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ABSTRAK 

 

Yuniarti, Triana Sari. 2017. “Pengembangan Buku Panduan Menulis Surat Resmi 

dengan Model Think Pair Share (TPS) untuk Siswa Kelas V SD”. Sarjana 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Drs. 

Sukarir Nuryanto, M.Pd. dan Pembimbing Pendamping: Nugraheti 

Sismulyasih Sb., S.Pd., M.Pd.   

 

Kata kunci: buku panduan, menulis surat resmi, think pair share. 

Nilai hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia materi 

menulis surat resmi hanya 28,6% siswa yang mendapatkan nilai tuntas. Selain itu 

dengan belum adanya bahan ajar yang tepat dalam membantu siswa mencapai 

kompetensi dasar dan belum ada model pembelajaran yang diterapkan. Kemampuan 

siswa dalam menulis surat resmi akan semakin berkembang dengan baik jika 

didukung oleh adanya buku panduan menulis surat resmi yang menarik dan guru 

menerapkan model think pair share dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan buku panduan menulis surat resmi dengan model 

Think Pair Share (TPS) untuk siswa kelas V SD yakni, 1) mendeskripsikan profil 

surat resmi, 2) mendeskripsikan penilaian ahli media dan ahli materi terhadap 

prototipe buku panduan, 3) mendeskripsikan uji keefektifan terbatas pada siswa kelas 

V SDN 02 Kulu.  

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan yang 

mengacu pada teori Borg and Gall yang memiliki 10 tahap namun peneliti membatasi 

pada tahap ke 7 saja. Tujuh tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tahap 

I Penelitian dan pengumpulan informasi, Tahap II Mengembangkan produk awal, 

Tahap III desain produk, Tahap IV Tahap validasi dan uji coba skala kecil, Tahap V 

revisi atau perbaikan desain dan produk, Tahap VI menguji produk di lapangan, 

Tahap VII Revisi produk dan penyusunan hasil. 

Hasil penelitian ini adalah: (1) profil surat resmi, hasil buku panduan menulis 

surat resmi siswa kelas V yaitu sampul buku berwarna cerah, ukuran buku A5, 

bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) penilaian 

yang telah dilakukan tim ahli diperoleh nilai media sebesar 9,3 dan nilai materi 

sebesar 8,8 dengan kriteria sangat valid dan dapat digunakan; (3) uji coba skala 

kecil menggunakan angket tanggapan siswa berdasarkan kriteria tanggapan siswa 

jumlah akhir nilai yang didapat adalah 49 termasuk ke dalam kriteria sangat valid, 

atau dapat digunakan tanpa revisi, (4) penilian menulis surat resmi siswa SDN 02 

Kulu dengan menggunakan buku panduan menghasilkan nilai rata-rata 95,8 dengan 

kriteria ketuntasan belajar 100%. 

Simpulan penelitian ini adalah buku panduan menulis surat resmi layak dan 

efektif digunakan dalam pembelajaran menulis surat resmi. Saran yang diberikan 

yaitu hasil pengembangan buku panduan dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan menulis siswa kelas V khususnya pada materi menulis surat resmi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyebutkan 

bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan 

untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam 

bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 

Salah satu tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu peserta didik memiliki 

kemampuan menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan berbahasa.  

Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku menyebutkan bahwa 

buku berperan penting dan strategis dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. Pada bab V penggunaan buku di satuan pendidikan pasal 6 ayat (1) 

buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran dan ayat (2) selain buku teks pendidik dapat 

menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi 

dalam proses pembelajaran. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa 
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Indonesia salah satunya adalah tersedianya buku/bahan ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik materi ajar yang akan disajikan.  

Depdiknas (2008:7) Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis 

maupun tak tertulis. Hamdani (2011:120) melalui adanya bahan ajar yang 

tersedia dapat mempermudah siswa dalam mempelajari setiap kompetensi atau 

KD secara runtut dan sistematis sehingga mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu. 

Prastowo (2015:18-19) masih banyak pendidik yang menggunakan bahan 

ajar tinggal pakai, tinggal beli, instan serta tanpa upaya merencanakan, 

menyiapkan, dan menyusunnya sendiri. Bahan ajar yang dipakai itu tidak 

menarik, monoton, dan tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga 

mutu pembelajaran menjadi rendah ketika pendidik hanya terpaku pada bahan-

bahan ajar tanpa ada kreativitas untuk mengembangkan bahan ajar tersebut 

secara inovatif. 

Kurangnya inovasi dalam penggunaan bahan ajar oleh pendidik membuat 

siswa kesulitan dalam memahami kompetensi dasar yang dipelajari. 

Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah hal yang sangat 

penting dan merupakan tuntutan bagi setiap pendidik. Dengan demikian, 

peneliti ingin mengembangkan bahan ajar berupa buku panduan untuk siswa 

kelas V SD, sehingga adanya inovasi yang digunakan pendidik dalam 

pembelajaran. Prastowo (2015:42) buku panduan belajar siswa termasuk 
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contoh dari bahan ajar cetak. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang 

disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran 

atau penyampaian informasi.  

Tarigan (2008:1) pembelajaran bahasa Indonesia terutama di sekolah dasar 

tidak akan terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan 

menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan 

menulis. Keterampilan berbahasa hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan 

jalan praktik dan banyak latihan. Dari keempat keterampilan berbahasa 

tersebut keterampilan menulis merupakan salah satu aspek penting dalam 

proses komunikasi. Menulis merupakan suatu kegiatan produktif dan ekspresif. 

Menulis juga harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa dan 

kosakata.  

Rusyana (dalam Susanto 2013:247), yang berpendapat bahwa menulis 

merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa dalam 

penyampaiannya secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan/pesan. 

Pada pembelajaran bahasa Indonesia kemampuan menulis memiliki arti yang 

sangat penting, yaitu: (1) menulis dalam arti mengeksperikan atau 

mengemukakan pikiran, perasaan, dalam bahasa tulis; (2) menulis dalam arti 

melahirkan bunyi-bunyi bahasa, ucapan dalam bentuk tulisan untuk 

menyampaikan pesan berupa pikiran dan perasaan.  

Dalman (2015:2) menulis merupakan suatu proses yang meliputi 

kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara bertahap. Artinya, 

untuk menghasilkan tulisan yang baik umumnya berlatih secara berkali-kali. 
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Menulis juga dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkai huruf menjadi kata 

atau kalimat untuk disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat 

memahaminya. Dalman (2015:273) salah satu bagian dari keterampilan 

menulis ialah menulis surat. 

Salah satu kompetensi dasar dalam KTSP 2006 pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia di kelas V yaitu menulis surat undangan. Pada KD 4.2 

menulis surat undangan (ulang tahun, acara agama, kegiatan sekolah, kenaikan 

kelas, dll.) dengan kalimat efektif dan memperhatikan penggunaan ejaan. 

Menulis surat undangan yang dimaksud adalah menulis surat undangan resmi. 

Dalman (2015:273) surat adalah sarana untuk menyampaikan pikiran, isi 

hati, maksud atau kehendak pada orang lain melalui bahasa tulis dengan 

mempergunakan kertas sebagai medianya. Soedjito (2014:14) jenis surat 

diklasifikasi berdasarkan isinya ada tiga jenis surat, yaitu surat pribadi, surat 

resmi, dan surat niaga. Dalman (2015:287) Surat Resmi adalah surat yang 

ditulis untuk kepentingan atau menyangkut masalah lembaga, organisasi, 

instansi, dan sebagainya. 

Berdasarkan wawancara di SDN 02 Kulu dengan guru kelas V pada 

pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pembelajaran menulis surat resmi 

masih banyak siswa yang kesulitan dalam menulis surat resmi dan menyalin 

dari bahasa sehari-hari ke bahasa Indonesia, sehingga bahasa yang digunakan 

siswa belum sesuai dengan bahasa baku. Bukan hanya belum menggunakan 

bahasa yang baku siswa juga lupa dalam menuliskan susunan bagian-bagian 

surat seperti kop surat dan lain-lain. Kalimat yang digunakan juga 
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menggunakan kalimat yang kurang efektif, selain itu juga siswa belum 

menguasai ejaan dan tanda baca dengan tepat. Guru sulit memahamkan siswa 

sehingga siswa kurang minat dengan pelajaran menulis surat resmi dan belum 

ada buku panduan menulis surat resmi yang sesuai dengan materi pelajaran. 

Belum ada model pembelajaran yang diterapkan. Sehingga banyak siswa dalam 

pembelajaran menulis surat resmi ini mendapat nilai yang tidak tuntas. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil siswa dalam pembelajaran menulis surat resmi. KKM 

pada mata pelajaran bahasa Indonesia di SDN Kulu 02 adalah 65. Dari 14 siswa 

hanya 4 siswa yang mendapat nilai tuntas (28,6%), sedangkan 10 siswa yang 

lain mendapat nilai tidak tuntas (71,4%).  

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan menulis surat resmi 

yaitu dibutuhkannya buku panduan menulis surat resmi yang memudahkan 

siswa. Serta guru menggunakan model pembelajaran yang sesuai dan menarik 

siswa aktif dalam pembelajaran. Shoimin (2014:24) fungsi model 

pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam 

melaksanakan pembelajaran. Model pembelajaran yang telah dikembangkan 

akan memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami dan menguasai 

suatu pengetahuan atau pelajaran tertentu. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah model pembelajaran think pair share (TPS). 

Penelitian Masruroh dan Hariani (2013) yang telah meneliti tentang 

menulis surat resmi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Langsung 

untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Surat Resmi Siswa Sekolah 

Dasar” menunjukkan bahwa model pembelajaran langsung yang diterapkan 
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oleh peneliti dalam meningkatkan keterampilan siswa menunjukkan bahwa 

pada siklus I sebesar 76% dan meningkat pada siklus II sebesar 90%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran langsung 

dapat meningkatkan keterampilan menulis surat resmi siswa Sekolah Dasar. 

Penelitian Astini, Sriasih, dan Indriani (2016) yang telah meneliti tentang 

penerapan teknik think pair share (TPS) dengan judul “Penerapan Teknik Think 

Pair Share untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Diskusi Siswa 

Kelas VIII.2 SMP Negeri Singaraja” menunjukkan bahwa penerapan teknik 

think pair share (TPS) dapat meningkatkan kemampuan menulis teks diskusi 

siswa kelas VIII.2 SMP Negeri 2 Singaraja. Keberhasilan penerapan teknik 

pembelajaran think pair share (TPS) dapat dilihat dari persentase ketuntasan 

klasikal. Sebelum tindakan dilaksanakan, siswa tuntas pada kompetensi dasar 

ini sebesar 15,38%. Meningkat setelah dilaksanakan tindakan I menjadi 75,68 

%, dan tindakan II meningkat sebesar 94,59%. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji 

melalui penelitian dan pengembangan atau research and development dengan 

judul “Pengembangan Buku Panduan Menulis Surat Resmi dengan Model 

Think Pair Share (TPS) untuk Siswa Kelas V SD”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti dapat 

mengidentifikasikan berbagai permasalah sebagai berikut. 
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a. Nilai hasil belajar dari 14 siswa hanya 28,6% yang mendapatkan nilai 

tuntas. 

b. Kegiatan menulis surat resmi pada siswa hanya terpaku pada buku ajar 

yang digunakan. 

c. Masih dijumpai siswa yang menulis surat resmi belum lengkap, dalam 

menulis siswa masih banyak yang kurang memahami bagian-bagian surat 

resmi dan belum menggunakan kalimat yang efektif. 

d. Siswa belum memiliki buku khusus yang dapat digunakan sebagai 

pedoman belajar siswa dalam menulis surat resmi sesuai dengan aturan 

dalam menulis dan menggunakan kalimat efektif. 

e. Belum ada model pembelajaran yang diterapkan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Setelah identifikasi masalah, peneliti membatasi “Pengembangan Buku 

Panduan Menulis Surat Resmi dengan Model Think Pair Share (TPS) untuk 

Siswa Kelas V SD”.  Hal ini dikarenakan masih minimnya bahan ajar yang 

menunjang materi menulis surat resmi yang sesuai dengan cara menulis surat 

resmi dengan benar, serta guru belum menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dalam proses pembelajaran. 

Melalui pengembangan buku panduan ini, diharapkan guru memiliki 

inovasi dalam pembelajaran dan dapat mengembangkannya sesuai dengan 

kebutuhan materi di dalam kelas serta siswa dapat memperbaiki kualitas 

penulisannya. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana bentuk buku panduan menulis surat resmi 

dengan model think pair share (TPS) untuk siswa kelas V SD. Masalah tersebut 

disimpulkan dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil buku panduan menulis surat resmi dengan model 

think pair share (TPS) untuk siswa kelas V SD?  

2. Bagaimanakah penilaian ahli media dan ahli materi terhadap prototipe 

buku panduan menulis surat resmi dengan model think pair share (TPS) 

untuk siswa kelas V SD?  

3. Bagaimana uji keefektifan terbatas pada siswa kelas V SDN 02 Kulu? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan buku panduan menulis 

surat resmi dengan model think pair share (TPS) kelas V SD, dengan tujuan 

penelitaian (1) mendeskripsikan profil surat resmi dengan model think pair 

share (TPS) pada pembelajaran menulis surat resmi kelas V SD, (2) 

mendeskripsikan penilaian ahli media dan ahli materi terhadap prototipe buku 

panduan menulis surat resmi dengan model think pair share (TPS) untuk siswa 

kelas V SD, dan (3) mendeskripsikan uji keefektifan terbatas pada siswa kelas 

V SDN 02 Kulu. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan bahan kajian 

pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi menggunakan buku 

panduan khususnya materi menulis surat resmi. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu sebagai berikut. 

a. Manfaat bagi guru, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang penggunaan buku panduan dalam pembelajaran 

menulis surat resmi, dapat menciptakaan pembelajaran yang menarik 

dan efektif, dan dapat memberikan inovasi dalam kegiatan 

pembelajaran. 

b. Manfaat bagi siswa, yaitu memudahkan siswa dalam pembelajaran 

menulis surat resmi, siswa lebih aktif dan termotivasi untuk menulis 

surat resmi dengan baik karena pembelajaran dengan buku panduan. 

c. Manfaat bagi sekolah, yaitu penelitian ini berkontribusi dalam 

memajukan kualitas pembelajaran di sekolah, dapat dikembangkan 

pada mata pelajaran lain dengan kreatifitas guru, dan dapat digunakan 

dalam lingkup yang lebih luas sesuai dengan fungsinya. 

d. Manfaat bagi peneliti lain, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian 

lanjutan mengenai pengembangan buku panduan. 
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1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebuah 

pengembangan buku panduan menulis surat resmi dengan menggunakan model 

think pair share dalam pembelajaran. Di samping itu, produk yang 

dikembangkan mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

1. Produk yang dikembangkan berupa buku panduan menulis surat resmi, 

buku panduan ini mudah digunakan siswa secara mandiri karena di dalam 

buku panduan terdapat cara penulisan bagian-bagian surat dengan jelas 

dan terdapat contoh surat resmi, serta siswa dapat berlatih langsung di 

dalam buku panduan tersebut setelah itu siswa dapat memberikan 

penilaian terhadap penggunaan buku panduan. 

2. Materi yang disajikan bersumber dari berbagai buku ajar yang disesuaikan 

dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Bahasa yang digunakan 

dalam buku panduan adalah bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti 

oleh siswa. 

3. Buku panduan berbentuk cetak. Tampilan buku panduan dibuat semenarik 

mungkin dengan rincian sebagai berikut: 

a. Sampul buku panduan yang dikembangkan dirancang semenarik 

mungkin dengan warna yang cerah. 

b. Bagian pertama terdapat prakata, daftar isi, dan tujuan pembelajaran, 

bagian kedua terdapat penjabaran materi surat resmi, bagian ketiga 

terdapat rangkuman, lembar latihan, rubrik penilaian siswa dan guru, 

serta biodata penulis. 
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c. Bahasa yang digunakan dalam buku panduan menggunakan Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD) dan kalimat yang efektif serta mudah 

dimengerti siswa. Pada beberapa halaman ditambahkan gambar 

berwarna. Ukuran kertas yang digunakan adalah A5 dengan jenis 

tulisan pada bagian isi buku panduan adalah Arial. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Hamdani (2011:120) bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau 

materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 

Sedangkan menurut Prastowo (2015:17) Bahan ajar merupakan segala 

bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, 

yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta 

didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan 

dan penelaahan implementasi pembelajaran. Namun, jika bahan ajar tidak 

dirancang secara sistematis, maka tidak dapat disebut sebagai bahan ajar 

walaupun bahan ajar tersebut mengandung materi pelajaran. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk 

membantu siswa dan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. 
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2.1.2 Prinsip-prinsip Penyusunan Bahan Ajar 

Pada penyusunan sebuah bahan ajar, perlu memperhatikan prinsip 

dalam menyusun bahan ajar (Prastowo 2015:58). Berikut beberapa prinsip 

penyusunan bahan ajar. 

a. Relevansi atau keterkaitan materi sesuai dengan tuntutan standar 

kompetensi/kompetensi dasar. Maksudnya bahan ajar yang dipilih 

hendaknya ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun 

kompetensi dasar. 

b. Konsistensi atau keajegan. Maksudnya bahan ajar yang dipilih 

memiliki nilai keajegan. Jadi antara kompetensi dasar yang mesti 

dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang disediakan memiliki 

keselarasan dan kesamaan.  

c. Kecukupan adalah kecukupan materi dalam bahan ajar untuk mencapai 

kompetensi seperti yang diajarkan oleh guru. 

Untuk menghasilkan bahan ajar berupa buku panduan menulis surat 

resmi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan maka harus memenuhi 

prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. 

 

2.1.3 Tujuan Penyusunan Bahan Ajar 

Hamdani (2011:122) bahan ajar memiliki tujuan penyusunan bahan ajar 

sebagai berikut. 

a. Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu. Segala informasi yang di 

dapat dari sumber belajar, kemudian disusun dalam bentuk bahan ajar. 
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Hal ini membuka wacana dan wahana baru bagi siswa karena materi 

ajar yang disampaikan adalah sesuatu yang baru dan menarik. 

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar. Pilihan bahan ajar yang 

dimaksud tidak hanya terpaku oleh satu sumber, melainkan dari 

berbagai sumber belajar yang dapat dijadikan suatu acuan dalam 

penyusunan bahan ajar. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru sebagai 

fasilitator dalam kegiatan pembelajaran akan lebih mudah karena bahan 

ajar disusun sendiri dan disampaikan dengan cara yang bervariatif. 

d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan berbagai 

jenis bahan ajar yang bervariatif diharapkan kegiatan pembelajaran 

tidak monoton, hanya terpaku oleh satu sumber buku, atau di dalam 

kelas. 

Sedangkan menurut Prastowo (2015:26) bahan ajar memiliki tujuan 

penyusunan, untuk tujuan penyusunan bahan ajar setidaknya ada empat hal 

pokok yang melingkupi, yaitu: 

a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu; 

b. Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah 

timbulnya rasa bosan pada peserta didik; 

c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran, dan; 

d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

terdapat empat tujuan penyusunan bahan ajar yaitu membantu peserta didik 
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dalam mempelajari sesuatu, menyediakan berbagai jenis bahan ajar, 

memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dan agar 

kegiatan pembelajaran menjadi menarik. Ketika menyusun bahan ajar 

hendaknya sesuai dengan tujuan penyusunan bahan ajar agar bahan ajar 

yang di kembangkan dapat bermanfaat dan menjadi daya tarik tersendiri 

ketika proses pembelajaran. 

 

2.1.4 Macam-macam Bahan Ajar 

Hamdani (2010:219) macam bahan ajar sebagai berikut. 

a. Bahan ajar dalam bentuk cetak, misalnya lembar kerja siswa (LKS), 

handout, buku, modul, brosur, leaflet, wallchart, dan lain-lain. 

b. Bahan ajar berbentuk audio visual, misalnya film/video dan VCD. 

c. Bahan ajar berbentuk audio, misalnya kaset, radio, CD audio. 

d. Visual, misalnya foto, gambar, model/maket. 

e. Multimedia, misalnya CD interaktif, computer based learning, internet. 

Sedangkan menurut Prastowo (2015:40-43) macam bahan ajar dapat 

diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya.  

1. Bahan ajar menurut bentuknya 

a. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi. Contohnya, handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model 

atau maket. 
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b. Bahan ajar dengar, yaitu semua sistem yang menggunakan sinyal 

radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau di dengar oleh 

seseorang atau sekelompok orang. Misalnya kaset, radio, piringan 

hitam, dan compact disk audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar, yaitu segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar 

bergerak secara sekuensial. Misalnya, video compact disk dan film. 

d. Bahan ajar interaktif, yaitu kombinasi dari dua atau lebih media 

(audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) yang oleh 

penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk 

mengendalikan sesuatu perintah dan/atau perilaku alami dari suatu 

presensi. Misalnya, compact disk interactive. 

2. Bahan ajar menurut caranya kerjanya 

a. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak 

memerlukan perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di 

dalamnya, sehingga peserta didik bisa langsung mempergunakan 

bahan ajar tersebut. Contoh, foto, diagram, display, model, dan lain 

sebagainya. 

b. Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan 

proyektor agar bisa dimanfaatkan dan/atau dipelajari peserta didik. 

Contohnya, slide, filmstrips, overhead transparencies, dan 

proyeksi komputer. 
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c. Bahan ajar audio, yakni bahan ajar yang berupa sinyal audio yang 

direkam dalam suatu media rekam. Contoh, kaset, CD, flash disk, 

dan lain-lain. 

d. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar 

yang biasanya berbentuk video tape player, VCD player, DVD 

player, dan sebagainya. 

e. Bahan ajar (media) komputer, yakni berbagai jenis bahan ajar 

noncetak yang membutuhkan komputer untuk menayangkan 

sesuatu untuk belajar. Contohnya, computer mediated insruction 

dan computer based multimedia atau hypermedia. 

3. Bahan ajar menurut sifatnya 

a. Bahan ajar yang berbasiskan cetak, misalkan buku, pamflet, 

panduan belajar siswa, bahan tutorial, buku kerja siswa, dan lain 

sebagainya. 

b. Bahan ajar yang berbasiskan teknologi, misalnya audio cassette, 

siaran radio, slide, filmstrips, film, video cassette, siaran televisi, 

video interaktif, computer based tutorial, dan multimedia.  

c. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, misalnya kit 

sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. 

d. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia 

(terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh), misalnya 

telepon, hand phone, video conferencing, dan lain sebagainya.  
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Dari macam-macam bahan ajar tersebut, peneliti menggunakan bahan 

ajar berbentuk cetak berupa buku panduan. Akan tetapi, buku tersebut 

haruslah diturunkan dari KD yang tertuang dalam kurikulum, sehingga buku 

akan memberi makna sebagai bahan ajar bagi peserta didik yang 

mempelajarinya. Oleh karena itu, dengan adanya bahan ajar yang bervariasi 

dan sesuai dengan kebutuhan siswa membuat pembelajaran menjadi lebih 

menarik. 

 

2.1.5 Ketentuan Pembuatan Bahan Ajar 

Terdapat beberapa ketentuan agar buku yang disusun memberikan 

informasi yang utuh (Kurniasih 2014: 69). 

1. Harus memperhatikan persyaratan yang berkaitan dengan isi 

diantaranya adalah: 

a. Buku harus memuat sekurang-kurangnya materi minimal yang 

harus dikuasai peserta didik. 

b. Relevan dengan tujuan pendidikan Nasional dan sesuai dengan 

kemampuan yang akan dicapai. 

c. Sesuai dengan ilmu pengetahuan atau kompetensi penulis. 

d. Sesuai atau menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

e. Sesuai dengan jenjang dan sasaran. 

f. Isi dan bahan mengacu pengembangan konsep, prinsip, teori. 

g. Tidak mengandung muatan politis maupun hal yang berbau sara. 
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2. Memperhatikan persyaratan penyajian 

a. Adanya keteraturan sesuai dengan urutan setiap bab. 

b. Isi buku haruslah kontekstual. 

c. Menarik minat dan perhatian sasaran pembaca yang telah 

ditentukan. 

d. Menantang dan merangsang untuk dibaca dan dipelajari. 

e. Mengacu pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

f. Penyajian yang menggunakan bahasa ilmiah dan formal. 

3. Memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan bahasa 

a. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

b. Menggunakan kalimat yang sesuai dengan pengetahuan dan 

perkembangan sasaran pembaca. 

c. Menggunakan istilah, kosakata, indeks, simbol yang 

mempermudah pemahaman. 

d. Menggunakan kata-kata terjemahan yang dibakukan. 

4. Memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan ilustrasi 

a. Relevan dengan konsep, prinsip yang disajikan. 

b. Tidak menggunakan kesinambungan antar kalimat, antar bagian, 

dan antar paragraf. 

c. Merupakan bagian terpadu dari bahan ajar. 

d. Jelas, baik dan merupakan hal-hal esensial yang membantu 

memperjelas materi. 
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Sedangkan Akbar (2015:34) buku ajar yang baik harus memperhatikan 

hal-hal berikut. 

1. Akurat (akurasi) 

Darmiyati Zuchdi (2003) menyatakan untuk dapat menghasilkan buku 

ajar yang baik perlu memperhatikan akurasi. Keakuratan antara lain 

dapat dilihat dari aspek: kecermatan penyajian, benar memaparkan 

hasil penelitian, dan tidak salah mengutip pendapat pakar. Akurasi 

dapat pula dilihat dari dan teori dengan perkembangan mutakhir, dan 

pendekatan keilmuan yang bersangkutan. 

2. Sesuai (Relevansi) 

Buku ajar yang baik memiliki kesesuaian antara kompetensi yang harus 

dikuasai dengan cakupan isi, kedalaman pembahasan, dan kompetensi 

pembaca. Relevansi hendaknya juga menggambarkan adanya relevansi 

materi, tugas, contoh penjelasan, latihan dan soal, kelengkapan uraian, 

dan ilustrasi dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh pembaca 

sesuai tingkat perkembangan pembacanya. 

3. Komunikatif 

Darmiyati Zuchdi (2003) menjelaskan komunikatif artinya isi buku 

mudah dicerna pembaca, sistematis, jelas dan tidak mengandung 

kesalahan bahasa. Agar komunikatif, menurut Dedeng (2003) 

anggaplah anda sedang mengajar melalui tulisan. Bahasa yang anda 

gunakan tidak sangat formal, melainkan setengah lisan. 

 



21 
 

 

4. Lengkap dan sistematis 

Buku ajar yang baik menyebutkan kompetensi yang harus dikuasai 

pembaca, memberikan manfaat pentingnya penguasaan kompetensi 

bagi kehidupan pembaca, menyajikan daftar isi dan menyajikan daftar 

pustaka. Uraian materinya sistematis, mengikuti alur pikir dari 

sederhana ke kompleks, dari lokal ke global. 

5. Berorientasi pada Student Centered 

Pendidikan dengan kurikulum yang cenderung konstruktivis seperti 

KTSP membutuhkan bahan ajar yang dapat mendorong rasa ingin tahu 

siswa, terjadinya interaksi antara siswa dengan sumber belajar, 

merangsang siswa membangun pengetahuan sendiri, menyemangati 

siswa belajar secara berkelompok, dan menggiatkan siswa 

mengamalkan isi bacaan. 

6. Berpihak pada ideologi bangsa dan negara 

Untuk keperluan pendidikan Indonesia, buku ajar yang baik adalah 

buku ajar yang harus mendukung ketakwaan kepada Tuhan yang Maha 

Esa; mendukung pertumbuhan nilai kemanusiaan; mendukung 

kesadaran dan kemajemukan masyarakat; mendukung tumbuhnya rasa 

nasionalisme; mendukung tumbuhnya kesadaran hukum; dan 

mendukung cara berpikir logis. 

7. Kaidah bahasa benar 

Buku ajar yang ditulis menggunakan ejaan, istilah, dan struktur kalimat 

yang tepat. 
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8. Terbaca 

Bahan ajar yang keterbacaannya tinggi mengandung panjang kalimat 

dan struktur kalimat sesuai pemahaman pembaca, panjang alenianya 

sesuai pemahaman pembaca. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa bahan ajar 

yang baik disusun sesuai dengan ketentuan pembuatan bahan ajar sehingga 

bahan ajar memberikan informasi yang utuh. Ketentuan-ketentuan tersebut 

meliputi, memperhatikan isi, penyajian, berkaitan dengan bahasa, dan 

berkaitan dengan ilustrasi, akurat, relevansi, komunikatif, lengkap dan 

sistematis, berorientasi pada student centered, berpihak pada ideologi 

bangsa dan negara, kaidah bahasa benar, dan terbaca. 

 

2.1.6 Fungsi Bahan Ajar 

Hamdani (2011:121) menyebutkan bahwa penggunaan bahan ajar 

berfungsi sebagai berikut. 

a. Pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya diajarkan kepada siswa. 

b. Pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari atau dikuasai. 

c. Alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. 
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Sedangkan menurut Prastowo (2015:24) berdasarkan pihak yang 

menggunakan bahan ajar, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu fungsi bagi pendidik dan bagi peserta didik. 

1) Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain: 

a. Menghemat waktu pendidik dalam mengajar; 

b. Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator; 

c. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif; 

d. Sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktifitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik; serta 

e. Sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran. 

2) Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain: 

a. Peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman 

peserta didik yang lain; 

b. Peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja; 

c. Peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing; 

d. Peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri; 

e. Membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar/mahasiswa 

yang mandiri; dan 
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f. Sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan 

semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan 

substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasai 

peserta didik. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi bahan 

ajar yaitu sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik yang akan 

mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan 

meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.  

 

2.1.7 Pengertian Buku Panduan 

Menurut Prastowo (2015:42) buku panduan belajar siswa termasuk 

contoh dari bahan ajar yang berbasis cetak. Bahan cetak (printed), yakni 

sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk 

keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. 

Sedangkan menurut Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang buku 

menyebutkan bahwa buku berperan penting dan strategis dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya yaitu buku panduan yang 

digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam 

proses pembelajaran.  

Jadi buku panduan menulis surat resmi termasuk dalam kategori bahan 

ajar cetak yang bersubstansi pengetahuan yang berperan penting dan 

strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Buku panduan 

menulis surat resmi siswa kelas V SD ini terdiri atas empat komponen, yaitu 
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judul, kompetensi dasar atau materi pokok, latihan, dan penilaian. Empat 

komponen tersebut dijadikan landasan untuk menyusunan buku panduan. 

 

2.1.8 Teknik Penyusunan Buku Panduan 

Prastowo (2015:73) Teknik penyusunan buku panduan, ada beberapa 

ketentuan yang hendaknya dijadikan pedoman dalam penyusunan buku 

panduan, diantaranya sebagai berikut: 

a. Judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau 

materi pokok yang harus dicapai peserta didik. 

b. Untuk menyusun bahan ajar, ada enam hal lain yang perlu dimengerti 

(Steffen dan Ballstaedt dalam Diknas, 2004), yaitu: 

1) Susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, 

disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat 

daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan 

tugas pembaca. 

2) Bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, 

jelasnya kalimat, dan jelasnya hubungan antarkalimat, serta 

kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. 

3) Mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai 

melalui orangnya atau check list untuk pemahaman. 

4) Adanya stimulant. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar 

dilihat, tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir, dan 

menguji stimulan. 
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5) Kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar 

terhadap mata. Hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak 

terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu urutan teksnya juga harus 

terstruktur dan mudah dibaca. 

6) Materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan 

kajian, dan lembar kerja (work sheet). 

Kurniasih (2014:66-67) menyusun buku panduan harus 

mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 

1. Urutan tampilan harus yang mudah terlebih dahulu, kemudian judul 

yang singkat dan tidak bertele-tele, terdapat daftar isi, kerangka 

berpikirnya jelas, memenuhi prinsip bahan ajar, memuat refleksi dan 

ada penugasan. 

2. Mempergunakan bahasa yang mudah dengan kosa kata yang sederhana, 

adanya kejelasan kalimat, keterkaitan masing-masing ide paragraf 

dengan kalimat yang tidak terlalu panjang. 

3. Adanya stimulan atau rangsangan pemikiran dengan kalimat-kalimat 

yang mendorong pembaca untuk berfikir dan menguji stimulan. 

4. Memenuhi etika dan estetika dengan tidak menyalahi aturan penulisan, 

dan enak untuk dilihat dan dibaca. 

5. Materi harus instruksional, yang menyangkut pemilihan teks, bahan 

kajian serta lembar kerja. 

6. Harus ditentukan materi apa yang dibuat. 

7. Mengetahui sasaran pembaca. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa menyusun 

buku panduan yang perlu diperhatikan adalah judul atau materi yang 

disajikan harus fokus pada KD atau materi pokok yang harus dicapai oleh 

peserta didik, susunan tampilannya jelas dan menarik, mempergunakan 

bahasa yang mudah, adanya stimulant, materi harus instruksional dan 

kemudahan dibaca. 

 

2.1.9 Pengertian Menulis 

Tarigan (2008:3) menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa 

yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara 

tatap muka dengan orang lain. Dalman (2015:3) menulis merupakan suatu 

kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan (informasi) secara tertulis 

kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau 

medianya. Adapun menurut Susanto (2013:247), menulis mempunyai arti: 

a) membuat huruf (angka, dan sebagainya) dengan pena (pensil, kapur, dan 

sebagainya); b) melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, 

membuat surat) dengan tulisan. Berdasarkan pendapat para ahli dapat 

disimpulkan bahwa menulis adalah kegiatan berkomunikasi untuk 

menyampaikan suatu ide/gagasan kepada orang lain. 

Keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, tetapi harus 

melalui latihan dan praktik yang banyak dan teratur. Menulis merupakan 

suatu proses yang kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara 

bertahap (Dalman 2014:2). Menulis merupakan salah satu keterampilan 
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berbahasa yang sangat penting dipelajari karena dapat membekali 

kecakapan hidup bagi siapapun yang bisa menguasainya (Kosasih 2014:iii). 

Artinya, untuk menghasilkan tulisan yang baik diperlukan latihan yang 

banyak dan teratur. 

Salah satu bagian dari keterampilan menulis ialah menulis surat. Surat 

telah menjadi alat komunikasi tertulis yang sangat penting. Sebagai sarana 

penyampaian pesan, surat memiliki peranan penting tidak hanya bagi 

perseorangan, tetapi juga bagi organisasi pemerintah, bisnis atau 

kemasyarakatan (Suparno dan Yunus 2009:6.1). 

  

2.1.10 Pengertian Surat 

Dalman (2015:273) surat ialah sarana untuk menyampaikan pikiran, isi 

hati, maksud, atau kehendak pada orang lain melalui bahasa tulis dengan 

mempergunakan kertas sebagai medianya. Kosasih (2014:97) surat adalah 

media komunikasi tulisan antara seseorang atau lembaga dengan seseorang 

atau lembaga lain. Suryani (2014:64) surat merupakan tulisan untuk 

menjelaskan pikiran dan perasaan seseorang. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa surat 

adalah salah satu media komunikasi tertulis antara seseorang atau lembaga 

yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau berita tentang sesuatu hal. 
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2.1.11 Pengertian Surat Resmi 

Solchan (2016:14) surat resmi ialah surat yang berisi masalah 

kedinasan atau administrasi pemerintah. Rahayu (2009:24) surat resmi 

adalah surat yang ditulis oleh instansi pemerintah atau swasta yang 

ditujukan kepada instansi, baik instansi pemerintah atau swasta, bahkan 

ditujukan kepada pribadi. Suryani (2014:64) surat resmi ialah surat yang 

berisi masalah kedinasan atau bisnis tertentu. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, disimpulkan bahwa surat 

resmi adalah surat yang berisi masalah kedinasan yang ditulis oleh instansi 

pemerintah atau swasta yang ditujukan kepada instansi bahkan pribadi. 

  

2.1.12 Fungsi Surat Resmi 

Soedjito (2014:1) surat-surat resmi berfungsi sebagai (a) alat 

komunikasi, (b) alat bukti tertulis, (c) alat bukti historis, (d) alat pengingat, 

(e) duta organisasi, dan (f) pedoman kerja. Kosasih (2014:97) fungsi utama 

surat adalah media komunikasi. Surat memiliki fungsi-fungsi lainnya, 

antara lain sebagai (a) alat bukti tertulis, (b) sebagai alat pengingat, (c) 

sebagai bukti historis, (d) sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam 

melaksanakan kegiatan, dan (e) duta organisasi. Dalman (2015:283) pada 

dasarnya surat memiliki banyak fungsi. Akan tetapi, fungsi utama surat 

adalah sebagai alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam 

kertas atau lainnya. 
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2.1.13 Jenis-jenis Surat 

Surat dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis bergantung pada 

dasar tinjauannya. Soedjito (2014:14) jenis-jenis surat yang diklasifikasikan 

berdasarkan (1) isinya, (2) keamanan isinya, (3) derajat penyelesaiannya, 

(4) jangkauan penggunaannya, dan (5) jumlah penerima yang dituju. 

Berdasarkan isinya, surat dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu (a) surat 

pribadi, (b) surat dinas/resmi, (3) surat niaga/dagang. Berdasarkan sifat 

keamanan isinya, surat dibedakan atas empat jenis, yaitu (a) surat sangat 

rahasia, (b) surat rahasia, (c) surat terbatas, dan (d) surat biasa. Berdasarkan 

derajat penyelesaiannya surat dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu (a) surat 

sangat segera (kilat), (b) surat segera, dan (c) surat biasa. Berdasarkan 

jangkauan penggunaanya surat dibedakan atas dua jenis, yaitu (a) surat 

intern dan (b) surat ektern. Berdasarkan jumlah penerima yang dituju surat 

dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu (a) surat edaran, (b) pengumuman, dan 

(c) surat biasa.  

Kosasih (2014:97) secara umum, surat terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu 

(a) surat pribadi, yaitu surat yang ditulis atas nama pribadi atau perorangan, 

(b) surat dinas, yaitu surat yang menyangkut persoala-persoalan kedinasan, 

(c) surat niaga atau surat dagang adalah surat yang ditulis untuk 

kepentingan-kepentingan bisnis atau perdagangan. 

Sedangakan menurut Dalman (2015:287) pada dasarnya, jenis surat 

terdiri atas dua jenis yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi 

dibedakan menjadi dua jenis, yaitu surat pribadi kekeluargaan dan surat 
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pribadi kedinasan. Sedangkan surat dinas dibedakan menjadi tiga jenis, 

yaitu surat dinas pemerintah, surat dinas swasta, dan surat dinas organisasi. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas mengenai jenis-jenis surat, 

peneliti hanya menjelaskan jenis-jenis surat ada dua yaitu surat resmi dan 

surat tidak resmi. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa 

dan tingkat pemahaman siswa, serta disesuaikan dengan kompetensi yang 

diajarkan dalam proses pembelajaran. 

 

2.1.14 Bagian-bagian Surat Resmi 

Adapun uraian atau penjelasan dari bagian-bagian surat adalah sebagai 

berikut:  

1) Kepala Surat 

Kepala surat selalu terletak di bagian atas isi surat. Kepala surat 

biasanya memuat: (1) nama instansi, (2) lambang atau logo instansi, (3) 

alamat, (4) nomor telepon, (5) nomor faksmile atau e-mail (Kosasih 

2014:98). Menurut Dalman (2015:275) kepala surat biasanya disusun 

dan dicetak dalam bentuk yang menarik, dan ditempatkan pada bagian 

atas tengah atau bagian atas lurus margin kiri atau margin kanan. 

Kepala surat yang lengkap, antara lain memuat hal-hal berikut ini.  

(1) nama kantor/perusahaan/organisasi; 

(2) logo kantor/perusahaan/organisasi; 

(3) alamat lengkap; 

(4) jenis usaha (jika perlu);  
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(5) kantor cabang (jika perlu dan jika ada);  

(6) nomor telepon/HP (jika ada); 

(7) nomor kotak pos (jika ada); 

(8) alamat faksmile (jika ada).  

Sedangkan menurut Soedjito (2014:38) kepala surat biasanya 

diketik di sebelah kiri atas. Boleh juga diketik di tengah-tengah. Kepala 

surat disusun (biasanya sudah dicetak) dalam bentuk yang menarik, dan 

menyebutkan: 1) nama kantor/jawatan/perusahaan, dsb, 2) alamat, 3) 

nomor telepon, 4) nomor kotak pos (jika ada), 5) nama alamat kawat 

(jika ada) dan 6) faksimile (jika ada). 

Contoh: 

 

 

 

2) Tanggal Surat 

Tanggal surat menunjukkan waktu pembuatan surat. Dalam tanggal 

surat tercantum tanggal, bulan, dan tahun (Kosasih 2014:100). Menurut 

Dalman (2015:276) tanggal surat menunjukkan tanggal surat tersebut 

dibuat. Sedangkan menurut Soedjito (2014:41) tanggal surat diketik 

sebelah kiri atas (bentuk lurus penuh) dan kanan atas (lurus setengah 

lurus dan Indonesia), sedangkan untuk nama tempat tidak perlu 

dicantumkan sebab sudah terbuat pada kepala surat. 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

    SD NEGERI 02 PEKALONGAN 

Jalan Singosari 7, Pekalongan 51182, Telepon 7906615  

LOGO 
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Contoh:  

Nama bulan hendaklah dituliskan dengan huruf secara lengkap, 

misalnya: 

17 Januari 1981 

1 Juni 1981 

7 Juli 1981 

Juga jangan disingkat: 

17 Jan. 1981 

7 Jun. 1981 

7 Jul. 1981 

Harap tidak ditulis dengan angka, misalnya: 

5-1-1981 

2-7-1981 

7-7-1981 

3) Nomor Surat 

Kosasih (2014:99) nomor surat berisikan urutan nomor surat yang 

bersangkutan. Selain itu, dalam nomor surat tercantum pula kode surat, 

angka, serta tahun surat itu dibuat. Soedjito (2014:42) surat resmi selalu 

diberi (1) nomor urut surat yang dikirimkan (keluar), (2) kode, dan (3) 

tahun. Sedangkan menurut Dalman (2015:277) surat-surat dinas atau 

surat resmi yang dikeluarkan harus diberi nomor surat dan kodenya. 
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Contoh: 

Nomor : 02/KHS-1/V/2009 

           

   angka tahun 

   angka bulan 

   kode surat 

   nomor surat 

4) Lampiran 

Silmi (2006:8) lampiran adalah bagian surat yang berfungsi sebagai 

petunjuk tentang dokumen yang disertakan bersama surat. Soedjito 

(2014:43) melampirkan berarti menyertakan sesuatu dengan yang lain. 

Sedangkan pendapat dari Kosasih (2014:100) lampiran berfungsi 

sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahan-bahan tertulis 

yang disertakan. 

Contoh penulisan yang salah: 

a) Lamp  : satu berkas 

b) Lampiran : 3 (tiga) lembar 

Contoh penulisan yang benar: 

a) Lampiran : 3 lembar 

b) Lampiran : satu berkas 

5) Hal/Perihal 

Kosasih (2014:100) hal surat adalah hal yang menyatakan masalah inti 

yang dikemukakan dalam suatu surat. Soedjito (2014:44) hal/perihal 
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menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Dalman (2015:277) hal 

perihal memuat isi pokok surat. 

Contoh: 

Hal : Undangan Rapat 

Hal : Jadwal Ujian Ulangan 

6) Alamat Surat 

Kosasih (2014:100) alamat surat berisikan nama lengkap dan identitas 

atau alamat dari pihak yang terkirim. Ada dua macam alamat surat, 

yaitu (1) alamat dalam (pada helai surat) dan (2) alamat luar. Sedangkan 

menurut Soedjito (2010:57) alamat surat ada dua macam, yaitu alamat 

pada lembar surat dan pada sampul surat. Alamat pada lembar surat 

(alamat dalam) terdiri atas frasa Yang terhormat yang lazim disingkat 

Yth., nama orang atau nama jabatan, dan alamat. 

Contoh: 

Yth. Bapak Aang Hermawan, S.Pd. 

Jalan Rajapolah No.26 

Tasikmalaya  

7) Salam Pembuka 

Soedjito (2014:51) dalam surat resmi yang biasa digunakan sebagai 

salam pembuka ialah Dengan hormat, jangan disingkat Dh. Atau DH. 

Silmi (2006:10) salam pembuka merupakan kalimat pendahuluan atau 

kalimat pembuka yang merupakan penghormatan di awal surat. Dalman 
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(2015:278) rangkaian kata salam diawali dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda koma (,). 

Contoh: 

a. Dengan hormat, 

b. Salam Pramuka, 

c. Assalamualaikum Wr.Wb, 

8) Isi Surat 

Kosasih (2014:101) secara garis besar, isi surat terdiri atas tiga bagian, 

yaitu alinea pembuka, alinea pokok, dan alinea penutup. Silmi 

(2006:11) isi surat merupakan hal pokok dari suatu surat atau 

merupakan hal inti (pokok) dalam suatu surat. 

9) Salam Penutup 

Salam penutup merupakan penutup surat yang merupakan tanda 

penghormatan penulis surat terhadap penerima surat (Silmi 2006:14). 

Salam penutup yang sering digunakan adalah hormat kami, hormat 

saya, wasalam, salam takzim, dan sebagainya (Kosasih 2014:102). 

Sedangkan menurut Soedjito (2014:59) salam penutup surat 

dinas/formal pemerintahan menyebutkan: (1) nama jabatan, (2) tanda 

tangan, (3) nama terang, dan (4) NIP (Nomor Induk Pegawai). 

10) Pengirim Surat 

Kosasih (2014:102) pengirim surat merupakan pihak yang 

bertanggungjawab terhadap atas surat.  Dalman (2015:279) identitas 

pengirim dalam surat dinas, biasanya terdiri atas lima unsur, yaitu a) 
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jabatan pengirim, b) tanda tangan pengirim, c) stempel/cap dinas, d) 

nama terang pengirim, e) keterangan lain, misalnya NIP. 

Bagian-bagian surat resmi menurut Kosasih (2014:98) adalah (1) 

kepala surat (2) tanggal surat (3) nomor, lampiran, hal (4) alamat surat (5) 

salam pembuka (6) isi surat (7) salam penutup (8) tanda tangan (9) nama 

terang (10) jabatan, inisial, dan lain-lain (11) tembusan. Dalam kutipan 

tersebut, Kosasih hanya menuliskan bagian-bagian surat, tetapi penulis 

menyamakannya dengan surat resmi. Hal tersebut disebabkan oleh surat 

resmi adalah salah satu jenis surat. 

Berbeda dengan Kosasih, Soedjito (2014:38) menyebutkan bagian-

bagian surat resmi, yaitu (1) kepala, (2) nama tempat dan tanggal, (3) 

nomor, (4) lampiran, (5) hal/perihal, (6) alamat, (7) salam pembuka, (8) isi, 

(9) salam penutup, dan (10) tembusan. Kosasih tidak menyebutkan nama 

tempat pada surat resmi, berbeda dengan pendapat dari Soedjito bahwa 

dalam bagian-bagian surat resmi menggunakan nama tempat. 

Dalman (2015:275) bagian-bagian surat, yaitu (1) kepala surat, (2) 

nomor surat, (3) tanggal, bulan, dan tahun surat, (4) lampiran, (5) hal atau 

perihal, (6) alamat surat, (7) salam pembuka, (8) isi surat, (9) salam penutup, 

(10) jabatan penulisan surat, (11) tanda tangan, (12) nama terang, (13) 

tembusan, dan (14) inisial. 

Berdasarkan pendapat para ahli, penulis merujuk penjelasan bagian-

bagian surat resmi menurut Kosasih (2014), Soedjito (2014), dan Dalman 
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(2015), yaitu kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal/perihal, 

alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan pengirim surat. 

 

2.1.15 Bahasa Surat Resmi 

Pada dasarnya, bahasa surat merupakan kunci utama dalam menulis 

surat. Penulisan surat resmi harus mempertimbangkan bahasa yang 

digunakan. Oleh sebab itu, bahasa yang digunakan dalam surat resmi adalah 

bahasa Indonesia yang baik dan benar (Dalman 2015:291). 

a. Ejaan Bahasa Indonesia 

Pada penulisan surat resmi, ejaan salah satu unsur yang wajib 

diperhatikan. Ejaan yang digunakan dalam menulis surat resmi/dinas 

adalah Ejaan Yang Disempurnakan. 

b. Pilihan kata 

Pada menulis surat resmi/dinas, seorang penulis surat harus mampu 

memilih kata (diksi) yang tepat yang digunakan dalam suratnya. Pilihan 

kata dalam menulis surat ini harus mempertimbangkan etika dan santun 

berbahasa. 

c. Penggunaan kalimat 

Surat merupakan alat komunikasi tulis antara pihak yang satu dengan 

pihak yang lainnya. Agar surat yang kita tulis dapat dipahami dengan 

baik oleh penerima surat, kalimat yang digunakan haruslah 

menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang singkat padat, jelas, 

dan mudah dipahami oleh si pembacanya. 



39 
 

 

Sedangkan menurut Soedjito (2014:30) berpendapat bahwa bahasa 

surat meliputi: 

a. Bahasa baku 

Bahasa baku ialah bahasa yang diakui benar menurut kaidah yang sudah 

dilazimkan. Penggunaan bahasa baku dapat membawa wibawa 

seseorang dan dipandang sebagai lambang status sosial yang tinggi. 

Itulah sebabnya surat resmi haruslah menggunakan bahasa baku. 

Bahasa baku dapat dikenali dari (1) ejaan, (2) pemakaian kata, (3) 

bentuk kata, dan (4) kalimat. 

b. Bahasa efektif 

Bahasa efektif ialah bahasa yang secara tepat dapat mencapai 

sasarannya. Bahasa efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang 

(1) sederhana/wajar, (2) ringkas, (3) jelas, (4) sopan, dan (5) menarik. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa bahasa yang 

digunakan dalam surat resmi haruslah bahasa yang baik dan benar, yang 

sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan bahasa baku, pilihan kata, 

penggunaan kalimat, serta bahasa efektif (sederhana, ringkas, jelas, sopan 

dan menarik). 

 

2.1.16 Syarat Surat yang Baik 

Surat yang baik haruslah memenuhi syarat-sayarat penyusunan sebagai 

berikut (Soedjito 2014:2). 

1. Surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. 
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2. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu 

menguntungkan kedua pihak. 

3. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar/baku sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, pemilihan kata, bentuk 

kata maupun kalimatnya. 

Sedangkan menurut Kosasih (2014:103), surat yang baik harus 

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun baik, sesuai 

dengan peraturan menulis surat. 

2. Bahasa yang dipakai hendaknya sesuai dengan maksud surat dan dapat 

dipahami oleh pembaca. Kata-kata yang dipakai harus tepat, jelas, 

hemat, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. 

3. Nada surat hendaknya sopan dan simpatik. Surat harus tulus dan 

mencerminkan pengertian akan masalah-masalah yang dihadapi 

penerima surat. 

4. Surat tidak mengandung kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak 

berguna. Penulis hendaknya menulis surat seperti ia sedang berbicara 

dengan orang yang dituju. 

5. Surat tidak terlampau panjang dan tidak berbelit-belit atau berliku-liku. 

Misalnya terlalu banyak menggunakan bunga bahasa, seperti 

peribahasa atau ungkapan-ungkapan sehingga dapat mengaburkan 

permasalahan yang hendak disampaikan. 

6. Masalah yang disampaikan lengkap, utuh, dan wajar. 
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Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, syarat surat 

yang baik harus ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun baik. 

Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar/baku. Isi surat harus 

ringkas, jelas, dan eksplisit, serta menggunakan nada yang sopan dan 

simpatik. 

 

2.1.17 Langkah-langkah Penyusunan Surat 

Langkah-langkah penyusunan surat, terutama surat-surat resmi, diatur 

sebagai berikut (Kosasih 2014:104). 

a. Menetapkan masalah yang akan dikemukakan. 

b. Menentukan pokok-pokok surat. 

c. Menggunakan bahan atau data. 

d. Menetapkan pihak yang akan dikirimi surat. 

e. Menentukan pihak yang menjadi pengirim surat (bila surat ini ditulis 

atas nama lembaga/perusahaan). 

f. Menggunakan kelengkapan yang memadai, yang meliputi: 

1) Menggunakan bentuk surat, 

2) Penggunaan kertas, 

3) Warna kertas, 

4) Ukuran kertas, 

5) Sampul surat dan cara melipat surat, 

6) Pengetikan, dan 

7) Pengiriman. 
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g. Menggarap pokok persoalan satu per satu dengan menggunakan bahasa 

yang jelas dan mudah dimengerti. 

1) Hindarkan penggunaan singkatan, terutama singkatan yang belum 

lazim. 

2) Perhatikan bentuk surat dan penulisan bagian-bagiannya. Ikuti 

ketentuan yang berlaku. 

3) Perhatikan penulisan ejaan, penggunaan tanda baca, dan 

penyusunan kalimat. 

Sedangkan menurut Dalman (2015:282) pada dasarnya, langkah-

langkah menyusun surat adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan perihal surat; 

2. Menyusun kerangka karangan; 

3. Mengumpulkan informasi; 

4. Mengembangkan kerangka surat dan proses pengetikan; 

5. Menyunting surat; 

6. Melipat dan menyampul surat. 

Menurut Suprapto (2004:23), langkah-langkah penyusunan surat dan 

penyelesaian surat, adalah sebagai berikut. 

a. Persiapan, yaitu tahap yang meliputi kegiatan persiapan: 

1. Konsep surat untuk diketik. 

2. Kertas, karbon, tinta, dan sampul surat. 

3. Mesin ketik atau komputer yang layak pakai. 

b. Penulisan, tahap ini mencangkup kegiatan untuk: 
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1. Menentukan bentuk surat resmi sesuai dengan ketentuan kantor 

atau lembaga. 

2. Mengetik surat dengan betul, jelas dan bersih. 

c. Pengiriman, tahap ini meliputi kegiatan untuk: 

1. Segera mengirimkan surat kepada alamat yang ditujukan setelah 

selesei diketik dan ditanda tangani. 

2. Segera mengirimkan tembusannya, jika surat tersebut ada 

tembusannya. 

d. Penyimpanan, tahap ini mencangkup kegiatan untuk: 

1. Mengagendakan secara baik surat yang dikirimkan. 

2. Mengagendakan/menyimpan arsip surat yang dikirim secara rapi 

dan teratur pada tempat yang disediakan. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

untuk dapat menghasilkan surat yang baik tentu surat yang di susun harus 

sesuai dengan langkah-langkah penyusunan surat. 

 

2.1.18 Teknik Penilaian Menulis Surat Resmi 

Penilaian menulis surat resmi dilakukan dengan menggunakan rubrik 

penilaian yang sesuai agar memiliki konsistensi yang lebih terjaga 

(Nurgiyantoro 2014:446). Rubrik dapat dibuat sendiri oleh guru atau 

mengikuti rubrik yang dicontohkan atau yang sudah ada, namun kriteria 

rubrik harus mencakup komponen kebahasaan dan isi pesan masing-masing 

dengan subkomponennya. Rubrik penilaian tersebut memuat aspek yang 
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dinilai: 1) aspek ketepatan isi surat, 2) aspek kelengkapan unsur surat, 3) 

aspek kepantasan format surat, 4) aspek ketepatan kata, 5) aspek ketepatan 

kalimat, dan 6) aspek ejaan dan tata tulis. 

 

2.1.19 Kriteria Penilaian Buku Panduan Menulis Surat Resmi 

Kurniasih (2014:73) komponen penilaian bahan ajar mencangkup 

kelayakan isi, kebahasaan, sajian, dan kegrafikan. Aspek tersebut dinilai 

dengan cara memberikan skor pada tiap indikator dari masing-masing 

aspek. Pemberian skor sebagai berikut: skor (1) tidak sesuai, skor (2) kurang 

sesuai, skor (3) sesuai, skor (4) sangat sesuai (Sugiyono 2013:135). 

Indikator masing-masing komponen dijabarkan sebagai berikut. 

a. Komponen kelayakan isi mencangkup antara lain kesesuaian dengan KI 

dan KD, kesesuaian dengan perkembangan anak, kesesuaian dengan 

kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, 

manfaat untuk penambahan wawasan, kesesuaian dengan nilai moral, 

dan nilai-nilai sosial. 

b. Komponen kebahasaan antara lain keterbacaan, kejelasan informasi, 

kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat). 

c. Komponen penyajian antara lain kejelasan tujuan (indikator) yang ingin 

dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi dan daya tarik, interaksi 

(pemberian stimulus dan respon), kelengkapan informasi. 
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d. Komponen kegrafikan antara lain penggunaan font, jenis dan ukuran, 

lay out atau tata letak, ilustrasi, gambar, foto, dan desain tampilan. 

Muslich (2010:291) buku yang berkualitas wajib memenuhi empat 

unsur kelayakan yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan 

kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Empat unsur kelayakan tersebut 

dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator yang cukup rinci. Secara 

berturut-turut keempat kelayakan tersebut dan indikator masing-masingnya 

dijelaskan di bawah ini. 

a. Penilaian Kelayakan isi 

Ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan 

isi, yaitu (1) kesesuaian uraian materi dengan standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam kurikulum mata 

pelajaran yang bersangkutan; (2) keakuratan materi; (3) materi 

pendukung pembelajaran. 

b. Penilaian Kelayakan Penyajian 

Ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan 

penyajian, yaitu (1) teknik penyajian; (2) penyajian pembelajaran; (3) 

kelengkapan penyajian. 

c. Penilaian Kelayakan Kebahasaan 

Ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan 

kebahasaan, yaitu (1) kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat 

perkembangan siswa; (2) pemakaian bahasa yang komunikatif; dan (3) 
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pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur 

berpikir. 

d. Penilaian Kelayakan Kegrafikan 

Ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan 

kegrafikan, yaitu (1) ukuran buku; (2) desain kulit buku; dan (3) desain 

isi buku. 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kualitas 

bahan ajar dapat di nilai dari komponen penilaian bahan ajar dan unsur 

kelayakan tersebut. Jadi, dalam pembuatan buku panduan perlu 

memperhatikan komponen dan kelayakan tersebut agar menghasilkan 

sebuah bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan layak untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran oleh guru maupun siswa, sehingga 

pembelajaran menjadi menarik dan meningkatkan pemahaman siswa. 

 

2.1.20 Model Pembelajaran 

Soekamto dalam Shoimin (2014:23) mengemukakan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalam belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar 

mengajar.  
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2.1.20.1 Macam-macam Model Pembelajaran 

Shoimin (2014:25) macam-macam model pembelajaran antara lain: 

1) contextual teaching and learning, 2) cooperative learning, 3) 

demonstration, 4) direct instruction, 5) examples non-examples, 6) grup 

investigation, 5) inkuiri, 6) jigsaw, 7) make a match, 8) mind mapping, 

9) numbered head together, 10) think pairs share, dan sebagainya. 

Sedangkan Aqib (2015:17) model-model pembelajaran CTL, yaitu 1) 

examples non-examples, 2) picture and picture, 3) numbered head 

together, 4) student teams-achievement division (STAD), 5) jigsaw, 6) 

mind mapping, 7) make a match, 8) think pair share, 9) role playing, dan 

sebagainya. Model pembelajaran yang digunakan peneliti adalah model 

pembelajaran Think Pair Share (TPS). 

2.1.20.2 Pengertian Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Shoimin (2014:208) think pair share adalah suatu model 

pembelajaran kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan 

merespon serta saling bantu satu sama lain. Siswanto dan ariani 

(2016:79) model pembelajaran TPS merupakan salah satu model 

pembelajaran kooperatif yang digunakan guru dalam pembelajaran di 

dalam kelas. Huda (2014:206) think pair share (TPS) merupakan strategi 

pembelajaran yang memperkenalkan gagasan tentang waktu ‘tunggu atau 

berpikir (wait or think time) pada elemen interaksi dalam meningkatkan 

respon siswa terhadap pertanyaan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, disimpulkan 

bahwa model pembelajaran think pair share adalah model pembelajaran 

kooperatif yang memberi siswa waktu untuk berpikir dan merespon 

pertanyaan dan saling bekerja sama antar kelompok. 

2.1.20.3 Langkah-langkah Model Pembelajaran Think Pair Share (TPS) 

Shoimin (2014:211) langkah-langkah model pembelajaran Think 

Pair Share (TPS), sebagai berikut: 

1. Tahap satu, think (berpikir) 

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan 

materi pembelajaran. Proses TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru 

mengemukakan pertanyaan yang menggalakkan berpikir ke seluruh 

kelas. Pertanyaan ini hendaknya berupa pertanyaan terbuka yang 

memungkinkan dijawab dengan berbagai macam jawaban. 

2. Tahap dua, pair (berpasangan) 

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu. Guru meminta kepada 

siswa untuk berpasangan dan mulai memikirkan pertanyaan atau 

masalah yang diberikan guru dalam waktu tertentu. Lamanya waktu 

ditetapkan berdasarkan pemahaman guru terhadap siswanya, sifat 

pertanyaannya, dan jadwal pembelajaran. Siswa disarankan untuk 

menulis jawaban atau pemecahan masalah hasil pemikirannya. 

3. Tahap tiga, share (berbagi) 

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau berdua 

maju bersama untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas. 
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Pada tahap terakhir ini siswa seluruh kelas akan memperoleh 

keuntungan dalam bentuk mendengarkan berbagai ungkapan 

mengenai konsep yang sama dinyatakan dengan cara yang berbeda 

oleh individu yang berbeda. 

Siswanto dan ariani (2016:80) langkah-langkah model pembelajaran 

Think Pair Share (TPS), sebagai berikut: 

1. Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. 

2. Siswa diminta berpikir tentang materi atau permasalahan yang 

disampaikan oleh guru. 

3. Siswa diminta berpasangan dengan teman sebelahnya (berkelompok 

2 orang) dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Dalam 

hal ini siswa saling berdiskusi tentang materi yang sudah dipelajari. 

4. Tiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. 

5. Guru mengarahkan pada pokok permasalahan dan menambah materi 

yang belum berhasil diungkap oleh siswa. 

Huda (2014:207) langkah-langkah model pembelajaran Think Pair 

Share (TPS), sebagai berikut: 

1. Siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok. Setiap kelompok 

terdiri dari 4 anggota/siswa. 

2. Guru memberikan tugas pada setiap kelompok. 

3. Masing-masing anggota memikirkan dan mengerjakan tugas 

tersebut sendiri-sendiri terlebih dahulu. 
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4. Kelompok membentuk anggota-anggotanya secara berpasangan. 

Setiap pasangan mendiskusikan hasil pengerjaan individu. 

5. Kedua pasangan lalu bertemu kembali dalam kelompoknya masing-

masing untuk menshare hasil diskusinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, disimpulkan 

bahwa langkah-langkah model pembelajaran think pair share, sebagai 

berikut. 1) tahap think (berpikir), guru mengajukan pertanyaan kepada 

siswa yang terkait dengan materi pelajaran dan siswa memikirkan 

jawaban yang diberikan guru. 2) tahap pair (berpasangan), siswa 

berpasangan dengan teman sebelahnya (berkelompok 2 orang) dan 

mendiskusikan hasil pemikiran dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

3) tahap share (berbagi), siswa dengan kelompoknya maju bersama di 

depan kelas untuk melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas. 

 

2.2 Kajian Empiris 

Ferawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan 

Kemampuan Menulis Surat Resmi Siswa Kelas VIII MTs Alkhairaat Sibalaya 

melalui Strategi Terbimbing” mendapatkan hasil bahwa strategi terbimbing 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis surat resmi. 

Keberhasilan dalam tahap menulis dapat diperoleh disebabkan oleh (1) guru 

memberi penjelasan yang detail tentang cara menyusun kerangka surat dan 

menulis buram surat, (2) siswa melakukan kerja sama yang baik selama 

kegiatan penyusunan kerangka surat, (3) guru memberi kesempatan untuk 
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bertanya dan melakukan curah pendapat jika siswa mengalami kendala pada 

kegiatan menulis, (4) siswa melakukan kegiatan penulisan bura surat 

berdasarkan kerangka surat yang dibuat sesuai format yang dipilih. Pada siklus 

I nilai rata-rata siswa adalah 55, sedangkan pada siklus II rata-rata nilai 

keterampilan menulis siswa meningkat menjadi 81,75.  

Nuariasandi (2013) dengan judul penelitiannya yaitu “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Surat Resmi Melalui Teknik Pemodelan Siswa Kelas VI 

SDN Ngrambe Ngawi” menunjukkan bahwa terdapat peningkatan proses dan 

hasil belajar menulis surat resmi siswa kelas VI SD Ngrambe setelah 

diterapkannya Teknik pemodelan. Hasil kegiatan pembelajaran siklus I, hasil 

rata-rata kelas 71,32, siswa yang belum tuntas 12 siswa atau 42,86%, siswa 

yang telah tuntas 16 siswa atau 57,14%. Berdasarkan hasil refleksi seluruh 

tindakan pada siklus I masih ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian dan perbaikan, maka penelitian ini perlu dilanjutkan dengan tindakan 

siklus II untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Pada tindakan siklus II hasil 

yang dicapai siswa rata-rata kelas 81.77, siswa yang belum tuntas 4 siswa atau 

14.29%, siswa yang sudah tuntas 24 siswa 85.71%. 

Fitri (2016) pada penelitian yang berjudul “Penerapan Teknik Pemodelan 

untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Surat Resmi Siswa Kelas VIII 

SMP” menunjukkan bahwa teknik pemodelan dapat meningkatkan 

kemampuan siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Padang Ganting dalam menulis 

surat resmi. Peningkatan ini dapat dilihat dari hasil rata-rata tes siswa pada 

prasiklus, siklus I, dan siklus II. Pada prasiklus, nilai rata-rata tes menulis surat 
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resmi siswa 46,4 dengan kualifikasi hampir cukup. Pada siklus I, nilai rata-rata 

tes siswa meningkat menjadi 69,4 dengan kualifikasi lebih dari cukup. Pada 

siklus II, nilai rata-rata tes siswa juga mengalami peningkatan menjadi 81,7 

dengan kualifikasi baik.  

Noor dan Mulyani (2016) dalam penelitian yang berjudul “Peningkatan 

Keterampilan Menulis Surat Resmi melalui Pendekatan Keterampilan Proses” 

menunjukkan bahwa pendekatan keterampilan proses dapat meningkatkan 

ketuntasan pembelajaran menulis surat resmi pada peserta didik kelas VIII A 

MTs Miftahul Ulum Ngemplak Mranggen Demak, dari siklus I sampai siklus 

II. Peningkatan ketuntasan tersebut tercatat 10,05%, pada siklus I tercatat 63,27 

menjadi 83,67 pada siklus II.  

Pratama, Pratiwi, dan Andajani (2016) dengan judul “Pengembangan 

Bahan Ajar Menulis Teks Eksposisi Bermuatan Cinta Lingkungan dengan 

Strategi Pemodelan untuk Siswa Kelas VII SMP” menunjukkan bahwa bahan 

ajar bermuatan cinta lingkungan untuk siswa SMP kelas VII yang layak dari 

segi isi, penyajian, bahasa, dan kegrafikaan. Penyajian data hasil uji 

keterbacaan mendapatkan rata-rata 92%, 93%, dan 90% dengan kriteria layak 

digunakan ke dalam proses pembelajaran dan tidak diperlukan revisi. 

Penyajian data hasil uji validasi mendapatkan rata-rata 91% dan 79%, 73%, 

dan 86% dengan kriteria layak digunakan ke dalam proses pembelajaran dan 

tidak diperlukan revisi. Hasil yang diperoleh dari penghitungan uji coba adalah 

89%. Nilai ini menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan tergolong 

sangat layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. 
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Febryansyah, Satrijono H, Suhartiningsih (2014) dengan judul penelitian 

“Meningkatkan Keterampilan Menyimak Wawancara pada Siswa Kelas VII E 

SMPN 1 Bangsalsari Melalui Media Audio Visual dan Model Pembelajaran 

Think Pair Share (TPS) menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam 

menyimak wawancara meningkat dari siklus I ke siklus II. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar secara klasikal dari 75 

pada siklus I menjadi 82,67 pada siklus II. Jumlah siswa yang mencapai KKM 

pada siklus I sebanyak 61, 11% atau sebanyak 22 siswa. Pada siklus II, jumlah 

siswa yang dapat mencapai KKM sebanyak 83,33% atau sebanyak 30 siswa. 

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model TPS dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam menyimak wawancara. 

Siburian (2013) dengan judul penelitian Improving Students’ Achievement 

on Writing Descriptive Text Throught Think Pair Share menunjukkan bahwa 

siswa memberikan sikap yang baik dan tanggapan selama proses belajar 

mengajar dengan menerapkan model Think Pair Share (TPS), hal ini 

ditunjukkan pada tes pertama siswa mendapatkan rata-rata nilai 66,4 dan 

meningkat pada tes kedua yang mendapatkan rata-rata nilai 78,1. 

Vonna, Mukminatien, dan Laksmi (2015) dengan judul penelitian The Effect 

of Scaffolding Techniques on Students’ Writing Achievement menunjukkan 

bahwa teknik scaffolding secara signifikan meningkatkan kemampuan menulis 

siswa, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil grup control yang berjumlah 16 

siswa dan grup eksperimental yang berjumlah 20 siswa bahwa kedua grup sama 

dan homogen yang ditunjukkan oleh perhitungan statistik p = 0.890 yang lebih 
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besar dari α =0.05. Sedangkan posttest menghasilkan p= .027 yang lebih kecil 

dari α = 0.05. 

Umaemah, Latief, dan Irawati (2016) dalam penelitian yang berjudul The 

Use of Raft Strategy to Improve The Students’ Writing Ability menunjukkan 

bahwa penerapan strategi RAFT berhasil untuk meningkatkan kemampuan 

menulis siswa. Semua siswa mencapai skor minimal 55 dan 74,24% dari 

mereka yang terlibat secara aktif dalam proses mengajar dan belajar.  

Kesamaan penelitian yang dilakukan Ferawati dengan peneliti terletak 

pada subjek penelitian. Penelitian Ferawati dan penelitian peneliti sama-sama 

meneliti kemampuan menulis surat resmi. Perbedaannya terletak pada jenis 

penelitian dan sumber data penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh 

Ferawati adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan sumber data siswa kelas 

VIII MTS sedangkan jenis penelitian peneliti adalah Penelitian Reseach and 

Development dengan sumber data siswa kelas V SD. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Nuariasandi dengan peneliti 

terletak pada subjek penelitian dan sumber data penelitian. Penelitian 

Nuariasandi dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti keterampilan 

menulis surat resmi dan sumber data penelitiannya adalah siswa sekolah dasar. 

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan 

oleh Nuariasandi adalah Penelitian Tindakan Kelas sedangkan jenis penelitian 

peneliti adalah Penelitian Reseach and Development. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Fitri dengan peneliti terletak pada 

subjek penelitian. Penelitian Fitri dan penelitian peneliti sama-sama meneliti 
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kemampuan menulis surat resmi. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian 

dan sumber data penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Fitri adalah 

Penelitian Tindakan Kelas dengan sumber data siswa kelas VIII SMP 

sedangkan jenis penelitian peneliti adalah Penelitian Reseach and Development 

dengan sumber data siswa kelas V SD. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Noor dan Mulyani dengan peneliti 

terletak pada subjek penelitian. Penelitian Noor dan Mulyani dengan penelitian 

peneliti sama-sama meneliti kemampuan menulis surat resmi. Perbedaannya 

terletak pada jenis penelitian dan sumber data penelitian. Jenis penelitian yang 

dilakukan oleh Noor dan Mulyani adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 

sumber data siswa kelas VIII MTs sedangkan jenis penelitian peneliti adalah 

Penelitian Reseach and Development dengan sumber data siswa kelas V SD. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Pratama, Pratiwi, dan Andajani 

dengan peneliti terletak pada jenis penelitian, yaitu penelitian Reseach and 

Development. Sedangkan perbedaan terletak pada sumber data penelitian dan 

subjek penelitian. Sumber data penelitian yang dilakukan Pratama, Pratiwi, dan 

Andajani adalah siswa kelas VII SMP dengan subjek penelitian menulis teks 

eksposisi, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dengan sumber data 

siswa kelas V dengan subjek penelitian menulis surat resmi. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Febryansyah, Satrijono H, 

Suhartiningsih dengan peneliti terletak subjek penelitian yang digunakan yaitu 

penerapan model think pair share (TPS). Sedangkan perbedaan terletak pada 

sumber data dan jenis penelitian. Sumber data yang dilakukan Febryansyah, 
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Satrijono H, Suhartiningsih yaitu siswa kelas VII sedangkan sumber data 

peneliti yaitu siswa kelas V SD. Jenis penelitian Febryansyah, Satrijono H, 

Suhartiningsih yaitu Penelitian Tindakan Kelas sedangkan jenis penelitian 

peneliti yaitu Penelitian Reseach and Development. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Siburian dengan peneliti terletak 

pada subjek penelitian. Penelitian Siburian dengan peneliti sama-sama meneliti 

kemampuan menulis dengan menggunakan model Think Pair Share (TPS). 

Perbedaannya terletak pada jenis dan sumber data penelitian. Jenis penelitian 

yang dilakukan Siburian adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan sumber data 

siswa kelas VIII sedangkan jenis penelitian peneliti adalah Penelitian Reseach 

and Development dengan sumber data siswa kelas V SD. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan Vonna, Mukminatien, dan Laksmi 

dengan peneliti terletak pada subjek penelitian. Penelitian Vonna, 

Mukminatien, dan Laksmi dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti 

kemampuan menulis siswa. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Jenis 

penelitian yang dilakukan oleh Vonna, Mukminatien, dan Laksmi adalah 

Penelitian Eksperimen sedangkan jenis penelitian peneliti adalah Penelitian 

Reseach and Development. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Umaemah, Latief, dan Irawati 

dengan peneliti terletak pada subjek penelitian. Penelitian Umaemah, Latief, 

dan Irawati dengan penelitian peneliti sama-sama meneliti kemampuan 

menulis siswa. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan sumber data 

penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh Umaemah, Latief, dan Irawati 
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adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan sumber data siswa MTs sedangkan 

jenis penelitian peneliti adalah Penelitian Reseach and Development dengan 

sumber data siswa kelas V SD. 

Beberapa penelitian tersebut memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 

menulis surat resmi dan penerapan model Think Pair Share (TPS). Penelitian 

ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk melengkapi penelitian-penelitian 

tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengembangkan buku 

panduan menulis surat resmi dengan menggunakan model Think Pair Share 

(TPS) untuk siswa kelas V SD. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian 

pesan (informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai medianya. Menulis merupakan suatu proeses yang 

meliputi kemampuan, pelaksanaan, dan hasilnya diperoleh secara bertahap 

(Dalman 2015:2). Artinya, untuk menghasilkan tulisan yang baik, dibutuhkan 

latihan berkali-kali. 

Pada tingkat menulis lanjutan siswa masih banyak yang kesulitan dalam 

menuangkan ide atau gagasan khususnya pada menulis surat resmi. Buku yang 

digunakan siswa dalam menulis surat resmi adalah buku BSE dari pemerintah. 

Buku tersebut membantu siswa dalam pembelajaran menulis surat resmi, 

namun masih banyak siswa yang kesulitan dalam menggunakan bahasa yang 

baik dan benar serta susunan dalam menulis surat masih belum sesuai. 
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Upaya untuk mempermudah dalam proses pembelajaran, guru 

membutuhkan buku panduan yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan 

sesuai dengan kurikulum. Buku-buku bahasa Indonesia yang ada di sekolah 

tidak semuanya secara khusus sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. 

Terutama dalam pembelajaran menulis surat resmi. Buku berbentuk cetak dan 

dilengkapi dengan berbagai simbol di dalamnya serta dapat diakses setiap saat, 

sehingga dapat membantu siswa dalam pemahaman materi. Oleh karena itu, 

dengan adanya bahan ajar berupa buku panduan dapat menjadi alternatif dalam 

proses pembelajaran. 

Buku panduan menulis surat resmi ini berisi tentang materi surat resmi 

seperti bagian-bagian surat resmi yang dijabarkan secara rinci dan cara 

penulisan surat resmi yang baik serta dilengkapi dengan lembar latihan menulis 

surat resmi. Langkah-langkah dalam menulis surat resmi pun dapat dipahami 

oleh pengguna buku panduan. Buku panduan ini dapat digunakan secara 

terbimbing maupun mandiri. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa dibutuhkannya bahan ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan dan materi yaitu berupa buku panduan khususnya 

buku panduan menulis surat resmi. 
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Berikut ini bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa SD Kelas V Pembelajaran menulis 

surat resmi 

Menggunakan buku panduan 

menulis surat resmi 

Siswa dapat menulis surat resmi dengan susunan dan 

bahasa yang baik 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan buku panduan menulis surat 

resmi siswa kelas V dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1) Simpulan hasil buku panduan menulis surat resmi siswa kelas V, yaitu (1) 

Sampul buku berwarna cerah, (2) dari sisi ukuran buku, buku panduan 

berukuran A5, (3) dari sisi isi, bahasa yang digunakan adalah bahasa 

Indonesia yang baik dan benar.  

2) Simpulan tentang hasil penelitian yang meliputi (1) profil surat resmi pada 

pembelajaran menulis surat resmi untuk siswa kelas V, (2) Penilaian ahli 

terhadap prototipe buku panduan menulis surat, (3) hasil uji coba skala 

kecil, (4) hasil uji keefektifan pada siswa kelas V SDN 02 Kulu sebagai 

berikut. 

(1) Simpulan tentang profil surat resmi atau kebutuhan buku panduan 

menulis surat resmi untuk siswa kelas V, berdasarkan analisis 

kebutuhan guru dan siswa ditemukan hal-hal sebagai berikut: (a) 

Dilihat dari sisi sampul buku, guru dan siswa membutuhkan desain 

yang menarik dengan warna yang cerah, dan dengan ukuran buku 

panduan A5 sehingga buku mudah dibawa kemana-mana, (b) dilihat 

dari sisi isi, guru dan siswa membutuhkan buku panduan yang  

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga siswa  
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paham terhadap informasi yang disajikan dan memudahkan siswa 

untuk belajar. 

(2) Simpulan prototipe buku panduan menulis surat resmi siswa kelas V. 

Dari hasil penilaian yang telah diberikan oleh ahli media dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (a) dimensi ukuran buku mendapat nilai 

sebesar 8,5, (b) dimensi sampul buku panduan mendapat nilai sebesar 

10, (3) dimensi isi buku panduan mendapat nilai 9,4. Sedangkan 

penilaian dari ahli materi sebagai berikut: (a) relevansi materi 

mendapat nilai sebesar 9,4, (b) keakuratan materi mendapat nilai 

sebesar 9, (c) kelengkapan dan sistematika sajian mendapat nilai 

sebesar 7,75, (d) bahasa dalam buku panduan mendapat nilai sebesar 

9,4. Tingkat kelayakan buku panduan yang dinilai oleh ahli materi dan 

ahli media mendapat skor dengan jumlah 118 termasuk ke dalam 

kriteria sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi. 

(3) Simpulan uji coba pada skala kecil menggunakan angket tanggapan 

siswa, berdasarkan kriteria tanggapan siswa jumlah akhir nilai yang 

didapat adalah 49 termasuk ke dalam kriteria sangat valid, atau dapat 

digunakan tanpa revisi.  

(4) Simpulan tentang uji keefektifan terbatas pada siswa kelas V SDN 02 

Kulu Kabupaten Pekalongan, hasil penelitian menulis surat resmi 

dengan buku panduan menghasilkan rata-rata nilai 95,8. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut. 

1) Untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas V SD dalam menulis surat 

resmi, sebaiknya menggunakan buku panduan menulis surat resmi khusus 

untuk siswa kelas V. 

2) Pengembangan buku panduan dapat dijadikan alternatif dalam kegiatan 

pembelajaran keterampilan berbahasa lainnya selain menulis surat resmi. 

3) Buku panduan ini dapat direvisi kembali oleh guru guna perbaikan kualitas 

produk. 
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