian Administrasi Perkantoran pada siklus II tergolong dalam kategori tinggi. 

Hal tersebut terbukti pada skor yang dicapai sebesar 78,3% yang termasuk dalam 

rentang skor 68%-83%. Berdasarkan skor rata-rata pada siklus II termasuk  dalam 

kategori tinggi, dan sudah mencapai indikator yang ditetapkan dalam penelitian 

ini yaitu sebesar 75%, sehingga dalam penelitian ini dihentikan pada sklus II 

karena sudah mencapai indikator keberhasilan dan dirasa sudah maksimal. 
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b. Hasil Observasi Aktivitas Guru 

Peneliti melakukan observasi aktivitas guru dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauhmana metode simulasi dapat dilaksanakan oleh guru sesuai 

dengan perencanaan yang sudah ditentukan. Hasil observasi kinerja guru pada 

siklus II adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.9 

 Hasil Observasi Kinerja Guru Siklus II 

No. Aktivitas yang diamati Skor  Kriteria 

1. Mengkondisikan kegiatan proses belajar mengajar 

dalam menerapkan metode simulasi. 

5 Sangat 

Baik  

2. Menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar 5 Sangat Baik  

3. Mengatur waktu yang disediakan untuk kegiatan 

belajar mengajar menggunakan metode simulasi 

2 Kurang 

4. Memberikan bantuan dan bimbingan kepada siswa. 5 Sangat Baik  

5. Memberikan motivasi dan penguatan selama 

kegiatan belajar mengajar.  

2   Kurang  

 Jumlah Skor 19 

 Persentase 76% 

 Kategori Baik  

  Sumber: Pengolahan data hasil observasi kinerja guru  siklus II  

  (Lampiran 29, halaman 173) 

 

Berdasarkan hasil observasi kinerja guru siklus II  dapat diketahui bahwa:  

1. Kemampuan guru dalam mengkondisikan kegiatan pembelajaran dalam 

menerapkan metode simulasi termasuk dalam kategori sangat baik dengan 

mengkondisikan siswa secara menyeluruh. guru dapat mengkondisikan siswa 

selama proses pembelajaran dalam penerapan metode simulasi ditandai siswa 

sudah terbiasa dengan simulasi sehingga lebih mudah diatur dalam langkah-

langsimulasi.  
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2. Kemampuan guru dalam menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar 

sudah dalam kategori sangat baik, guru sudah melenkapi semua kekurangan 

pada siklus II seperti lembar intruksi pimpinan, lembar konsep surat dan 

lembar materi simulasi.  

3. Penguasaan guru dalam mengatur waktu yang disediakan untuk kegiatan 

belajar mengajar kurang. Guru masih belum maksimal dalam mengatur atau 

mengalokasikan waktu dalam pembelajaran sehingga dalam kegiatan simulasi 

ada satu kelompok siswa tidak bisa memainkan simulasi.  

4. Kemampuan guru dalam membimbing dan memberikan bantuan pada kegiatan 

belajar termasuk dalam kategori sangat baik. Guru menguasai secara maksimal 

langkah-langkah dalam metode simulasi, guru dapat membimbing siswa dalam 

melakukan simulasi, hal itu ditandai guru rajin membantu dan mengarahkan 

siswa dalam simulasi. 

5. Kemampuan guru dalam memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan 

belajar mengajar termasuk dalam kategori kurang. Proses pembelajaran guru  

memotivasi siswa hal ini dapat dilihat guru hanya memotivasi pada saat awal 

pembelajaran, pada saat proses pembelajaran dan guru tidak memberiakan 

motivasi baik selama simulasi maupun diskusi.  

  Berdasarkan hasil obeservasi kinerja pada tebel 4.11, skor yang diperoleh 

sebesar 19 sehingga persentase kinerja guru pada siklus II adalah sebesar 76% yang 

termasuk kategori baik. (Lampiran 29, halaman 173).  
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c. Hasil Tes Evaluasi Siklus II 

Setelah proses pembelajaran, dilakukan tes evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi kompetensi menangani surat masuk dan 

surat keluar. Tes yang digunakan adalah tes tertulis dalam bentuk soal pilihan 

ganda yang berjumlah 21 soal. Hasil nilai belajar siswa siklus II antara indikator 

ketercapaian, dan hasil pembelajaran siklus II dapat dilihat dalam tabel 4.12  

Tabel 4.10 

Hasil Tes Evaluasi Pada Siklus II 

No Keterangan Hasil analisis 

1 Nilai Tertinggi 95,2 

2 Nilai Terendah 62 

3 Rata-rata 79,2 

4 Jumlah siswa tuntas 23 

5 Jumlah siswa belum tuntas 3 

6 Persentase ketuntasan belajar secara  klasikal   88 % 

7 Indikator Keberhasilan 75% 

Sumber: Pengolahan Data Nilai Siswa Siklus II       (Lampiran 34, halaman 182 ) 

Berdasarkan  tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pada siklus II diperoleh hasil  

rata-rata nilai siswa adalah 79,2, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 95,2 

dan nilai terendahnya adalah 62. Banyaknya siswa yang tuntas adalah 23 

sedangkan banyaknya siswa yang belum tuntas adalah 3 siswa. Ketuntasan 

klasikal yang diperoleh pada siklus II adalah sebesar 88%. Pada penelitian siklus 

II ketuntasan klasikal yang diperoleh dirasa sudah maksimal dan mencapai 

indikator keberhasilan yaitu sebesar 75%, sehingga penelitian dihentikan sampai 

siklus II.  

Adapun perbandingan nilai sebelum tindakan dan setelah dilakukanya siklus 

I dan sesudah dilakukanya siklus II dapat dilihat pada tabel  4.13. 
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Tabel 4.11  Perbandingan Hasil Pre Test  dan Sesudah Tindaka Siklus I dan 

Siklus II 

No Keterangan Sebelum 

Tindakan  

Setelah 

Tindakan I 

Setelah 

Tindakan II 

1 Nilai Tertinggi 76 85,7 95,2 

2 Nilai Terendah 52,3 52,3 62 

3 Rata-rata 65,3 72,8 79,2 

4 Jumlah siswa tuntas 12 19 23 

5 Jumlah siswa belum tuntas 14 7 3 

6 Persentase ketuntasan 

belajar secara klasikal 

46% 73% 88% 

Sumber : Hasil pengolahan nilai Pre Test dan Tes Evaluasi Siklus I dan II. 

Bedasarkan pada tabel 4.13 diketahui jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebelum tindakan sebanyak 12 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 46% 

dan mengalami kenaikan atau peningkatan jumlah siswa yang tuntas menjadi 19 

dengan persentase ketuntasan klasikal 73% setelah dilakukan tindakan pada siklus 

I, kemudian mengalami peningkatan lagi pada siklus II dengan jumlah siswa yang 

tuntas sebanyak 23 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 88%. (Lampiran 

39, halaman 195).  

 
 

Gambar 4.2 Perbandingan hasi Pre Test sebelum dan sesudah tindakan 

siklus I serta setelah tindakan siklus II  
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Berdasarkan histrogram pada gambar 4.2, nilai rata-rata siswa dan 

ketuntasan belajar siswa setelah dilakukanya tindakan siklus I dan siklus II 

mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa setelah tindakan siklus I sebesar 

72,8 kemudian setelah dilakukanya tindakan siklus II mengalami peningkatan 

menjadi 79,2 dengan ketuntasan belajar 73% menjadi 88%. Hal ini telah 

memenuhi indikator ketuntasan belajar yang telah ditetapkan yaitu 75%, sehingga 

penelitian ini dihentikan pada siklus II.  

4.1.4.4 Refleksi  

Gambaran secara umum pelaksanaan siklus II ini sudah baik. Hasil  refleksi 

pada siklus II sebagai berikut: 

a. Siswa sudah mampu menerapkan metode simulasi dalam pembelajaran 

menangani surat masuk dan surat keluar dengan baik. Melalui penerapan 

metode ini siswa dapat mengalami aktivitas belajarnya secara maksimal, siswa 

mendapat pengalaman baru dalam belajarnya. Siswa dapat belajar dari 

melakukan simulasi dalam memahami materi, bekerjasama dan berinteraksi 

dengan teman serta berani untuk berpendapat dan berbicara di depan umum. 

b. Penerapan metode simulasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa, hal ini dapat dilihat dari peningkatan aktivitas belajar siswa dari 

siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebesar 15,1%. Skor Persentase 

aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 63,2% dan skor aktivitas belajar siswa 

siklus II sebesar 78,3%, yang berarti sudah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu 75%.  
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c. Penerapan metode simulasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi kompetensi menangani surat masuk dan surat keluar. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan ketuntasan klasikal hasil belajar siswa yang 

mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 15%. Persentase 

ketuntasan klasikal pada siklus I sebesar 73%, dan siklus II sebesar 88% yang 

berarti sudah mencapai indikator keberhasilan yaitu 75%. 

Berdasarkan pelaksanaan siklus II, ada beberapa kelemahan-kelemahan, 

antara lain:  

a. Aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan bertanya masih dalam ketegori 

rendah, karena siswa kurang termotivasi untuk menyampaikan pertanyaan 

dan guru kurang memberi motivasi pada siswa untuk aktif dalam bertanya.  

b. Aktivitas siswa dalam melakukan diskusi masih dalam ketegori rendah, hal 

ini karena siswa masih belum terbiasa dengan aktif diskusi, kurang motivasi 

atau dorongan untuk aktif dalam berpedapat, memberikan kritik atau 

tanggapan, dan juga kerena terbatasnya waktu dalam melakukan diskusi 

sehingga hanya beberapa siswa yang aktif dalam diskusi.  

c. Penguasaan guru dalam mengatur waktu yang disediakan untuk kegiatan 

belajar mengajar kurang. Guru masih belum maksimal dalam mengatur atau 

mengalokasikan waktu dalam pembelajaran sehingga dalam kegiatan simulasi 

ada satu kelompok siswa tidak bisa memainkan simulasi. 

d. Guru kurang memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan belajara 

mengajar kurang sehingga berdampak pada motivasi siswa dalam aktivitas 

belajarnya. 
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4.2 Pembahasan 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan pada siswa kelas XI Jurusan 

Administrasi Perkantoran di SMK Masehi PSAK Ambarawa. Berdasarkan hasil 

pre test yang dilakukan sebelum pelaksanaan siklus, bahwa penguasaan siswa 

terhadapa materi menangani surat masuk dan surat keluar masih rendah, hal ini 

dibuktikan dari pre test nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 65,3 dengan 

persentase ketuntasan klasikal hasil belajar siswa sebesar 46%. Hasil tersebut 

belum mencapai indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan tes evaluasi siklus I diketahui bahwa 

aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran metode simulasi sudah cukup tinggi 

dengan memperoleh skor persentase sebesar 63,2% dengan kinerja guru sudah 

cukup baik dengan persentase 60% dan hasil tes evaluasi diperoleh nilai rata-rata 

siswa mencapai 72,8. Terdapat 19 siswa atau 73% sudah mampu mencapai nilai 

ketuntasan belajarnya dan sisanya 27% atau 7 siswa masih belum mencapai 

ketuntasan belajar dengan memperoleh nilai dibawah ketuntasan belajar yang 

ditentukan yaitu 73. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar siswa 

dan hasil belajar belum mencapai indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu 

75%, Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini perlu perbaikan-perbaikan pada siklus II.  

Belum tercapainya indikator keberhasilan pada sikuls I karena siswa baru 

pertama kali dengan pembelajaran metode simulasi sehingga belum terbiasa untuk 

atif dalam pembelajaran. Pembelajaran pada siklus I masih banyak kelemahan, 

antara lain: siswa kurang memperhatikan penjelasan guru karena guru tidak 
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memanfaatkan media pengajaran, siswa kurang berani dalam bertanya kepada 

guru, kurangnya alat atau kelengkapan simulasi, siswa masih belum maksimal 

dalam menguasai alur simulasi karena belum lengkapnya sumber belajar, dalam 

menerapkan metode guru masih kurang maksimal dalam menguasai metode 

simulasi, kurang meratanya atau heterogen siswa yang pandai pada setiap 

kelompok, guru kurang memberikan motivasi, dan pelaksanaan diskusi kurang 

aktif.  

Pada siklus II hasil pengamatan dan tes evaluasi siswa mengalami 

peningkatan. Aktivitas belajar siswa pada siklus II termasuk dalam kategori tinggi 

dengan presentase sebesar 78,3% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 

15.1% dan kinerja guru sudah baik dengan persentase 76%. Hasil tes evaluasi 

yang dilakukan pada siklus II diperole nilai rata-rata sebesar 79,2 yang berarti 

mengalami peningkatan sebesar 6.4 dari siklus I. Banyaknya siswa yang tuntas 

pada siklus II adalah 23 siswa sedangkan yang belum tuntas 3 siswa. Presentase 

ketuntasan belajar secara klasikal siswa pada siklus II sebesar 88%. Hasil 

pengamatan aktivitas siswa dan hasil belajar  tersebut sudah mencapai indikator 

keberhasilan ketuntasan belajar yaitu 75% sehingga penelitian dihentikan pada 

siklus II.  

Sudah tercapainya indikator keberhasilan pada siklus II tidak lepas dari  

perbaikan-perbaikan dalam proses pembelajaran. Perbaikan-perbaikan pada siklus 

II yaitu Guru memanfaatka media pembelajaran yaitu LCD dalam menjelaskan 

gambaran dan materi simulasi, guru memberi motivasi atau semangat pada siswa 

dengan mengajak siswa berinteraktif dalam pembelajaran, guru melengkapi 
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peralatan untuk simulasi seperti lembar konsep surat, lembar intruksi pimpinan 

dan lembar materi simulasi untuk siswa, guru membentuk kelompok baru dengan 

siswa yang heterogen sehingga siswa yang pandai tidak terpusat pada satu 

kelompok, guru menyuruh siswa untuk menyimpulkan meteri dan pendapat saat 

diskusi secara acak sehingga semua siswa mempersiapkan diri dalam menguasai 

materi. Perbaikan-perbaikan itu memberi dampak pada lancarnya proses 

pembelajaran pada siklus II. 

Hasil pengamatan aktivitas belajar siswa siklus I dan siklus II menunjukan 

bahwa penggunaan metode simulasi dapat meningkatkan aktivitas belajar pada 

materi penanganan surat masuk dan surat keluar. Hal ini dapat dilihat pada 

perolehan skor presentase aktivitas belajar siswa siklus I mencapai 63,2% 

kemudian meningkat menjadi 78,3% pada siklus II, ini berarti telah terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 15,1%.  

Berdasarkan hasil penelitian mengalami peningkatan dari hasil pre test, tes 

evaluasi siklus I dan siklus II. Hasil pre tes nilai rata-ratanya 65,3 dengan 

ketuntasan belajar 46% kemudian mengalami peningkatan pada siklus I rata-rata 

nilai siswa adalah 72,8 dan ketuntasan klasikal pada siklus I mencapai 73% yang 

berarti mengalami peningkatan nilai rata-rata sebesar 7,5 dan ketuntasan klasikal 

mengalami peningkatan sebesar 27%. Pada siklus II rata-rata nilai siswa 

meningkat menjadi 79,2 dengan ketuntasan klasikal yang diperoleh pada siklus II 

sebesar 88%. Peningkatan nilai rata-rata siklus I ke siklus II sebesar 6.4. dan 

peningkatan ketuntasan belajar siklus I ke siklus II sebesar 15%.   
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 Berdasarkan pelaksanaan penelitian ada beberapa kelemahan dalam 

penelitian yaitu aktivitas siswa dalam melakukan kegiatan bertanya masih dalam 

ketegori rendah atau hanya mencapai 45% karena siswa kurang bermotivasi untuk 

menyampaikan pertanyaan dan guru kurang memberi motivasi. Aktivitas siswa 

dalam melakukan diskusi masih dalam ketegori rendah atau hanya sebesar 50% 

hal ini karena siswa masih belum terbiasa dengan aktif diskusi, kurang motivasi 

atau dorongan dari guru, karena terbatasnya waktu dalam melakukan diskusi 

sehingga alokasi waktu untuk diskusi sangat kurang hal ini tidak memberikan 

semua siswa kesempatan untuk berfikir, memberikan kritik dan tanggapan berupa 

berpendapat dan saran maupun pertanyaan. Penguasaan guru dalam mengatur 

waktu yang disediakan untuk kegiatan belajar mengajar kurang. Guru masih 

belum maksimal dalam mengatur atau mengalokasikan waktu dalam pembelajaran 

sehingga dalam kegiatan simulasi ada satu kelompok siswa tidak bisa memainkan 

simulasi dan guru kurang memberikan motivasi dan penguatan. Dari beberapa 

kelemahan yang ada, akan tetapi secara keseluruhan penelitian ini sudah berhasil 

dimana aktivitas belajar siswa sudah mencapai 78,3% dan hasil belajar siswa 

ketuntasan secara klasikal sudah mencapai 88% yang berarti sudah mencapai 

indikator keberhasilan yang ditetapkan yaitu 75%. 

Melihat peningkatan hasil belajar tersebut membuktikan bahwa 

pembelajaran menggunakan metode simulasi, dapat meningkatkan pemahaman 

siswa dalam materi kompetensi menangani surat masuk dan surat keluar. Metode  

simulasi mampu meningkatan pemahaman siswa terhadap apa yang dipelajarinya 

karena dengan simulasi, siswa dapat mempelajari materi dengan melakukan 
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simulasi sehingga siswa lebih mudah mengingat, sebagai mana yang dinyatakan 

oleh Clark dan Palvio 1991, Martin 1993, Banikowski dan Mehring 1999 dalam 

Carolyn M Shaw dari Insiklopedi Belajar Internasional bahwa, “simulasi dalam 

menggunakan beberapa indra dan emosi menciptakan peristiwa berkesan dan 

membuat lebih abadi dan mudah diingat”. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh 

siswa ketika diskusi di kelas. Siswa tersebut merasa mendapatkan pengalaman 

baru dalam mempelajari materi menangani surat masuk dan surat keluar dengan 

metode simulasi adalah hal yang menyenangkan baginya karena, dapat 

mempelajari materi dengan malakukan simulasi dan materi mudah untuk diingat.  

Melihat analisis bahwa peningkatan aktivitas belajar siswa dalam 

pembelajaran yang diikuti dengan peningkatan hasil belajar. Hal ini berarti sesuai 

dengan apa yang dikemukakan oleh Anni (2007:85) yang menyatakan bahwa 

“Hasil hasil belajar diperoleh setelah peserta didik mengalami aktivitas  

belajarnya”.  

Penerapan metode simulasi membuat siswa tidak hanya menghafal materi 

yang diberikan guru, akan tetapi siswa dapat memahami secara langsung apa yang 

dipelajarinya melalui aktivitas simulasi pada siswa kelas XI Jurusan Administrasi 

Perkantoran tahun ajaran 2012/2013. Hasilnya siswa mampu meningkatkan 

aktivitas belajar sebesar 78,3% dan hasil belajar siswa mencapai ketuntasan 

klasikal sebesar 88%, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan metode 

pembelajaran simulasi mampu meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 

siswa kelas XI Jurusan Administrasi Perkantoran  SMK Masehi PSAK Ambarawa 

tahun ajaran 2012/2013.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam BAB 4 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan metode simulasi pada materi kompetensi menangani surat masuk 

dan surat keluar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas XI program 

keahlian administrasi perkantora SMK Masehi PSAK Ambarawa tahun ajaran 

2012/2013. Hal ini terlihat dari besarnya presentase pada lembar hasil 

pengamatan aktivitas siswa, persentase aktivitas siswa secara keseluruhan 

pada siklus I awalnya sebesar 63,2% kemudian meningkat menjadi 78,3% 

pada siklus II. Besar peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II 

adalah sebesar 15,1%. 

2. Penerapan metode simulasi pada materi kompetensi menangani surat masuk 

dan surat keluar dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada kelas XI 

program keahlian administrasi perkantoran tahun ajaran 2012/2013. Hal ini 

dapat dilihat dari ketuntasan klasikal siswa dalam pre test sebelum siklus I 

hanya mencapai 46%, kemudian setelah diadakanya tindakan pada siklus I 

ketuntasan klasikal yang diperoleh meningkat menjadi 73%. Pada siklus II 

ketuntasan klasikal meningkat menjadi 88%. Besar peningkatan hasil belajar 

dari sebelum siklus ke siklus I adalah sebesar 28%, kemudian besar 

peningkatan siklus I ke siklus II adalah sebesar 15%.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan:  

1. Guru hendaknya memberikan motivasi atau dorongan pada siswa agar siswa  

aktif dalam proses pembelajaran sehingga setiap siswa dapat aktif bertanya, 

berpendapat dan memberikan saran selama pembelajaran.  

2. Guru perlu mengatur dan mengalokasikan waktu secara maksimal pada pada 

setiap aktivitas belajar dalam pembelajaran menggunakan metode simulasi 

secara keseluruhan sehingga pada setiap kegiatan dalam proses pembelajaran 

dapat tercapai secara maksimal.  
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NAMA SEKOLAH   : SMK MASEHI PSAK AMBARAWA 
MATA PELAJARAN   :  KOMPETENSI KEJURUAN  
KELAS/SEMESTER   :  XI / 2 

        STANDAR  KOMPETENSI :  MENANGANI SURAT/DOKUMEN KANTOR  
         KODE KOMPETENSI :  118 KK 6  
         DURASI PEMBELAJARAN   :  36 X 45 MENIT 

 
KOMPETENSI 

DASAR 
 

 
      MATERI  
PEMBELAJARAN 

 
KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

 
INDIKATOR 

 
PENILAIAN 

 
ALOKASI 
WAKTU 

 
SUMBER  
BELAJAR 

 
NILAI 

KARAKTER 

TM PS PI 

1.Mengklasifikasi 
dan 
Mengidentifikasi 
surat/dokumen 

 

 

 

 Jenis-jenis surat - 
Pribadi, 
- Niaga 
- Dinas 

 Macam-macam surat 
masuk. 
- Biasa 

  - Penting 
- Rahasia 

  Mejelaskan dan 
mengelompokkan 

    jenis-jenis surat  
 
 
 Menjelaskan dan 

mendiskusikan 
macam-macam surat 
masuk. 

  Mengidentifikasi  
jenis-jenis surat  
 
 
 

 Mengklasifikasikan 
surat masuk  

a. Jenis : 
Tes tertulis 

b. Bentuk : 
PG (Pilihan 
Ganda) dan 
Uraian 

 

4  

 

2  Modul 
Menangani 
surat atau 
dokumen 
kantor 
 

 

 Religius  

 Tanggung 
jawab 

 Rasa ingin 
tahu  

 Kritis  

 Disiplin  

 Toleransi  

 Cermat  
 

 2. Memproses       

     surat atau     

     Dokumen 

   Memproses surat-surat 
/ dokumen-dokumen 
kantor.  

 

   Memproses surat 
penting /dokumen 
penting kantor . 
 

   Membuat  surat-surat  
/dokumen-dokumen 
kantor.  

 

   Membuat  surat-surat 
penting / dokumen 
penting kantor . 
 

   Memproses surat-
surat / dokumen-
dokumen kantor.  

 

   Memproses surat 
penting / dokumen 
penting kantor. 

a.  Jenis : 
Tes tertulis 

b. Bentuk : 
PG (Pilihan 
Ganda) dan 
Uraian 

c. Penugasan  
 

4 4 4  Modul 
Menangani 
surat atau 
dokumen 
kantor 
 
 

 Religius  

 Tanggung 
jawab 

 Rasa ingin 
tahu  

 Kritis  

 Disiplin  

 Toleransi  
Cermat 

Lampiran   1 
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3.Menangani surat 
masuk dan surat 
keluar. 

 

    

 

 

 

 Pengertian surat 
masuk dan keluar 
 

 Prosededur/alur 
penanganan surat 
masuk dengan 
menggunakan  buku 
agenda dan  sistem 
kartu kendali  

 

  Prosedur/alur 
penanganan surat 
keluar dengan sistem 
buku agenda dan 
sistem kartu kendali  

 

 Menjelaskan pengertian 
surat masuk dan keluar 
 

 Menjelasakan dan tanya 
jawab  prosdedur/alur 
penanganan surat 
masuk dengan 
menggunakan  buku 
agenda dan  sistem 
kartu kendali  

 

 Menjelasakan  
prosedur/alur 
penanganan surat keluar 
dengan sistem buku 
agenda dan sistem kartu 
kendali 

 

 Pengertian surat 
masuk dan keluar 
 

 Prosedur penanganan 
surat masuk dengan 
sistem buku agenda 
dan sistem kartu 
kendali. 

 

  Prosedur penanganan 
surat  keluar dengan 
menggunakan buku 
agenda dan sistem 
kartu kendali  

 
a. Jenis : 

Tes tertulis 
b. Bentuk : 

PG (Pilihan 
Ganda) dan 
Uraian 

c. Penugasan  
 
 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 Modul 
Menangani 
surat atau 
dokumen 
kantor 

 

 
 

 

 

 Religius  

 Tanggung 
jawab 

 Rasa ingin 
tahu  

 Kritis  

 Disiplin  

 Toleransi 

 Cermat 

 

4.Mendistribusikans
urat /dokumen 

 

 

 

 

 
 Mendistribusikan 

surat atau dokumen 
sesuai dengan 
alamat  tujuan  

 

 Mendistribusikan 
surat-surat penting 
segera 

 
 Melakukan 

pendistribusian surat - 
surat keluar sesuai 
dengan alamat  tujuan 

 
 
 Melakukan 

pendistribusaian  
surat-surat penting 
segera. 

 
 Mendistribusikan 

surat/dokumen 
sesuai dengan 
alamat surat 

 

 Mendistribusikan 
surat-surat penting 
segera. 

 
a. Jenis : 

Tes tertulis 
b. Bentuk : 

PG (Pilihan 
Ganda) dan  
Uraian 
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Modul 
Menangani 
surat atau 
dokumen 
kantor 
 

 Buku paket 
kearsipan 
penerbit 
Titian ilmu 

 

 Religius  

 Tanggung 
jawab 

 Rasa ingin 
tahu  

 Kritis  

 Disiplin  

 Toleransi 

 Cermat 



106 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

Keterangan: 
TM  : Tatap Muka 

 PS  : Praktik Sekolah 

 PI    : Praktik Industri  

 

Ambarawa,          Juli  2013 

 

Mengetahui,                                         
Kepala Sekolah                             Guru Mata Pelajaran 

 
 

 

Dra. Widyantari                                     A. Hery Purwati 
NIY. 6507391                                                NIP. 19731122006042004  
     

 

 

 

 

 

 

5. Memproses  

    E-mai 

 

 
 Membuka E-mail 

 
 Mengidentifikasi 

ketepatan alamat 
surat E-mail 

 

 Membalas surat 
lewat E-mail 

 
 Menjelaskan Proses 

atau cara Membuka 
E-mail  

 

 Identifikasi ketepatan 
alamat surat lewat E-
mail  

 

 Membalas surat 
lewat E-mail sesuai 
dengan tujuan.  

 
 Proses 

penanganan pesan  
E-mail 
 

 Mengidentifikasi 
ketepatan surat 
lewat  E-mail 

 
 Mengirim pesan 

 E-mail 

Mendistribusikan su 

 
a. Jenis:  

Tes tertulis 
b. Bentuk : PG 

(Pilihan 
Ganda) dan 
urain  

c. Demontrasi 
 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 Modul 
Menangani 
surat atau 
dokumen 
kantor 

 

 

 

 Religius  

 Tanggung 
jawab 

 Rasa ingin 
tahu  

 Kritis  

 Disiplin  

 Toleransi 

 Cermat 
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KISI - KISI UJI COBA SOAL EVALUASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

C1 : Ingatan    C4 : Analisis       

C2 : Pemahaman    C5 : Sintesis 

C3 : Penerapan    C6 : Penilaian

No 
Indikator Pencapaian Kompetensi                     

Aspek Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 
Memahami pengertian surat masuk 

dan surat keluar. 
 14, 38  

 
 

 2 

2 Mengetahui dan memahami 

Prosedur/alur penanganan surat 

masuk menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali. 

 

3,10,11,15

,17,19,20,

23, 

1,2,4,6,8,

9,12,13, 

18,21,22,

24, 

25 

5, 
7,16 

  

24 

3 
Mengetahui dan memahami 

Prosedur/alur penanganan surat 

keluar menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali. 

28,34,37, 

39,46, 

50 

27,29,30,

31,32,33,

35,40,41,

42,43,44,

45, 

26,47, 

48,49 

 36 
 

 

24 

Jumlah Soal 50 

Lampiran   3 
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UJI COBA SOAL EVALUASI  

 

Satuan Pendidikan  : SMK Masehi PSAK Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Menangani Surat atau Dokumen Kantor 

Kelas/Semester  : XI/2 

Pokok bahasan  : Menangani Surat Masuk dan Surat Keluar 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 90 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan : 

A. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan.  

B. Tuliskan nama, nomor induk siswa, kelas, dan mata ujian pada lembar jawaban. 

C. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada huruf  a, b,c, d atau e pada lembar jawaban yang tersedia. 

D. Jika ada jawaban yang dianggap salah dan ingin memperbaiki maka coretlah jawaban 

yang salah tersebut dengan dengan dua garis (   a   ),  kemudian berilah tanda silang 

pada jawaban yang anggap anda betul. 

E. Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali. 

 

1. Dalam  penanganan surat, surat dibuat atau diciptakan oleh organisasi  dengan 

sistem dan tujuan tertentu yang diserahkan ke oraganisasi lain merupakan … 

a. Surat masuk   d.   Surat Keluar 

b. Surat Pribadi    e.   Surat penting 

c. Surat dinas    

2. Buku yang digunakan untuk penyampaian/pengiriman/pendistribusian suRat 

kepada orang/pihak yang berada diluar perusahaan atau organisasi adalah buku 

… 

a. Agenda                            d. Dispossisi 

b. Ekspedisi ekstern    e.  Ekpedisi intern 

c.   Kartu kendali 

3. Berikut yang tidak termasuk dalam stempel agenda adalah … 

a. Tanggal penerima surat  

b. Nomor agenda  

c. Tanggal surat diteruskan  

d. Tanda tangan pengirim surat  

e. Tanda tangan penerima surat  

4. Tugas pengarah yang pertama dilakukan dalam menangani surat masuk 

menggunkan buku agenda , adalah… 

a. Meneliti kebenaran surat  

b. Memberikan langsung ke unit pengolah 

c. Menyertakan surat lembar disposisi 

d. Mencatat surat  

e. Memberikan ke arsiparis setelah mencatat surat 

Lampiran 4 
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5. Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda 

adalah … 

a. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengarahan surat – 

pengolahan surat – penyimpanan surat.  

b. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengolahan surat – 

pengarahan surat – penyimpanan surat.    

c. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengarahan surat – 

penyimpanan surat – pengolahan surat. 

d. Penerimaan surat – pencatatan surat –penyortiran surat – pengarahan surat – 

pengolahan surat – penyimpanan surat.  

e. Penerimaan surat– pengarahan – penyortiran surat – pencatatan surat surat – 

pengolahan surat – penyimpanan surat.  

6. Dalam prosedur surat masuk sistem kartu kendali, setelah surat dicatat dengan 

kartu kendali rangkap tiga. Surat beserta kartu kendali I , II dan III diserahkan 

kepada … 

a. Pengarah surat     d. Sekretaris  

b. Penata arsip     e. Pimpinan 

c. Unit pengolah      

7. Dalam pembuatan surat dinas, pemilihan kalimat yang paling tepat adalah 

a. Menggunakan kata-kata yang indah    

b. Kalimat jelas, singkat dan mudah dipahami  

c. Kalimat singkat dengan tilisan warna-warni  

d. Kalimat penuh imajinasi 

e. Kalimat jelas, mudah dipahami dan baku 

8. Buku yang digunakan secara khusus untuk mencatat surat – surat masuk dalam 

penanganan menggunakan buku agenda disebut… 

a. Buku agenda masuk d.  Buku verbal 

b. Buku ekspedisi e.  Buku registrasi 

c. Buku arsip  

9. Dalam prosedur penanganan surat, di bawah ini yang bukan tujuan dari 

penyortiran surat adalah… 

a. Mengetahui volume surat yang masuk  

b. Mempermudah pengawasan  

c. Mengetahui banyaknya suratyang masuk 

d. Mengetahui isi surat  

e. Mengetahui prioritas penanganan.  

10. Alat yang digunakan untuk mempermudah dalam memisahkan surat-surat masuk  

adalah… 

a. Stopmap      d. filling cabinet 

b. Kotak sortir    e. Map gantung 

c. Kotak  brangkas  

11. Buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar sekaligus 

dengan nomor yang berurutan pada tiap halaman untuk satu halaman disebut 

buku agenda … 

a. Tunggal      d. Keluar  

b. Satu      e. Ganda  

c. Masuk  



110 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

12. Terdapat surat lamaran kerja atas nama Drs. Bambang Purnomo. Jika surat 

dicatat dengan menggunakan sistem kartu kendali, pengisian yang paling tepat di 

kolom pengolah adalah …  

a. Drs. Bambang Purnomo     

b. Lamaran kerja      

c. Kepala bagian kepegawean 

d. Bagian kepegawean 

e. Penata arsip 

13. Apabila lampiran pada surat masuk berupa surat-surat berharga, langkah yang 

paling tepat dilakukan  petugas agendaris adalah … 

a. Menyimpan jadi satu dengan surat yang bersangkutan  

b. Menyerahkan lampiran tersebut ke pada pimpinan 

c. Memisahkan lampiran dari surat dan dicatat dalam daftar sendiri 

d. Membubuhkan cap pada surat tersebut 

e. Melakukan pencatatn dalam buku agenda 

14. Semua surat yang diterima oleh suatu organisasi, seperti lembaga atau instansi 

disebut … 

a. Surat masuk     d. Surat biasa 

b. Surat keluar     e. Surat rahasia 

c. Surat penting  

15. Dalam penanganan surat, yang perlu diperhatikan dalam  kelengkapan surat 

adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Kesesuaian nomor surat dengan nomor amplop 

b. Kesesuaian antar alamat dalam dengan alamat sampul 

c. Apakah lampiranya sudah cocok  

d. Menyertakan surat terlebih dahulu apabila perihalnya berhubungan 

e. Kesesuai bentuk surat dengan bentuk amplop 

16. Penanganan surat masuk  sistem kartu kendali: 

1. Penerima surat  

2. Pencatat surat  

3. Pengarah surat 

4. Unit penyimpanan surat /kearsipan 

5. Unit pengolah  

Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem kartu kendali 

yang benar adalah … 

a. 1,3, 4, 5, dan 2    c.   1,2, 3,5, dan 4 

b. 1, 2, 3, 4, dan 5    d.   1,5,2,3 dan 4 

c. 1,3,2,5, dan 4 

17. Suatu pendiktean yang dilakukan dengan menggunkan mesin penyalin dikte 

(diktaphone) disebut pendiktean … 

a. Langsung      d. Taklik  

b. Tidak langsung     e.  Disposisi 

c. Mesin dikte 
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18. Di lembar kartu kendali, pada kolom pengolah diisi dengan nama … 

a. Nama penerima surat masuk   d. Nama pencatat surat  

b. Nama unit pengolah surat   e. Nama unit kearsipan 

c. Nama pengolah dalam suatu unit kerja 

19. Dalam prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali, setelah pengarah 

surat sudah selesai melaksanakan tugasnya maka surat diberikan kepada … 

a. Penerima surat     d. Unit kearsipan 

b. Pencatat surat     e.  Pimpinan  

c. Unit pengolah surat  

20. Tugas unit pengolah pada surat masuk dengan menggunakan buku agenda setelah 

menerima surat, meneliti surat, dan kebenaran disposisi maka selanjutnya adalah 

… 

a. Menyerahkan ke arsiparis  

b. Menyimpan surat  

c. Menyimpan disposisi 

d. Memaraf  buku ekspedisisi intern 

e. Dilanjutkan ke pengarah  

21. Setelah surat dikeluarkan dari sampulnya, sebelum dicatat dalam buku agenda 

yang terlebih dahulu dilakukan pada surat tersebut adalah … 

a. Membubuhkan cap agenda    

b. Menyerahkan ke pengarah  

c. Menyimpan surat  

d. Melampirkan lembar pengantar kartu kendali  

e. Menyortir surat  

22. Dalam penanganan surat masuk dengan menggunakan buku agenda yang 

bertugas dalam memeriksa kelengkapan surat adalah 

a. Agendaris     d. Pengolah surat 

b. Penerima surat     e. Pengantar surat  

c. Penyimpan surat/ penata arsip 

23. Pada format tabel dibawah ini, merupakan format tabel pada lembar … 
Indeks :   Rahasia: 

Penting: 

Biasa    : 

Kode :                                         Tanggal penyelesaian: 

Tanggal          : 

Asal                : 

Isi ringkasan  : 

Intruksi / informasi  Diteruskan kepada:  

1….. 

2….. 

Sesudah dipergunakan harap segera kembalikan:  

Kepada  :  

Tanggal : 

a. Disposisi    d. Pengantar surat rahasia  

b. Ekpedisi     e. Pengantar surat penting 

c. Pengantar surat biasa  

24. Setelah arsiparis menerima kartu kendali II yang sudah diparaf , dan 

menyimpanya pada kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat masih dalam 
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proses. Setelah surat selesai diproses maka kartu kendali II ditukar dengan kartu 

kendali III yang berada di…. 

a. Pengirim surat     d. Pengarah surat  

b. Pencatat surat     e. Penerima surat  

c. Unit pengolah surat  

25. Di bawah ini ada contoh kartu kendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar kartu kendali di atas, No. 9 diisi… 

a. Tanggal tertera di dalam surat   d. Tanggal penerimaan surat 

b. Tanggal pencatatan kartu kendali  e. Tanggal pengiriman surat 

c. Tanggal dibuat surat balasan 

26. Pada soal No.25 dalam kolom  No. 3 diisi ... 

a. Tanggal yang tertera dalam surat            d. Tanggal pembuatan surat  

b. Tanggal penerimaan atau pengiriman     e. Tanggal penyimpanan 

c. Tempat tanggal surat diterima  

27. Lembar yang berisikan intruksi atau informasi dari pimpinan atas surat masuk 

sesuai dengan permasalahan adalah … 

a. Lembar disposisi     d.  Kartu kendali  

b. Lembar ekspedisi     e.  lembar tunjuk silang  

c. Lembar pengantar surat  

28. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanganan surat keluar , adalah 

…  

a. Membuat surat   

b. Meminta nomor surat pada agendaris  

c. Mengetik surat  

d. Meminta persetujuan konsep surat 

e. Membuat konsep surat      

29. Yang harus dilakukan pada lembar tindasan surat, apabila surat asli telah dikirim 

adalah… 

a. Dikirim melalui kurir  d. diserahkan pada TU pengolah 

b. Diserahkan konseptor  e. diserahkan pada kurir 

c. Diarsipkan  

30. Yang perlu dihindari dalam pembuatan surat dinas adalah … 

a. Menggunkan bahasa yang  sopan  

b. Bahasa surat harus baku  

c. Penggunaan kertas berwarna 

d. Bahasa yang singkat dan jelas  

Indeks – Subyek               (1) 

 

  

                ( 2) 

Kode : 

Tanggal  :  (3) 

No Urut  : 

M/K       : 

Perihal         : (4) 

 

Isi Ringkas   : (6) 

Lampiran     :  (7) 

Dari             :   (8) Kepada   : (12)  

Tanggal    :       (9)                                      No Surat  : (11) 

Pengolah  :       (10) Paraf : 

 (13) 
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e. Surat harus menarik  

31. Prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali yang bertugas menerima 

surat yang sudah dilampiri kartu kendali, mengisi kolom indeks, kode, dan 

pengolah mengambil kartu kendali I yang putih untuk disimpan, adalah tugas 

dari… 

a. Penerima surat     d.   Pengirim surat  

b. Pencatat surat     e.   Penata surat  

c. Pengarah surat  

32. Dalam menangani surat keluar  yang betugas mengisi kolom indeks/subjek,  

kode, mengambil kartu kendali I untuk di simpan pada kotak kartu kendali, dan 

meneruskan surat asli dan tindasan beserta kartu kendali II dan III, adalah tugas 

dari… 

a. Penerima surat     d.   Pimpinan unit pengolah 

b. Pengarah surat    e.   Pelaksana unit pengolah 

c. Tata usaha unit pengolah 

33. Pihak yang menyimpan kartu kendali I ketika penanganan surat keluar , adalah 

… 

a. Pengarah surat     d.   Penata arsip  

b. Pencatat surat     e.   Unit pengolah  

c. Penerima surat  

34. Di lembar kartu kendali, pada kolom paraf diisi dengan oleh … 

a. Pencatat      d. Pengarah surat  

b. Pengolah atau arsiparis pengolah  e. Pengirim surat  

c. Nama pembuat/ pengetik surat  

35. Dalam prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali, setelah pengarah 

surat sudah selesai melaksanakan tugasnya maka surat diberikan kepada… 

a. Penerima surat     d. Unit pengolah 

b. Pencatat surat     e.  Pengirim surat  

c. Unit kearsipan  

36. Penanganan surat keluar sistem kartu kendali: 

1. Pembuatan konsep surat oleh konseptor yang ditunjuk pimpinan 

2. Pengetikan surat     7. Penandatanganan surat 

3. Penyimpanan surat    8. Pemberina cap  

4. Persetujuan konsep    9. Melipat surat 

5. Pencatatan surat    10. Penyampulan surat 

6. Pemeriksaan pengetikan   11. Pengiriman surat 

 Prosedur penanganan surat keluar dengan menggunakan sistem buku      

 agenda yang benar adalah … 

a. 1,2,10,4,6,5,8,7,9,11,dan 3    

b. 1, 4,10,5,6, 7,8,9, 11 dan 3   

c. 1,4, 5, 2, 6,7, 8, 9, 10, 11 dan 3 

d. 1, 4, 5, 2,6,8,7,9,10,11 dan 3 

e. 1,4, 5, 6, 7,8,9,2,10,11 dan 3 
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37. Gambar lembar format dibawah ini merupakan foermat yang biasa digunkan 

dalam membuat surat, yang disebut dengan … 

 

 

a. Lembar pembuatan surat    d. lembar kartu kendali 

b. Lembar konsep surat   e. lembar disposisi 

c. Lembar pengantar surat 

38. Dalam pembuatan konsep surat, dapat dilakukan dengan dua sistem salah satunya 

adalah  

a. Sistem sentralisasi   d. sistem desentralisasi 

b. Sistem semi terbuka   e. sistem campuran.  

c. Sistem semi tertutup 

39. Kertas yang biasa dipergunakan untuk pengetikan tindasan dalam sebuah surat 

untuk duplikat adalah… 

a. HVS     d. Stensil Sheet 

b. Buram     e. Dorslag  

c. Duplikator   

40. Dalam pembuatan surat keluar, konsep surat biasanya dibuat oleh… 

a. Penyimpan surat/arsiparis  d. Penerima surat 

b. Pimpinan / konseptor  yang ditunjuk e. Pengetik surat  

c. Pencatat surat/agendaris  

41. Pada penanganan surat keluar sistem kartu kendali, yang  memberi stampel pada 

surat asli dan tindasan yang akan dikirim merupakan tugas dari … 

a. Unit pengolah     d. Pengirim surat  

b. Pencatat surat     e. Penata arsip 

c. Pengarah surat  

42. Petugas yang berhak memberikan nomor urut pada kartu kendali untuk surat 

keluar dalam sistem kartu kendali adalah… 

a. Penerima surat       d. Pengonsep surat 

b. Pengirim surat      e. pemimpin unit 

c. Pencatat surat  

43. Yang bukan termasuk fungsi dari kartu kendali adalah… 

a. Sebagai alat untuk mempermudah penyusunan arsip 

b. Sebagai pengendali surat masuk dan keluar 

c. Sebagai pelacak lokasi surat 

d. Sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses 

Nomor dan kode pokok soal:……… 

 

Alamat sesuai dengan sampul :…. 

 

 

 

 

Jumlah dan macam lampiran :…….. 

 

Periha : …….. 

Isi surat : …… 

Dibuat oleh         : …………………. Tgl…………….  Paraf ………….. 

Disetujui oleh     :………………….. Tgl…………….  Paraf …………. 

Diketahui oleh    : …………………. Tgl ……………  Paraf …………. 

Dikirim oleh       : …………………. Tgl…………….. Paraf …………. 

catatan : ……………………………. 
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e. Sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi 

44. Penanganan surat keluar, setelah konsep surat mendapat persetujuan, maka 

langkah selanjutnya adalah… 

a. Pengetikan konsep    d. Mengagendakan surat 

b. Pemeriksaan konsep   e. Menandatangani surat 

c. Taklik  

45. Surat setelah diketik dan diperiksa kebenaranya maka surat kemudian 

ditandatangani oleh…. 

a. Pembuat surat     d. Pengolah surat 

b. Konseptor surat    e. Kepala tata usaha 

c. Penangung jawab surat  

46. Pada surat keluar, pengetikan nomor surat pada sampul surat/amplop terletak 

pada … 

a. Diketik di kiri atas, di bawah kop surat  

b. Diketik di atas kop surat 

c. Diketik di bawah kop surat 

d. Diketik di atas kop surat sebelah kiri 

e. Diketik di kiri, di bawah alamat tujuan 

47. Penulisan nomor surat yang benar adalah… 

a. PB/002/III/10    d. 002/II/PB/2010 

b. 002/PB/II/2010    e. II/002/PB/10 

c. II/PB/002/2010 

48. Penulisan tanggal surat yang benar adalah  

a. Jakarta, 25-03-10    d. 25-Maret-2010 

b. 25 Maret 10    e. 25 Maret 2010 

c. 25:03:2010 

49. Berikut ini adalah pemberian cap/stampel perusahaan yang benar  … 

a. Di samping kanan menyentuh tanda tangan  

b. Di samping kiri menyentuh tanda tangan  

c. Di kanan tanda tangan 

d. Di samping kiri tanda tangan 

e. Di bawah tanda tangan  

50. Suatu tanda yang digunakan untuk membetulkan kesalahan pada pengetikan surat 

disebut … 

a. Taklik      d. Rounting sep 

b. Disposisi     e. Out slip  

c. Koreksi  

 

 

 

***   SELAMAT  MENGERJAKAN   ***  
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KUNCI JAWABAN 

 UJI COBA SOAL EVALUASI  

 

1. D 26. B 

2. C 27. A 

3. B 28. D 

4. A 29. C 

5. C 30. C 

6. A 31.C 

7. E 32.B 

8. A 33.A 

9. D 34.B 

10. B 35.B 

11. E 36.C 

12. D 37.B 

13. B 38.A 

14. A 39.B 

15. E 40.B 

16. C 41. A 

17. B 42.C 

18. C 43.E 

19. C 44.A 

20. D 45.C 

21 .A 46.A 

22. A 47.B 

23. A 48.A 

24. C 49.B 

25. D 50.D 
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PERHITUNGAN VALIDITAS SOAL  

Rumus 

 

 

           

 

 

 

 

            
              
              Keterangan: 

                    Mp = Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal 

        Mt = Rata-rata skor total  

                

St = 

Standart deviasi skor 

total 

               

p = 

Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir 

soal 

        q = Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal 

        Perhitungan 

                    Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir 

soal. 

   
   

   
No Kode 

Butir soal no 1 

(X) 

Skor Total 

(Y) 
Y

2
 XY    

   1 5 1 44 1936 44 

   2 28 1 44 1936 44 

   3 20 1 43 1849 43 

   4 21 1 43 1849 43 

   5 19 1 42 1764 42 

   6 26 1 42 1764 42 

   7 6 1 42 1764 42 

   8 7 1 41 1681 41 

   9 15 1 40 1600 40 

   10 16 1 39 1521 39 

   11 25 1 39 1521 39 

   12 12 1 36 1296 36 

   13 17 0 32 1024 0 

   14 10 0 31 961 0 

   15 2 1 30 900 30 

   16 11 0 28 784 0 

   17 8 0 27 729 0 

   18 4 1 27 729 27 

   19 13 1 27 729 27 

   20 9 1 24 576 24 

   21 1 0 21 441 0 

   22 22 1 20 400 20 

   23 18 0 19 361 0 

   24 14 0 19 361 0 

   25 3 0 18 324 0 

   26 24 1 16 256 16 

   27 27 0 16 256 0 

   28 23 0 15 225 0 

   Jumlah 18 865 748225 639 

   

q

p
 

S

MM
 r

t

tp

pbis

-
=

Lampiran   7 
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   Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

               Mp  
= Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 1 

       

   

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 1 

       

  

= 639 
= 

35.5

0                

  
 

18 

               
                        Mt  

= Jumlah skor total  

              

   

Banyaknya siswa  

              
 

 

= 865 

 
= 30.89 

            

   

28 

             
                        p 

 

= Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1 = 18 

     
   

Banyaknya siswa  

 

28 

     
               

= 0.64 

      
                        q 

 
= 1 

 

p = 1 
 

 

0.64 = 0.36 

                                St 

 

= 10.21 

                   
   

       

 

 
 

   
          

rpbis 
= 35.50 

 
- 

 

30.89 

 

0.64 
 

= 0,61 

     
 

10.21 

 

0.36 
  

        
                        Pada taraf signifikansi 5%, dengan df =28-2=26, diperoleh r tabel (26) = 

0,37 

       Karena thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut valid. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

Rumus 

         

 
 

        

         

         Keterangan: 

       DP :  Daya Pembeda 

    JBA : Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

JBB : 

Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok 

bawah 

JSA : Banyaknya siswa pada kelompok atas 

 

         Kriteria Interval DP Kriteria 

 

0.00 < DP < 0.20 Jelek 

 

0.21 < DP < 0.40 Cukup 

 

0.41 < DP < 0.70 Baik 

 

0.71 < DP < 1.00 Sangat Baik 

Perhitungan 

       Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal 

yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis 

butir soal. 

         
Kelompok Atas 

 

Kelompok Bawah 

No Kode Skor 

 

No Kode Skor 

1 5 1 

 

1 13 1 

2 28 1 

 

2 9 1 

3 20 1 

 

3 1 0 

4 21 1 

 

4 22 1 

5 19 1 

 

5 18 0 

6 26 1 

 

6 14 0 

7 6 1 

 

7 3 0 

8 7 1 

 

8 24 1 

9 15 1 

 

9 27 0 

10 16 1 

 

10 23 0 

Jumlah 10 

 
Jumlah 4 

         

 

DP = 10  4 

 

 
  

10 10 

 

 

DP = 0.60 

     Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai soal daya pembeda baik  

A

BA

JS

JBJB
  DP

-
=

A

BA

JS

JBJB
  DP

-
=

Lampiran   8 
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PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Rumus 

                  

 
 

                  

                   Keterangan: 

                 

 

 

  

= indeks kesukaran 

             
 

 

= banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

      
 

 

= 

jumlah seluruh siswa peserta 

tes 

          

 

                  
 

Kriteria 

                
 

   

Interval IK Kriteria 

  
 

   

                            

  
 

   

0.00 < P 

 

< 0.30 Sukar 

  
 

   

0.30 < P 

 

< 0.70 Sedang 

  
 

   

0.70 < P 

 

< 1.00 Mudah 

  
 

   

                          

  
 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 
  

  

                    
No Kode Skor No Kode Skor 

 
 

1 5 1 15 2 1 
  

2 28 1 16 11 0 

 
 

3 20 1 17 8 0 

 
 

4 21 1 18 4 1 

 
 

5 19 1 19 13 1 

 
 

6 26 1 20 9 1 

 
 

7 6 1 21 1 0 

 
 

8 7 1 22 22 1 

 
 

9 15 1 23 18 0 

 
 

10 16 1 24 14 0 

 
 

11 25 1 25 3 0 

 
 

12 12 1 26 24 1 

 
 

13 17 0 27 27 0 

 
 

14 10 0 28 23 0 

 
 

  12 Jumlah 6 

 
 

       
 

P = 
12 + 6 

= 0.62      
 

 

29 

    
 

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang sedang 

  
 

  

JS

JB
P =

P

JB

JS

Lampiran   9 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL 

         Rumus: 

         

 
 

        

         

         

         Keterangan: 

       k 

 

: Banyaknya butir soal 

    M 

 

: Rata-rata skor total 

    Vt 

 

: Varians total 

    

         Kriteria 

       Apabila r11 > r tabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

   

         

         Berdasarkan tabel pada analisis ujicoba diperoleh: 

   

Vt = 748225 

 

 

856 
 

2 

   
 

28 = 25787.71 

  
  

 

28   
  

  
  

       M = ΣY = 856 = 30.57 

  
  

N 
 

28 

  
 

 
  

       k 
 50 

       
 

 

  

 

     r11    = 50 
1     ─ 

30.57 50   30.57 

 
 50 1 50 x 25787.71 

  
 

  
  

    

 

= 0.956 
   

   

         Pada α = 5% dengan n = 28 diperoleh r tabel = 0,370 

  Karena r11 > rtabel, dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel 

  

 

 

 

















=

Vtk 

M)-M(k
 -1 

1-k

k
  r11
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REKAPITULASI HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

No No. Soal Validitas Reliabilitas Tingkat Daya Kriteria 

Kesukaran pembeda 

1 1 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

2 2 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

3 3 Tidak Valid  Reliabel Sedang Sangat jelek Tidak Dipakai  

4 4 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

5 5 Valid Reliabel Sukar  Baik Dipakai 

6 6 Valid Reliabel  Sedang  Baik Dipakai 

7 7 Tidak Valid Reliabel Sedang Sangat jelek Tidak Dipakai  

8 8 Valid Reliabel Mudah Baik Dipakai 

9 9 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

10 10 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

11 11 Tidak Valid Reliabel Sedang Sangat jelek Tidak Dipakai  

12 12 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

13 13 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

14 14 Valid Reliabel Sedang Baik Dibuang 

15 15 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

16 16 Valid Reliabel Sukar  Cukup Dipakai 

17 17 Tidak Valid Reliabel Mudah Baik Tidak Dipakai  

18 18 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

19 19 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

20 20 Valid Reliabel Sedang Sangat Baik Dipakai 

21 21 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

22 22 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai 

23 23 Valid Reliabel Mudah Baik Dipakai 

24 24 Valid Reliabel Sukar  Baik Dipakai 

25 25 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 

26 26 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

27 27 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai 

28 28 Valid Reliabel Sedang Jelek Dipakai  

29 29 Valid Reliabel Sedang Baik Tidak Dipakai  

30 30 Tidak Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

31 31 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai  

32 32 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai  

33 33 Valid Reliabel Sedang Cukup Dipakai  

34 34 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

35 35 Valid Reliabel Sedang Jelek Dipakai  

36 36 Valid Reliabel Sukar  Jelek Dipakai  

37 37 Tidak Valid Reliabel Sedang Sangat jelek Tidak Dipakai  

38 38 Tidak Valid Reliabel Sedang Sangat jelek Tidak Dipakai  

39 39 Valid Reliabel Sedang Baik  Dipakai  

40 40 Valid Reliabel Sedang Baik  Dipakai  

41 41 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

42 42 Valid Reliabel Sedang Sangat Baik Dipakai  

43 43 Valid Reliabel Mudah Cukup Dipakai  

44 44 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

45 45 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

46 46 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

47 47 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

48 48 Valid Reliabel Sedang Baik Dipakai  

49 49 Valid Reliabel Mudah Cukup Dipakai  

50 50 Tidak Valid Reliabel Sedang Cukup Tidak Dipakai  

Lampiran 11 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS I 

NAMA SEKOLAH : SMK Masehi PSAK Ambarawa 

Mata Pelajaran : Menangani surat atau dokumen kantor  

Standar Kompetensi : 6. Menangani surat atau dokumen kantor  

Kompetensi Dasar   : 6.3 Menangani surat masuk dan surat keluar  

Indikator :     -   

   

     - 

        

      - 

        

Memahami pengertian penanganan surat masuk dan 

surat keluar.  

Mengetahui dan memahami prosedur/alur  

penanganan surat masuk dengan menggunakan  

buku agenda.  

Mengetahui dan memahami prosedur/alur  

penanganan surat masuk dengan menggunakan 

sistem kartu kendali.  

Alokasi Waktu : 5 x 45 Menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa dapat memahami pengertian penanganan surat masuk dan surat keluar. 

2. Siswa dapat mengetahui dan memahami prosedur/alur penanganan surat masuk 

dengan menggunakan buku agenda. 

3. Siswa dapat mengetahui dan memahami prosedur/alur penanganan  surat masuk 

dengan menggunakan sistem kartu kendali.  

B. Materi Ajar 

1. Pengertian surat masuk dan surat keluar. 

2. Prosedur atau alur penanganan surat masuk menggunakan sistem buku agenda.  

3. Prosedur atau alur penanganan surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. 

C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi 

Lampiran 12 
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4. Simulasi ( Simulation ) 

D. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode Karakter 

 

1. Pendahuluan 

- Guru memeriksa kehadiran siswa 

siswa dan kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran.  

- Guru memberikan motivasi berupa 

menyampaikan tujuan dan manfaat 

dari materi menangani surat masuk 

dengan menggunakan buku agenda.  

- Guru memberikan apersepsi berupa 

gambaran simulasi mengenai materi 

menangani surat masuk dengan buku 

agenda yang dikaitkan dengan 

pengetahuan sebelunya.  

- Guru menyampaikan motode 

pembelajaran yang akan digunakan  

(simulasi).  

 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi :  

- Guru memberikan gambaran 

simulasi dan penjelasan mengenai 

materi yang akan disimulasikan 

yaitu prosedur atau alur 

penanganan surat masuk  dengan 

menggunakan sistem buku agenda 

dan sistem kartu kendali.  

     

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ceramah 

dan  

Simulasi 

 

 

 

 

 

 

 Keberanian 

 Kecermatan 

 Tanggung 

jawab 

 Percaya diri 

 Kritis 

 Menghargai 

 saling 

membantu 

 Disiplin  
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- Guru membentuk pemain yang 

akan memainkan simulasi dengan 

membagi siswa dalam 4 kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 6 – 7 

siswa dan waktu setiap kelompok 

15 menit dalam memainkan 

simulasi.  

- Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang simulasi dan 

meteri.  

 

 Elaborasi : 

- Kelompok siswa atau kelompok  

pemain simulasi secara bergantian 

memainkan simulasi materi 

prosedur atau alur penanganan 

surat masuk dengan sistem buku 

agenda dan kartu kendali. 

-  Guru membimbing dan 

mengawasi jalanya proses simulasi 

yang dilakukan kelompok siswa. 

- Kelompok lainya mempehatikan 

dengan penuh perhatian.  

- Guru memberikan bantuan kepada 

pemeran yang mendapat kesulitan. 

- Guru menghentikan simulasi pada 

saat puncak untuk mendorong 

siswa berpikir dalam 

menyelasaikan masalah yang 

sedang disimulasikan.  
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 Konfirmasi :  

- Guru memberikan umpan balik 

positif dan memberikan penguatan 

pada siswa. 

- Guru memberikan kesempatn siswa 

untuk bertanya. 

- Guru mencoba melemparkan 

pertanyaan kepada siswa secara 

lisan tentang materi yang sudah 

disimulasikan. 

 

3. Penutup 

- Guru melakukan arahan tentang 

jalanya simulasi dan materi yang 

disimulasikan. 

- Guru menyampaikan simulasi 

dilanjutkan pada pembelajaran  

pertemuan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 
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Pertemuan II 

Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode Karakter 

1. Pendahuluan 

- Guru memeriksa kehadiran siswa 

siswa dan kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 

- Guru memberikan motivasi berupa 

menyampaikan tujuan dan manfaat 

dari materi menangani surat masuk 

dengan sistem kartu kendali. 

- Guru memberikan apersepsi berupa 

gambaran simulasi mengenai materi 

menangani surat masuk dengan sistem 

kartu kendali yang dikaitkan dengan 

pengetahuan sebelumnya.  

- Guru menyampaikan metode yang 

akan digunakan dalam pembelajaran. 

(simulasi) 

 

2. Kegiatan inti 

 Eksplorasi :  

- Guru mengaulanagi memberikan 

gambaran simulasi dan penjelasan 

secara singkat mengenai materi 

yang akan disimulasikan 

meneruskan pertemuan 

sebelumnya yaitu prosedur atau 

alur penanganan surat masuk 

dengan menggunakan sistem kartu 

kendali.  

- Guru memberikan arahan pada 

     
 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceramah 

dan  

Simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 Keberanian 

 Kecermatan 

 Tanggung 

jawab 

 Percaya diri 

 Kritis 

 Menghargai 

 saling 

membantu 

 Disiplin  
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kelompok dan waktu setiap 

kelompok 15 menit dalam 

memainkan simulasi.  

- Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang simulasi dan 

materi. 

 

 Elaborasi : 

- Kelompok siswa atau kelompok  

pemain simulasi secara bergantian 

memainkan simulasi materi   

prosedur atau alur penanganan 

surat masuk dengan menggunakan 

sistem kartu kendali 

- Guru membimbing dan mengawasi 

jalanya proses simulasi.  

- Kelompok lainya mempehatikan 

dengan penuh perhatian.  

- Guru memberikan bantuan kepada 

pemeran yang mendapat kesulitan. 

- Guru menghentikan simulasi pada 

saat puncak untuk mendorong 

siswa berpikir dalam 

menyelasaikan masalah yang 

sedang disimulasikan.  

 

 Konfirmasi :  

- Guru memberikan umpan balik 

positif dan penguatan pada siswa.   

- Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

- Guru mencoba melemparkan 
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pertanyaan  secara lisan tentang 

materi yang sudah disimulasikan. 

 

3. Penutup 

- Guru melakukan diskusi baik 

tentang jalanya simulasi dan materi 

yang disimulasikan yaitu 

menangani surat masuk dengan 

menggunakan bukuagenda dan 

kartu kendali dan mendorong siswa 

agar dapat memberikan  kritik, 

saran dan tanggapan terhadap 

proses pelaksanaan simulasi.  

- Guru merumuskan kesimpulan 

tentang materi yang sudah 

disimulasikan. 

- Melakukan penilaian tes evaluasi  

- Refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

- Refleksi terkait metode dan materi 

yang diterapkan.  

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   45’ 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Media/Alat 

 Buku agenda, paper clip, stempel, stamp pad dan mesin ketik.    

 Lembar disposisi, amplop, dan contoh-contoh surat. 

 Kartu kendali, lembar pengantar surat biasa dan rahasia. 
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F. Sumber Belajar 

a. Modul “Sejahtera” menangani surat atau dokumen kantor (Mail Haindling) 

Semarang : Cahaya Mentari. 

b. Sri Endang dkk. 2012. Modul “Menangani surat atau dokumen kantor untuk SMK 

dan MAK”. Jakarta : Erlangga.  

 

G. Penilaian 

a. Jenis tagihan : Tes Tertulis. 

Teknik : Evaluasi tindakan. 

Bentuk instrumen : Pilihan ganda (terlampir).  

Tindak lanjut : 

1. Untuk peserta didik yang tidak tuntas diberi remidi 

2. Sedangkan untuk yang sudah tuntas diberi pengayaan 

 

 

       Ambarawa,  20 Mei 2013 

Guru Mata Diklat            Peneliti 

 

 

A. Hary Purwati                       Muhimul Anam  

NIP.195603271989032001           NIM. 7101409125 
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KELOMPOK PEMERAN SIMULASI 

SIKLUS I 

KELOMPOK 1 1. ANIS SUGIYATI 

2. LIDIA ASTUTI  

3. VERRA APRILLINA 

4. APRILIA  

5. ARIFTA ANA RIZKY 

6. ASRI ASTITI 

7. AYU PUSPITA  

 

KELOMPOK II 
1. YAYUK KITRIYANI 

2. FITRI 

3. FRISKA DWI AGUSTINA  

4. GIYARNI 

5. INDRI PERTIWI 

6. MARIA GENOVEVA TITIS RUSANTI 

 

KELOMPOK III 1. MARIA ROSALIA DYAH PRAMUD 

2. NETY RETNONINGSIH  

3. RIRIS WIDHI ANGGARAENI 

4. SEMI SETYANI 

5. SENI YATI 

6.  TIAS DANIATI  

7. CYNTIA AYU DYAH K 

 

KELOMPOK  IV 1. SEPTIANA WIDI ASTUTI 

2. RATNA PUJI ASTUTI 

3. DEVI ARIYANI STYOWATI  

4. AYUK NINGSIH  

5. DANIK NUR CAHYATI  

6. RORO LINTANG RENGGANIS 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 
Perhatian siswa saat ada penjelasan dari guru. 

(visual activities)     
 

2 
Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru (oral 

activities). 
    

 

3 
Siswa aktif  menjawab pertanyaan secara bersama 

yang disampaikan oleh guru. (oral activities)      
 

4 
Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan. 

(motor activities). 
    

 

5 
Kerjasama kelompok dalam melakukan simulasi 

sesuai prosedur serta tepat waktu. ( motor activities)     
 

6 

Keberanian siswa bertanya pada guru ketika 

kesulitan melakukan tugas simulasi (emotional 

activities). 

    

 

7 
Perhatian siswa saat berlangsungnya simulasi yang 

dilakukan kelompok lain. (visual activities)     
 

8 Perhatian siswa ketika diskusi. ( listening activities)       

9 
Siswa aktif berpendapat, memberi tanggapan, dan 

saran saat diskusi. (oral activities)     
 

10 
Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

melalui motode simulasi.  (emotional activities) 
    

 

 

Penilaian: 

 

 

  Keterangan:  

      % = Persentase  

      n  = Jumlahskor yang diperoleh 

      N = Jumlah skor maksimal (Ali, 1993:43). 

 

% =  
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Lampiran   14 
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PEDOMAN PENILAIAN  

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 

Aspek yang 

diamati 

 

Kriteria Penilaian 

1. Perhatian 

siswa ketika 

ada penjelasan 

dari guru.  

(visual 

activities) 

5 Dalam mengikuti pelajaran penuh perhatian dengan fokus 

pada penjelasan guru dan memberi tanggapan atau 

pendapat. 

4 Dalam mengikuti pelajaran penuh perhatiaan dengan 

penjeasan guru tapi tidak memberi tanggapan atau 

pendapat.  

3 Dalam mengikuti pelajaran cukup perhatian tapi kurang 

fokus dengan penjelasan guru. 

2 Dalam mengikuti pelajaran kurang perhatian dan kadang 

masih ngobrol sama teman. 

1 Dalam mengikuti pelajaran tidak memperhatian.  

 

2. Siswa aktif 

menyampaika

n pertanyaan 

kepada guru.  

     (oral 

activities) 

5 Menyampaikan pertanyaan dengan jelas, benar dan tepat 

4 Menyampaikan pertanyaan dengan jelas tetapi tidak tepat.  

3 Menyampaikan pertanyaan tetapi kurang tepat 

2 Menyampaikan pertanyaan tidak jelas, benar dan tepat 

1 Tidak menyampaikan pertanyaan dengan jelas, benar dan 

tepat. 

 

3. Siswa aktif  

menjawab 

pertanyaan 

secara 

bersama yang 

disampaikan 

oleh guru. 

(oral 

activities) 

5 Selalu semangat dalam memperhatikan penjelasan guru 

danaktif  menjawab pertanyaan  

4 Selalu semangat memperhatikan penjelasan guru dan 

jarang aktif  menjawab pertanyaan 

3 Semangat dalam memperhatikan penjelasan dari guru  dan 

tidak pernah aktif mejawab pertanyaan. 

2 Kurang semangat dalam memperhatikan penjelasan dari 

guru dan tidak pernah aktif menjawab 

1 Tidak semangat dan pasif dalam KBM  
 

4. Siswa 

melakukan 

simulasi 

sesuai yang 

diperankan. 

(motor 

activities) 

5 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan, 

melakukan tugasnya dengan rapi, dan benar. 

4 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan, 

melakukan tugasnya dengan benar dan cukup rapi.  

3 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan dengan 

cukup rapi dan benar. 

2 Siswa hanya melakukan simulasi sesuai yang diperankan 

tapi tidak  benar dan  rapi 

1 Siswa tidak melakukan simulasi sesuai yang diperankan. 

 

Lampiran 15 
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5. Kerjasama 

kelompok 

dalam 

melakukan 

simulasi 

sesuai 

prosedur serta 

tepat waktu. 

    (motor         

     activities) 

5 Berinteraksi secara aktif dan bekerjasama dengan baik, 

benar dan tepat serta sesuai prosedur dan tepat waktu 

dalam proses simulasi. 

4 Berinteraksi dan bekerjasama tetapi tidak baik, benar, tepat 

dalam proses simuasi tapi sesuai prosedur.  

3 Berinteraksi tetapi belum bekerjasama dengan baik.  

2 Kurang berinteraksi dan bekerjasama dengan kelompoknya 

dalam proses simulasi.  

1 Pasif dan sulit diajak bekerjasama dalam kelompoknya 

tidak sesuia dan tidak tepat waktu. 

 

 

6. Keberanian 

siswa 

bertanya pada 

guru ketika 

kesuliatan 

melakukan 

simulasi 

(emotional 

activities) 

5 Siswa berani bertanya pada guru dengan tenang, dan serius  

ketika kesuliatan melakukan tugas simulasi serta 

mempermudah kelancaran kerja simulasi. 

4 Siswa berani bertanya pada guru dengan tenang, tapi tidak 

serius ketika kesulitan melakukan tugas simulasi. 

3 Siswa cukup berani bertanya pada guru dengan tenang tapi 

tidak serius serta tugas simulasi tidak terganggu. 

2 Siswa berani bertanya pada guru tapi tidak tenang, serius  

dan menggangu konsentrasi tugas kelompoknya  dalam 

melakukan simulasi. 

1 Siswa tidak berani bertanya ketika ada kesulitan.  

 

 

7. Perhatian 

siswa saat 

berlangsungny

a simulasi 

yang 

dilakukan 

kelompok 

lain. (visual 

activities) 

5 Siswa penuh perhatian dan fokus melihat atau mengamati 

jalanya simulasi serta mempelajari materi yang akan 

disimulasikan 

4 Siswa penuh perhatian dan fokus melihat atau mengamati 

jalanya simulasi tapi tidak mempelajari materi yang akan 

disimulasikan 

3 Siswa  memperhatikan tapi tidak fokus dalam 

memperhatikan. 

2 Siswa  kuang memperhatikan dam tidak fokus dalam 

memperhatikan. 

1 Siswa tidak memperhatikan simulasi 

 

8. Perhatian 

siswa ketika 

diskusi 

dengan guru.  

     (listening 

activities) 

5 Dalam mengikuti diskusi penuh perhatian dengan fokus  

pada diskusi dan materinya. 

4 Dalam mengikuti diskusi penuh perhatian tapi cukup fokus 

pada diskusi. 

3 Dalam mengikuti diskusi kurang perhatian dengan masih 

sibuk sendiri.  

2 Dalam mengikuti diskusi kurang perhatian dan kadang 

masih ngobrol sama teman. 

1 Dalam mengikuti diskusi tidak memperhatian dengan 

ngobrol sama teman 



137 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

 

 

Keterangan :                                                                

5. : Sangat Baik 

4. : Baik 

3. : Cukup  

2. : Tidak Baik       

1. : Sangat Tidak Baik         

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Keberanian 

siswa dalam 

aktif 

berpendapat, 

memberi 

tanggapan dan 

saran ketika 

diskusi.  

     (emotional   

activities) 

5 Siswa aktif mencoba memberi tanggapan, pendapat dan 

saran dengan jelas dan sesuai dengan materi. 

4 Siswa aktif mencoba memberi tanggapan, pendapat dan 

saran sesuai materi tapi tidak jelas. 

3 Siswa cukup aktif mencoba memberi tanggapan, pendapat 

dan saran  

2 Siswa kurang aktif mencoba memberi tanggapan, pendapat 

dan saran serta masih bingunng dengan materi. 

1 Tidak aktif berpendapat, saran, / tanggapan.  

 

 

10. Antusiasme 

siswa dalam 

mengikuti 

pembelajaran 

melalui 

motode 

simulasi.  

      (emotional  

activities) 

5 Selalu semangat dalam memperhatikan penjelasan guru 

dan aktif bertanya  

4 Selalu semangat memperhatikan penjelasan guru tetapi 

jarang bertanya. 

3 Semangat dalam mendengarkan penjelasan dari guru tetapi 

tidak berani bertanya. 

2 Kurang semangat dalam memperhatikan penjelasan guru 

dan tidak pernah bertanya. 

1 Tidak semangat dan pasif dalam KBM. 

 



138 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

 

 

 

ANALISIS HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS I 

No Responden 
ASPEK YANG DIAMATI 

JML 
% KATEGORI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R-01 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 46 92 Sangat Tinggi 

2 R-02 1 1 2 3 3 4 2 4 1 4 25 50 Rendah 

3 R-03 1 1 1 2 3 3 3 4 1 3 22 44 Rendah 

4 R-04 2 1 3 3 4 4 5 4 5 4 35 70 Tinggi 

5 R-05 3 1 1 4 4 5 5 2 1 3 29 58 Cukup 

6 R-06 5 1 5 4 3 4 5 3 5 5 40 80 Tinggi  

7 R-07 1 1 5 4 2 3 3 3 4 5 31 62 Cukup 

8 R-08 5 5 4 4 3 5 3 5 1 5 40 80 Tinggi 

9 R-09 3 4 3 2 3 5 3 3 1 5 32 64 Cukup 

10 R-10 3 1 1 3 2 2 2 4 5 4 27 54 Cukup 

11 R-11 1 1 2 3 4 3 4 3 1 3 25 50 Rendah 

12 R-12 2 1 5 2 3 5 4 5 1 3 31 62 Cukup 

13 R-13 3 1 1 3 3 4 5 5 1 4 30 60 Cukup 

14 R-14 3 5 5 4 3 5 5 5 5 5 45 90 Sangat Tinggi 

15 R-15 1 1 2 4 3 4 4 3 1 5 28 56 Cukup 

16 R-16 1 1 1 3 5 5 4 3 5 5 33 66 Cukup 

17 R-17 3 4 3 4 4 4 1 5 1 3 32 64 Cukup 

18 R-18 1 1 1 3 3 4 3 2 1 4 23 46 Rendah 

19 R-19 4 1 4 3 3 5 5 4 4 5 38 76 Tinggi  

20 R-20 3 1 4 4 3 1 1 4 1 3 25 50 Rendah  

21 R-21 1 1 4 2 3 4 1 2 1 4 23 46 Rendah  

22 R-22 1 1 2 4 3 4 4 2 1 2 24 48 Rendah 

23 R-23 5 1 4 3 4 5 4 5 1 5 37 74 Baik 

24 R-24 3 1 4 3 3 4 3 3 1 4 29 58 Cukup 

25 R-25 5 5 5 4 3 5 3 4 4 5 43 86 Sangat Tinggi 

26 R-26 1 1 2 3 5 5 3 4 1 4 29 58 Cukup 

Jumlah Skor  66 48 79 85 87 106 90 95 59 107 822 
 

 

 

 

 

 

 

Persentase (%) 50 37 60 65 66 81 70 73 45 82 63,2 

KATEGORI  R R C C C       T T T R T  C 

 

 

  Keterangan:  

% =  
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Lampiran 16 
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      % = Persentase  

      n  = Jumlahskor yang diperoleh 

      N = Jumlah skor maksimal   (Ali, 1993:43). 

 
1. Perhitungan persentase aktivitas siswa secara keseluruhan: 

% =  
822

1300
𝑥 100% 

       %  =   63,2   (Cukup)  

 

2. Perhitungan aktivitas siswa per aspek yang diamati 

Berikut ini contoh perhitungan persentase aktivitas siswa per aspek, pada aspek 

nomor satu  ,selanjutnya untuk perhitungan yang lain dihitung dengan cara yang 

sama. 

% =  
66

130
𝑥 100% 

%  =  50 (Rendah)  

 

3. Perhitungan aktivitas siswa per siswa / responden  

Berikut ini contoh perhitungan persentase aktivitas siswa pada responden nomor 

satu ( R-01) , selanjutnya untuk perhitungan yang lain dihitung dengan cara yang 

sama. 

% =  
46

50
𝑥 100% 

%  =  92 ( Sangat Tinggi)  

 

Kategori Aktivitas Belajar Siswa dalam pembelajaran menggunakan 

metode simulasi 
 

No 
 

 Interval 

 

Kategori aktivitas belajar siswa 

1  84% - 100%  Sangat Tinggi (ST) 

2 68% - 83% Tinggi (T) 

3 52% -  67% Cukup (C) 

4 36% -  51% Rendah (R) 

5 20% - 35% Sangat Rendah (SR) 

       Ambarawa, 20 Mei 2013 

Guru Mata Diklat     Observer 

 

 

 

A. Hery Purwati      Muhimul Anam 

NIP.195603271989032001   NIM.7101409125 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

SIKLUS I 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Mengkondisikan kegiatan belajar mengajar siswa    √  

2 Menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar      

3 

Kekmampuan dalam mengatur waktu yang 

disediakan untuk proses pembelajaran 

menggunakan metode simulasi. 

 √   

 

4 
Memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada 

siswa 
   √  

5. 
Memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan 

belajar mengajar. 
 √    

Jumlah Skor 15 

Persentase 60 

Kategori Cukup  

 

 

  Keterangan:  

  % = Persentase 

  n  = Jumlahskor yang diperoleh 

  N = Jumlah skor maksimal   (Ali, 1993:43). 

% =  
15

25
𝑥 100% 

%  =  60 (Cukup)  

Kategori kinerja guru dalam pembelajaran metode simulasi 

 

No 

 

 Interval 
 

Kategori Kinerja Guru 

1  84% - 100%  Sangat baik (SB) 

2 68% - 83% Baik (B) 

3 52% -  67% Cukup(C) 

4 36% -  51% Kurang (K) 

5 20% - 35% Sangat kurang (SB) 

                           Ambarawa,  20 Mei 2013 

         Kepala Sekolah                                                 Observer 

 

         Dra. Widyantari        Muhimul Anam  

         NIY.6507391               NIM. 7101409125 
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No. Aspek yang 

diamati 

 Kriteria penilaian 

1. 
Mengkondisikan 

kegiatan belajar 

siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. =  Guru tidak mengkondisikan kegiatan belajar 

2. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar siswa tapi 

hanya terpusat di depan kelas. 

3. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar tetapi suasana 

kelas belum kondusif, masih ada siswa yang tidak 

memperhatikan dan masih gaduh.  

4. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar siswa secara 

menyeluruh. 

5. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar siswa secara 

menyeluruh sehingga siswa terfokus pada kegiatan 

pembelajaran 

 

 

2. Menyiapkan alat, 

sumber dan 

perlengkapan 

belajar  

1. = Guru tidak menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan 

belajar. 

2. = Guru sedikit menyiapkan alat, sumber dan 

perlengkapan.  

3. = Guru menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan 

belajar tetapi belum lengkap atau kurang. 

4. = Guru menyediakan alat, sumber dan perlengkapan 

sudah lengkap. 

5. = Guru menyediakan alat, sumber dan perlengkapan 

sudah lengkap serta maksimal dalam penerapanya. 

 

3. Kemampuan guru 

dalam mengatur 

waktu yang 

disediakan untuk 

proses 

pembelajaran 

1. =Guru tidak mampu mengatur waktu pembelajaran 

2. = Guru belum mampu dalam mengatur pembelajaran 

dengan baik atau maksimal.  

3. = Guru sudah mampu akan tetapi belum maksimal 

4. = Guru  sudah mampu dalam mengatur waktu yang 

disediakan untuk proses pembelajaran akan tetapi masih 

ada sedikit kekurangan. 

5. = Guru  mampu mengatur waktu yang disediakan untuk 

proses pembelajaran secara maksimal sesuai aktivitas 

yang direncanakan. 

 

 

 PEDOMAN PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU  

SIKLUS I 
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Keterangan :                                                                

5 : Sangat Baik 

4 : Baik 

3 : Cukup  

2 : Kurang       

1 : Sangat Kurang         

 

 

 

4. Memberikan 

bantuan dan 

bimbingan belajar 

kepada siswa 

1. = Guru tidak membimbing dan memberikan bantuan 

kepada siswa dalam melakukan tahapan simulasi belajar.  

2. =  Guru  membimbing dan memberikan bantuan kepada 

siswa dalam melakukan tahapan simulasi tetapi belum 

tepat dan benar.  

3. = Guru membimbing dan memberikan bantuan dengan 

tepat dan benar tetapi belum maksimal. 

4. = Guru membimbing dan memberikan bantuan   dengan 

tepat dan benar serta  maksimal. 

5. Guru membimbing dan memberikan bantuan   dengan 

tepat dan benar sesuai prosedur serta  maksimal. 

 

5. Memberikan 

motivasi dan 

penguatan dalam 

kegiatan belajar 

mengajar 

1. = Guru tidak memberikan motivasi dan penguatan 

selama pembelajaran. 

2. = Guru memberikan motivasi dan penguatan hanya pada 

awal pembelajaran. 

3. = Guru memberikan motivasi dan penguatan hanya pada 

tengah proses pembelajaran 

4. = Guru memberikan motivasi dan penguatan pada akhir 

pembelajaran. 

5. = Guru memberikan motivasi dan penguatan selama 

proses pembelajaran di awal, proses dan dikhir 

pembelajaran dengan maksimal. 
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KISI - KISI SOAL EVALUASI SIKLUS I 

Keterangan : 

C1 : Ingatan    C4 : Analisis       

C2 : Pemahaman  C5 : Sintesis 

C3 : Penerapan   C6 : Penilaian 

No 
Indikator Pencapaian Kompetensi                     

Aspek Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Memahami pengertian surat masuk 

dan surat keluar 
 1, 14  

 
 

  

2 

2 
Mengetahui dan memahami 

Prosedur/alur penanganan surat 

masuk menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali 

 

10,15,19, 

23 

1,2,4,6,8,

9,12,13, 

18,21,22,

24, 

25 

5, 
16 

  

19 

Jumlah Soal 21 

Lampiran 19 
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 SOAL EVALUASI SIKLUS I 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Masehi PSAK Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Menangani Surat atau Dokumen Kantor 

Kelas/Semester  : XI/2 

Pokok bahasan  : Menangani Surat Masuk dan Surat Keluar 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 40 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan : 

A. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan.  

B. Tuliskan nama, nomor induk siswa, kelas, dan mata ujian pada lembar jawaban. 

C. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda  silang 

(X) pada huruf  a, b,c, d atau e pada lembar jawaban yang tersedia. 

D.  Jika ada jawaban yang dianggap salah dan ingin memperbaiki maka coretlah 

jawaban yang salah tersebut dengan dengan dua garis (   a   ),  kemudian berilah 

tanda silang pada jawaban yang anggap anda betul. 

E. Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali.  

 

1. Dalam  penanganan surat, surat dibuat atau diciptakan oleh organisasi  

dengan sistem dan tujuan tertentu yang diserahkan ke oraganisasi lain 

merupakan … 

d. Surat masuk   d.   Surat Keluar 

e. Surat Pribadi    e.   Surat penting 

c.   Surat dinas    

2. Buku yang digunakan untuk penyampaian/pengiriman/pendistribusian 

suRat kepada orang/pihak yang berada diluar perusahaan atau organisasi 

adalah buku … 

c. Agenda                            d. Dispossisi 

d. Ekspedisi ekstern    e.  Ekpedisi intern 

e. Kartu kendali 

3. Tugas pengarah yang pertama dilakukan dalam menangani surat masuk 

menggunkan buku agenda , adalah… 

a. Meneliti kebenaran surat  

b. Memberikan langsung ke unit pengolah 

c. Menyertakan surat lembar disposisi 

d. Mencatat surat  

e. Memberikan ke arsiparis setelah mencatat surat 

4. Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku 

agenda adalah … 

a. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengarahan 

surat – pengolahan surat – penyimpanan surat.  

b. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengolahan 

surat – pengarahan surat – penyimpanan surat.    
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c. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengarahan 

surat – penyimpanan surat – pengolahan surat. 

d. Penerimaan surat – pencatatan surat –penyortiran surat – pengarahan 

surat – pengolahan surat – penyimpanan surat.  

e. Penerimaan surat– pengarahan – penyortiran surat – pencatatan surat 

surat – pengolahan surat – penyimpanan surat.  

5. Dalam prosedur surat masuk sistem kartu kendali, setelah surat dicatat 

dengan kartu kendali rangkap tiga. Surat beserta kartu kendali I , II dan III 

diserahkan kepada … 

a. Pengarah surat     d. Sekretaris  

b. Penata arsip     e. Pimpinan 

c. Unit pengolah      

6. Buku yang digunakan secara khusus untuk mencatat surat – surat masuk 

dalam penanganan menggunakan buku agenda disebut… 

a. Buku agenda masuk d.  Buku verbal 

b. Buku ekspedisi e.  Buku registrasi 

c. Buku arsip  

7. Dalam prosedur penanganan surat, di bawah ini yang bukan tujuan dari 

penyortiran surat adalah… 

a. Mengetahui volume surat yang masuk  

b.  Mempermudah pengawasan  

c. Mengetahui banyaknya suratyang masuk 

d. Mengetahui isi surat  

e. Mengetahui prioritas penanganan.  

8. Alat yang digunakan untuk mempermudah dalam memisahkan surat-surat 

masuk  adalah… 

a. Stopmap      d. filling cabinet 

b. Kotak sortir    e. Map gantung 

c. Kotak  brangkas  

9. Terdapat surat lamaran kerja atas nama Drs. Bambang Purnomo. Jika surat 

dicatat dengan menggunakan sistem kartu kendali, pengisian yang paling 

tepat di kolom pengolah adalah …  

 a.   Drs. Bambang Purnomo     

b. Lamaran kerja      

c. Kepala bagian kepegawean 

d. Bagian kepegawean 

e. Penata arsip 

10. Apabila lampiran pada surat masuk berupa surat-surat berharga, langkah 

yang paling tepat dilakukan  petugas agendaris adalah … 

a. Menyimpan jadi satu dengan surat yang bersangkutan  

b. Menyerahkan lampiran tersebut ke pada pimpinan 

c. Memisahkan lampiran dari surat dan dicatat dalam daftar sendiri 

d. Membubuhkan cap pada surat tersebut 

e. Melakukan pencatatn dalam buku agenda 

11. Semua surat yang diterima oleh suatu organisasi, seperti lembaga atau 

instansi disebut … 

a. Surat masuk     d. Surat biasa 
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b. Surat keluar     e. Surat rahasia 

c. Surat penting  

12. Dalam penanganan surat, yang perlu diperhatikan dalam  kelengkapan 

surat adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Kesesuaian nomor surat dengan nomor amplop 

b. Kesesuaian antar alamat dalam dengan alamat sampul 

c. Apakah lampiranya sudah cocok  

d. Menyertakan surat terlebih dahulu apabila perihalnya berhubungan 

e. Kesesuai bentuk surat dengan bentuk amplop 

13. Penanganan surat masuk  sistem kartu kendali: 

6. Penerima surat  

7. Pencatat surat  

8. Pengarah surat 

9. Unit penyimpanan surat /kearsipan 

10. Unit pengolah  

Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem kartu 

kendali yang benar adalah … 

a. 1,3, 4, 5, dan 2    c.   1,2, 3,5, dan 4 

b. 1, 2, 3, 4, dan 5    d.   1,5,2,3 dan 4 

c. 1,3,2,5, dan 4 

14. Di lembar kartu kendali, pada kolom pengolah diisi dengan nama … 

a. Nama penerima surat masuk   d. Nama pencatat surat  

b. Nama unit pengolah surat   e. Nama unit kearsipan 

c. Nama pengolah dalam suatu unit kerja 

15. Dalam prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali, setelah 

pengarah surat sudah selesai melaksanakan tugasnya maka surat diberikan 

kepada … 

a. Penerima surat     d. Unit kearsipan 

b. Pencatat surat     e.  Pimpinan  

c. Unit pengolah surat  

16. Tugas unit pengolah pada surat masuk dengan menggunakan buku agenda 

setelah menerima surat, meneliti surat, dan kebenaran disposisi maka 

selanjutnya adalah … 

a. Menyerahkan ke arsiparis  

b. Menyimpan surat  

c. Menyimpan disposisi 

d. Memaraf  buku ekspedisisi inte 

e. Dilanjutkan ke pengarah  

17. Setelah surat dikeluarkan dari sampulnya, sebelum dicatat dalam buku 

agenda yang terlebih dahulu dilakukan pada surat tersebut adalah … 

a. Membubuhkan cap agenda    

b. Menyerahkan ke pengarah  

c. Menyimpan surat  

d. Melampirkan lembar pengantar kartu kendali  

e. Menyortir surat  

18. Dalam penanganan surat masuk dengan menggunakan buku agenda yang 

bertugas dalam memeriksa kelengkapan surat adalah … 
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a. Agendaris     d. Pengolah surat 

b. Penerima surat     e. Pengantar surat  

c. Penyimpan surat/ penata arsip 

19. Pada format tabel dibawah ini, merupakan format tabel pada lembar … 
Indeks :   Rahasia: 

Penting: 

Biasa    : 

Kode :                                         Tanggal penyelesaian: 

Tanggal          : 

Asal                : 

Isi ringkasan  : 

Intruksi / informasi  Diteruskan kepada:  

1….. 

2….. 

Sesudah dipergunakan harap segera kembalikan:  

Kepada  :  

Tanggal : 

a. Disposisi    d. Pengantar surat rahasia  

b. Ekpedisi     e. Pengantar surat penting 

c. Pengantar surat biasa  

20. Setelah arsiparis menerima kartu kendali II yang sudah diparaf , dan 

menyimpanya pada kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat masih 

dalam proses. Setelah surat selesai diproses maka kartu kendali II ditukar 

dengan kartu kendali III yang berada di… 

a. Pengirim surat     d. Pengarah surat  

b. Pencatat surat     e. Penerima surat  

c. Unit pengolah surat  

21. Di bawah ini ada contoh kartu kendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar kartu kendali di atas, No. 9 diisi… 

a. Tanggal yang tertera dalam surat            d. Tanggal pembuatan surat  

b. Tanggal penerimaan atau pengiriman     e. Tanggal penyimpanan 

c. Tempat tanggal surat diterima  

 

***   SELAMAT  MENGERJAKAN   *** 

 

Indeks – Subyek               (1) 

 

  

                ( 2) 

Kode : 

Tanggal  :  (3) 

No Urut  : 

M/K       : 

Perihal         : (4) 

 

Isi Ringkas   : (6) 

Lampiran     :  (7) 

Dari             :   (8) Kepada   : (12)  

Tanggal    :       (9)                                      No Surat  : (11) 

Pengolah  :       (10) Paraf : 

 (13) 
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KUNCI JAWABAN 

 UJI COBA SOAL EVALUASI SIKLUS I  

 

1. D 11. A 

2. B 12. E 

3. A 13. C 

4. C 14. C 

5. A 15. C 

6. A 16. D 

7. D 17. A 

8. B 18. A 

9. D 19. A 

10. B 20. C 

 21. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran  21 



149 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

 

 

HASIL EVALUASI SIKLUS I 

KELAS XI AP SMK MASEHI PSAK AMBARAWA 
 

No NAMA B S NILAI KETERANGAN 

1 Anis Sugiyati 18 3 85.7 Tuntas 

2 Aprilia  11 10 52.3 Tidak  Tuntas 

3 Arifta Ana Rizky 13 8 62 Tidak Tuntas  

4 Asri Astiti 16 5 76 Tuntas 

5 Ayu Puspita  16 5 76 Tuntas 

6 Ayuk Ningsih  17 4 81 Tuntas 

7 Cyntia Ayu Dyah K 16 5 76  Tuntas 

8 Danik Nur Cahyati 17 4 81 Tuntas 

9 Devi Ariyani Styowati 16 5 76 Tuntas 

10 Fitri 17 4 81  Tuntas 

11 Friska Dwi Agustina  11 10 52.3 Tidak Tuntas 

12 Giyarni 16 5 76 Tuntas 

13 Indri Pertiwi 16 5 76 Tuntas  

14 Lidia Astuti 17 4 81  Tuntas 

15 Maria Genoveva Titis Rusanti 13 8 62  Tidak Tuntas 

16 Maria Rosalia Dyah Pramud 16 5 76 Tuntas 

17 Nety Retnoningsih  16 5 76 Tuntas 

18 Riris Widhi Anggaraeni 16 5 76 Tuntas 

19 Roro Lintang Rengganis 17 4 81 Tuntas 

20 Ratna Puji Astuti 12 9 57 Tidak Tuntas  

21 Semi Setyani 12 9 57 Tidak Tuntas 

22 Seni Yati 14 7 66.6 Tidak Tuntas 

23 Septiana Widi Astuti 16 5 76 Tuntas  

24 Tias Daniati 16 5 76 Tuntas 

25 Verra Aprillina 17 4 81  Tuntas 

26 Yayuk Kitriyani 16 5 76 Tuntas 

 Nilai Tertinggi 85,7 

  Nilai Terendah 52,3 

  Rata-rata 72,8 

  Ketuntasan Klasikal 73% 

                                                                                                         Ambarawa, 22 Mei 2013 

  Guru Mata Diklat            Peneliti   

 

 

B. Hary Purwati     Muhimul Anam 

NIP.19731122006042004   NIM 7101409125 
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1. Menghitung Nilai Siswa 

 Rumus :                           

 

 

Keterangan: 

S : Nilai yang dicari 

R : Jumlah soal yang dijawab benar 

N  : Skor maximum dari tes tesebut (Purwanto , 2009:112)  

Perhitungan : 

Berikut ini contoh perhitungan nilai pada responden nmor 1, selanjutnya untuk 

perhitungan responden yang lain dihitung dengan cara yang sama 

 Responden 01 : 

 𝑆 =  
18

21
𝑥 100    

 S =  85,7     ( Tuntas) 

KKM yaitu 73,  maka hasil perhitungan nilai untuk responden satu sudah   

mencapai ketuntasan.  

 

2. Menghitung Nilai Rata-rata 

 

 

 

Keterangan: 

X    =  Rata-rata (mean) 

 𝑋 = Jumlah nilai seluruh skor  

𝑁    = Banyaknya subjek     

(Sudjana, 2009:109). 

𝑋 =   
1892,9

26
 = 72,8  

 

3. Menghitung Ketuntasan Belajar  Secara Klasikal  

 

 

 

             

  P = 
19

26
× 100 = 73% 

 ( Daryanto, 2011:192)  

 

 

 𝑆 =  
𝑅

𝑁
𝑥 100 

𝑋 =   
 𝑋

𝑁
 

P =
 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 
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LEMBAR MATERI SIMULASI  

 

1. Prosedur atau alur menangani surat masuk dengan menggunakan buku 

agenda.  

1. Penerimaan surat ( Penerima surat )  

Tugas penerima surat adalah mengumpulkan dan menghitung setiap surat 

masuk, meneliti ketepatan alamat pengirim, menandatangani bukti 

penerimaan surat, dan jika sudah selesai langsung diserahkan kepada 

penyortir surat.  

2. Penyortiran surat ( Penyortir surat )  

    Kegiatanya yaitu memisah-misahkan atau mengelompokan surat sesuai   

dengan jenisnya dan surat dicatat dalam buku penerimaan surat sesuai 

jenis suratnya.  Kemudian jika sudah selesai surat diserahkan kepada 

pencatat surat atau agendaris.  

3. Pencatatan surat (Agendaris).  

Tugas agendaris adalah menerima semua surat dari penerima surat, 

membuka sampul surat, membubuhkan cap agenda, memeriksa 

kelengkapan surat, membaca surat, mencatat surat dalam buku agenda dan 

menyampaikan surat disertai lembar disposisi kepada pengarah surat.  

4. Pengarah atau penerus surat ( Pengarah surat ). 

    Setelah menerima surat beserta disposisi, kemudian surat diteliti, surat 

diserahkan kepada tata usaha unit pengolah disertai lembar disposisi yang 

telah diberi keterangan kepada siapa dan tindak lanjut sesuai dengan 

Lampiran  23 



152 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

kepentingan isi surat. Dari tata usaha unit pengolah, pengarah menerima 

tanda terima melalui buku ekspedisi intern.   

5. Unit Pengolah ( Pengolah ) 

a. Tata uasaha unit pengolah menerima, meneliti surat dan melihat 

kebenaran disposisi, memberi paraf buku ekspedisi intern untuk tanda 

bukti bahwa surat sudah diterima dan menyampaikan surat kepada 

pimpinan.  

b. Pimpinan menerima surat dan lembar disposisi, memberi keterangan 

pada disposisi serta memberikan disposisi kepada pelaksana pengolah 

untuk ditindaklanjuti. Jika pimpinan sudah menuliskan intruksinya di 

disposisi, kemudian disampaikan kepada seseorang sesuai catatan 

disposisi, jika yang dimagsud kepada banyak orang maka surat tersebut 

digandakan terlebih dahulu. Jika proses sudah selesai maka surat 

tersebut diserahkan kepada penyimpan surat (Arsiparis). 

6. Penyimpanan surat (Arsiparis).  

Jika proses surat sudah sampai pada tujuan surat maka surat tersebut 

diserahkan kepada arsiparis apabila surat tersebut butuh untuk disimpan. 

Penyimpanan merupakan kegiatan menyimpan surat dengan menggunakan 

sistem kearsipan yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan.   

2. Prosedur atau alur menangani surat masuk dengan sistem kartu kendali  

6. Penerimaan surat ( Penerima surat ) 

Tugas penerima surat antara lain: menerima surat, memeriksa kebenaran 

alamat surat, menandatangani pada buku ekspedisi, menyortiran surat, 

memeriksa kelengkapan surat, serta membubuhi cap dan tanggal pada 

surat. Kemudian menyerahkan ke pencatat surat. 
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7. Pencatatan surat ( Pencatat surat) 

Meneria semua surat dari penerima surat, mencatat surat dalam kartu 

kendali rangkap tiga kecuali kolom indeks dan pengolah, menyampaikan 

surat disertai kartu kendali rangkap tiga kepada pengarah surat.  

8. Pengarahan atau pengendalian surat (pengarah).  

Pengarah menerima surat dari pencatat surat, dengan disertai kartu kendali 

rangkap tiga maka selanjutnya adalah: 

c. Menerima surat yang dilampiri tiga kartu kendali, mengarahkan surat, 

mengisi kolom indek, kode dan pengolah pada kartu kendali.  

d. Mengambil kartu kendali 1 yang berwarna putih untuk disimpan 

dikotak kartu kendali dan meneruskan kartu kendali kepada 2 dan 3 ke 

unit pengolah.  

9.  Unit pengolah (Pengolah). 

4. Tata usaha unit pengola 

e. Menerima surat dan kartu kendali  I dan III serta memarafnya bahwa 

surat sudah diterima dan mengembalikan kartu kendali II untuk 

diteruskan kepada penata arsip dan kartu kendali  III melekat pada 

surat.  

f. Menyerahkan surat dan kartu kendali III disertai lembar disposisi  I 

dan II kepada pimpinan.  

g. Menerima kembali surat, kartu kendali, dan dua lembar disposisi 

yang telah diisi pimpinan unit pengolah,  

h. Menyimpan sementara  kartu kendali III dan lembar disposisi yang 

ke II 

i. Menyampaikan surat beserta lembar disposisi I pada pengolah 
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5. Pimpinan  

c. Menerima surat, kartu kendali 3 jika surat penting dan menerima 

lembar pengantar I dan II jika surat biasa dan rahasia, semuanya 

disertai lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha unit pengolah dan 

mengisi lembar disposisi untuk menindak lanjuti.  

d. Menyerahkan surat, kartu kendali 3 untuk surat penting dan lembar 

pengantar I dan II unutk surat biasa dan rahasia, kemudian 

menyerahkan  lembar disposisi kepada tata usaha unit pengolah. 

6. Pelaksana / pengolah 

Menerima surat  berikut lembar disposisi 1 pimpinan dari tata usaha 

unit pengolah, dan melaksanakan intruksi disposisi dan penyerahkan 

lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengolah.  

10. Penyimpanan atau penataan arsip ( Arsiparis ).  

d. Menerima kartu kendali II yang sudah diparaf TU dan disimpan di 

kotak kartu kendali sebagai bukti surat sedang di proses di unit 

pengolah.  

e. Menerima surat yang sudah di proses di unit pengolah dan menukar 

kartu kendali II dengan kartu kendali III dan penyimpanan dengan 

sistem tertentu. 

3. Prosedur atau alur menangani surat keluar dengan sistem buku agenda  

8. Membuat konsep ( Konseptor ) 

Dalam membuat konsep bisa dilakukan secara sentralisasi dan 

desentralisasi. Konsep surat bisa dilakuan oleh pimpinan dan bisa juga 

oleh seseorang yang ditunjuk (konseptor).  

9. Persetujuan konsep ( Pimpinan ) 
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Jika konsep surat dibuat oleh konseptor maka perlu ada persetujuan 

pimpinan memeriksa konsep apakah sudah sesuai atau perlu diperbaiki, 

jika sudah benar maka pimpinan akan memberi paraf atau tanda tangan 

pada konsep tersebut.  

10. Mengagendakan surat ( Agendaris ) 

Konsep surat yang sudah mendapat persetujuan pimpinan maka akan 

dicatat di buku agenda keluar (buku verbal) dan mencatat nomor pada 

buku agenda sebagai nomor surat yang akan dikirim.  

11. Pengetikan konsep surat ( Pengetik surat )  

Jika sudah mendapat nomor surat maka konsep diserahkan ke  pada 

petugas pengetik surat untuk mengetik surat. Sebelum diketik petugas 

pengetik terlebih dahulu membaca konsep surat untuk mengetahui hal-hal 

yang mungkin kurang jelas, kalo sudah jelas barulah diketik dengan baik 

dan rapi.   

12. Pemeriksaan pengetikan ( Pengetik atau Konseptor ) 

Pemeriksaan bisa dilakukan oleh pengetik ataupun oleh konseptor. 

Sebelum surat di cetak maka perlu adanya pemeriksaan terhadap 

pengetikan surat untuk menghindari kesalahan dalam pengetikan. Maka 

selajutnya dilakukan penanda tanganan surat oleh pihak yang bertanggung 

jawab sesuai isi surat pada nama terang, pemberian cap dinas, melipat 

surat, dan penyampulan surat dengan diberi keterangan nomor surat, cop 

surat, dan stempel.  

13. Pengiriman surat (petugas pengirim surat / kurir) 

Jika proses prosedur pengurusan surat sudah selesai maka surat diberikan 

pada bagian pengiriman surat untuk dikirim. Pengiriman bisa langsung 
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ataupun melalui pos. Sebelum surat dikirim maka dicatat terlebih dahulu 

dalam buku ekspedisi ekstern sebagai tanda terima pengiriman surat.  

14. Penyimpanan surat ( Arsiparis )   

Surat yang asli dikirim kepada alamat yan di tuju. Sedangkan lember ke-2 

tembusan akan disimpan sebagai arsip oleh arsiparis. Penyimpanan dengan 

menggunakan sistem tertentu sesuai yang sudah ditetapkan oleh organisasi 

atau perusahaan.  

7. Prosedur atau alur menangani surat keluar dengan sistem kartu kendali 

7. Unit Pengolah  

 Pembuat konsep surat ( Pimpinan / konseptor ) 

Pembuatan konsep surat bisa dilakukkan oleh pimpinan langsung atau 

seseorang yang ditunjuk pimpinan untuk membuat konsep surat 

(konseptor) dan disetujui oleh pimpinan.  

 Pengetik surat ( Petugas pengetik surat ) 

Pengetikan dilakukan oleh juru ketik dengan dua rangkap (lembar pertama 

kertas HVS asli dan kedua kertas dorslag). Setelah diketik surat diperiksa  

dan jika sudah benar maka pimpinan membubuhkan paraf dan kemudian 

menyerahkan surat ke agendaris. 

8. Pencatatan surat ( Pencatat surat ) 

a. mencatat penerimaan surat  dan melampiri surat untuk surat penting 

dengan kartu kendali rangkap tiga (putih, biru, merah). 

b. Mengisi kartu kendali, kecuali kolom indeks atau subjek, dan kode.  

c. Kemudian memberi nomor urut.  

9. Pengarah surat ( Pengarah surat) 
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b. Menerima surat dari pencatat, kemudian mengisi kolom indeks, subjek 

dan kode dan mengambil 1 kartu kendali (warna putih) untuk 

disimpan pada lembar kartu kendali.  

10. Pengirim surat ( Petugas pengirim surat ) 

d. Menerima surat asli dan tindasan dan kartu kendali II dan III dari 

pengarah dan membubuhkan stempel pada surat asli dan tindasan. 

e. Melipat dan memasukan dalam amplop. 

f. Surat lembar ke-2 dan kartu kendali III diteruskan kepada kepala tata 

usaha pengolah untuk disimpan sementara, sedangkan kartu kendali II 

diteruskan pada penata arsip (arsiparis).  

11. Penyimpan surat / penata arsip ( Arsiparis ).  

Menerima kartu kendali II yang sudah diparaf pengola dan menyimpan 

pada kotak kartu kendali sebagai bukti surat masih berada pada unit 

pengolah. Jika surat sudah inaktif  di pengolah maka surat dan kartu 

kendali III akan diserahkan pada arsiparis dan arsiparis menyerahkan karu 

kendali II kepada unit pengolah. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

SIKLUS II  

NAMA 

SEKOLAH 

: SMK Masehi PSAK Ambarawa 

Mata Pelajaran : Menangani surat atau dokumen kantor  

Standar 

Kompetensi 

: 6. Menangani surat atau dokumen kantor  

Kompetensi Dasar   : 6.3 Menangani surat masuk dan surat keluar  

Indikator :      - 

        

      - 

        

Mengetahui dan memahami prosedur/alur  

penanganan surat keluar dengan menggunakan 

buku agenda.  

Mengetahui dan memahami prosedur/alur  

penanganan surat keluar dengan menggunakan 

sistem kartu kendali.  

Alokasi Waktu : 5 x 45 Menit 

A. Tujuan Pembelajaran 

4. Siswa dapat mengetahui dan memahami prosedur/alur penanganan surat 

keluar dengan menggunakan buku agenda. 

5. Siswa dapat mengetahui dan memahami prosedur/alur penanganan  surat 

keluar dengan menggunakan sistem kartu kendali.  

B. Materi Ajar 

4. Prosedur atau alur penanganan surat keluar menggunakan buku agenda. 

5. Prosedur atau alur penanganan surat keluar menggunakan sistem kartu 

kendali. 

C. Metode Pembelajaran 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Diskusi  

4. Simulasi ( Simulation ) 

Lampiran 24 
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5. Langkah-langkah pembelajaran 

Pertemuan 1 

Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode Karakter 

 

4. Pendahuluan 

- Guru menyampaikan hasil Evaluasi 

Kerja Siswa pada siklus I. 

- Guru memberikan motivasi untuk 

pembelajaran pada siklus II dengan 

bantuan media power point.  

- Guru menyampaikan tujuan dan 

manfaat dari materi menangani surat 

keluar dengan buku agenda dan sistem 

kartu kendali dengan bantuan media 

power point.  

- Guru menjelaskan motode 

pembelajaran yang akan diterapkan,  

dengan bantuan media power point.  

- Guru memberikan apersepsi gambaran 

mengenai materi menangani surat 

surat keluar dengan buku agenda dan 

kartu kendali yang dikaitkan dengan 

pengetahuan sebelumnya.  

 

5. Kegiatan inti 

 Eksplorasi :  

- Guru memberikan gambaran 

simulasi dan penjelasan materi 

yang akan disimulasikan yaitu 

prosedur atau alur penanganan 

     

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 
Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan  

Simulasi 

 

 

 

 Keberanian 

 Kecermatan 

 Tanggung 

jawab 

 Percaya diri 

 Kritis 

 Menghargai 

 saling 

membantu 

 Disiplin  
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surat keluar dengan menggunakan 

buku agenda dan sistem kartu 

kendali dengan bantuan media 

power point.  

- Guru membentuk pemain yang 

akan memainkan simulasi dengan 

membagi siswa dalam 4 kelompok, 

setiap kelompok terdiri dari 6 – 7 

siswa (pembagian kelompok 

berdasar pada siklus I dengan 

merotasi peran di dalam kelompok)  

dan waktu setiap kelompok 15 

menit dalam memainkan simulasi.  

- Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang simulasi dan 

meteri.  

 Elaborasi : 

- Kelompok siswa atau kelompok  

pemain simulasi secara bergantian 

memainkan simulasi materi 

prosedur atau alur penanganan 

surat keluar  dengan menggunakan 

buku agenda. 

-  Guru membimbing dan 

mengawasi jalanya proses simulasi 

yang dilakukan kelompok siswa. 

- Kelompok lainya mempehatikan 

dengan penuh perhatian.  

- Guru memberikan bantuan kepada 

pemeran yang mendapat kesulitan. 

- Guru menghentikan simulasi pada 

saat puncak untuk mendorong 
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siswa berpikir dalam 

menyelasaikan masalah yang 

sedang disimulasikan.  

 Konfirmasi :  

- Guru memberikan umpan balik 

positif dan memberikan penguatan 

pada siswa. 

- Guru memberikan kesempatan 

siswa untuk bertanya. 

- Guru mencoba melemparkan 

pertanyaan kepada siswa secara 

lisan tentang materi yang sudah 

disimulasikan. 

 

6. Penutup 

- Guru memberikan arahan kepada 

siswa tentang jalanya simulasi dan 

materi yang disimulasikan 

- Guru merumuskan kesimpulan 

tentang materi yang sudah 

disimulasikan. 

- Guru menyampaikan pembelajaran 

dilanjutkan pertemuan yang akan 

datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 
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Pertemuan II 

Kegiatan 
Waktu 

(menit) 
Metode Karakter 

4. Pendahuluan 

- Guru memeriksa kehadiran siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

- Guru memberikan motivasi atau 

semangat untuk pertemuan ke II 

dengan bantuan media power point.  

- Guru menjelaskan metode yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran 

dengan bantuan media power point.  

- Guru memberikan apersepsi berupa 

memberikan gambaran simulasi 

mengenai materi menangani surat 

keluar dengan sistem kartu kendali 

yang dikaitkan dengan pengetahuan 

sebelumnya.  

 

5. Kegiatan inti 

 Eksplorasi :  

- Guru memberikan gambaran 

simulasi dan penjelasan materi 

yang akan disimulasikan yaitu 

prosedur atau alur penanganan 

surat keluar dengan menggunakan 

sistem kartu kendali dengan 

bantuan media power point.  

- Guru menyiapkan kelompok yang 

dibentuk dipertemuan sebelumnya 

agar siap-siap  untuk melakukan 

     

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ceramah 

dan  

Simulasi 

 

 

 

 

 Keberanian 

 Kecermatan 

 Tanggung 

jawab 

 Percaya diri 

 Kritis 

 Menghargai 

 saling 

membantu 

 Disiplin  
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simulasi dan waktu setiap 

kelompok 15 menit dalam 

memainkan simulasi.  

- Memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang simulasi dan 

materi. 

 Elaborasi : 

- Kelompok siswa atau kelompok  

pemain simulasi secara bergantian 

memainkan simulasi materi   

prosedur atau alur penanganan 

surat keluar dengan menggunakan 

sistem kartu kendali. 

- Guru membimbing dan mengawasi 

jalanya proses simulasi.  

- Kelompok lainya mempehatikan 

dengan penuh perhatian.  

- Guru memberikan bantuan kepada 

pemeran yang mendapat kesulitan. 

- Guru menghentikan simulasi pada 

saat puncak untuk mendorong 

siswa berpikir dalam 

menyelasaikan masalah yang 

sedang disimulasikan.  

 Konfirmasi :  

- Guru memberikan umpan balik 

positif dan penguatan pada siswa.   

- Guru memberi kesempatan siswa 

untuk bertanya. 

- Guru mencoba melemparkan 

pertanyaan secara lisan tentang 

materi yang sudah disimulasikan. 
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6. Penutup 

- Guru bersama siswa melakukan 

diskusi baik tentang jalanya 

simulasi dan materi yang 

disimulasikan dan mendorong 

siswa agar dapat memberikan  

kritik, saran dan tanggapan. 

- Guru merumuskan kesimpulan 

tentang materi yang sudah 

disimulasikan.  

 

- Melakukan tes evaluasi penilaian 

- refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara 

konsisten dan terprogram. 

- Refleksi terkait metode dan materi 

yang diterapkan.  

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

     45’ 

 

 

 

 

 

Ceramah 

dan 

Tanya 

jawab 

 

6. Media/Alat 

 Paper clip, stempel, stamp pad dan komputer.   

 Lembar disposisi, lembar konsep, amplop, dan contoh-contoh surat.  

 Kartu kendali, Stop map, dan buku agenda.  
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7. Sumber Belajar 

a. Modul “Sejahtera” menangani surat atau dokumen kantor (Mail Haindling) 

Semarang : Cahaya Mentari. 

b. Sri Endang dkk. 2012. Modul “Menangani surat atau dokumen kantor untuk 

SMK dan MAK”. Jakarta : Erlangga.  

8. Penilaian 

1. Jenis tagihan : Tes Tertulis. 

Teknik : Evaluasi tindakan. 

Bentuk instrumen : Pilihan ganda (terlampir).  

Tindak lanjut : 

a. Untuk peserta didik yang tidak tuntas diberi remidi 

b. Sedangkan untuk yang sudah tuntas diberi pengayaan 

 

      Ambarawa, 27 Mei 2013 

Guru Mata Diklat          Peneliti 

 

B. Hary Purwati                     Muhimul Anam  

NIP.195603271989032001          NIM. 7101409125 
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KELOMPOK PEMERAN SIMULASI 

SIKLUS II 

 

KELOMPOK 1 8. DANIK NUR CAHYATI 

9. FITRI 

10. FRISKA DWI AGUSTINA  

11. GIYARNI 

12. INDRI PERTIWI 

13. LIDIA ASTUTI 

14. MARIA GENOVEVA TITIS 

RUSANTI 

 

KELOMPOK II 
1. ANIS SUGIYATI 

2. APRILIA  

3. ARIFTA ANA RIZKY 

4. ASRI ASTITI 

5. AYU PUSPITA  

6. AYUK NINGSIH  

 

KELOMPOK  IV 1. SEPTIANA WIDI ASTUTI 

2. TIAS DANIATI 

3. VERRA APRILLINA 

4. YAYUK KITRIYANI 

5. RATNA PUJI ASTUTI 

6. DEVI ARIYANI STYOWATI  

7. CYNTIA AYU DYAH K  

 

KELOMPOK III 1. MARIA ROSALIA DYAH PRAMUD 

2. NETY RETNONINGSIH  

3. RIRIS WIDHI ANGGARAENI 

4. RORO LINTANG RENGGANIS 

5. SEMI SETYANI 

6. SENI YATI 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 25 



167 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 
Perhatian siswa saat ada penjelasan dari guru. 

(visual activities) 
    

 

2 
Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru (oral 

activities).     
 

3 
Siswa aktif  menjawab pertanyaan secara bersama 

yang disampaikan oleh guru. (oral activities). 
    

 

4 
Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan. 

(motor activities).  
    

 

5 
Kerjasama kelompok dalam melakukan simulasi 

sesuai prosedur serta tepat waktu. (motor activities).     
 

6 

Keberanian siswa bertanya pada guru ketika 

kesulitan melakukan tugas simulasi (emotional 

activities).  

    

 

7 
Perhatian siswa saat berlangsungnya simulasi yang 

dilakukan kelompok lain. (visual activities). 
    

 

8 Perhatian siswa ketika diskusi. (listening activities).       

9 
Siswa aktif berpendapat, memberi tanggapan, dan 

saran saat diskusi. (oral activities).      
 

10 
Antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran 

melalui motode simulasi.  (emotional activities).  
    

 

 

Penilaian:  

 

 

 Keterangan:   

      % = Persentase.  

      n  = Jumlah skor yang diperoleh.  

      N = Jumlah skor maksimal (Ali, 1993:43).  

 

% =  
𝑛

𝑁
𝑥 100% 

Lampiran 26 
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PEDOMAN PENILAIAN 

LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 

Aspek yang 

diamati 

 Kriteria Penilaian 

1. Perhatian 

siswa ketika 

ada penjelasan 

dari guru.  

(visual 

activities) 

5 Dalam mengikuti pelajaran penuh perhatian dengan 

fokus pada penjelasan guru dan memberi tanggapan 

atau pendapat. 

4 Dalam mengikuti pelajaran penuh perhatiaan dengan 

penjeasan guru tapi tidak memberi tanggapan atau 

pendapat. 

3 Dalam mengikuti pelajaran cukup perhatian tapi 

kurang fokus dengan penjelasan guru. 

2 Dalam mengikuti pelajaran kurang perhatian dan 

kadang masih ngobrol sama teman. 

1 Dalam mengikuti pelajaran tidak memperhatian. 

 

2. Siswa aktif 

menyampaika

n pertanyaan 

kepada guru.  

     (oral 

activities). 

5 Menyampaikan pertanyaan dengan jelas, benar dan 

tepat. 

4 Menyampaikan pertanyaan dengan jelas tetapi tidak 

tepat. 

3 Menyampaikan pertanyaan tetapi kurang tepat 

2 Menyampaikan pertanyaan tidak jelas, benar dan tepat 

1 Tidak menyampaikan pertanyaan dengan jelas, benar 

dan tepat. 

 

3. Siswa aktif  

menjawab 

pertanyaan 

secara 

bersama yang 

disampaikan 

oleh guru. 

(oral 

activities). 

5 Selalu semangat dalam memperhatikan penjelasan 

guru dan aktif dalam menjawab pertanyaan 

4 Selalu semangat memperhatikan penjelasan guru dan 

kurang aktif menjawab 

3 Semangat dalam memperhatikan penjelasan dari guru  

dan kurang aktif menjawab 

2 Kurang semangat dalam memperhatikan penjelasan 

dari guru dan tidak pernah menjawab 

1 Tidak semangat dan pasif dalam KBM 
 

4. Siswa 

melakukan 

simulasi 

sesuai yang 

diperankan. 

(motor 

activities).  

5 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan, 

melakukan tugasnya dengan rapi, dan benar. 

4 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan, 

melakukan tugasnya dengan benar dan cukup rapi. 

3 Siswa melakukan simulasi sesuai yang diperankan 

dengan cukup rapi dan benar.. 

2 Siswa hanya melakukan simulasi sesuai yang 

diperankan tapi tidak  benar dan  rapi 

1 Siswa tidak melakukan simulasi sesuai yang 

diperankan. 
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5. Aktif dalam 

bekerjasama 

kelompok 

dalam 

melakukan 

simulasi  

(motor 

activities). 

5 Berinteraksi secara aktif dan bekerjasama dengan 

memberi saran atau solusi dalam proses simuasi. 

4 Berinteraksi dan bekerjasama tetapi tidak dapat 

memberikan kontribusi dalam memberi saran atau 

solusi dalam proses simuasi. 

3 Berinteraksi tetapi belum bekerjasama dengan baik. 

2 Kurang berinteraksi dan bekerjasama dengan 

kelompoknya dalam proses simulasi. 

1 Pasif dan sulit diajak bekerjasama dalam 

kelompoknya. 

 

6. Keberanian 

siswa 

bertanya pada 

guru ketika 

kesuliatan 

melakukan 

simulasi 

(emotional  

activities). 

5 Siswa berani bertanya pada guru dengan tenang, dan 

serius ketika kesuliatan melakukan tugas simulasi serta 

mempermudah kelancaran kerja simulasi. 

4 Siswa berani bertanya pada guru dengan tenang, tapi 

tidak serius ketika kesulitan melakukan tugas simulasi. 

3 Siswa cukup berani bertanya pada guru dengan tenang 

tapi tidak serius serta tugas simulasi tidak terganggu. 

2 Siswa berani bertanya pada guru tapi tidak tenang, 

serius  dan menggangu konsentrasi tugas kelompoknya  

dalam melakukan simulasi. 

1 Siswa tidak berani bertanya ketika ada kesulitan. 

 

7. Perhatian 

siswa saat 

berlangsungny

a simulasi 

yang 

dilakukan 

kelompok 

lain. (visual  

activities) 

5 Siswa penuh perhatian dan fokus melihat atau 

mengamati jalanya simulasi serta mempelajari materi 

yang akan disimulasikan 

4 Siswa penuh perhatian dan fokus melihat atau 

mengamati jalanya simulasi tapi tidak mempelajari 

materi yang akan disimulasikan 

3 Siswa  memperhatikan tapi tidak fokus dalam 

memperhatikan. 

2 Siswa  kuang memperhatikan dam tidak fokus dalam 

memperhatikan. 

1 Siswa tidak memperhatikan simulasi 

 

8. Perhatian 

siswa ketika 

diskusi 

dengan guru.  

     (listening 

activities) 

5 Dalam mengikuti diskusi penuh perhatian dengan 

fokus  pada diskusi dan materinya. 

4 Dalam mengikuti diskusi penuh perhatian tapi cukup 

fokus pada diskusi. 

3 Dalam mengikuti diskusi kurang perhatian dengan 

masih sibuk sendiri. 

2 Dalam mengikuti diskusi kurang perhatian dan kadang 

masih ngobrol sama teman. 

1 Dalam mengikuti diskusi tidak memperhatian dengan 

ngobrol sama teman. 
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Keterangan :                                                                

6. : Sangat Baik.  

5. : Baik.  

4. : Cukup.  

3. : Tidak Baik.   

2. : Sangat Tidak Baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Keberanian 

siswa dalam 

aktif 

berpendapat, 

memberi 

tanggapan dan 

saran ketika 

diskusi.  

     (emotional   

activities). 

5 Siswa aktif mencoba memberi tanggapan, pendapat 

dan saran dengan jelas dan sesuai dengan materi. 

4 Siswa aktif mencoba memberi tanggapan, pendapat 

dan saran sesuai materi tapi tidak jelas. 

3 Siswa cukup aktif mencoba memberi tanggapan, 

pendapat dan saran tapi 

2 Siswa kurang aktif mencoba memberi tanggapan, 

pendapat dan saran serta masih bingunng dengan 

materi. 

1 Tidak aktif berpendapat, saran, / tanggapan. 

 

 

10. Antusiasme 

siswa dalam  

mengikuti 

pembelajaran 

melalui 

motode 

simulasi. 

      (emotional                                    

activities). 

5 Selalu semangat dalam memperhatikan penjelasan 

guru dan aktif bertanya. 

4 Selalu semangat memperhatikan penjelasan guru tetapi 

jarang bertanya. 

3 Semangat dalam mendengarkan penjelasan dari guru 

tetapi tidak berani bertanya. 

2 Kurang semangat dalam memperhatikan penjelasan 

guru dan tidak pernah bertanya. 

1 Tidak semangat dan pasif dalam KBM. 

 



171 
 

 
          PROGRAM  STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI 
          KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN  
  

 

 

TABULASI  DATA HASIL OBSERVASI AKTIVITAS SISWA  

SIKLUS II 

No Responden 
ASPEK YANG DIAMATI 

JML 
% KATEGORI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 R-01 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 96 Sangat Tinggi 

2 R-02 4 1 4 3 4 4 3 4 1 4 32 64 Cukup  

3 R-03 4 1 1 4 4 3 4 4 1 4 30 60 Cukup  

4 R-04 3 1 5 5 5 4 5 5 1 5 39 78 Tinggi 

5 R-05 5 4 1 5 4 5 5 4 4 5 42 84 Sangat Tinggi   

6 R-06 5 1 5 3 4 5 5 5 5 4 42 84 Sangat Tinggi 

7 R-07 4 5 5 5 4 3 5 4 1 5 41 82 Baik  

8 R-08 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 46 92 Sangat Tinggi  

9 R-09 5 1 4 4 3 5 4 4 1 5 36 72 Tinggi  

10 R-10 5 1 4 5 4 1 5 5 1 5 36 72 Tinggi 

11 R-11 5 1 5 5 3 4 5 3 1 2 34 68  Tinggi 

12 R-12 5 1 5 4 4 5 4 4 1 5 38 76 Tinggi 

13 R-13 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 45 90 Sangat Tinggi 

14 R-14 5 1 5 4 3 5 5 5 5 4 42 84  Sangat Tinggi 

15 R-15 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 43 86 Sangat Tinggi 

16 R-16 5 1 5 4 5 5 4 3 1 5 38 76 Tinggi 

17 R-17 5 1 4 5 5 4 3 5 1 4 37 74 Tinggi 

18 R-18 4 1 5 4 4 5 4 4 1 5 37 74 Tinggi  

19 R-19 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 46 92 Sangat Tinggi   

20 R-20 1 1 1 3 4 1 4 4 1 5 25 50 Rendah 

21 R-21 5 1 5 4 4 4 3 4 4 5 39 78 Tinggi 

22 R-22 4 1 4 3 4 3 5 2 1 5 32 64 Cukup  

23 R-23 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 48 96 Sangat Tinggi   

24 R-24 5 1 4 4 4 4 4 5 1 5 37 74 Tinggi 

25 R-25 5 1 4 4 4 5 5 5 1 5 39 78 Tinggi 

26 R-26 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 47 94 Sangat Tinggi  

Jumlah skor  119 59 107 111 105 104 115 113 65 121 1019 

 

Persentase (%) 91 45 82 84 81 80 88 86 50 93 78,3 

Kategori  ST R T ST T T ST ST R ST T 

  

 

 

  Keterangan:  

       % = Persentase  

       n  = Jumlahskor yang diperoleh 

       N = Jumlah skor maksimal   (Ali, 1993:43). 

% =  
𝑛

𝑁
𝑥 100% 
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4. Perhitungan persentase aktivitas siswa secara keseluruhan: 

% =  
1019

1300
𝑥 100% 

       %  =   78,3   (Tinggi)  

 

5. Perhitungan aktivitas siswa per aspek  

Berikut ini contoh perhitungan persentase aktivitas siswa per aspek, pada 

aspek nomor satu  , selanjutnya untuk perhitungan yang lain dihitung 

dengan cara yang sama 

% =  
119

130
𝑥 100% 

%  =  91 ( Sangat Tinggi)  

 

6. Perhitungan aktivitas siswa per siswa  

Berikut ini contoh perhitungan persentase aktivitas siswa pada responden 

nomor satu ( R-01) , selanjutnya untuk perhitungan yang lain dihitung 

dengan cara yang sama 

% =  
48

50
𝑥 100% 

%  =  96 ( Sangat Tinggi) 

 

Kategori Aktivitas Belajar Siswa dalam pembelajaran metode 

simulasi 
 

No 
 

 Interval 

 

Kategori aktivitas belajar siswa 

1  84% - 100%  Sangat Tinggi (ST) 

2 68% - 83% Tinggi (B) 

3 52% -  67% Cukup (C) 

4 36% -  51% Rendah (R) 

5 20% - 35% Sangat Rendah (SR) 

 

 

      Ambarawa, 27 Mei 2013 

Guru Mata Diklat     Peneliti 

  

 

 

 

B. Hery Purwati     Muhimul Anam 

NIP.195603271989032001   NIM.7101409125 
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LEMBAR OBSERVASI  KINERJA  GURU 

SIKLUS II 

No Aspek yang diamati 
Skor 

1 2 3 4 5 

1 Mengkondisikan kegiatan belajar mengajar siswa     √ 

2 Menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan belajar      

3 

Kekmampuan dalam mengatur waktu 

yang disediakan untuk proses 

pembelajaran menggunakan metode 

simulasi. 

 √   

 

4 
Memberikan bantuan dan bimbingan belajar kepada 

siswa 
    

√ 

5. 
Memberikan motivasi dan penguatan selama kegiatan 

belajar mengajar 
 √   

 

 Jumlah Skor 19 

 Persentase 76% 

 Kategori Baik  

 

   

  Keterangan:  

  % = Persentase 

  n  = Jumlahskor yang diperoleh 

  N = Jumlah skor maksimal   (Ali, 1993:43). 

% =  
19

25
𝑥 100% 

%  =  76%  (Baik)  

Kategori Kinerja Guru dalam pembelajaran metode simulasi 
 

No 
 

 Interval 
 

Kategori Kinerja Guru 

1  84% - 100%  Sangat baik (SB) 

2 68% - 83% Baik (B) 

3 52% -  67% Cukup (C) 

4 36% -  51% Kurang  (K) 

5 20% - 35% Sangat kurang (SK) 
      

              Ambarawa, 27 Mei 2013 

         Kepala Sekolah                                                                Observer  

 

         Dra. Widyantari                     Muhimul Anam  

       NIY.6507391                         NIM. 7101409125 

Lampiran 29 
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No. Aspek yang 

diamati 

Kriteria penilaian 

1. 

Mengkondisikan 

kegiatan belajar 

siswa 

1. =  Guru tidak mengkondisikan kegiatan belajar 

2. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar siswa tapi 

hanya terpusat di depan kelas. 

3. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar tetapi 

suasana kelas belum kondusif, masih ada siswa 

yang tidak memperhatikan dan masih gaduh.  

4. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar siswa 

secara menyeluruh. 

5. = Guru mengkondisikan kegiatan belajar siswa 

secara menyeluruh sehingga siswa terfokus pada 

kegiatan pembelajaran 

 

2. Menyiapkan alat, 

sumber dan 

perlengkapan 

belajar  

1. = Guru tidak menyiapkan alat, sumber dan 

perlengkapan belajar. 

2. =  Guru menyiapkan alat, sumber dan perlengkapan 

belajar tetapi belum lengkap atau kurang.  

3. =  Guru sudah menyiapkan alat, sumber dan 

perlengkapan tapi tidak maksimal penerapanya. 

4. = Guru menyediakan alat, sumber dan 

perlengkapan sudah lengkap tapi dalam 

menerapkanya belum maksimal.  

5. = Guru menyediakan alat, sumber dan 

perlengkapan sudah lengkap serta maksimal dalam 

penerapanya. 

 

3. Kemampuan guru 

dalam mengatur 

waktu yang 

disediakan untuk 

pembelajaran 

6. = Guru tidak mampu mengatur waktu pembelajaran 

7. = Guru belum mampu dalam mengatur 

pembelajaran dengan baik atau maksimal.  

8. = Guru sudah mampu akan tetapi belum maksimal 

9. = Guru  sudah mampu dalam mengatur waktu yang 

disediakan untuk proses pembelajaran akan tetapi 

masih ada sedikit kekurangan. 

10. = Guru  mampu mengatur waktu yang 

disediakan untuk proses pembelajaran secara 

maksimal sesuai aktivitas yang direncanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 PEDOMAN PENILAIAN LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU 

SIKLUS II 
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Keterangan :                                                                

5 : Sangat Baik 

4 : Baik 

F. : Cukup  

2 : Tidak Baik       

1 : Sangat Tidak Baik         

 

 

 

 

 

4. Memberikan 

bantuan dan 

bimbingan belajar 

kepada siswa 

1. = Guru tidak membimbing dan memberikan 

bantuan kepada siswa dalam melakukan tahapan 

simulasi belajar.  

2. =  Guru  membimbing dan memberikan bantuan 

kepada siswa dalam melakukan tahapan simulasi 

tetapi belum tepat dan benar.  

3. = Guru membimbing dan memberikan bantuan 

belum tepat dan benar dan belum maksimal. 

4. = Guru membimbing dan memberikan bantuan   

dengan tepat dan benar tapi belum maksimal. 

5. = Guru membimbing dan memberikan bantuan   

dengan tepat dan benar sesuai prosedur serta  

maksimal. 

 

5. Memberikan 

motivasi dan 

penguatan dalam 

kegiatan belajar 

mengajar 

1. = Guru tidak memberikan motivasi dan penguatan 

selama pembelajaran. 

2. = Guru memberikan motivasi dan penguatan hanya 

pada awal pembelajaran. 

3. = Guru memberikan motivasi dan penguatan hanya 

pada tengah proses pembelajaran 

4. = Guru memberikan motivasi dan penguatan pada 

akhir pembelajaran. 

5. = Guru memberikan motivasi dan penguatan 

selama proses pembelajaran di awal, proses dan 

dikhir pembelajaran dengan maksimal. 
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KISI – KISI  SOAL EVALUASI SIKLUS II 

Keterangan : 

C1 : Ingatan    C4 : Analisis       

C2 : Pemahaman  C5 : Sintesis 

C3 : Penerapan   C6 : Penilaian 

 

 

 

No 

Indikator Pencapaian Kompetensi                     

Aspek Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2 Mengetahui dan memahami 

Prosedur/alur penanganan surat 

keluar menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali  

28,34,39, 

46, 

 

27,29,31,

32,33,35,

40,41,42,

43,44,45, 

26,47, 

48,49 

 36 
 

 

21 

Jumlah Soal 21 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Masehi PSAK Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Menangani Surat atau Dokumen Kantor 

Kelas/Semester  : XI/2 

Pokok bahasan  : Menangani Surat Masuk dan Surat Keluar 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 40 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan : 

A. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan.  

B. Tuliskan nama, nomor induk siswa, kelas, dan mata ujian pada lembar jawaban. 

C. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada huruf  a, b,c, d atau e pada lembar jawaban yang tersedia. 

D. Jika ada jawaban yang dianggap salah dan ingin memperbaiki maka coretlah jawaban 

yang salah tersebut dengan dengan dua garis (   a   ),  kemudian berilah tanda silang 

pada jawaban yang anggap anda betul. 

E. Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali. 

 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanganan surat keluar , adalah …  

a. Membuat surat   

b. Meminta nomor surat pada agendaris  

c. Mengetik surat  

d. Meminta persetujuan konsep surat 

e. Membuat konsep surat    

2. Di bawah ini ada contoh kartu kendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeks – Subyek               (1) 

 

  

                ( 2) 

Kode : 

Tanggal  :  (3) 

No Urut  : 

M/K       : 

Perihal         : (4) 

 

Isi Ringkas   : (6) 

Lampiran     :  (7) 

Dari             :   (8) Kepada   : (12)  

Tanggal    :       (9)                                      No Surat  : (11) 

Pengolah  :       (10) Paraf : 

 (13) 
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Dalam gambar kartu kendali di atas, No. 9 diisi… 

a. Tanggal yang tertera dalam surat            d. Tanggal pembuatan surat  

b. Tanggal penerimaan atau pengiriman     e. Tanggal penyimpanan 

c. Tempat tanggal surat diterima  

3. Lembar yang berisikan intruksi atau informasi dari pimpinan atas surat masuk 

sesuai dengan permasalahan adalah … 

d. Lembar disposisi     d.  Kartu kendali  

e. Lembar ekspedisi     e.  lembar tunjuk silang  

f. Lembar pengantar surat  

4. Yang harus dilakukan pada lembar tindasan surat, apabila surat asli telah dikirim 

adalah… 

a. Dikirim melalui kurir  d. diserahkan pada TU pengolah 

b. Diserahkan konseptor  e. diserahkan pada kurir 

c. Diarsipkan  

5. Prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali yang bertugas menerima 

surat yang sudah dilampiri kartu kendali, mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah 

mengambil kartu kendali I yang putih untuk disimpan, adalah tugas dari… 

d. Penerima surat     d.   Pengirim surat  

e. Pencatat surat     e.   Penata surat  

f. Pengarah surat  

6. Dalam menangani surat keluar  yang betugas mengisi kolom indeks/subjek,  kode, 

mengambil kartu kendali I untuk di simpan pada kotak kartu kendali, dan 

meneruskan surat asli dan tindasan beserta kartu kendali II dan III, adalah tugas 

dari… 

d. Penerima surat     d.   Pimpinan unit pengolah 

e. Pengarah surat    e.   Pelaksana unit pengolah 

f. Tata usaha unit pengolah 

7. Pihak yang menyimpan kartu kendali I ketika penanganan surat keluar , adalah … 

d. Pengarah surat     d.   Penata arsip  

e. Pencatat surat     e.   Unit pengolah  

f. Penerima surat  

8. Di lembar kartu kendali, pada kolom paraf diisi dengan oleh … 

a. Pencatat      d. Pengarah surat  

b. Pengolah atau arsiparis pengolah  e. Pengirim surat  

c. Nama pembuat/ pengetik surat  

9. Dalam prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali, setelah pengarah 

surat sudah selesai melaksanakan tugasnya maka surat diberikan kepada… 

a. Penerima surat     d. Unit pengolah 

b. Pencatat surat     e.  Pengirim surat  

c. Unit kearsipan  

10. Penanganan surat keluar sistem kartu kendali: 

1. Pembuatan konsep surat oleh konseptor yang ditunjuk pimpinan 

2. Pengetikan surat     7. Penandatanganan surat 

3. Penyimpanan surat    8. Pemberina cap  
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4. Persetujuan konsep    9. Melipat surat 

5. Pencatatan surat    10. Penyampulan surat 

6. Pemeriksaan pengetikan   11. Pengiriman surat 

Prosedur penanganan surat keluar dengan menggunakan sistem buku      

 agenda yang benar adalah … 

a. 1,2,10,4,6,5,8,7,9,11,dan 3    

b. 1, 4,10,5,6, 7,8,9, 11 dan 3   

c. 1,4, 5, 2, 6,7, 8, 9, 10, 11 dan 3 

d. 1, 4, 5, 2,6,8,7,9,10,11 dan 3 

e. 1,4, 5, 6, 7,8,9,2,10,11 dan 3 

11. Gambar lembar format dibawah ini merupakan foermat yang biasa digunkan dalam 

membuat surat, yang disebut dengan … 

a. Lembar pembuatan surat    d. lembar kartu kendali 

b. Lembar konsep surat   e. lembar disposisi 

c. Lembar pengantar surat 

12. Dalam pembuatan surat keluar, konsep surat biasanya dibuat oleh… 

a. Penyimpan surat/arsiparis  d. Penerima surat 

b. Pimpinan / konseptor  yang ditunjuk e. Pengetik surat  

c. Pencatat surat/agendaris  

13. Pada penanganan surat keluar sistem kartu kendali, yang  memberi stampel pada 

surat asli dan tindasan yang akan dikirim merupakan tugas dari … 

a. Unit pengolah     d. Pengirim surat  

b. Pencatat surat     e. Penata arsip 

c. Pengarah surat  

14. Petugas yang berhak memberikan nomor urut pada kartu kendali untuk surat keluar 

dalam sistem kartu kendali adalah… 

d. Penerima surat       d. Pengonsep surat 

e. Pengirim surat      e. pemimpin unit 

f. Pencatat surat  

Nomor dan kode pokok soal:……… 

 

Alamat sesuai dengan sampul :…. 

 

 

 

 

Jumlah dan macam lampiran :…….. 

 

Periha : …….. 

Isi surat : …… 

Dibuat oleh         : …………………. Tgl…………….  Paraf ………….. 

Disetujui oleh     :………………….. Tgl…………….  Paraf …………. 

Diketahui oleh    : …………………. Tgl ……………  Paraf …………. 

Dikirim oleh       : …………………. Tgl…………….. Paraf …………. 

catatan : ……………………………. 
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15. Yang bukan termasuk fungsi dari kartu kendali adalah… 

a. Sebagai alat untuk mempermudah penyusunan arsip 

b. Sebagai pengendali surat masuk dan keluar 

c. Sebagai pelacak lokasi surat 

d. Sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses 

e. Sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi 

16. Penanganan surat keluar, setelah konsep surat mendapat persetujuan, maka langkah 

selanjutnya adalah… 

a. Pengetikan konsep    d. Mengagendakan surat 

b. Pemeriksaan konsep   e. Menandatangani surat 

c. Taklik  

17. Surat setelah diketik dan diperiksa kebenaranya maka surat kemudian 

ditandatangani oleh…. 

a. Pembuat surat     d. Pengolah surat 

b. Konseptor surat    e. Kepala tata usaha 

c. Penangung jawab surat  

18. Pada surat keluar, pengetikan nomor surat pada sampul surat/amplop terletak pada 

… 

a. Diketik di kiri atas, di bawah kop surat  

b. Diketik di atas kop surat 

c. Diketik di bawah kop surat 

d. Diketik di atas kop surat sebelah kiri 

e. Diketik di kiri, di bawah alamat tujuan 

19. Penulisan nomor surat yang benar adalah… 

a. PB/002/III/10    d. 002/II/PB/2010 

b. 002/PB/II/2010    e. II/002/PB/10 

c. II/PB/002/2010 

20. Penulisan tanggal surat yang benar adalah  

a. Jakarta, 25-03-10    d. 25-Maret-2010 

b. 25 Maret 10    e. 25 Maret 2010 

c. 25:03:2010 

21. Berikut ini adalah pemberian cap/stampel perusahaan yang benar  … 

a. Di samping kanan menyentuh tanda tangan  

b. Di samping kiri menyentuh tanda tangan  

c. Di kanan tanda tangan 

d. Di samping kiri tanda tangan 

e. Di bawah tanda tangan  

 

 

 

***   SELAMAT  MENGERJAKAN   ***  
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KUNCI JAWABAN 

 UJI COBA SOAL EVALUASI  

 

1. D 11. B 

2. B 12. B 

3. A 13. D 

4. C 14. C 

5. C 15. E 

6. B 16. D 

7. A 17. C 

8. B 18. A 

9. E 19. B 

10. C 20. A 

 21. B 
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HASIL EVALUASI SIKLUS II 

KELAS XI AP SMK MASEHI PSAK AMBARAWA 
 

No NAMA B S NILAI KETERANGAN 

1 Anis Sugiyati 20 1 95.2 Tuntas 

2 Aprilia  15 6 71.4 Tidak Tuntas 

3 Arifta Ana Rizky 13 8 62 Tidak Tuntas  

4 Asri Astiti 16 5 76  Tuntas 

5 Ayu Puspita  17 4 81  Tuntas 

6 Ayuk Ningsih  16 5 76  Tuntas 

7 Cyntia Ayu Dyah K 17 4 81 Tuntas  

8 Danik Nur Cahyati 16 5 76  Tuntas 

9 Devi Ariyani Styowati 17 4 81 Tuntas 

10 Fitri 16 5 76  Tuntas 

11 Friska Dwi Agustina  18 3 85.7 Tuntas 

12 Giyarni 16 5 76 Tuntas 

13 Indri Pertiwi 17 4 81 Tuntas 

14 Lidia Astuti 18 3 85.7  Tuntas 

15 Maria Genoveva Titis Rusanti 16 5 76 Tuntas 

16 Maria Rosalia Dyah Pramud 19 2 90.4 Tuntas 

17 Nety Retnoningsih  16 5 76 Tuntas 

18 Riris Widhi Anggaraeni 17 4 81 Tuntas 

19 Roro Lintang Rengganis 16 5 76  Tuntas 

20 Ratna Puji Astuti 13 8 62 Tidak Tuntas 

21 Semi Setyani 17 4 81 Tuntas 

22 Seni Yati 18 3 85.7 Tuntas 

23 Septiana Widi Astuti 16 5 76 Tuntas 

24 Tias Daniati 17 4 81  Tuntas 

25 Verra Aprillina 16 5 76  Tuntas 

26 Yayuk Kitriyani 20 1 95.2 Tuntas 

 Nilai Tertinggi 95,2 

  Nilai Terendah 62 

  Rata-rata 79,2 

  Ketuntasan Klasikal 88% 

             Ambarawa, 29 Mei 2013 

  Guru Mata Pelajaran           Peneliti   

 

 

A. Hary Purwati     Muhimul Anam 

NIP 19731122006042004   NIM 7101409125 
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1. Menghitung Nilai Siswa: 

 

Keterangan: 

S : Nilai yang dicari 

R : Jumlah soal yang dijawab benar 

N  : Skor maximum dari tes tesebut   (Purwanto , 2009:112)  

Perhitungan : 

Berikut ini contoh perhitungan nilai pada responden nmor 1, selanjutnya untuk 

perhitungan responden yang lain dihitung dengan cara yang sama 

Responden 01 : 

   𝑆 =  
20

21
𝑥 100    

              =  95,2     ( Tuntas) 

 KKM yaitu 73,  maka hasil perhitungan nilai untuk responden satu sudah    

 mencapai ketuntasan.  

2. Menghitung Nilai Rata-rata 

 

 

 

Keterangan: 

X    =  Rata-rata (mean) 

 𝑋 = Jumlah nilai seluruh skor  

𝑁    = Banyaknya subjek     

(Sudjana, 2009:109). 

𝑋 =   
2060,3

26
 = 79,2 

 

3. Menghitung Ketuntasan Belajar  Secara Klasikal  

 

 

 

             

            P = 
23

26
× 100 = 88% 

            ( Daryanto, 2011: 192)  

 𝑆 =  
𝑅

𝑁
𝑥 100 

𝑋 =   
 𝑋

𝑁
 

P =
 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 
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KISI - KISI  SOAL PRE TEST  

 

Keterangan : 

C1 : Ingatan    C4 : Analisis       

C2 : Pemahaman  C5 : Sintesis 

C3 : Penerapan   C6 : Penilaian 

No 
Indikator Pencapaian Kompetensi                     

Aspek Jumlah 

Soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 
Memahami pengertian surat masuk 

dan surat keluar. 
 1,14  

 
 

 2 

2 Mengetahui dan memahami 

Prosedur/alur penanganan surat 

masuk menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali 

 

10,15,19, 

20,23, 

,2,4,6,8,9

,12,13, 

,18,21,22

,24, 

25 

5, 
16 

  

19 

3 Mengetahui dan memahami 

Prosedur/alur penanganan surat 

keluar menggunakan buku agenda 

dan sistem kartu kendali  

28,34,39, 

46, 

27,29,31,

32,33,35,

40,41,42,

43,44,45, 

26,47, 

48,49 

 36 
 

 

21 

Jumlah Soal 42 
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 SOAL PRE TEST 

 

Satuan Pendidikan  : SMK Masehi PSAK Ambarawa 

Mata Pelajaran  : Menangani Surat atau Dokumen Kantor 

Kelas/Semester  : XI/2 

Pokok bahasan  : Menangani Surat Masuk dan Surat Keluar 

Bentuk Soal   : Pilihan Ganda 

Alokasi Waktu  : 90 menit 

 

Petunjuk Pengerjaan : 

1. Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan.  

2. Tuliskan nama, nomor induk siswa, kelas, dan mata ujian pada lembar jawaban. 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang (X) 

pada huruf  a, b,c, d atau e pada lembar jawaban yang tersedia. 

4. Jika ada jawaban yang dianggap salah dan ingin memperbaiki maka coretlah jawaban 

yang salah tersebut dengan dengan dua garis (   a   ),  kemudian berilah tanda silang 

pada jawaban yang anggap anda betul. 

5. Lembar soal dan jawaban wajib dikumpulkan kembali. 

 

1. Dalam  penanganan surat, surat dibuat atau diciptakan oleh organisasi  dengan 

sistem dan tujuan tertentu yang diserahkan ke oraganisasi lain merupakan … 

a. Surat masuk   d.   Surat Keluar 

b. Surat Pribadi    e.   Surat penting 

  c.   Surat dinas 

2. Buku yang digunakan untuk penyampaian/pengiriman/pendistribusian suRat 

kepada orang/pihak yang berada diluar perusahaan atau organisasi adalah buku 

… 

a. Agenda                            d.  Dispossisi 

b. Ekspedisi ekstern    e.  Ekpedisi intern 

  c.   Kartu kendali 

3. Tugas pengarah yang pertama dilakukan dalam menangani surat masuk 

menggunkan buku agenda , adalah… 

a. Meneliti kebenaran surat  

b. Memberikan langsung ke unit pengolah 

f. Menyertakan surat lembar disposisi 

g. Mencatat surat  

h. Memberikan ke arsiparis setelah mencatat surat 

4. Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem buku agenda 

adalah … 

a. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengarahan surat 

– pengolahan surat – penyimpanan surat.  

b. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengolahan surat 

– pengarahan surat – penyimpanan surat.    
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c. Penerimaan surat – penyortiran surat – pencatatan surat – pengarahan surat 

– penyimpanan surat – pengolahan surat. 

d. Penerimaan surat – pencatatan surat –penyortiran surat – pengarahan surat – 

pengolahan surat – penyimpanan surat.  

e. Penerimaan surat– pengarahan – penyortiran surat – pencatatan surat surat – 

pengolahan surat – penyimpanan surat.  

5. Dalam prosedur surat masuk sistem kartu kendali, setelah surat dicatat dengan 

kartu kendali rangkap tiga. Surat beserta kartu kendali I , II dan III diserahkan 

kepada … 

a. Pengarah surat     d. Sekretaris  

b. Penata arsip     e. Pimpinan 

c. Unit pengolah      

6. Buku yang digunakan secara khusus untuk mencatat surat – surat masuk dalam 

penanganan menggunakan buku agenda disebut… 

a. Buku agenda masuk d.  Buku verbal 

b. Buku ekspedisi e.  Buku registrasi 

c. Buku arsip  

7. Dalam prosedur penanganan surat, di bawah ini yang bukan tujuan dari 

penyortiran surat adalah… 

a. Mengetahui volume surat yang masuk  

b. Mempermudah pengawasan  

8. Mengetahui banyaknya suratyang masuk 

9. Mengetahui isi surat  

10. Mengetahui prioritas penanganan.  

11. Alat yang digunakan untuk mempermudah dalam memisahkan surat-surat masuk  

adalah… 

a. Stopmap      d. filling cabinet 

b. Kotak sortir    e. Map gantung 

c. Kotak  brangkas  

12. Terdapat surat lamaran kerja atas nama Drs. Bambang Purnomo. Jika surat 

dicatat dengan menggunakan sistem kartu kendali, pengisian yang paling tepat 

di kolom pengolah adalah …  

a. Drs. Bambang Purnomo     

b. Lamaran kerja      

13. Kepala bagian kepegawean 

14. Bagian kepegawean 

15. Penata arsip 

16. Apabila lampiran pada surat masuk berupa surat-surat berharga, langkah yang 

paling tepat dilakukan  petugas agendaris adalah … 

a. Menyimpan jadi satu dengan surat yang bersangkutan  

b. Menyerahkan lampiran tersebut ke pada pimpinan 

c. Memisahkan lampiran dari surat dan dicatat dalam daftar sendiri 

d. Membubuhkan cap pada surat tersebut 

e. Melakukan pencatatn dalam buku agenda 

17. Semua surat yang diterima oleh suatu organisasi, seperti lembaga atau instansi 

disebut … 

a. Surat masuk     d. Surat biasa 
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b. Surat keluar     e. Surat rahasia 

c. Surat penting  

18. Dalam penanganan surat, yang perlu diperhatikan dalam  kelengkapan surat 

adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Kesesuaian nomor surat dengan nomor amplop 

b. Kesesuaian antar alamat dalam dengan alamat sampul 

c. Apakah lampiranya sudah cocok  

d. Menyertakan surat terlebih dahulu apabila perihalnya berhubungan 

e. Kesesuai bentuk surat dengan bentuk amplop 

19. Penanganan surat masuk  sistem kartu kendali: 

1. Penerima surat  

2. Pencatat surat  

3. Pengarah surat 

4. Unit penyimpanan surat /kearsipan 

5. Unit pengolah  

Prosedur penanganan surat masuk dengan menggunakan sistem kartu kendali 

yang benar adalah … 

a. 1,3, 4, 5, dan 2    c.   1,2, 3,5, dan 4 

b. 1, 2, 3, 4, dan 5    d.   1,5,2,3 dan 4 

c. 1,3,2,5, dan 4 

20. Di lembar kartu kendali, pada kolom pengolah diisi dengan nama … 

a. Nama penerima surat masuk   d. Nama pencatat surat  

b. Nama unit pengolah surat   e. Nama unit kearsipan 

c. Nama pengolah dalam suatu unit kerja 

21. Dalam prosedur penanganan surat masuk sistem kartu kendali, setelah pengarah 

surat sudah selesai melaksanakan tugasnya maka surat diberikan kepada … 

a. Penerima surat     d. Unit kearsipan 

b. Pencatat surat     e.  Pimpinan  

c. Unit pengolah surat  

22. Tugas unit pengolah pada surat masuk dengan menggunakan buku agenda 

setelah menerima surat, meneliti surat, dan kebenaran disposisi maka 

selanjutnya adalah … 

a. Menyerahkan ke arsiparis  

b. Menyimpan surat  

c. Menyimpan disposisi 

d. Memaraf  buku ekspedisisi intern 

e. Dilanjutkan ke pengarah  

23. Setelah surat dikeluarkan dari sampulnya, sebelum dicatat dalam buku agenda 

yang terlebih dahulu dilakukan pada surat tersebut adalah … 

a. Membubuhkan cap agenda    

b. Menyerahkan ke pengarah  

c. Menyimpan surat  

d. Melampirkan lembar pengantar kartu kendali  

e. Menyortir surat  

24. Dalam penanganan surat masuk dengan menggunakan buku agenda yang 

bertugas dalam memeriksa kelengkapan surat adalah 
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a. Agendaris     d. Pengolah surat 

b. Penerima surat     e. Pengantar surat  

c. Penyimpan surat/ penata arsip 

25. Pada format tabel dibawah ini, merupakan format tabel pada lembar … 
Indeks :   Rahasia: 

Penting: 

Biasa    : 

Kode :                                         Tanggal penyelesaian: 

Tanggal          : 

Asal                : 

Isi ringkasan  : 

Intruksi / informasi  Diteruskan kepada:  

1….. 

2….. 

Sesudah dipergunakan harap segera kembalikan:  

Kepada  :  

Tanggal : 

d. Disposisi    d. Pengantar surat rahasia  

e. Ekpedisi     e. Pengantar surat penting 

f. Pengantar surat biasa  

26. Setelah arsiparis menerima kartu kendali II yang sudah diparaf , dan 

menyimpanya pada kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat masih dalam 

proses. Setelah surat selesai diproses maka kartu kendali II ditukar dengan kartu 

kendali III yang berada di…. 

a. Pengirim surat     d. Pengarah surat  

b. Pencatat surat     e. Penerima surat  

c. Unit pengolah surat  

27. Di bawah ini ada contoh kartu kendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar kartu kendali di atas, No. 9 diisi… 

a. Tanggal tertera di dalam surat   d. Tanggal penerimaan surat 

b. Tanggal pencatatan kartu kendali  e. Tanggal pengiriman surat 

c. Tanggal dibuat surat balasan 

28. Pada soal No.25 dalam kolom  No. 3 diisi ... 

a. Tanggal yang tertera dalam surat            d. Tanggal pembuatan surat  

b. Tanggal penerimaan atau pengiriman     e. Tanggal penyimpanan 

c. Tempat tanggal surat diterima  

Indeks – Subyek               (1) 

 

  

                ( 2) 

Kode : 

Tanggal  :  (3) 

No Urut  : 

M/K       : 

Perihal         : (4) 

 

Isi Ringkas   : (6) 

Lampiran     :  (7) 

Dari             :   (8) Kepada   : (12)  

Tanggal    :       (9)                                      No Surat  : (11) 

Pengolah  :       (10) Paraf : 

 (13) 
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29. Lembar yang berisikan intruksi atau informasi dari pimpinan atas surat masuk 

sesuai dengan permasalahan adalah … 

g. Lembar disposisi     d.  Kartu kendali  

h. Lembar ekspedisi     e.  lembar tunjuk silang  

i. Lembar pengantar surat  

30. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam penanganan surat keluar , adalah 

…  

a. Membuat surat   

b. Meminta nomor surat pada agendaris  

c. Mengetik surat  

d. Meminta persetujuan konsep surat 

e. Membuat konsep surat      

31. Yang harus dilakukan pada lembar tindasan surat, apabila surat asli telah dikirim 

adalah… 

a. Dikirim melalui kurir  d. diserahkan pada TU pengolah 

b. Diserahkan konseptor  e. diserahkan pada kurir 

c. Diarsipkan  

32. Prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali yang bertugas menerima 

surat yang sudah dilampiri kartu kendali, mengisi kolom indeks, kode, dan 

pengolah mengambil kartu kendali I yang putih untuk disimpan, adalah tugas 

dari… 

a. Penerima surat     d.   Pengirim surat  

b. Pencatat surat     e.   Penata surat  

c. Pengarah surat  

33. Dalam menangani surat keluar  yang betugas mengisi kolom indeks/subjek,  

kode, mengambil kartu kendali I untuk di simpan pada kotak kartu kendali, dan 

meneruskan surat asli dan tindasan beserta kartu kendali II dan III, adalah tugas 

dari… 

a. Penerima surat     d.   Pimpinan unit pengolah 

b. Pengarah surat    e.   Pelaksana unit pengolah 

c. Tata usaha unit pengolah 

34. Pihak yang menyimpan kartu kendali I ketika penanganan surat keluar , adalah 

… 

a. Pengarah surat     d.   Penata arsip  

b. Pencatat surat     e.   Unit pengolah  

  c.   Penerima surat  

35. Di lembar kartu kendali, pada kolom paraf diisi dengan oleh … 

a. Pencatat      d. Pengarah surat  

b. Pengolah atau arsiparis pengolah  e. Pengirim surat  

c. Nama pembuat/ pengetik surat  

36. Dalam prosedur penanganan surat keluar sistem kartu kendali, setelah pengarah 

surat sudah selesai melaksanakan tugasnya maka surat diberikan kepada… 

a. Penerima surat     d. Unit pengolah 

b. Pencatat surat     e.  Pengirim surat  

c. Unit kearsipan  
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37. Penanganan surat keluar sistem kartu kendali: 

 

1. Pembuatan konsep surat oleh konseptor yang ditunjuk pimpinan 

2. Pengetikan surat     

3. Penandatanganan surat 

4. Penyimpanan surat    8. Pemberina cap  

5. Persetujuan konsep    9. Melipat surat 

6. Pencatatan surat    10. Penyampulan surat 

7. Pemeriksaan pengetikan   11. Pengiriman surat 

 Prosedur penanganan surat keluar dengan menggunakan sistem buku      

 agenda yang benar adalah … 

a. 1,2,10,4,6,5,8,7,9,11,dan 3    

b. 1, 4,10,5,6, 7,8,9, 11 dan 3   

c. 1,4, 5, 2, 6,7, 8, 9, 10, 11 dan 3 

d. 1, 4, 5, 2,6,8,7,9,10,11 dan 3 

e. 1,4, 5, 6, 7,8,9,2,10,11 dan 3 

38. Gambar lembar format dibawah ini merupakan foermat yang biasa digunkan 

dalam membuat surat, yang disebut dengan … 

a. Lembar pembuatan surat    d. lembar kartu kendali 

b. Lembar konsep surat   e. lembar disposisi 

c. Lembar pengantar surat 

39. Dalam pembuatan surat keluar, konsep surat biasanya dibuat oleh… 

a. Penyimpan surat/arsiparis  d. Penerima surat 

b. Pimpinan / konseptor  yang ditunjuk e. Pengetik surat  

c. Pencatat surat/agendaris  

40. Pada penanganan surat keluar sistem kartu kendali, yang  memberi stampel pada 

surat asli dan tindasan yang akan dikirim merupakan tugas dari … 

a. Unit pengolah     d. Pengirim surat  

b. Pencatat surat     e. Penata arsip 

c. Pengarah surat  

 

Nomor dan kode pokok soal:……… 

 

Alamat sesuai dengan sampul :…. 

 

 

 

 

Jumlah dan macam lampiran :…….. 

 

Periha : …….. 

Isi surat : …… 

Dibuat oleh         : …………………. Tgl…………….  Paraf ………….. 

Disetujui oleh     :………………….. Tgl…………….  Paraf …………. 

Diketahui oleh    : …………………. Tgl ……………  Paraf …………. 

Dikirim oleh       : …………………. Tgl…………….. Paraf …………. 

catatan : ……………………………. 
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41. Petugas yang berhak memberikan nomor urut pada kartu kendali untuk surat 

keluar dalam sistem kartu kendali adalah… 

a. Penerima surat       d. Pengonsep surat 

b. Pengirim surat      e. pemimpin unit 

c. Pencatat surat  

42. Yang bukan termasuk fungsi dari kartu kendali adalah… 

a. Sebagai alat untuk mempermudah penyusunan arsip 

b. Sebagai pengendali surat masuk dan keluar 

c. Sebagai pelacak lokasi surat 

d. Sebagai arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses 

e. Sebagai pengganti buku agenda dan buku ekspedisi 

43. Penanganan surat keluar, setelah konsep surat mendapat persetujuan, maka 

langkah selanjutnya adalah… 

a. Pengetikan konsep    d. Mengagendakan surat 

b. Pemeriksaan konsep   e. Menandatangani surat 

c. Taklik  

44. Surat setelah diketik dan diperiksa kebenaranya maka surat kemudian 

ditandatangani oleh…. 

a. Pembuat surat     d. Pengolah surat 

b. Konseptor surat    e. Kepala tata usaha 

c. Penangung jawab surat  

45. Pada surat keluar, pengetikan nomor surat pada sampul surat/amplop terletak 

pada … 

a. Diketik di kiri atas, di bawah kop surat  

b. Diketik di atas kop surat 

c. Diketik di bawah kop surat 

d. Diketik di atas kop surat sebelah kiri 

e. Diketik di kiri, di bawah alamat tujuan 

46. Penulisan nomor surat yang benar adalah… 

a. PB/002/III/10    d. 002/II/PB/2010 

b. 002/PB/II/2010    e. II/002/PB/10 

c. II/PB/002/2010 

47. Penulisan tanggal surat yang benar adalah  

a. Jakarta, 25-03-10    d. 25-Maret-2010 

b. 25 Maret 10    e. 25 Maret 2010 

c. 25:03:2010 

48. Berikut ini adalah pemberian cap/stampel perusahaan yang benar  … 

a. Di samping kanan menyentuh tanda tangan  

b. Di samping kiri menyentuh tanda tangan  

c. Di kanan tanda tangan 

d. Di samping kiri tanda tangan 

e. Di bawah tanda tangan  

  

***   SELAMAT  MENGERJAKAN   ***  
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KUNCI JAWABAN 

  SOAL PRE TEST  

 

1. D 22. B 

2. B 23. A 

3. A 24. D 

4. C 25. C 

5. A 26. C 

6. A 27.B 

7. D 28.A 

8. B 29.B 

9. D 30.E 

10. B 31.C 

11. A 32.B 

12. E 33.B 

13. C 34.D 

14. C 35.C 

15. C 36.E 

16. D 37. D 

17. A 38.C 

18. A 39.A 

19. A 40.A 

20. C 41.A 

21 .A 42.B 
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HASIL PRE TEST SEBELUM TINDAKAN SIKLUS I dan II  

KELAS XI AP SMK MASEHI PSAK AMBARAWA 
 

No NAMA NILAI KETERANGAN 

1 Anis Sugiyati 73.8 Tuntas 

2 Aprilia  66.6  Tidak Tuntas 

3 Arifta Ana Rizky 52.3 Tidak Tuntas  

4 Asri Astiti 76 Tuntas 

5 Ayu Puspita  73.8 Tuntas 

6 Ayuk Ningsih  73.8 Tuntas 

7 Cyntia Ayu Dyah K 69 Tidak  Tuntas 

8 Danik Nur Cahyati 76 Tuntas 

9 Devi Ariyani Styowati 52.3 Tidak  Tuntas  

10 Fitri 54.7  Tidak Tuntas 

11 Friska Dwi Agustina  52.3 Tidak Tuntas 

12 Giyarni 73.8 Tuntas 

13 Indri Pertiwi 73.8 Tuntas  

14 Lidia Astuti 76  Tuntas 

15 Maria Genoveva Titis Rusanti 57 Tidak   Tuntas 

16 Maria Rosalia Dyah Pramud 52.3 Tidak  Tuntas 

17 Nety Retnoningsih  76 Tuntas 

18 Riris Widhi Anggaraeni 66.6 Tidak  Tuntas 

19 Roro Lintang Rengganis 73.8 Tuntas 

20 Ratna Puji Astuti 57 Tidak Tuntas  

21 Semi Setyani 73.8 Tuntas 

22 Seni Yati 64.2 Tidak Tuntas 

23 Septiana Widi Astuti 52.3 Tidak Tuntas  

24 Tias Daniati 54.7  Tidak Tuntas 

25 Verra Aprillina 73.8  Tuntas 

26 Yayuk Kitriyani 52.3 Tidak Tuntas 

 Nilai Tertinggi 76 

  Nilai Terendah 52,3 

  Rata-rata 65,3 

  Ketuntasan Klasikal 46% 

  

Keterangan: 

S : Nilai yang dicari 

R : Jumlah soal yang dijawab benar 

N  : Skor maximum dari tes tesebut  (Purwanto , 2009:112)  

 

 

 𝑆 =  
𝑅

𝑁
𝑥 100 
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1. Menghitung nilai siswa  

Berikut ini contoh perhitungan nilai pada responden nmor 1, selanjutnya untuk 

perhitungan responden yang lain dihitung dengan cara yang sama 

Responden 01 : 

 

 

       𝑆 =  
31

42
𝑥 100    

     =  73,8     ( Tuntas) 

 Hasil nilai lebih dari KKM yaitu 73,  maka hasil perhitungan nilai pre test untuk 

responden satu sudah mencapai ketuntasan.  

2. Menghitung Nilai Rata-rata 

 

 

 

Keterangan: 

X    =  Rata-rata (mean) 

 𝑋 = Jumlah nilai seluruh skor  

𝑁    = Banyaknya subjek     

(Sudjana, 2009:109). 

𝑋 =   
1698

26
 = 65,3 

 

3. Menghitung Ketuntasan Belajar  Secara Klasikal  

 

 

 

             
 

        P = 
12

26
× 100 = 46% 

        (Daryanto, 2011:192)  

 

 

 

 

 

 

 𝑆 =  
𝑅

𝑁
𝑥 100 

𝑋 =   
 𝑋

𝑁
 

P =
 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟 

 𝑆𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100% 
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PERBANDINGAN NILAI PRE TEST, SIKLUS I DAN SIKLUS II 

KELAS XI AP SMK MASEHI PSAK AMBARAWA 
 

No NAMA 

PRE TEST  
SIKLUS I SIKLUS II 

Nilai  Keterangan 
Nilai 

Keterangan 
Nilai 

  Keterangan 

1 Anis Sugiyati 73.8 Tuntas 85.7 Tuntas 95.2 Tuntas 

2 Aprilia  66.6 Tidak tuntas 52.3 Tidak Tuntas 71.4 Tidak Tuntas 

3 Arifta Ana Rizky 52.3 Tidak tuntas 62 Tidak Tuntas 62 Tidak Tuntas 

4 Asri Astiti 76 Tuntas 76 Tuntas 76 Tuntas 

5 Ayu Puspita  73.8 Tuntas 76 Tuntas 81 Tuntas 

6 Ayuk Ningsih  73.8 Tuntas 81 Tuntas 76 Tuntas 

7 Cyntia Ayu Dyah K 69 Tidak tuntas 76 Tuntas 81 Tuntas 

8 Danik Nur Cahyati 76 Tuntas 81 Tuntas 76 Tuntas 

9 Devi Ariyani Styowati 52.3 Tidak tuntas 76 Tuntas 81 Tuntas 

10 Fitri 54.7 Tidak tuntas 81 Tuntas 76 Tuntas 

11 Friska Dwi Agustina  52.3 Tidak tuntas 52.3 Tidak Tuntas 85.7 Tuntas 

12 Giyarni 73.8 Tuntas 76 Tuntas 76 Tuntas 

13 Indri Pertiwi 73.8 Tuntas 76 Tuntas 81 Tuntas 

14 Lidia Astuti 76 Tuntas 81 Tuntas 85.7 Tuntas 

15 Maria Genoveva Titis Rusanti 57 Tidak tuntas 62 Tidak Tuntas 76 Tuntas 

16 Maria Rosalia Dyah Pramud 52.3 Tidak tuntas 76 Tuntas 90.4 Tuntas 

17 Nety Retnoningsih  76 Tuntas 76 Tuntas 76 Tuntas 

18 Riris Widhi Anggaraeni 66.6 Tidak tuntas 76 Tuntas 81 Tuntas 

19 Roro Lintang Rengganis 73.8 Tuntas 81 Tuntas 76 Tuntas 

20 Ratna Puji Astuti 57 Tidak  tuntas 57 Tidak Tuntas 62 Tidak Tuntas 

21 Semi Setyani 73.8 Tuntas 57 Tidak Tuntas 81 Tuntas 

22 Seni Yati 64.2 Tidak tuntas 66.6 Tidak Tuntas 85.7 Tuntas 

23 Septiana Widi Astuti 52.3 Tidak tuntas 76 Tuntas 76 Tuntas 

24 Tias Daniati 54.7 Tidak tuntas 76 Tuntas 81 Tuntas 

25 Verra Aprillina 73.8 Tuntas 81 Tuntas 76 Tuntas 

26 Yayuk Kitriyani 52.3 Tidak tuntas 76 Tuntas 95.2 Tuntas 

 

Nilai Tertinggi 76 

 

85,7 

 

95,2 

 

Nilai Terendah 52,3  52,3  62  

Rata-rata 65,3  72,8  79,2  

Ketuntasan Klasikal 46%  73%  88%  
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           DOKUMENTASI  

 

 

 Siswa memperhatikan penjelasan guru  

tentang gambaran simulasi dan materinya 

 

 

 Siswa dibantu guru ketika kesulita dalam melakukan simulasi 

Lampiran  40 
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 Siswa melakukan simulasi 
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Siswa menyimpulkan materi simulasi dan menyampaikan pendapat  

tentang simulasi  

 

 

    
Siswa bertanya pada guru tentang simulasi dan materinya 
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