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SARI 
Supriyadi, Didik Tri. 2011. Penerapan Metode Kontekstual Pada Mata Diklat 
Kearsipan Untuk Siswa Kelas XII Program Keahlian Administrasi Perkantoran di 
SMK Negeri 1 Purwodadi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Dra. Nanik Suryani,M.Pd , Pembimbing II Nina 
Oktarina, S.Pd,M,Pd 
Kata Kunci : Metode Kontekstual, keaktifan siswa, hasil belajar 

Dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas 
diperlukan strategi belajar mengajar yang diharapkan mampu memperbaiki 
pembelajaran yang telah berlangsung salama ini. Observasi awal di SMK  
NEGERI 1 Purwodadi menunjukkan bahwa hasil belajar kearsipan masih rendah. 
Hal ini terbukti dari rata-rata nilai ulangan harian pokok bahasan sebelumnya 
adalah 73,7 didapatkan beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran 
kearsipan antara lain : Kurang adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses 
pembelajaran, Penyampaian materi hanya fokus pada guru serta sarana praktek 
yang masih kurang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah 
pelaksanaan pembelajaran kontekstual pada pelajaran kearsipan pada siswa kelas 
XII SMK NEGERI 1 Purwodadi dapat meningkatkan aktifitas belajar dan hasil 
belajar siswa ? 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII AP-1  SMK Negeri 1 
Purwodadi yang berjumlah 38 siswa. Penelitian ini menggunakan Penelitian 
Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklusnya merupakan rangkaian 
kegiatan yang terdiri dari 1) perencanaan untuk membuat instrumen penelitian 
lainnya, 2) Pelaksanaan, melaksanakan pembelajaran kearsipan pokok sistem 
kearsipan 3) Observasi / pengamatan, 4) refleksi, menganalisis data hasil 
pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan metode 
Kontekstual hasil belajar siswa mengalami peningkatan pada masing-masing 
siklus, hal ini terlihat dari adanya peningkatan pada masing-masing siklus yaitu 
hasil tes siklus I nilai rata-rata 75,2 dengan ketuntasan klasikal 73,7% dan siklus 
II rata-rata 82,2 dengan ketuntasan klasikal 89,5%. Dari lembar observasi siswa 
dari siklus I aktifitas siswa menunjukkan aktivitas yang belum begitu baik atau 
menunjukkan persentasi C (2), dan setelah diadakan siklus ke- 2 peningkatan 
mulai terlihat pada lembar observasi aktivitas siswa yaitu  baik dan sangat baik. 
Hasil pengamatan guru pada siklus 1 belum menunjukkan hasil yang memuaskan 
yang hanya mendapatkan nilai rata – rata 2 (cukup). Dan hasil pengamatn pada 
siklus II kinerja guru mulai menunjukkan peningkatan yang sangat memuaskan 
yaitu mendapat nilai rata – rata 3 dan 4. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
kearsipan materi pokok pemilihan sistem kearsipan yang sesuai dengan 
pendekatan kontekstual, menggunakan desain penelitian tindakan kelas dapat 
meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Adapun saran yang dapat penulis 
berikan antara lain bagi guru untuk meningkatkan penguasaan kelas serta berperan 
aktif dalam proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya penerapan metode 
kontekstual ini dapat dijadikan sebagai alternative pembelajaran bagi guru dalam 
rangka menambah variasi dan model mengajar.Bagi sekolah sebagai masukan 
yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana (Laboratorium). 

viii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ix 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

                                                                                                             Halaman 

HALAMAN JUDUL .................................................................................. .. i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. ... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN................................................................. ... iii 

PERNYATAAN ........................................................................................ ... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................... .. v 

PRAKATA.........................................................................................................   vi 

SARI..................................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI.....................................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL ....................................................................................... . xi 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... . xii 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ . xiii 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah……………………………………...……    1 

1.2 Permasalahan……………………………………………………..     10 

1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………........     10 

1.4 Manfaat Penelitian………………………………………………..     10 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran Sebagai Suatu Sistem……………………………..…  12 

2.2 Metode Mengajar…………………………………………………..   14 

2.3 Metode Pembelajaran Kontekstual……………………….………..   17 

2.4 Pokok Bahasan memilih sistem kearsipan yang sesuai………….…  26 

2.5 Penerapan Pokok Bahasan memilih sistem kearsipan……………...  31 

2.6 Kerangka berfikir………………………………………………….    36 

ix 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


x 
 

 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian………………………………….......   39 

3.2 Faktor yang diteliti…………………………………………………   39 

3.3 Prosedur Penelitian………………………………………………..     42 

3.4 Metode Pengumpulan Data……………………………………..…    45 

3.5 Metode Analisis Data………………………………………………   46 

3.6 Indikator Keberhasilan………………………………………..........   48 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian……………………………………………………..  49 

4.2 Pembahasan……………………………………………………..….   69 

BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan………………………………………………………      74 

5.2 Saran……………………………………………………………......   75 

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………….........   76 

LAMPIRAN-LAMPIRAN………………………………………………….....   78 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xi 
 

 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                Halaman 

1.1 Daftar nilai siswa AP 1……………………………………….… .      7 

1.2 Daftar nilai siswa AP 2…………………………………………..       8 

1.3 Daftar Ketuntasan Siswa nilai ulangan harian …………………...      9 

2.2 Skema Pembelajaran memilih Sistem Kearsipan………………....     31 

4.1 Data Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus I…………………....     52 

4.2 Data Hasil Belajar sebelum dan Sesudah Siklus I……………….      55 

4.3 Data hasil Observasi Aktifitas Guru Siklus I………………………   56 

4.4 Data Hasil Observasi Aktifitas Siswa Siklus II………………........    63 

4.5 Data Hasil Belajar sebelum dan SesudahSiklus II…………….......    65 

4.6 Data Hasil Lembar Observasi Aktifitas Guru…………………........  66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xii 
 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar               Halaman 

2.1 Model Kerangka Berfikir………………………………..………....   38 

3.1 Rancangan Penelitian ………………………….………………..…   41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xiii 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                Halaman 

 1. Kisi – Kisi intrumen penelitian Siklus 1………………………......      79 

2. Lembar Observasi untuk Guru Siklus 1 …………………..............      80 

3. Lembar Observasi Aktifitas siswa Siklus 1…………………….....      82 

4. Rencana Pembelajaran Siklus I Pertemuan I………………….......      85 

5. Rencana Pembelajaran Siklus I Pertemuan II………………..……     88 

6. Kisi – kisi Soal Siklus I……………………………………..……..     91 

7. Soal Evaluasi Siklus I…………………………………….……......     92 

8. Lembar Kerja Sswa Siklus I……………………………………....      98 

9. Lembar Jawaban………………………………………………......      99 

10. Kunci Jawaban Siklus I………………………………………….     100 

11. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian siklus II…………………………     101 

12. Lembar Observasi Guru Siklus II……………………………....      102 

13. Lembar Observasi Aktifitas Siswa Siklus II………………........      104 

14. Rencana Pembelajaran Siklus II Pertemuan I……………..…….     107 

15. Rencana Pembelajaran Siklus II pertemuan II…………..………     110 

16. Kisi – Kisi Soal Evaluasi Siklus II…...………….........................     113 
 
17. Soal Evaluasi Siklus II…………………………………..………     114 

18. Lembar Kerja Siswa Siklus II………………………….……….      120 

19. Lembar Jawaban…………………………………….…………..      121 

20. Lembar Kunci Jawaban Siklus II……………………………....       122 

xiii 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


xiv 
 

 
 

21. Rekap Nilai Hasil Belajar Tiap Siklus………………………….      123 

22. Daftar Presensi Siswa AP- 1……………………………...…….      124 

23. Dokumentasi Pada saat Penerapan Pembelajaran…………........      125 

24. Surat keterangan Penelitian dari sekolah………………………       127 

25. Surat keterangan dari Guru mapel……………………………          128 

xiv 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan Indonesia saat ini, cenderung untuk kembali pada 

pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungannya diciptakan 

alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang 

dipelajarinya, bukan semata mengetahuinya. Pengetahuan tumbuh dan 

berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan 

semakin kuat apabila selalu diuji dengan pengalaman baru. 

Pendidikan modern lebih menitik beratkan pada aktivitas sejati, dimana 

siswa belajar sambil bekerja. Menurut Hamalik (2001:90) dengan bekerja, siswa 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan serta perilaku lainnya, 

termasuk sikap dan nilai. Pengajaran baru, memandang peserta didik sebagai 

suatu individu dan belajar secara individu, karena itu implikasinya pengajaran 

harus realistik, belajar dengan berbuat, hubungan akrab antara guru dan siswa 

dalam kerjasama serta simpati. 

Menurut Arikunto (1996:3), penelitian tindakan merupakan salah satu 

jenis penelitian yang ditinjau dari caranya. Penelitian tersebut dilakukan oleh 

seseorang yang bekerja mengenai apa yang sedang ia lakukan tanpa mengubah 

system pelaksanaannya. Dari kekurangan dan kelebihan ini peneliti menentukan 

suatu tindakan yang harus dilakukan untuk menemukan bentuk tindakan yang 

harus dilakukan untuk menemukan bentuk tindakan yang paling tepat. Dengan 

demikian penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi 

1 
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guru untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan pendidikan yang harus 

diselenggarakannya dalam konteks pembelajaran dikelas atau peningkatan 

kualitas program secara keseluruhan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat , 

guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi , tetapi juga harus 

mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing yang lebih 

banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan 

mengolah sendiri informasi. Dengan demikian keahlian guru harus dikembangkan 

dan tidak hanya terbatas pada penguasaan prinsip belajar. 

Kualitas pendidikan Indonesia agar menjadi lebih baik merupakan tugas 

dan tanggungjawab masing – masing elemen pendidikan. Usaha peningkatan 

mutu pendidikan di Indonesia sekarang ini mendapat perhatian yang cukup besar. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya pengembangan inovasi pembelajaran , perbaikan 

kurikulum dan sistem evaluasi, pengembangan dan pengadaan materi pengajaran, 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, profesionalisme tenaga pendidik, 

maupun peningkatan mutu anak didik. Selain pemerintah ,guru , dan siswa, peran 

orang tua juga tidak kalah pentingnya. Orang tua maupun keluarga merupakan 

lingkungan awal di mana siswa mendapat pendidikan. Jika dari dasar (keluarga), 

siswa mendapat pendidikan yang baik, maka bukan tidak mungkin di masyarakat 

akan tercipta kulaitas pendidikan yang baik pula. 

Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan tidak hanya berlangsung non 

formal, tetapi anak- anak harus dapat”bergerak keluar” dari keluarga dan 

mengikuti pendidikan formal. Di fase inilah (pendidikan formal) peran salah satu 
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elemen pendidikan , yaitu guru sangatlah besar. Guru adalah orang tua bagi siswa 

disekolah. Guru harus dapat memberi contoh kepada siswanya. Dengan adanya 

usaha pemerintah dengan peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui 

sertifikasi guru diharapkan seorang guru di sekolah tidak hanya seorang tutor, 

namun juga  seorang fasilitator bagi siswanya. Pembelajaran saat ini menuntut 

keaktifan siswa , maka dari itu seorang guru harus mampu menyediakan materi 

pembelajaran yang dapat memancing keaktifan siswa. Setelah menjadi tutor dan 

fasilitator dalam pembelajaran siswa, guru juga dituntut untuk dapat melakukan 

evaluasi. Maka peran guru sebagai evaluator juga harus dapat memberikan 

pemahaman kepada siswa terhadap hasil pencapaian siswa. Dari sini maka guru 

juga mendapat feed back dari siswa. Bagaimana materi dan metode yang 

diberikan pada siswa apakah sudah sesuai atau belum. Jika hasil pencapaian siswa 

belum maksimal , maka guru melakukan perubahan metode secara bagian atau 

bahkan keseluruhan hingga terjadi perubahan hasil pencapaian prestasi belajar 

kearah yang lebih baik. Model pembelajaran yang dilakukan guru akan sangat 

menentukan tingkat pencapaian prestasi kemampuan masing – masing siswa. 

Banyak model atau metode pembelajaran yang baik untuk dilakukan. Metode 

pembelajaran merupakan pola yang digunakan guru dalam menyusun kurikulum, 

mengatur materi ajar, dan memberi petunjuk dalam setting pembelajaran. 

Kearsipan yang selama ini dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang 

bermanfaat, karena siswa tidak terbiasa berfikir kritis, analitis, argumentatif. Hal 

ini disebabkan penyajian materi yang kurang menarik strategi pembelajaran yang 

cenderung tradisional dan siswa tidak mengetahui apa sebenarnya yang mereka 
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pelajari, serta apapula manfaatnya. Dengan diajak mempraktikkan langsung pada 

kehidupan sehari-hari, akan membuat siswa merasa tertarik dengan pelajaran 

kearsipan, hal ini akan menambah motivasi siswa untuk belajar. Untuk itu perlu 

adanya pendekatan kontekstual guna memberdayakan siswa dalam pembelajaran 

kearsipan. 

Contextual Teaching and Learning(CTL) adalah sebuah sistem yang 

bersifat menyeluruh yang menyerupai dan terdiri dari bagian – bagian yang saling 

terhubung. (Elaine B. Johson, 2002: 65). Pembelajaran kontekstual melibatkan 

para siswa dalam aktivitas penting yang membantu siswa mengaitkan pelajaran 

akademik dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Dengan 

mengaitkan keduanya , para siswa melihat makna didalam tugas sekolah. Ketika 

para siswa menemukan permasalahan yang menarik, ketika menarik kesimpulan 

,ketika aktif mempertanyakan, membuat keputusan maka mereka mengaitkan isi 

akademis dengan konteks dalam situasi kehidupan, dan dengan cara ini mereka 

menemukan makna. Makna disini adalah ciri utama dari CTL. Gerakan akar 

rumput CTL menunjukkan bahwa CTL layak berada di jantung sistem pendidikan 

setiap masyarakat. CTL memandukan gagasan dan tindakan, mengetahui dan 

melakukan , berfikir ataupun bertindak. Karakteristik pembelajaran berbasis CTL 

harus bekerja sama , saling menunjang ,menyenangkan, tidak 

membosankan,belajar dengan bergairah pembelajaran terintegrasi menggunakan 

berbagai sumber, siswa aktif ,sharing dengan teman siswa kritis ,guru kreatif dan 

menghasilkan karya siswa yang menarik baik majalah dinding ataupun yang lain. 

Peristiwa belajar yang akan terjadi pada diri pembelajar dapat diamati dari 
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perbedaan prilaku (kinerja) sebelum dan setelah berada didalam belajar. Adanya 

kinerja pada setiap orang sudah barang tentu tidak berarti bahwa orang itu telah 

melaksanakan belajar , sebab yang dipentingkan dalam makna belajar adalah 

adanya perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan pembelajaran. Untuk 

mengetahui perbedaan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran 

mengenai kemampuan apa dan seberapa banyak kemampuan itu telah  dan baru 

dimiliki oleh pembelajar. (Chatarina ,2006 :13) 

Dalam skripsi ini peneliti mengambil mata diklat kearsipan yang 

dispesifikasikan pada pokok bahasan memilih sistem kearsipan yang sesuai, 

karena pembelajaran ini akan membekali siswa sebagai keterampilan siswa 

bekerja pada sebuah instansi atau perusahaan. 

Pada penelitian tindakan kelas ini akan dilakukan di SMK Negeri 1 

PURWODADI kelas XII. Hal ini dikarenakan pada observasi awal didapatkan 

beberapa kekurangan dalam proses pembelajaran kearsipan antara lain. 1). Kurang 

adanya keterlibatan siswa secara aktif selama proses pembelajaran. Banyak siswa 

dalam pembelajaran sibuk dengan sendirinya dikarenakan kurang tertarik pada 

proses pembelajaran, 2) Penyampaian materi yang hanya berlangsung dari satu 

arah (guru). Dengan pembelajaran yang monoton dirasakan kurang bermanfaat, 

tidak menarik dan membosankan bagi siswa yang pada akhirnya bermuara pada 

rendahnya hasil belajar siswa, 3) Pada proses pembelajaran yang dilakukan pada 

saat sekarang ini guru masih menggunakan metode ceramah. Hal ini membuat 

siswa menjadi kurang tertarik mengikuti proses belajar mengajar, 4) Saat ini 

masih banyak siswa yang belajar dengan mengingat dan menghafal fakta, dimana 
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kelas berfokus pada guru sebagai sumber belajar sehingga pendekatan ceramah 

menjadi pilihan strategi utama. Siswa perlu tahu apa makna belajar, manfaat bagi 

kehidupannya, apa status mereka dan bagaimana mencapainya, siswa perlu 

pengarah dan pembimbing, 5) kurangnya pemahaman tentang sistem 

penyimpanan dalam kearsipan terutama pada sistem terminal Digit  dan Desimal,  

6). Kurangnya sarana dan  prasara praktek atau laboratorium kearsipan yang 

kurang memadai. 

 Diketahui bahwa siswa yang masih belum tuntas belajarnya, apabila siswa 

tersebut nilainya belum mencapai 76. Ketuntasan belajar mata diklat kearsipan 

kelas XII program keahlian administrasi perkantoran dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


7 
 

 
 

TABEL .1.1. DAFTAR NILAI ULANGAN KELAS AP .1 
No. NAMA SISWA NI 

1. ADISTIN PURWANING ASTUTI 60 
2. ANI IKHWANI 81 
3. DENI  WIDIYANTI 72 
4. DESI DIAN RAHMAWATI  45 
5. DESSY INTANIA 70 
6. DEWI  CAHYANI 80 
7. DEWI  KRISTANTI 75 
8. EKA  NOFITA SARI 76 
9. EKA SISTIYANA 78 

10. ENDANG EKA WULANDARI 77 
11. ESTY  AYU ABDAMINATI 80 
12. FINI NOVIYANI 78 
13. HENDRA SUPRIYADI 73 
14. INDAH  LESTARI 70 
15. ISTI LARASATI 79 
16. ITA  PURWANINGSIH 70 
17. JUNIK FADMAWATI 80 
18. JUWARNI 60 
19. KRISNA WAHYUNINGSIH 62 
20. LENI MARLINA  71 
21. LINA SARI 81 
22. MARGARITA TRI  ASTUTI 76 
23. NING QULYATI 80 
24. NISA  NURJANNAH 76 
25. NOFI LIA  FATIMAH 81 
26. OKTAVI PERMATA SARI 71 
27. PUJI ASTUTIK 65 
28. PUTRI INDRI LESTARI 70 
29 RIYA INDRI LESTARI 80 
30. SAFITRI RETNO IRAWATI 78 
31. SITI MUSTAFIDHOH 76 
32. SRI  HIDAYATI 77 
33. SRI WIDYANINGSIH 75 
34. SULASTRI 74 
35. SULISTYOWATI 70 
36. SUPARYATI 77 
37. TUTIK  LESTARI 80 
38. UMI FATMAJANTI 77 
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TABEL 1.2.  DAFTAR NILAI  ULANGAN HARIAN KELAS AP II 

No. NAMA SISWA NI 

1. DARA  MAHARDIKA 76 
2. DEWI ANITA WAHYUNINGSIH 81 
3. DWI TIKHA PUSPITA .W. 76 
4. DWI WAHYUNI 80 
5. FITRI  UTAMI 78 
6. FITRIYANA SALMA 75 
7. HANUM ARISANTI PRATIWI 82 
8. IDA SETYAWATI 85 
9. IMRO’ATUS SALAFIYAH 80 

10. ISTRIYANI 60 
11. LIANA  AMBARSARI 50 
12. MARANTIAS TIANDARI 84 
13. MARTA TRI ANDITA 74 
14. MEI WULANDARI 65 
15. MUSAPAAH 78 
16. NANING SETYOWATI 82 
17. NOVYANA DEIPUTRI  S.T 75 
18. NUR  HIDAYAH 75 
19. NUR  MUGI HARTI 71 
20. NURHIDAYAH 68 
21. NURUL HIDAYAH 87 
22. OKTAVIANTI  PUSPITARINI 80 
23. PUJIYANTI 82 
24. PUPUT DYAH  PUSPITASARI 71 
25. RATNA ALFIANA 77 
26. ROHMA 82 
27. RAKHAYATI 82 
28. RORO IRENG APRILIANI .S.P 75 
29 SETIA PUJI ASTUTIK 78 
30. SITI NUR CHAYATI 80 
31. SRI HANDAYANI 72 
32. SRI  ULUM  FITRIYANI 75 
33. SUPRIYATI 80 
34. TIKA SETYANINGSIH 34 
35. TRIYA AYU DARNITA  SEPTI 75 
36. TUMPUK SUGIARTI 78 
37. YENI AYU LESTARI 88 
38. YUNI KRISNANINGRUM 78 
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Tabel .1.3. Daftar ketuntasan nilai ulangan harian AP 1 dan AP 2 

No Kelas Jumlah siswa Tuntas Belum berhasil 

Berhasil % Belum berhasil % 

1 XI AP I 38 siswa 21 55,26 17 44,8 

2 XI AP 2 38 siswa 23 56,09 15 39,5 

 Jumlah 

ketuntasan 

76 44 siswa  32  

Sumber : Daftar nilai ulangan harian kelas XI program keahlian administrasi 

perkantoran SMK Negeri 1 Purwodadi  tahun ajaran 2010/2011 

Siswa dinyatakan berhasil jika nilainya minimal 76. Berdasarkan hasil 

tersebut hanya 44 siswa  dari jumlah seluruh siswa dinyatakan telah mencapai 

tingkat belajar tuntas sedangkan 32 siswa belum mencapai belajar tuntas dari 

seluruh siswa yaitu 76 siswa. Hal ini menunjukkan nilai mata diklat kearsipan 

masih rendah dan dibawah standar ketuntasan. 

Mengingat masih rendahnya kompetensi dasar siswa dan pentingnya 

pendekatan yang tepat untuk meningkatkanya, maka peneliti mencoba untuk 

mengadakan penelitian mengenai “ Penerapan Metode Kontekstual Pada Mata 

Diklat Kearsipan Untuk Siswa Kelas XII Program Keahlian Administrasi 

Perkantoran di SMK Negeri 1 Purwadadi ”. 
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1.2. Permasalahan 

Berdasarkan pemilihan judul yang menjadi permasalahan dalam penelitian 

tindakan kelas ini adalah: 

1. Apakah pelaksanaan pembelajaran mata diklat kearsipan dengan metode   

kontekstual pada   siswa kelas XII SMK Negeri  1 Purwodadi dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa ? 

2. Apakah pelaksanaan pembelajaran mata diklat kearsipan dengan metode 

kontekstual pada siswa kelas XII SMK  Negeri 1 Purwodadi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan metode kontekstual pada 

mata diklat kearsipan pada siswa kelas XII SMK Negeri 1 Purwodadi dapat 

meningkatkan aktifitas belajar siswa. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran dengan metode kontekstual pada 

mata diklat kearsipan pada siswa kelas XII SMK Negeri 1 Purwodadi dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini secara garis besar akan berguna bagi guru, 

penulis,pembaca: 

1. Bagi guru 

a. Sebagai informasi bagi guru kearsipan SMK Negeri 1 Purwodadi dalam 

upaya meningkatkan peningkatan hasil belajar 
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b. Memberikan arah dan pedoman bagi guru kearsipan SMK Negeri 1 

Purwodadi dalam memotifasi siswa untuk belajar kearsipan sehingga 

menunbuhkan keinginan siswa untuk berprestasi lebih baik. 

2. Bagi penulis 

Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, 

serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang metode 

pengajaran 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai bagian pemenuhan informasi dan referensi atau bahan rujukan 

untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai metode pengajaran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pembelajaran sebagai suatu sistem 

Dalam proses belajar mengajar penentuan strategi mengajar perlu diambil 

jauh-jauh sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari 

pendekatan sistem, maka dalam proses pembelajaran akan melibatkan berbagai 

komponen yang saling berinteraksi satu sama lain membentuk satu sistem yang 

utuh untuk  mencapai tujuan pembelajaran menurut Sugandi (2004:28-30).  

Komponen-komponen pembelajaran tersebut meliputi: 

1. Tujuan, tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui 

kegiatan pembelajaran, berupa pengetahuan, dan keterampilan atau sikap 

yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK. 

2. Subyek belajar, merupakan komponen utama karena berperan sebagai subyek 

sekaligus obyek. Sebagai subyek karena siswa adalah individu yang 

melaukan proses belajar mengajar. Sebagai obyek karena kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. 

3. Materi pelajaran, merupakan komponen utama dalam proses pembelajaran, 

karena materi pembelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran, materi yang komprehensif. 

4. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektifitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

12 
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5. Media pembelajaran, adalah alat atau wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

6. Penunjang, komponen ini berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudaah terjadinya proses pembelajaran. 

Pembelajaran sebagai suatu sistem yang melibatkan komponen-komponen 

pembelajaran yang meliputi tujuan, subyek, materi, strategi,media, dan penunjang 

merupakan suatu kesatuan yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi 

secara dinamis untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Pembelajaran suatu sistem itu perlu diperhatikan beberapa faktor penentu 

dalam mengajar, seperti tujuan yang hendak dicapai, keadaan dan kemampuan 

siswa, keadaan dan kemampuan guru, lingkungan masyarakat dan sekolah. 

 Tujuan pengajaran ditetapkan oleh guru berdasarkan kurikulum, berupa 

tujuan pembelajaran khusus yang menjabarkan tujuan pengajaran beserta bahan 

pengajarannya. Pemilihan strategi yang tepat sangat mendukung keberhasilan 

dalam proses pembelajaran disekolah. 

Dapat disimpulkan bahwa selaku suatu sistem pembelajaraan yang 

meliputi beberapa komponen antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, 

situasi, dan evaluasi agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai, semua komponen 

terjadi kerja sama. Karena itu guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-

komponen tertentu saja. Tetapi ia harus memperhatikan dan mempertimbangkan 

komponen secara keseluruhan. 
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2.2 Metode Mengajar 

1. Pengertian Metode Mengajar 

Metode adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mencapai suatu 

tujuan. Sedangkan mengajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik 

(Darsono 2001:24). Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

metode mengajar adalah suatu teknik yang dipergunakan oleh guru sedemikian 

rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Achmadi (1997:52) Metode mengajar adalah suatu pengetahuan 

tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. 

Pengertian lain mengatakan bahwa metode mengajar merupakan teknik penyajian 

yang dikusai guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa 

didalam kelas, baik secara individual atau kelompok agar pelajaran tersebut dapat 

diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik (Pophan 2005 :15). 

Sedangkan menurut Hamalik (2003:58) metode mengajar adalah cara atau 

pendekatan yang dipergunakan dalam menyajikan dan menyampaikan materi 

dalam proses belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar guru dihadapkan untuk memilih metode-

metode dari sekian banyak metode yang telah ditemukan oleh para ahli sebelum ia 

menyampaikan materi pelajaran untuk memperoleh tujuan SKKD, agar proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat terlaksana sesuai dengan target yang 

telah ditentukan serta peran guru sangat diharapakan berupa pengetahuan dan 
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keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit serta siswa dapat 

menguasai pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan kemampuan atau skill 

yang dimiliki . Oleh karena itu guru harus mampu memilih dan menggunakan 

berbagai macam metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan tujuan yang 

hendak dicapai dalam proses belajar mengajar sehingga pembelajaran dapat 

dilaksanakann dengan optimal dan dapat berhasil dengan baik. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

metode mengajar adalah teknik atau cara yang digunakan oleh guru untuk 

menyampaikan atau menyajikan materi bahan dalam proses balajar mengajar 

dikelas. 

Pertimbangan dalam memilih metode mengajar beberapa pertimbangan 

yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih metode pengajaran secara 

tepat dan akurat, menurut Pophan dalam bukunya bagaimana mengajar secara 

sistematis (2005:36) pertimbangan tersebut harus didasarkan pada penetapan : 

1). Tujuan Pembelajaran 

Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam 

memilih metode yang akan digunakan dalam menyajikan materi pengajaran. 

Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir 

pengajaran, sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode-metode 

mengajar yang tepat dan sesuai. 

2). Pengetahuan awal siswa 

Guru sebelum memberi materi pengajaran harus mengetahui pengetahuan 

awal siswa, sehingga guru dapat menyusun strategi dalam memilih metode 
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mengajar yang akan digunakan dalam pembelajaran sangat tergantung pada 

pengetahuan awal siswa. 

3). Bidang studi atau pokok bahasan 

Metode mengajar yang akan digunakan harus berorientasi pada masing-

masing ranah. Misalnya dalam pokok bahasan lebih dominan pada ranah 

psikomotorik, maka lebih tepat menggunakan metode demonstrasi dalam 

pembelajaran. Jadi metode mengajat yang dipergunakan tidak lepas dari bentuk 

dan muatan materi dalam pokok bahasan yang disampaikan pada siswa. 

4). Alokasi waktu dan sarana pendukung 

Guru harus merancang sebelum metode yang akan digunakan serta 

perangkat penunjang dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien. 

5). Jumlah siswa 

Idealnya metode yang ditetapkan didalam kelas melalui 

pertimbangan jumlah siswa yang hadir, memang ada rasio guru dan siswa 

agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas menentukan 

pengelolaan kelas dan penyampaian materi. 

6). Pengalaman dan kewibawaan mengajar 

Guru yang baik adalah guru yang berpengalaman dan berwibawa. 

Dengan pengalaman, guru dapat memilih metode yang tepat, sedangkan dengan 

kewibawaan, guru dapat menyampaikan materi dengan dapat dipercaya oleh 

siswanya. 
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3. Syarat-syarat pengggunan metode mengajar guru 

Menurut Achmadi (1997:52) syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam 

penggunaan metode mengajar adalah: 

1).  Metode mengajar harus dapat membangkitkan semangat belajar siswa 

2). Metode mengajar harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk   

mewujudkan hasil karya 

3).Metode mengajar harus dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri 

dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi 

4). Metode megajar harus dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar 

lebih lanjut 

5).Metode mengajar harus dapat menghindari penyajian yang bersifat 

verbalitas dan menggantinya dengan keadaan atau situaasi yang nyata 

2.3 Metode Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

1.  Hakekat Pembelajaran CTL 

Pendekatan kontekstual merupakan suatu konsep belajar dimana guru 

menghadirkan situasi dunia nyata kedalam kelas dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat (Nurhadi dkk, 

2002:4). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 

Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja 

dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Dalam pendekatan kontekstual ini menekankan pada pemikiran bahwa 

akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih 
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bermakna jika anak “mengalami” apa yang dipelajarinya, bukan “mengetahui” 

nya. Pembelajarn yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil 

dalam kompetensi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak 

memecahkan persoalan dalam jangka panjang. 

2. Penerapan Pembelajaran Kontekstual (CTL) dikelas 

Metode kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja , bidang 

studi apa saja dan kelas yang bagaimanapun. Penerapan CTL dalam kelas cukup 

mudah, sebagaimana dijabarkan oleh Depdiknas (2002:10) yang secara garis besar 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ini: 

1). Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan 

cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkontruksikan sendiri 

2). Pengetahuan dan keterampilan barunya. 

3). Laksanakan sejauh mungkin inquiry untuk semua topik 

4). Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya 

5). Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok) 

6). Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 

7). Lakukan refleksi diakhir pertemuan 

Menurut Johnson (dalam Nurhadi dan Seduk 2003:13-14) metode kontekstual 

mempunyai delapan karakteristik sebagai berikut: 

1). Melakukan hubungan yang bermakna 

2). Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan 

3). Belajar yang diatur sendiri 
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4). Bekerja sama, dalam arti siswa dapat bekerja sama dan guru membantu 

siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka 

memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling 

berkomunikasi 

5). Berfikir kritis dan kreatif 

6). Memelihara pribadi siswa 

7). Mencapai standar yang tinggi 

8). Menggunakan penilaian autentik 

3. Langkah-langkah Penggunaan Metode Kontekstual 

Langkah-langkah atau alur penerapan pembelajaran metode kontekstual sebagi 

berikut: 

Tahap I Persiapan 

1) Menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai  

2) Menentukan kompetensi atau garis besar materi yang akan disampaiakan 

Tahap II Pelaksanaan 

1) Memulai penjelasan 

a. Mengadakan apersepsi 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan garis besar materi 

c.Membagi siswa menjadi beberapa kelompok (masyarakat belajar) 

2) Membagi tugas kepada masing-masing kelompok 

3) Siswa mengobservasi didalam maupun diluar kelas sesuai dengan tugas 

yang diberikan (kontruktivisme, inkuiri, dan permodelan). 
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Tahap III Penutup 

1) Guru mengadakan klarifikasi /penguatan 

2) Siswa mengadakan refleksi 

3) Melakukan penilaian akhir (assessment) 

4. Tujuh Komponen Utama Pembelajaran Kontekstual 

Sebuah kelas dikatakan mengunakan metode kontekstual jika menerapkan 

tujuh komponen utama dalam penerapan pembelajaran CTL dikelas, ketujuh 

komponen tersebut adalah: 

a. Kontruktifisme (Constructivism)  

Konstruktifisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pembelajaran 

kontekstual (Nurhadi 2004;33;34), yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh 

manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas (sempit) dan tidak sekonyong-konyong. Pembelajaran harus dikemas 

menjadi proses mengkontruksi bukan menerima pengetahuan. Siswa membangun 

sendiri pengetahuan mereka melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

1. Dalam pandangan kontruktivis “strategi memperoleh” lebih diutamakan 

dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh danmengingat 

pengetahuan. Untuk itu, tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut 

dengan menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa 

2  .  Memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri 

3. Menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam 

belajar (Nurhadi 2004:33-34). 
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b. Bertanya (Questioning) 

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL,dengan 

bertanya guru dapat mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berfikir 

siswa. Disini dapat mengkonfrmasi informasi, mengecek pemahaman siswa, 

mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa dll, sebagai penting dari 

pembelajaran berbasis inquiri. Menurut (Nurhadi 2004:33-34) dalam 

pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk: 

1.  Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis 

2.  Mengecek pemahaman siswa 

3. Membangkitkan respon kepada siswa mengetahui sejauh mana    

keingintahuan siswa 

4. Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa 

5. Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru 

6. Lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa 

7. Menyegarkan kembali pengetahuan siswa Aktivitas bertanya dapat 

ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam kelompok, ketika 

menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. 

c. Menemukan (Inquiry) 

Merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis CTL. Melalui 

observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan, 

siswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan ketermpilan bukan hasil 

mengingat semata. 
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d. Masyarakat belajar (Learning Community) 

Masyarakat belajar bisa terjadi bila ada proses komunikasi dua arah. 

Kedua kelompok komunikasi saling belajar, sehingga hasil belajar diperoleh dari 

sharing antar teman, antar kelompok, dn antara yang tahu dengan yang belum 

tahu. 

Masyarakat belajar (learning Community) mengadung arti sebagai berikut: 

1. Adanya kelompok belajar yang berkomunikasi untuk berbagai gagasan dan 

pengalaman 

2.  Ada kerja sama memecahkan masalah 

3. Ada tanggung jawab kelompok, semua anggota dlam kelompok mempunyai 

tanggung jawab yang sama 

4. Ada komunikasi multi arah 

5. Ada kesediaan menghargai pendapat orang lain 

e. Permodelan (Modelling) 

Dalam sebuah pembelajaran selalu ada model yang bisa ditiru. Guru 

memberikan model tentang bagaimana cara belajar. Dalam metode kontekstual 

guru bukan satu-satunya model belajar. 

f. Refleksi (Reflection) 

Refleksi merupakan cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau 

berfikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan dimasa lalu. Refleksi 

merupakan respon terhadap kejadia. Aktivitas atau pengetahuan yang baru 

diterima, misalnya siswa merenung ketika pelajaran berakhir. Ini untuk merasakan 

ide-ide baru yang diperoleh dan sisw mencatat hasil tersebut. Tugas guru adalah 
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menghubungkan antara pengetahuan siswa sebelumnya dengan pengetahuan yang 

baru. 

g. Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assessment) 

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bias memberikan 

gambaran perkembangan belajar siswa. Ini perlu diketahui guru bisa memastikan 

bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Penilaian yang benar 

bukan semata untuk mencari informasi tentang belajar siswa, akan tetapi 

ditekankan 

kepada upaya membantu siswa agar mampu mempelajari. 

Namun demikian, menurut Nurhadi dan Senduk (2003:120) berpendapat 

“Tes tetap dilaksanakan, sebagai salah satu sumber data untuk melihat kemajuan 

belajar siswa, termasuk Ebtanas “.  

Karakteristik Authentic Assesment antara lain: 

1. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung 

2. Bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif 

3.Yang diukur keterampilan dan performa bukan mengingat fakta 

berkesinambungan 

4. Dapat digunakan sebagai feed back 

5 .Strategi Pembelajaran Kontekstual 

Dalam Nurhadi dan Senduk (2002:23) Center Of Occupational and 

Development (CORD) menyampaikan lima strategi bagi pendidik dalam rangka 

penerapan pembelajaran kontekstual, yang disingkat dengan REACT, yaitu: 

a. Relating : Belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. 
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b. Experiencing : Belajar ditekankan kepada penggalian (eksplorasi), penemuan 

(discovery), dan penciptaan (invention). 

c. Applying : Belajar dimana pengetahuan dipresentasikan didalam konteks 

pemanfaatannya. 

d. Cooperating : Belajar melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian 

bersama, dan  sebagainya. 

e. Transferring : Belajar melalui pemanfaatan pengetahuan didalam situasi atau 

konteks baru. 

6. Rencana Pembelajaran Kontekstual 

Dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan rencana 

kegiatan kelas yang dirancang guru. Program tersebut berisi skenario tahap demi 

tahap tentang apa yang dilakukan bersama siswa. Pregram unutk pembelajaran 

kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajaran. 

Menurut Nurhadi (2002:103) disebutkan bahwa penyusunan program 

pembelajaran (RP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut: 

a. Nyatakan kegiatan utama pembelajan yaitu sebuah pernyataan kegiatan 

siswa yang merupakan gabungan antara kompetensi dasar, materi pokok, 

dan indikator pencapaian hasil belajar. 

b. Nyatakan tujuan umum pembelajaran 

c. Rincikan media untuk mendukung kegiatan 

d. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 

e. Nyatakan authentik assessmentnya yaitu dengan data apa siswa dapat 

diamati partisipasinya dalam pembelajaran. 
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7. Kelebihan Pembelajaran Kontekstual 

Pendekatan kontekstual mempunyai kelebihan antara lain: siswa secara 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran,tidak pasif,siswa belajar dari teman 

melalui kerja kelompok, diskusi, saling mmengkoreksi, bukan individual, 

pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau masalah yang 

disimulasikan, tidak abstrak dan teoritis, perilaku dibangun atas kesadaran 

diri,ketrampilan dikembangkan atas dasar pemahaman, bukan kebiasaan, hadiah 

untuk perilaku baik adalah kepuasan diri bukan nilai rapor, seseorang tidak 

melakukan yang jelek karena dia sadar hal itu keliru dan merugikan, bukan takut 

hukuman, bahasa diajarkan dengan pendekatan komunikatif, yakni diajak 

menggunakan bahasa dalam konteks nyata, bukan struktural dengan drill. 

Dengan melihat keunggulan-keunggulan dari metode pembelajaran 

kontekstual, dalam penerapannya dikelas diharapkan siswa dapat mempelajari 

materi pelajaran yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka, mereka dapat 

menemukan arti didalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih 

berarti dan menyenangkan bagi siswa. Siswa akan bekerja keras untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, menggunakan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya 

sebagai dasar untuk membangun pengetahuan baru. 

Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa : (a) 

Proyek atau kegiatan laporannya, (b) PR (Pekerjaan Rumah), (c) Kuis, (d) Karya 

siswa, (e) Presentasi atau penampilan siswa, (f) demostrasi, (g) Laporan, (h) 

Jurnal, (i) Hasil tes tertulis, (j) Karya tulis. 
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2.4 Pokok Bahasan memilih sistem kearsipan yang sesuai 

1. Pengertian Sistem Kearsipan 

Sistem kearsipan adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang dapat 

dijadikan pedoman untuk penyimpanan arsip sehingga saat diperlukan dapat 

ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. 

2. Tujuan Sistem Kearsipan 

Sistem kearsipan mempunyai tujuan sebagai berikut: 

a. Menghemat waktu 

Dengan menggunakan sistem kearsipan yang tepat, penyimpanan dan 

penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan mudah 

b. Menghemat tenaga 

Dalam kegiatan penyimpanan dan penemuan kembali arsip tidak terlalu 

banyak menimbulkan tenaga. 

c. Menghemat tempat  

Dengan menggunakan sistem kearsipan yang tepat penyimpanan arsip 

tidak membutuhkan ruangan yang luas dan peralatan yangb banyak, karena 

arsip yang disimpan adalah arsip yang bernilai guna saja. 

3. Ciri-ciri sistem kearsipan yang baik 

Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 

sistem kearsipan yang baik diantaranya adalah : 

a. Tidak memakan tempat, letak dibuat seefektif dan seefisien mungkin 

b. Sederhana dan praktis mudah dilaksanakan dan tidak berbelit-belit 

c. Penyimpanan surat atau warkat harus dapat dengan mudah diambil 
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d. Ekonomis, tidak berlebihan dalam pengeluaran biaya, perlengkapan, 

tenaga dan cara pengerjaan 

e. Cocok dan tepat guna disesuaikan dengan tujuan atau kepentingan 

f. Fleksibel, mudah dikembangkan apabila ada perluasan kerja dan mudah 

dilaksanakan 

g. Klasifikasi yang khusus, keanekaragaman arsip dapat menimbulkan 

kesulitan. 

h. Aman, bebas kerusakan kerana penyimpanan ; karena terpelihara dari 

gangguan serangga, rayap, air, debu dan sebagainya. 

4. Sarana Sistem Kearsipan 

Dalam penyimpanan atau penataan arsip diperlukan tersedianya sarana sebagai 

berikut: 

a. Daftar klasifikasi, adalah suatu daftar yang berisi pengelompokan arsip 

secara  sistematis berdasarkan kegiatan, sifat dan tujuan organisasi 

b. Kode arsip, adalah tanda pengenal pengganti (nama, masalah,wilayah) dari 

daftar klasifikasi. Kode arsip dapat berupa huruf, angka atau gabungan 

huruf dan angka yang disusun secara sistematis 

c. Indeks, adalah tanda pengenal yang merupakan alat bantu sebagai 

petunjuk untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip yang 

diperlukan. 

d. Tunjuk silang adalah alat untuk menunjukkan apabila ada arsip yang 

mempunyai dua nama atau dua permasalahan atau lebih yang saling 

berhubungan. 
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5. Peralatan dan perlengkapan penyimpanan  

Peralatan dan perlegkapan penyimpanan meliputi: 

1. Filling cabinet yaitu lemari tempat menyimpan arsip. Macam-macam atau 

tipe filing cabinet : 

a. Lateral filling cabinet yaitu lemari arsip yang berpintu dan memiliki 

papan  alas untuk menyimpan arsip 

b. Drawer type filing yaitu lemari arsip yang berlaci-laci yang dapat 

ditarikkeluar masuk 

2. Guide adalah sekat penunjuk yang terbuat dari karton atau kertas tebal 

dengan ukuran tertentu yang memuat kode pada tabnya, yang berfungsi 

sebagai pembatas kelompok dan sekaligus sebagai penunjuk folder yang ada 

dibelakangnya. 

3. Folder adalah map berupa lipatan karton atau plastik yang dipergunakan 

untuk menyimpan warkat, ditempatkan di belakang guide. 

4. Rak sortir, berguna untuk memisah-misahkan surat/warkat yang diterima 

kedalam folder masing-masing. 

5. Kartu indeks, yaitu kartu yang didalamnya memuat data tentang warkat yang 

akan disimpan, digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan 

penemunan kembali arsip. 

6. Laci kartu indeks, adalah laci tempat menyimpan kartu indeks sesuai urutan 

abjad. 
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6. Macam-macam sistem kearsipan 

 Menurut Sularso sistem penyimpanan arsip dibagi menjadi 6 macam yaitu:  

a)  Sistem Abjad 
 

Sistem abjad adalah sistem penyimpanan atau penataan berkas/arsip 

berdasarkan abjad, disusun mulai huruf A sampai dengan Z. Dalam 

penyusunannya, surat-surat disusun berdasarkan huruf pertama dari nama 

orang atau organisasi, instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang 

sudah diindeks. 

b) Sistem Masalah/pokok soal 

Sistem masalah adalah sistem penyimpanan atau penataan arsip yang 

berdasarkan pokok permasalahan dalam surat atau dokumen yang bertalian 

c)  Sistem wilayah 

Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan atau penataan berkas/arsip 

berdasarkan letak wilayah dengan berpedoman kepada daerah atau 

kota/negara/alamat surat 

d)  Sistem tanggal  

 Sistem ini adalah sistem penyimpanan atau penataan berkas atau arsip 

berdasarkan urutan waktu atau kronologis dari tanggal , bulan, dan tahun 

penerimaan atau pencatatan surat atau dokumen. 

e)  Sistem Nomor 

Sistem nomor adalah sistem penyimpanan atau penataan berkas/arsip 

berdasarkan nomor, yang dibagi menjadi dua macam, yaitu sistem nomor 

dewey dan sistem nomor terminal digit. 
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f)  Sistem klasifikasi Desimal 

  Adalah sistem penyimpanan berdasarkan nomor kode atau numeric filling 

,bedanya terlatak pada pemberian nomor kode. 

     Menurut The Liang Gie (1983:219:220) mengatakan bahwa aktivitas 

pokok dalam bidang kearsipan berupa penyimpanan arsip. Dalam hal ini sistem 

penyimpanan arsip dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu: 

a) Sistem Abjad 

Adalah sistem penyimpanan arsip yang disimpan menurut abjad dari 

nama – nama orang atau organisasi utama yang trtera dalam tiap-tiap arsip 

itu dengan sistem menurut urut –urutan abjad ini, sepucuk surat yang 

berhubungan dengan seseorang langsung dapat diketemukan 

kembalidengan lebih cepat dari pada kalau semua surat dicampur adukkan. 

b) Sistem pokok soal 

Adalah sistem arsip yang disimpan menurut urutan yang dimuat, dalam 

tiap –tiap arsip yang bersangkutan. Isi arsip sering juga disebutsebagia 

perihal, pokok masalah permasalahan dan pokok surat atau subjek 

misalnya surat mengenai iklan dikumpulkan menjadi satu dibawah 

judul”iklan”. 

c) Sistem Geografis 

Adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada pengelompokaan 

menurut nama tempat(wilayah) sistem ini sering disebut juga sistem lokasi 
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d) Sistem Nomor 

Adalah penyimpanan arsip yang didasarkan pada kode nomor sebagai 

pengganti dari nama orang atau badan atau pokok pada system ini nomor 

yang diberikan akan selamanya tetap dan tidak pernah berubah. 

e) Sistem Tanggal 

Adalah system penyimpanan arsip menurut urut –urutan tanggal yang 

tertera paada tiap  arsip itu. Sistem ini dapat dipakai bagi arsip yang harus 

memperhatikan sesuatu jangka waktu tertentu, misalnya surat – surat 

tagihan  

2.5.  Penerapan Pokok Bahasan Pemilihan sistem kearsipan yang sesuai 

1. Gambaran skema pembelajaran konsep pemilihan sistem yang sesuai pada 

pendekatan kontekstual (CTL) Berikut adalah alternatif skema 

pembelajaran pemilihan sistem kearsipan yang sesuai yang melibatkan 

siswa secara aktif dengan proses pembelajaran kontekstual (CTL). 

Tabel 2.1. Skema pembelajaran memilih sistem kearsipan yang sesuai pada 

pendekatan Contextual  Teaching And Learning 

Aktifitas Siswa  Komponen 

Menggali pengetahuan awal siswa 

Mengaitkan pengetahuan awal dengan 

materi yang akan dibahas 

Konstruktifisme 

Pembagian kelompok kecil 

Siswa belajar dalam kelompok 

 

Learning Community 
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Guru memberikan contoh prosedur 

pemilihan sistem yang sesuai. 

Modelling 

Pemberian materi yang akan 

dipraktekkan langsung oleh siswa 

Kesimpulan sementara kelompok 

Inquiry 

Persentasi kelompok Bertanya 

Siswa melakukan refleksi diakhir 

Pelajaran 

Refleksi 

Penilaian sebenarnya Penilaian sebenarnya 

Berdasarkan skema diatas, proses pembelajaran kontekstual dengan materi 

tersebut akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan yaitu : memberikan motivasi kepada siswa dengan cara 

menggali pengetahuan siswa dengan mengajukan pertanyaan yang 

dikaitkan dengan pemilihan sistem yang sesuai. 

b. Menerapkan belajar kelompok yang terdiri dari kelompok yang memiliki 

kemampuan akademik yang heterogen siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yag sulit sehingga mereka saling 

bekerjasama. 

c. Memberikan permasalahan kepada siswa yang akan dipraktekkan sendiri 

oleh siswa, bersama teman sekelompok siswa diharapkan menemukan 

sendiri dengan pengalaman dan pengetahuan awalnya dan didiskusikan 

dengan teman sekelompoknya, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan 

sementara. 
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d. Mempresentasikan hasil kesimpulan sementara, kemudian melakukan 

diskusi klasikal, diskusi ini dilakukan untuk memberikan evaluasi kepada 

siswa yang melakukan kesalahan dalam prektek. 

e. Mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan teknik 

bertanya 

f. Bersama dengan guru siswa menarik kesimpulan 

g. Penutup yaitu dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan 

h. Guru melakukan penilaian sebenarnya. 

Fakta menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dalam proses 

pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

(Elliyana,2006). 

4. Karakteristik sub-sub pokok bahasan pemilihan sistem yang sesuai dengan 

pendekatan Kontekstual. 

1) Pengertian sistem kearsipan 

Belajar bukanlah menghafal, akan tetapi proses mengkontruksi 

pengetahuan sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki, Oleh karena itu 

dengan pengalaman maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang mereka 

peroleh. 

Dengan kegiatan inquiry siswa dapat mengkontruksikan sendiri tanpa guru 

memberikan penjelasan. Karena menurut pembelajaran kontekstual, pengetahuan 

dibangun sendiri oleh siswa sehingga itu akan lebih bermakna. 
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2).  Memilih sistem kearsipan yang sesuai 

Belajar pada hakekatnya adalah menangkap pengetahuan dari kenyataan, 

oleh karena itu pengetahuan yang diperoleh memiliki makna (Real Word 

Learning). Dimana pengetahuan dari hasil observasi akan memberikan makna 

bagi siswa dalam melakukan praktek langsung. 

Proses modelling tidak terbatas pada guru saja, akan tetapi dapat 

memanfaatkan properti sekolah sebagai bahan untuk mencari pengetahuan dan 

pengalaman, maka dari itu belajar tidak dapat sekaligus akan tetapi sesuai dengan 

kemampua siswa. 

3)  Prosedur Penyimpanan 

Belajar adalah proses pemecahan masalah , sebab dengan memecahkan 

masalah anak akan berkembang secara utuh, yang bukan hanya perkembangan 

intelektual saja akan tetapi juga mental dan emosi. Belajar secara kontekstual 

adalah belajar bagaimana anak menghadapi persoalan. Surat diterima hal yang 

sering Surat diterima hal yang sering terjadi adalah kurang adanya ketelitian dan 

kecermatan dalam mengindeks, ini adalah persoalan yang perlu dipecahkan dan 

perlu adanya kerja sama antar kelompok. 

4). Penataan berkas (filling) 

Pada karakteristik dalam proses pembelajaran yang menggunakan CTL 

dapat mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman tersebut artinya pengetahuan 

yang diperoleh harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga 

tampak perubahan perilaku siswa. Ketika siswa melakukan praktek, siswa bukan 

sekedar mengumpulkan fakta yang lepas-lepas tentang unit kearsipan tetapi 
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pengetahuan itu pada dasarnya merupakan organisasi dari semua yang dialami, 

sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap pola-pola 

perilaku siswa, seperti pola berfikir, pola bertindak, kemampuan memecahkan 

masalah termasuk penampilan (performen seseorang). 

Dalam menangani proses surat masuk dan keluar diperlukan kelengkapan 

peralatan (sarana) untuk berkas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam 

lokasinya sesuai dengan pola klasifikasi kearsipan. 

Guru menjadi model dalam pendemonstrasian cara penataan berkas 

sehingga pada saat praktek dapat dilakukan dengan benar tanpa bantuan dari guru. 

5). Ketelitian Penanganan Surat 

Karakteristik pendekatan kontekstual yang terlihat dalam ketelitian 

pengurusan surat yaitu terbentuknya masyarakat belajar. Ketelitian dalam 

penanganan surat akan menjadi bekal ketrampilan setiap siswa dan pengalaman 

dalam praktek yang sesungguhnya meskipun dilakukan didalam kelas akan 

memberikan bekal bagi siswa apabila bekerja pada sebuah organisasi. (life skill). 

Disini siswa mampu bekerja dalam sebuah tim, dengan demikian setiap 

siswa bisa saling terlibat, bisa saling membelajarkan, bertukar informasi, dan 

bertukar pengalaman. Dalam proses pembelajaran menggunakan CTL setiap 

berakhirnya proses belajar, guru akan memberikan kesempatan pada siswa untuk 

mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari sehingga mereka dapat 

menyimpulkan bagaimana cara menyimpan arsip atau surat dengan sistem abjad 

secara benar. 
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Siswa akan melakukan refleksi tentang pengalaman praktek yang nyata, 

jadi siswa tidak sekedar memperoleh pengetahuan yang diperoleh untuk dihafal, 

namun mempraktikan pengetahuan dan pengalaman tersebut, artinya pengetahuan 

dan penglaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam suatu 

pekerjaan dalam perusahaan. 

2.6 Kerangka Berfikir 

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian, dan bahkan persepsi manusia. (Chatarina,2006:2) 

Belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, 

perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. 

Perubahan perilaku terjadi karena didahului oleh proses pengalaman yang satu ke 

yang lain akan menyebabkan proses perubahan. Kebanyakan pendidikan yang 

dilaksankan dewasa ini belum mampu menjadikan sebagai pembelajaran efektif , 

yakni pembelajaran yang menggunakan metode belajar efektif. Apabila metode 

belajar efektif itu diterapkan , maka hasilnya akan menjadikan pembelajaran 

sangat kompeten. 

Kearsipan yang selama ini dianggap sebgai mata pelajaran yang kurang 

bermanfaat, karena siswa tidak terbiasa berfikir kritis, analitis, argumentatif. Hal 

ini disebabkan penyajian materi yang kurang menarik strategi pembelajaran yang 

cenderung tradisional dan siswa tidak mengetahui apa sebenarnya yang mereka 
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pelajari, serta apapula manfaatnya. Dengan diajak mempraktikkan langsung pada 

kehidupan sehari-hari, akan membuat siswa merasa tertarik dengan pelajaran 

kearsipan, hal ini akan menambah motivasi siswa untuk belajar. Untuk itu perlu 

adanya pendekatan kontekstual guna memberdayakan siswa dalam pembelajaran 

kearsipan. 

Prosedur penyimpanan arsip menggunakan sistem yang sesuai 

menggunakan pendekatan CTL karena belajar pada hakekatnya adalah 

menangkap pengetahuan dari kenyataan, oleh karena itu pengetahuan yang 

diperoleh memiliki makna (Real World Learning). Dimana pengetahuan dari hasil 

observasi dikantor tata usaha akan memberikan makna bagi siswa dalam 

melakukan praktek langsung. 

Belajar merupakan proses pemecahan masalah, sebab dengan 

memecahkan masalah anak akan berkembang secara utuh, yang bukan hanya 

perkembangan intelektual saja akan tetapi juga mental dan emosi. Belajar secara  

kontekstual adalah belajar bagaimana anak menghadapi persoalan. Pada penelitian 

awal pada SMK Negeri 1 Purwodadi didapatkan permasalahan yang sangat tidak 

efektif dalam kegiatan pembelajaran dimana murid kurang berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran dikarenakan  proses pembelajaran yang kurang menarik 

untuk di ikuti oleh siswa. Hal ini mengakibatkan ketidaktuntasan pembelajaran 

mata diklat Kearsipan.oleh karena itu penulis membuat sebuah kerangka berfikir 

yang betumpu pada teori para ahli dimana permasalahan yang sangat mendasar 

terutama proses belajar dan mengajar. Dimana dalam kegiatan proses belajar dan 
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mengajar nantinya guru mencoba menggunakan metode Kontekstual untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. 

Peristiwa belajar yang akan terjadi pada diri pembelajar dapat diamati dari 

perbedaan prilaku (kinerja) sebelum dan setelah berada didalam belajar. Adanya 

kinerja pada setiap orang sudah barang tentu tidak berarti bahwa orang itu telah 

melaksanakan belajar , sebab yang dipentingkan dalam makna belajar adalah 

adanya perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan pembelajaran. Untuk 

mengetahui perbedaan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengukuran 

mengenai kemampuan apa dan seberapa banyak kemampuan itu telah  dan baru 

dimilki oleh pembelajar.  

 Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membuat skema kerangka 

berfikir sebagai  berikut  dalam penelitian ini. 
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BAB III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.  Model kerangka berfikir 
 
 
 
 
 

Kondisi Awal 

T 
i 
n 
d 
a 
k 
a 
n 
n 

Guru 
Menerapkan metode kontekstual pada pokok 
bahasan memilih sistem kearsipan yang sesuai  
(Wina sanjaya,2006:255) 
 

Siswa 
1. Perhatian dan minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran kearsipan 
2. Kemampuan berinteraksi siswa dalam 

proses pembelajaran 
3. Kemampuan siswa dalam lisan 

memformulasikan gagasan tertulis dan lisan 
(Chatarina,2006:158) 
 

Kondisi Akhir 
1. Siswa aktif dalam pembelajaran 
2. Kemampuan berinteraksi dan kerjasama 

siswa meningkat 
3. Kemampuan berfikir kritis dan analitis 

siswa 
4. Hasil belajar siswa meningkat 
(Johson ,2002 :2) 
 

1. Rendahnya minat belajar siswa 
2. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran 
3. Belum tampak siswa berfikir kritis 
4. Hasil belajar siswa rendah 
(Chatarina,2006:2) 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 

3.1 Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dailaksanakan di SMK Negeri 1 Purwodadi yang 

beralamat di Jalan P. Diponegoro 24 . SMK Negeri 1 purwodadi terletak di 

Pinggir  perkotaan. Terletak dijalan raya Dponegora. Tempatnya strategis yakni 

merupakan jalan lintas antar kota, SMK Negeri 1 Purwodadi memiliki 6 program 

keahlian yaitu akutansi, penjualan ,TKJ,BB,MM dan administrasi perkantoran. 

Jumlah kelas yang terdapat di SMK  Negeri 1 terutama untuk kelas XII ada 2 

kelas. Untuk program keahlian administrasi perkantoran terdapat 2 kelas dengan 

jumlah 76 siswa. 

Penelitian ini akan dilaksanakan dikelas XII program keahlian administrasi 

perkantoran yaitu XII AP 1 yang berjumlah 38 orang siswa. Hal ini dikarenakan 

pembagian kelas-kelas disekolah tersebut tidak didasarkan atas ranking nilai atau 

prestasi tapi dilakukan secara acak, menggunakan buku pegangan yang sama, 

kurikulum yang sama, dan guru yang mengajarpun sama sehingga memiliki 

kualifikasi yang sama pula. 

3.2 Faktor yang diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa. Untuk mengamati 

aktivitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran serta mengetahui hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. 

Proses kegiatan tersebut merupakan satu siklus, adapun langkah-langkah yang 

akan silakukan pada setiap siklus adalah sebagai berikut: 

40 
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1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sehubungan dengan 

pelaksanaan pembelajran dengan pendekatan kontekstual yang meliputi 

identifikasi masalah melalui observasi awal, merencanakan kegiatan 

pembelajaran, membuat perangkat pembelajaran, alat evaluasi dan pengadaan 

instrumen yang terkait dengan pelaksanaan penelitian 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan merupakan suatu kegiatan dilaksanakanya skenario  

pembelajaran yang telah direncanakan 

3. Pengamatan 

Pengamatan adalah suatu kegiatan mengamati jalannya tindakan untuk 

memantau sejauh mana efek tindakan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual atau CTL 

4. Refleksi 

Refleksi meliputi kegiatan : analisis, siintesis, penafsiran, menjelaskan dan 

menyimpulkan. Dalam tahap ini hasil observasi dikumpulkan dan dianalisa. 

Hasil dari resleksi adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah 

dilaksanakan, yamg akan digunakan untuk memperbaiki pembelajaran pada 

pertemuan berikutnya. 
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 Siklus 1 

 

 

     

 

 

  

 

 

 Siklus II  

 

 

 

 

 (Suyono ;2005) 

Gambar .2 . Siklus penelitian tindakan kelas 

 

 

 

Rencana tindakan 

Analisis  dan refleksi 

Pelaksanaan tindakan 

Observasi 

Perbaikan rencana 
tindakan 

Analisis dan 
refleksi 

Pelaksanaan tindakan 

observasi 

terselesaikan 
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3.3. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, untuk bersama-sama 

melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, setiap siklus 

merupakan alur suatu proses kegiatan yang meliputi empat tahap yaitu :  

(1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, (4)Refleksi. Dari 

refleksi pada siklus I jika terlihat siswa belum mencapai nilai minimal yaitu 

sekurang – kurangnya memperoleh nilai kurang lebih sama dengan 76, maka 

dilakukan siklus II untuk menyempurnakan siklus I. 

Adapun prosedur dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan adalah 

a.  Membuat skenario pembelajaran seperti mempersiapkan rencana 

pembelajaran pokok bahasan memilih sistem kearsipan yang sesuai 

dengan pendekatan kontekstual. 

b. Meminta bantuan guru untuk mengajar 

c.  Membuat rencana pengajaran yang disetting sebagai penelitian tindakan 

kelas. Dalam hal ini guru mempersiapkan bahan pengajaran sebelum 

bertemu siswa, menyiapkan sumber belajar, dan bahan tugas untuk siswa. 

d.  Menyusun tugas siswa 

e. Menyusun kisi-kisi instrumen uji coba penelitian untuk siswa 
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f. Membuat instrument 

Instrumen penelitian disusun berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat 

sebelumnya. Instrumen dalam penelitian ini berbentuk pilihan ganda 

dengan 5 pilihan (option). 

g. Menyusun pembentukan kelompok diskusi 

h.  Membuat lembar pengamatan untuk mengamati keaktifan siswa dalam 

pelajaran kearsipan 

Pelaksanaan tindakan ini dilakukan dua siklus yaitu : 

Siklus I 

a. Perencanaan 

1). Guru membuat skenario pembelajaran 

2). Meminta bantuan guru untuk mengajar 

3). Guru menentukan waktu untuk melakukan penelitian tindakan kelas 

4). Menyusun alat evaluasi untuk untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual 

5). Membuat lembar observasi untuk siswa 

6). Menyusun kelompok belajar siswa 

b. Pelaksanaan 

1).Guru menjelaskan skenario pembelajaran kontekstual pada pokok bahasan 

pemilihan sistem kearsipan yang sesuai. 

2).Guru menggali pengetahuan awal siswa tentang pemilihan system kearsipan 

yang sesuai 

3).Guru membagi siswa dalam kelompok 
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4).Guru memberikan permasalahan kepada siswa yang akan dipraktekkan 

sendiri oleh siswa, bersama dengan teman kelompoknya siswa diharapkan 

menemukan sendiri dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan sementara. 

5).Mempresentasikan hasil kesimpulan sementara, kemudian melakukan 

diskusi klasikal untuk memberikan evaluasi kepada siswa 

6).Mengembangkan rasa ingin tau siswa dengan mengembangkan teknik 

bertanya. 

7).Bersama dengan guru menarik kesimpulan 

8).Penutup yaitu menutup dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan 

9).Guru melakukan penilaian yang sebenarnya 

c. Pengamatan/observasi 

Pada tahap ini aktifitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran dipantau oleh 

pengamat untuk mengetahui kemampuan afektif dan psikomotorik siswa dan 

lembar observasi guru untuk mengamati kinerja guru. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini guru menganalis hasil tes, hasil pengamatan afektif dan 

psikomorik siswa, dan kinerja guru untuk penyempurnaan pada siklus selanjutnya. 

Siklus II 

Siklus II merupakan penyempurnaan dari siklus I. Sehingga kekurangan 

dalam siklus I diperbaiki dalam siklus II. Sedangkan kelebihan dalam siklus I 

untuk tetap dipertahankan. Pada siklus II ini juga dilakukan dengan proses 
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kegiatan yang meliputi 4 tahap yaitu : perencanaan,pelaksanaan, pengamatan dan 

refleksi. 

3.4. Metode pengumpulan data 

1. Sumber data 

Sumber data penelitian adalah siswa SMK Negeri 1 Purwodadi program studi 

adminisrasi perkantoran 

2. Jenis data 

Data yang diperoleh meiputi data kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari 

a. Kondisi awal siswa untuk kemampuan kognitif 

b. Hasil belajar siswa 

c. Observasi pelaksanaan KBM berupa daftar pengamatan 

3. Cara pengambilan data 

a. Data tentang kondidi awal siswa diambil dari nilai ulangan harian pokok 

bahasan sebelumnya 

b. Hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari pemberian evaluasi atau tes 

tertulis setiap akhir siklus 

c. Penilaian afektif diperoleh dari hasil pengamatan melalui lembar 

observasi 

d. Data tentang hasil belajar siswa ranah psikomotor diambil dengan 

lembar observasi aktifitas siswa saat praktek 

e. Data tentang tanggapan siswa setelah proses pembelajaran diambil 

dengan angket 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode tes 

Digunakan untuk mendapatkan informasi tentang data kognitif siswa. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes bentuk pilihan ganda. 

b. Metode Non Tes 

Untuk mengetahui sejauh mana perubahan perilaku dan sikap dalam 

pembelajaran kearsipan dengan pendekatan kontekstual. Data non tes 

diperoleh melalui kegiatan berikut : 

1) Observasi 

Pedoman pengamatan ini diperlukan untuk mengamati proses 

pembelajaran yang berlangsung yaitu aktivitas siswa dan guru selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan pendekatan konteksrual. 

Aktivitas siswa diamati dengan menggunakan lembar observasi. 

2) Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang daftar nama 

siswa, daftar hasil belajar siswa. 

3.5. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan membandingkan 

hasil belajar siswa sebelum tindakan dengan hasil belajar siswa sesudah 

tindakan. 
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Data dapat dihitung sebagai berikut: 

1. Merekapitulasi nilai ujian blok sebelum dilakukan tindakan dan nilai 

tes diakhir siklus I dan siklus II. 

2. .Menghitung nilai rerata atau 

2. Menghitung nilai rerata atau persentase hasil belajar siswa sebelum 

tindakan dengan hasil belajar sesudah tindakan pada siklus I dan 

siklus II, untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar. 

Nilai rata-rata siswa dicari dengan rumus: 

 
N
XX ∑

=
 

Keterangan : 

X  : Nilai rerata 

N : Banyaknya siswa 

Σ : Jumlah nilai seluruh siswa 

3. Data tentang hasil belajar kognitif siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus sabagai berikut: 

Tingkat peguasaan =    Jumlah jawaban yang benar X 100% 

                                     Jumlah seluruh soal 

(Nasution,1996:124) 

4. Data observasi untuk penilaian afektif dan psikomotorik siswa dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

      nilai=         ∑skormaksimal      x100%     (Sudjana,2005:133)  

                           ∑skor perolehan 
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5. Data tentang ketuntasan belajar siswa dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

 % � �
�

 � 100% 

(Ali,1984:184) 

keterangan: 

% : Persentase 

n : Jumlah skor maksimal 

N : Jumlah skor yang diperoleh dari data 

3.6. Indikator Keberhasilan 

Sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini adalah: 

1. Sekurang-kurangnya 75% siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran 

2. peningkatan hasil belajar siswa ditunjukkan dengan sekurang-kurangnya 

85% dari keseluruhan siswa yang ada dikelas tersebut memperoleh nilai 

kurang lebih sama dengan 76. 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMK Neger 1 Purwodadi yang 

beralamat di Jalan P. Diponegoro  24 Purwodadi. SMK Negeri 1 Purwodadi 

terletak di pinggir  perkotaan. Jarak dari jalan raya kesekolah ± 30 meter. 

Tempatnya strategis yakni dijalan raya Purwodadi – Solo. SMK Negeri 1 

Purwodadi  memiliki enam (6) program keahlian yaitu akutansi, penjualan, BB, 

MM dan administrasi perkantoran serta TKJ. Jumlah kelas yang terdapat di SMK 

Negeri 1 Purwodadi terutama untuk kelas XII ada 12 kelas. Untuk program 

keahlian administrasi perkantoran terdapat 2 kelas dengan jumlah 76 siswa. 

Sarana sekolah sebagai penunjang dalam proses pembelajaran yang 

terdapat di SMK Negeri 1 Purwodadi diantaranya memiliki ± 30 ruang kelas, 

ruang lab (komputer,mengetik, tata busana, AP), perpustakaan, koperasi,toko, 

aula, lapangan olahraga, dan mushola. Berdasarkan hasil observasi awal di SMK 

Negeri 1 Purwodadi diperoleh data bahwa pembelajaran kearsipan belum optimal, 

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

standar ketuntasan sekolah, yaitu 76. Penyampaian materi oleh guru masih 

dilakukan dengan metode ceramah dan pemberian tugas, siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat penjelasan guru tanpa ikut berperan aktif. 
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2. Hasil Penelitian Siklus I 

Setelah mengadakan penelitian di SMK Negeri 1 Purwodadi dengan metode 

Contextual Teaching and Learning (CTL) pada mata diklat kearsipan diperoleh 

data sebagai berikut : 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, tiap pertemuan terdiri dua jam 

dan tiga jam pelajaran, yang masing-masing jam terdiri dari 45 menit, Siklus I 

dibagi dalam beberapa tahap yaitu : 

A. Perencanaan 

Untuk persiapan mengajar guru telah menyiapkan rencana pembelajaran, 

LKS, lembar observasi siswa, kisi-kisi soal serta tes evaluasi. Selain itu juga guru 

memberitahukan kepada siswa kelas XII AP-1 SMK Negeri 1 Purwodadi  bahwa 

materi tentang pemilihan sistem kearsipan yang sesuai akan dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kontekstual serta memberikan pengertian sedikit mengenai 

metode tersebut. Guru memerintahkan siswa untuk mempelajari materi tersebut 

sebelum diajarkan. Dalam tahap perencanaan guru juga mengupayakan agar 

kondisi kelas dapat terkendali sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan lancar sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun 

sebelumnya. 

B. Pelaksanaan 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain secara klasikal guru 

menyampaikan tentang cara kerja metode pembelajaran Contekstual Teaching and 

Learning yang akan diterapkan dalam proses pembelajaran kemudian diawali 

dengan apersepsi untuk mengingat kembali materi lalu yang masih ada kaitannya 
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dengan materi yang akan dipelajari dan menjelaskan materi tentang sistem 

kearsipan, akan tetapi situasi kelas belum dapat terkendali karena sebagian murid 

ada yang memperhatikan dan sebagian siswa ada yang ramai sendiri. Guru 

berusaha untuk menegur dan melanjutkan kembali proses pembelajaran. 

Pembelajaran dilanjutkan dengan menjelaskan dan memberikan contoh tentang 

cara pengarsipan surat. Pembelajaran dilakukan dengan menetapkan metode CTL 

dan guru membagi siswa menjadi 7 kelompok, masing-masing kelompok terbagi 

menjadi 5-6 orang. Pembentukan anggota kelompok ditentukan oleh guru 

berdasarkan nomor urut absen siswa, sebagian siswa menjadi marah-marah karena 

tidak suka dengan teman kelompoknya dan meminta kepada guru untuk memilih 

kelompoknya sendiri. Guru berusaha memberikan pengertian kepada siswa 

dengan memberikan penjelasan bahwa semua adalah teman dan tidak boleh saling 

membeda-bedakan. Untunglah siswa dapat segera mengerti dan menjalankan 

perintah yang diberikan guru. 

Setelah siswa duduk dalam kelompok masing-masing, guru memberikan 

tugas masing-masing kelompok untuk mempraktekkan cara pengurusan surat. 

Masing-masing kelompok menjadi ramai sendiri saling menegur teman 

sekelompoknya karena merasa benar menurutnya. Guru memberikan pengertian 

bahwa nanti akan dibahas bersama-sama sehingga mengetahui kesalahannya. 

 Selesai berdiskusi hasil tugas dari salah satu kelompok dibahas bersama-

sama. Dalam pembahasan bersama ada kelompok lain yang ramai sendiri karena 

merasa pekerjaannya sudah benar, guru memberikan penjelasan untuk menghargai 

orang walaupun dirinya merasa sudah benar. Kemudian dilanjutkan proses 
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pembelajaran, guru meluruskan konsep yang masih keliru dan menguatkan 

mateeri-materi yang peting. Siswa mendengar,mencatat informasi dari guru, 

mencocokkan informasi guru dengan buku. Selanjutnya guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan materi.  

  Selesai memberikan tindakan, diadakan tes evaluasi siklus I. Guru 

memberikan soal evaluasi sebagai hasil evaluasi tahap pertama. Selanjutnya guru 

menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa agar 

mempelajari dan menyiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. 

C. Pengamatan 

1) Lembar Observasi Aktivitas Siswa Hasil pengamatan siklus I dicatat 

dalam lembar observasi yang telah dipersiapkan. Pengamata siklus I diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1.  Hasil Data Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 
No VARIABEL YANG DIMATI HASIL PENGAMATAN 

SB B C K 

1.  Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 √   

2.  Keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang diajarkan 

guru 

  √  

3.  Keaktifan siswa dalam 

memberikan komenta tentang 

pembelajaran Kearsipan 

 √   

4.  Antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

√    
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5.  Antusiasme untuk melakukan  

pembelajaran kearsipan 

  √  

6.  Ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran kearsipan 

  √  

7.  Ketertiban siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

kearsipan dengan 

menggunakan metode 

kontekstual 

  √  

8.  Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dari 

guru dalam waktu yang 

ditentukan 

  √  

9.  Kemampuan siswa yang 

melakukan intraksi dalam 

berdiskusi 

  √  

10.  Kemampuan siswa yang 

memberikan 

pendapat/tanggapan oleh guru 

dengan benar 

  √  

 TOTAL 4 6 14  

Keterangan: 

1. SB : Sangat Baik  3. C : Cukup 

2. B   : Baik   4. K : Kurang 
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Berdasarkan tabel diatas hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ketertariakan mengikuti pemebelajaran kearsipan menunjukan masih kurang siswa 

aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode kontekstual 

dalam dilihat pada angka yaitu lebih condong rata angka 2 atau(cukup). Pada 

siklus I hanya sebagian pemahaman siswa terhadap pembelajaran kontekstual 

cukup baik karena masih ada siswa yang kurang mengerti dengan pembelajaran 

kontekstual, sehingga keterampilan berfikir siswa dalam menjawab pertanyaan 

dari guru maupun dengan mengerjakan lembar tugas yang diberikan oleh guru 

masih sangat kurang. Dalam mengevaluasi soal-soal yang diberikan oleh guru 

juga terlihat kurang bisa memahami, tetapi dengan siswa yang tidak mengerti 

pembelajaran kontekstual ini banyak siswa yang bertanya selama proses 

pembelajaran sebanyak 8- 10 siswa. Kelancaran siswa dalam mengerjakan tugas 

terlihat baik dengan cara berdiskusi dengan teman-temannya sehingga hubungan 

kerjasama dengan teman berjalan dengan baik, ini terlihat dalam semangat dan 

kesungguhan siswa selama proses pembelajaran kontekstual sehingga kecermatan 

dan kemampuan siswa menganalisa masalah dapat segera terselasaikan, terlihat 

juga pada proses pembelajaran keruntutan dalam menyelesaikan tugas dari guru. 

Intensitas komunikasi antar anggota kelompok sudah baik tampak pada proses 

pembelajaran yang mengharuskan siswa belajar memecahkan masalah bersama 

kelompoknya. Kepedulian siswa dalam mengikuti pembelajaran kontekstual 

kurang begitu merespon karena pembelajaran kontekstual ini merupakan metode 

baru bagi mereka. 
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2) Data hasil tes 

Data hasil ulangan harian sebelum penelitian, hasil tes evaluasi siklus I 

mengalamai peningkatan seperti pada tabel 4.1 dibawah ini : 

Tabel 4.2. Data Hasil Belajar Sebelum dan Sesudah Siklus I 
No Hasil test Data Awal Siklus I 

1.  Nilai tertinggi 81 83 

2.  Nilai terendah 45 65 

3.  Rata – rata nilai test 73,7 75,13 

4.  Ketuntasan belajar siswa (%) 55,26 73,7 

Sumber : Pengolahan data hasil tes evaluasi siklus I 
 

Berdasarkan  hasil tes evaluasi pada siklus I, secara klasikal ketuntasan 

belajar siswa mengalami peningkatan dimana jumlah siswa sebanyak 38 yang 

tidak tuntas belajarnya adalah 10 siswa karena tidak mencapai batas tuntas yang 

telah ditentukan yaitu memperoleh nilai 76. Sehingga jika dipersentasekan 

ketuntasan belajar secara klasikal meningkat dari 55,26% menjadi 73,7%. Nilai 

rata- rata sebelum dan sesudah siklus I meningkat dari 73,7 menjadi 75,13 . 

Berdasarkan data diatas terlihat ada kenaikan pada siklus I namun belum 

mencapai indikator yang telah ditentukan sehingga perlu dilanjutkan ke siklus II. 

3) Hasil observasi Guru 

Hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus I dicatat dalam lembar observasi 

yangtelah dipersiapkan. Pengamatan aktivitas guru siklus diperoleh hasil sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.3. Lembar Observasi aktivitas guru Siklus I 
 

KETERANGAN NO  VARIABEL YANG 

DIAMATI 

HASIL PENGAMATAN 

SB B C K 

MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

1.  Ketepatan dalam 

memberikan 

pengantar dalam 

pembelajaran 

 √   

2.  Intonasi suara   √  

3.  Penggunaan bahasa   √  

INTI 

(PEMBELAJARAN 

CONTEXTUAL 

TEACHIN AND 

LEARNING) 

4.  Variasi penggunaan 

sumber belajar 

selama proses 

pembelajaran 

  √  

5.  Ketepatan 

penggunaan media 

  √  

6.  Ketepatan 

penggunaan metode 

kontekstual 

  √  

7.  Intonasi suara    √  

8.  Penggunaan bahasa   √  

9.  Kejelasan dalam 

memberikan arahan 

 √   

PENUTUP 10.  Ketepatan evaluasi  √   

 
Sumber: Hasil Pengamatan Aktivitas Guru Siklus I 
 
Keterangan tabel : 

1. SB : Sangat Baik  3. C : Cukup 
2. B : Baik    4. K : Kurang 

Pada siklus I, Kemampuan guru dalam membuka pelajaran secara klasikal 

sudah dilaksanakan dengan baik karena relevan dengan materi dan memberikan 
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apersepsi sehingga siswa tampak memperhatikan penjelasan dari guru. Guru juga 

membimbing siswa dalam menetapkan kelompok berdasarkan nomor urut absen 

sehingga tidak ada perbedaan dengan murid. Namun guru kurang memberikan 

motivasi kepada siswa sehingga siswa kurang bersemangat dalam belajar dan 

kurang dalam membimbing siswa dalam mengerjakan tugas. Berdasarkan 

pengamatan aktivitas guru diperoleh temuan bahwa pengelolaan kelas oleh guru 

belum terlaksana dengan baik karena antara siswa dan guru belum sepenuhnya 

memahami teknik pelaksanaan metode yang digunakan sehingga pembelajaran 

terkesan serius dan menegangkan karena menunjukkan nilai rata- rata 2 atau 

cukup.(C) 

Berdasarkan hasil tersebut kinerja guru dalam mengajar dengan 

menggunakan metode Kontekstual masih kurang memenuhi kriteria, sehingga 

dalam siklus selanjutnya harus lebih ditingkatkan. 

D. Refleksi 

Siklus pertama merupakan siklus awal, suasana dalam proses pembelajaran 

belum ada perkembangan yang cukup berarti. Artinya ada masih banyak yang 

ramai dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Dibawah ini dipaparkan 

kelebihan dan kelemahan kegiatan siswa dan guru dalam proses pembelajaran 

melalui metode Contekstual Teaching and Learning pada siklus I sebagai berikut 

ini : 

1). Kelebihan 

a. Siswa mendengarkan dengan seksama dan mencatat informasi dari guru 

ketika guru menjelaskan materi pengurusan surat secara klasikal 
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b. Siswa mampu mencocokkan informasi dari guru dengan kehidupan 

nyata 

c. Siswa sudah mampu berdiskusi dengan baik dan mengerjakan tugas 

sesuai dengan petunjuk guru 

d. Guru sudah dapat mengkondisikan kelas walaupun pada waktu 

pembentukan kelompok terjadi keramaian 

e. Guru memberikan semangat dan dorongan kepada siswa 

2). Kelemahan 

a. Ketika guru menjelaskan materi pelajaran, masih ada sekitar 4  siswa 

yang ramai dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini 

disebabkan guru kurang terampil dalam mengelola kelas. 

b. Pengajuan pertanyaan guru terhadap siswa cenderung mengundang 

jawaban serentak dari siswa karena pertanyaan dari guru terlalu mudah. 

  Hal ini menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mengetahui siswa 

Siklus pertama merupakan siklus awal, suasana dalam proses pembelajaran belum 

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

ramai dan kurang memperhatikan penjelasan dari guru. Dibawah ini dipaparkan 

kelebihan dan kelemahan kegiatan siswa dan guru dalam proses pembelajaran 

melalui metode Contestual Teaching and Learning pada siklus I sebagai berikut 

ini : 

1). Kelebihan 

a. Siswa mendengarkan dengan seksama dan mencatat informasi dari guru 

ketika guru menjelaskan materi pengurusan surat secara klasikal 
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b. Siswa mampu mencocokkan informasi dari guru dengan kehidupan 

nyata 

c. Siswa sudah mampu berdiskusi dengan baik dan mengerjakan tugas 

sesuai dengan petunjuk guru 

d. Guru sudah dapat mengkondisikan kelas walaupun pada waktu 

pembentukan kelompok terjadi keramaian 

e. Guru memberikan semangat dan dorongan kepada siswa 

2). Kelemahan 

a. Ketika guru menjelaskan materi pelajaran, masih ada beberapa siswa 

yang ramai dan tidak memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini 

disebabkan guru kurang terampil dalam mengelola kelas. 

b. Pengajuan pertanyaan guru terhadap siswa cenderung mengundang 

jawaban serentak dari siswa karena pertanyaan dari guru terlalu 

mudah. Hal ini menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk 

menetahui siswa mana yang benar-benar mengerti dan siswa mana 

yang masih kurang mengerti. 

c. Dalam mengomentari tanggapan atas penjelasan dari guru, masih 

didominasi oleh siswa yang pandai didalam kelas tersebut yang pandai 

ada 3 siswa. Siswa yang kurang pandai tidak pernah menjawab 

pertanyaan dari guru dikarenakan mereka masih merasa takut untuk 

mengungkapkan pendapatnya. 

 Secara keseluruhan hasil pelaksanaan siklus I adalah sebagai berikut : 
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a. Dalam penerapan metode kontekstual guru masih ragu-ragu sehingga 

pembelajaran kurang berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan CTL 

merupakan metode baru 

b. Dalam pembelajaran guru masih kurang memperhatikan dan 

membimbing kelompok dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini 

guru dianjurkan untuk lebih memberi perhatian pada kelompok. 

c. Berdasarkan hasil tes siklus I diperoleh rata-rata sebesar 75,13 dengan 

   ketuntasan klasikal 73,7% 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

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

pertemuan terdiri dari dua jam pelajaran dan tiga jam pelajaran, masing-masing 

terdiri dari 45 menit. Dalam rangka menyempurnakan dari siklus pertama secara 

kualitas perencanan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada siklus II ini 

lebih baik dari siklus I 

A. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua ini dibuat berdasarkan hasil refleksi 

peneliti bersama guru dan siswa. Masalah yang ada pada siklus I yaitu belum 

tercapainya kompetensi dasar sesuai dengan indikator yang belum dapat dipahami 

oleh siswa yaitu siswa masih bingung dalam melakukan cara pengagendaan surat 

serta belum mengerti cara pengarsipan surat. Dari hasil belajar sudah 

menunjukkan adanya peningkatan sesuai dengan indicator penelitian. Proses 

belajar mengajar juga berjalan secara efektif serta kesadaran siswa untuk belajar 

juga sudah mengalami peningkatan dibandingkan kondisi awalnya. Walaupun 
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demikian masih ada beberapa siswa yang kesadaran belajarnya rendah. Dengan 

melihat hasil pada siklus I, maka diperlukan suatu perencanaan untuk 

memperbaiki dan mneingkatkan proses belajar pada siklus II. Kegiatan yang 

dilakukan antara lain : menyiapkan rencana pembelajaran siklus II, pembentukan 

kelompok belajar, dalam siklus II terdapat perubahan anggota kelompok, 

menyiapkan lembar observasi, menyiakan lembar kerja siswa, menyiapkan alat 

evaluasi berupa tes obyektif berjumlah 20 soal. 

B. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pembelajaran siklus II dilaksanakan sesuai dengan skenario 

yang ada pada rencana pembelajaran yang telah dibuat. Kegiatan diawali dengan 

apersepsi untuk mengingat kembali materi yang lalu yang masih ada kaitannya 

dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya guru menanyakan apakah siswa 

telah mempelajari tentang pengurusan surat, hampir seluruh siswa menjawab 

sudah. Guru melanjutkan kembali dengan pertanyaan motivasi mengenai cara 

pengarsipan surat. Guru mengondisikan kelas kembali dan menyuruh siswa untuk 

mengacungkan jari jika akan menjawab. 

Guru melanjutkan pelajaran dengan memberikan tugas. Guru membentuk siswa 

menjadi 7 kelompok belajar. Pada siklus II terjadi perubahan kelompok. Masing-

masing kelompok diberi tugas cara mempraktekkan pengurusan surat. Pada waktu 

mengerjakan terlihat masih ada beberapa siswa berjalan-jalan melihat pekerjaan 

kelompok lain, guru memberi bimbingan , motivasi dan memonitor kerja tiap 

kelompok. Kemudian guru memberikan kesempatan bertanya untuk siswa 

menanyakan tentang materi-materi yang berkaitan. Selanjutnya secara gantian 
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guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Pertanyaan yang dilontarkan oleh 

guru banyak yang sudah bisa dijawab oleh siswa tetapi jawaban dari siswa masih 

membutuhkan bimbingan dari guru. Guru meluruskan jawaban siswa, menambah 

dan menguatkan materi-materi yang penting. Siswa mendengarkan, mencatat 

informasi dari guru, selanjutnya guru membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi. Selesai memberikan tindakan, diadakan tes evaluasi siklus II, selanjutnya 

guru menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi kepada siswa. Guru 

menghentikan tindakan karena siklus II dipandang sudah cukup baik dan semua 

indikator pembelajaran sudah dapat dikuasai oleh siswa. Hal ini terlihat pada hasil 

yang diperoleh siswa dalam mengerjakan tes yang menunjukkan adanya 

peningkatan jika dibandingkan dengan siklus I. Oleh karena itu maka tindakan 

dalam PTK ini cukup sampai siklus II. 

C. Pengamatan 

Hasil pengamatan siklus II dicatat dalam lembar observasi yang telah 

dipersiapkan. Pengamatan siklus II diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Lembar observasi Aktivitas Siswa 

Dalam siklus II terdapat perubahan-perubahan yaitu siswa sudah banyak 

yang paham dengan konsep pengurusan surat karena mereka sudah mendapat 

dasarnya pada pertemuan sebelumnya. Siswa sudah banyak yang mampu 

merangkai konsep prosedur pengarsipan surat. Siswa sudah merasa berani untuk 

bertanya jika merasa kurang mengerti ada 7 – 10 siswa. Dalam siklus II ini diskusi 

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

kesungguhan semua siswa dalam mendiskusikan soal latihan yang diberikan oleh 
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guru pada kelompoknya masing-masing. Intensitas komunikasi siswa antar 

anggota sudah baik. Siswa sangat peduli dan memperhatikan dalam mengikuti 

pembelajaran dengan metode kontekstual. Hasil observasi aktivitas siswa dengan 

metode kontekstual pada siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 4.4.Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 
 

No VARIABEL YANG 

DIMATI 

HASIL PENGAMATAN 
SB B C K 

1.  Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

√    

2.  Keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang 

diajarkan guru 

√    

3.  Keaktifan siswa dalam 

memberikan komentar 

tentang pembelajaran 

Kearsipan 

√    

4.  Antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

 

 

√    

5.  Antusiasme untuk 

melakukan  pembelajaran 

kearsipan 

 √   

6.  Ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran kearsipan 

√    

7.  Ketertiban siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

 √   
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kearsipan dengan 

menggunakan metode 

kontekstual 

 

8.  Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dari 

guru dalam waktu yang 

ditentukan 

 √   

9.  Kemampuan siswa yang 

melakukan intraksi dalam 

berdiskusi 

√    

10.  Kemampuan siswa yang 

memberikan 

pendapat/tanggapan oleh 

guru dengan benar 

 √   

 TOTAL 24 16   

 
Sumber : Hasil pengamatan aktivitas siswa siklus II 
  
Keterangan Tabel :  

1. SB : Sangat Baik   3. C : Cukup 
2. B : Baik    4. K : Kurang 

 
Banyak terjadi perubahan dalam siklus II dimana aktivitas siswa telah 

bertambah menjadi sangat baik atau sudah mencapai indikator yang diharapkan 

yaitu nilai 4 (SB )dari siklus I yang hanya tercapai pada nilai 2 atau (cukup), hal 

ini dikarenakan siswa sudah banyak yang mengerti tentang proses jalanya 

pembelajaran kontekstual. Tingkat pemahaman siswa terhadap materi pada saat 

pembelajaran sudah baik, terlihat keterampilan siswa dalam menjawab pertanyaan 

dan mengerjakan tugas dari guru mengalami peningkatan. Kemampuan siswa 

dalam mengevaluasi soal-soal yang diberikan oleh guru sudah cukup terlihat dari 
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banyaknya siswa yang bertanya selama proses pembelajaran berlangsung 

sehingga siswa apabila merasa kesulitan maka mereka akan bertanya kepada guru. 

Kelancaran siswa mengerjakan tugas sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan 

banyaknya siswa yang berinteraksi dalam berdiskusi dengan teman-temannya. 

Tingkat kerjasama siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan soal dari guru 

sudah baik, terlihat dari kecermatan mengambil langkah-langkah dalam 

mengejakan tugas dari guru dan dalam menganalisis masalah atau soal untuk 

mencari penyelesaian sudah baik. Dalam kerjasama dengan kelompok intensitas 

komunikasi antar anggota kelompok sudah baik sehingga keruntutan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran kontekstual sangat baik sekali. 

2) Data Hasil Tes 

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

adalah 82,2  dengan ketuntasan klasikal 89,5%. Perbandingan nilai hasil belajar 

siswa siklus I dan Siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5.  Data hasil belajar sebelum dan sesudah siklus II. 
 

No Hasil test Data Awal Siklus I Siklus II 

1.  Nilai tertinggi 81 83 89 

2.  Nilai terendah 45 60 70 

3.  Rata – rata nilai test 73,7 75,13 82,2 

4.  Ketuntasan belajar siswa (%) 55,26% 73,7 89,5 

 
Sumber : Pengolahan data hasil tes evaluasi pada siklus II 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat peningkatan pada setiap tahap, baik 

siklus I, maupun siklus II. Rata-rata nilai siswa sebelum diadakan tindakan 
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sebesar 73,7 kemudian mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 75,13 dan 

82,2 pada siklus II. Demikian pula dengan ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

mengalami peningkatan dari 55,26% sebelum dilakukan tindakan menjadi 73,7 

pada akhir siklus I dan 89,5% pada akhir siklus II. 

3) Hasil observasi Guru 

Hasil pengamatan aktivitas guru pada siklus II dicatat dalam lembar observasi 

yang telah dipersiapkan. Pengamatan aktivitas guru siklus II diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Data hasil  Lembar Observasi aktivitas guru Siklus II 

KETERANGAN NO  VARIABEL YANG 

DIAMATI 

HASIL PENGAMATAN 

SB B C K 

MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

1. Ketepatan dalam 

memberikan pengantar 

dalam pembelajaran 

 √   

2. Intonasi suara √    

3. Penggunaan bahasa √    

INTI 

(PEMBELAJARAN 

CONTEXTUAL 

TEACHIN AND 

LEARNING) 

4. Variasi penggunaan 

sumber belajar selama 

proses pembelajaran 

√    

5. Ketepatan penggunaan 

media 

 √   

6. Keteapatan penggunaan 

metode kontekstual 

 √   
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7. Intonasi suara  √    

8. Penggunaan bahasa  √   

9. Kejelasan dalam 

memberikan arahan 

√    

PENUTUP 10. Ketepatan evaluasi  √   

Sumber : Hasil pengamatan aktivitas guru siklus II 
 Keterangan Tabel :  

1. SB : Sangat Baik   3. C : Cukup 
2. B : Baik    4. K : Kurang 

 
 
Berdasarkan  hasil observasi aktivitas guru pada siklus II terdapat 

perubahan-perubahan antara lain guru sudah mampu berperan aktif dalam 

pembelajaran kontekstual dengan cara selalu memberi bimbingan kepada 

kelompok belajar maupun peranannya sebagai narasumber dalam belajar. Guru 

juga menciptakan suasana yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. Pada 

pengamatan ke -2 menagalami peningkatan yang pada siklus 1 hanya mencapai 

nilai 2 tetapi pada siklus ke -2 mengalami peningkatan mendapat nilai sangat baik 

(4) dan baik(3) dimana guru dan siswa sudah berkomunikasi dengan baik serta 

guru tidak monoton dalam menyampaikan materi pembelajaran. Berdasarkan hasil 

tersebut kinerja guru dalam mengajar dengan menggunakan metode kontekstual 

sudah sangat memenuhi kriteria. 

D. Refleksi 

Gambaran secara umum pelaksanaan siklus II ini sudah baik. Hasil 

refleksi pada siklus II sebagai berikut: 

1) Buku sumber yang digunakan sesuai dengan kurikulum 
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2) Materi yang disampaikan sudah runtut sesuai dengan rencana pembelajaran 

yang disusun sebelumnya 

3) Siswa dapat mengerjakan tugas dengan baik dan dapat berdiskusi dengan 

baik secara kelompok maupun secara klasikal. 

4) Siswa semakin bersemangat dalam mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan oleh guru 

5) Guru aktif dalam proses pembelajaran sebagai pembimbing dan nara 

sumber utama. 

Berdasarkan penelitian pada siklus II diperoleh analisis data-data yang 

nyata bahwa setelah metode pembelajaran Contextual Teaching Learning 

diterapkan secara maksimal maka terlihat secara jelas ada peningkatan hasil 

belajar yang dicapai. Secara keseluruhan hasil pelaksanaan siklus II adalah 

sebagai berikut : 

1) Keaktifan siswa sudah tampak hal ini terlihat dari antusias mereka 

dalam menjawab pertanyaan dan bertanya. 

2) Guru sudah mampu menciptakan komunikasi timbal balik antara guru 

dengan siswa. 

3) Peran guru dalam pembentukan kelompok sudah baik, hal ini tampak 

pada hasil yang diperoleh siswa baik secara klasikal maupun rata-rata 

4) Guru selalu memberikan pujian kepada siswa setelah kegiatan berakhir 

dengan berkata bagus, baik, jempol. 

5) Nilai rerata siswa pada tes evaluasi siklus II sebesar 82,2% dengan 

ketuntasan klasikal 89,5 % 
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6) Dari segi kognitif, ada 4 siswa yang belum tuntas 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa maka dipaparkan 

hasil yang dicapai, pada umumnya aktivitas siswa sampai pada siklus kedua ini 

sudah aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar yang disampaikann guru 

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

perubahan terutama tingkah laku seperti yang tadinya pemalu sekarang sudah mau 

mengemukakan pendapat, berani bertanya kepada guru mengenai materi pelajaran 

yang belum jelas, menghargai sesama teman. Sedangkan kekurangan yang ada 

dalam penelitian menggunakan metode Kontekstual ini misalnya alokasi waktu 

yang kurang untuk penelitian yang mendalam dan keterbatasan peneliti sebagai 

observer. Pengadaan media atau sumber belajar yang cukup juga harus 

diperhatikan untuk dapat menunjang proses pembelajaran dan mengurangi 

permasalahan siswa dalam hal materi. Karena hasil penelitian pada siklus II sudah 

sesuai dengan harapan, maka tidak dilanjutkan untuk siklus berikutnya. 

4.2 .Pembahahasan 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 1 Purwodadi , berdasarkan 

observasi awal kelas XII AP-1 diperoleh nilai rata-rata ulangan harian pada 

sebelum diadakan penelitian sebesar 73,7 dengan ketuntasan klasikal 55,26%. 

Setelah dilakukan penelitian dengan metode kontekstual diperoleh rerata hasil tes 

siklus I sebesar 75,13 dengan ketuntasan klasikal 73,7%. Hasil tes siklus II 

diperoleh nilai rerata kelas sebesar 82,2 dengan ketuntasan klasikal 89,5%. 

Angka-angka tersebut menunjukkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

yang dipelajari dengan melalui kegiatan yang telah mereka lakukan. 
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Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai rerata dan ketuntasan 

kelas mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut menunjukkan 

bahwa pembelajaran kontekstual yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan 

situasi dunia nyata melalui tujuh komponen pembelajaran produktif dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pengurusan surat. 

Peningkatan nilai rata-rata pada setiap siklusnya ini karena siswa terlibat 

langsung secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Linda 

Lundgen (Ibrahim dkk.2000:19) bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa 

secara aktif selama proses pembelajaran memiliki dampak yang amat positif untuk 

siswa, dalam peningkatan hasil pembelajaran. Adanya peningkatan pemahaman 

siswa juga merupakan akibat dari melihat, memahami dan mengamati obyek 

sacara langsung atau nyata.  

Berdasarkan hasil penelitian siklus I kegiatan yang dilakukan antara lain 

secara klasikal guru menyampaikan tentang cara kerja metode pembelajaran 

Contekstual Teaching and Learning yang akan diterapkan dalam proses 

pembelajaran kemudian diawali dengan apersepsi untuk mengingat kembali 

materi yang lalu yang masih ada kaitannya dengan materi yang akan dipelajari, 

akan tetapi situasi kelas belum dapat terkendali karena sebagian murid ada yang 

memperhatikan dan sebagian siswa ada yang ramai sendiri. Guru berusaha untuk 

menegur dan melanjutkan kembali proses pembelajaran. Pembelajaran dilakukan 

dengan menerapkan metode CTL dan guru membagi siswa menjadi 7 kelompok, 

masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 orang. Pembentukan anggota kelompok 

ditentukan oleh guru berdasarkan nomor urut absen siswa, sebagian siswa menjadi 
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marah-marah karena tidak suka dengan teman sekelompoknya dan meminta 

kepada guru memilih kelompok sendiri. Guru berusaha memberikan pengertian 

kepada siswa dengan memberikan penjelasan bahwa semua adalah teman dan 

tidak boleh saling membeda-bedakan. Untunglah siswa dapat segera mengerti dan 

menjalankan perintah yang telah diberikan oleh guru. Selesai berdiskusi, hasil 

tugas dari salah satu kelompok dibahas bersama-sama. Dalam pembahasan 

bersama ada kelompok lain yang ramai sendiri karena merasa pekerjaannya sudah 

benar, guru memberikan penjelasan untuk menghargai orang walaupun dirinya 

merasa sudah benar. 

Berdasarkan hasil pengamatan siklus I pada lembar observasi aktifitas 

siswa diperoleh bahwa pada siklus I hanya sebagian pemahaman siswa terhadap 

pembelajaran kontekstual cukup baik karena masih ada siswa yang kurang 

mengerti dengan pembelajaran kontekstual, sehingga keterampilan berfikir siswa 

dalam menjawab pertanyaan dari guru maupun dengan mengerjakan lembar tugas 

masih sangat kurang. Dalam mengevaluasi soal- soal yang diberikan oleh guru 

juga terlihat kurang bisa memahami. Kelancaran siswa dalam mengerjakan tugas 

terlihat baik dengan cara  berdiskusi dengan teman-temannya sehingga hubungan 

kerjasama dengan teman berjalan dengan baik, ini terlihat dalam semangat dan 

kesungguhan siswa selama pembelajaran kontekstual sehingga kecermatan dan 

kemampuan siswa menanalisa masalah dapat segera terselesaikan, terlihat juga 

pada proses pembelajaran keruntutan dalam menyelesaikan tugas dari guru. 

Intensitas komunikasi antar anggota kelompok sudah baik tampak pada proses 

pembelajaran yang mengharuskan siswa belajar memecahkan masalah bersama 
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kelompoknya. Kepedulian siswa dalam mengikuti pembelajaran kontekstual ini 

merupakan metode baru bagi mereka. Permasalahan pada siklus I tentang 

pengajuan pertanyaan guru yang mengundang jawaban serentak dari siswa karena 

pertanyaan yang diajukan terlalu mudah sehingga siswa dapat menjawab. 

 Kelompok yang dibuat oleh guru juga harus diperbaiki agar terjadi 

penyebaran antara siswa yang sudah menguasai dan yang kurang menguasai 

materi. Hal ini dimaksudkan agar hasil pembelajaran dapat tercapai secara 

optimal. Dengan penerapan metode pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning (CTL) ini siswa masih merasa asing terhadap pembelajaran yang baru 

saja diterapkan dan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri terhadap metode 

yang diterapkan. Dalam siklus I ini masih ada siswa yang masih belum 

memahami dan menguasai semua materi yang disampaikan sehingga siklus I 

harus dirampungkan pada siklus II.     

Pelaksanaan pembelajaran siklus II menunjukkan peningkatan. Hasil 

refleksi pada siklus II menunjukkan bahwa guru mulai terampil dalam 

menerapkan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan guru 

juga berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga skenario pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Siswa juga mulai terbiasa dengan 

pola belajar bersama, sehingga siswa benar-benar memiliki tanggung jawab dalam 

kelompoknya dan segala sesuatu yang ada dalam kelompoknya merupakan 

tanggung jawab bersama. Siswa sudah tidak merasa malu dan takut lagi, sehingga 

guru tidak perlu mengulang dan menerangkan kembali seperti pada siklus I. 

Semangat dan kerjasama dalam pembelajaran kontekstual dari siklus I ke siklus II 
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telah mengalami peningkatan. Siswa mulai terbiasa dengan pola belajar bersama-

sama dan memiliki tanggung jawab dengan kelompoknya. Siswa bertambah 

terampil dan lancar dalam menyampaikan informasi kepada teman dalam 

kelompoknya sehingga skenario pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan aktifitas belajar siswa 

dalam setiap siklusnya. Rata-rata hasil belajar dari siklus I ke siklus II telah 

mengalami peningkatan prosentase ketuntasan klasikal yaitu pada siklus I rata-

rata. 75,13 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 73,7% dan pada siklus 

II rata-rata nilai 82,2 dengan prosentase ketuntasan klasikal sebesar 89,5% 

Penerapan metode Contekstual Teaching and Learning membuat siswa 

tidak hanya menghafal materi yang diberikan guru, tetapi siswa dapat memahami 

apa yang dipelajari serta mampu menghubungkan kenyataan yang terjadi dengan 

kenyataan yang terjadi dengan materi pelajaran sehingga hasil belajar bisa terus 

meningkat. Dengan melihat hasil pengamatan dan hasil belajar siklus II mampu 

mencapai ketuntasan klasikal sebesar 89,5% dengan demikian indikator kerja 

telah tercapai dengan baik, sehingga tidak perlu diadakan siklus selanjutnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Kearsipan dengan metode Contextual Teaching Learning menggunakan desain 

Penelitian Tindakan Kelas, dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII AP- 

1 SMK Negeri 1 Purwodadi , hal ini dibuktikan dengan : 

1. Hasil belajar kognitif siswa yaitu terbukti dengan perolehan masing-

masing siklus mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 

mencapai 75,2 dan pada siklus II mencapai 82,2. Ketuntasan klasikal 

pada siklus I sebesar 73,7% dan pada siklus II sebesar 89,5 

2. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam  proses pembelajaran  

mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa yang melakukan aktivitas 

dalam belajar hanya mencapai angka rata – rata 2 ( cukup) tetapi setelah 

dilakukan siklus 2 terjadi peningkatan yaitu angka rata –rata 3 dan 4 atau 

sangat baik dan baik 

3. Secara umum metode pembelajaran Contextual Teaching Learning tepat 

diterapkan untuk siswa, dengan metode pembelajaran ini dapat 

membantu siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya dan mengatasi 

siswa yang takut bertanya karena malu. 

 

 

 

75 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

1.Bagi Guru 

a. Untuk meningkatkan ketuntasan belajar Kearsipan  siswa, yang perlu 

dilakukan oleh guru adalah (1) guru harus dapat menumbuhkan dan 

memupuk motivasi belajar dalam diri siswa sehingga siswa lebih giat lagi 

belajar mengenai  kearsipan  dan mengerjakan tugas rumah dan yang 

paling penting adalah menumbuhkan ketertarikan siswa, perhatian, 

keaktifan, keinginan belajar dalam belajar kearsipan , (2) guru hendaknya 

mampu menerapkan metode yang tepat diigunakan untuk menyampaikan 

materi sehingga apa yang disampaikan untuk siswa dapat diterima 

dengan baik serta guru harus dituntut untuk bisa menguasai kelas, serta 

dalam membuka pembelajaran harus dikuasai(intonasi suara.penggunaan 

bahasa dll.) 

2. Bagi siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran agar 

proses belajar mengajar menjadi lebih terorganisir 

3. Bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas peserta didik perlu dibuat media 

atau sumber belajar yang cukup, misal LKS, atau buku panduan siswa untuk 

belajar serta sarana dan prsarana seperti laboratorium sangat penting bagi 

pembelajaran terutama kearsipan agar dalam praktek menghasilkan hasil 

yang maksimal sehingga bisa memberikan bantuan lebih kepada siswa yang 

mempunyai permasalahan dalam belajar, terutama pelajaran kearsipan. 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN SIKLUS I 

No Variable / 

pertanyaan pokok 

Indikator Keberhasilan Instrumen 

Penelitian 

1. Penerapan 

metode 

pembelajaran 

kontekstual 

Learning 

A. Membuka pembelajaran 

- Ketepatan dalam 

memberikan 

pengantar  

- Intonasi suara 

- Penggunaan bahasa 

B. Inti 

- Variasi penggunaan 

sumber belajar 

- Ketepatan 

penggunaan media 

- Intonasi suara 

- Penggunaan bahasa 

- Kejelasan dalam 

pemberian arahan 

C. Penutup 

- Ketepatan eveluasi 

 

Lembar 

observasi 

2. Prestasi belajar 

siswa  

A. Hasil tes tertulis 

 

B. Hasil penilaian proses 

Test obyektif 

 

Lembar 

observasi 
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU SIKLUS I 
KETERANGAN NO  VARIABEL 

YANG DIAMATI 

HASIL PENGAMATAN 

SB B C K 

MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

1. Ketepatan dalam 

memberikan 

pengantar dalam 

pembelajaran 

    

2. Intonasi suara     

3. Penggunaan bahasa     

INTI 

(PEMBELAJARA

N CONTEXTUAL 

TEACHIN AND 

LEARNING) 

4. Variasi penggunaan 

sumber belajar 

selama proses 

pembelajaran 

    

5. Ketepatan 

penggunaan media 

    

6. Keteapatan 

penggunaan metode 

kontekstual 

    

7. Intonasi suara      

8. Penggunaan bahasa     

9. Kejelasan dalam 

memberikan arahan 

    

PENUTUP 10. Ketepatan evaluasi     

 

Kriteria Penilaian : 
K :  Kurang(Skor 1) 
C : Cukup (Skor 2) 
B : Baik (Skor 3) 
SB : Sangat baik (Skor 4) 
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Penskoran : 
Presentase Skor = Skor yang diperoleh X 100% 
   Skor maksimal 
Presentase skor= 
 
           
          Purwodadi,Juli 2011 
        Observer 
 

 

(Didik Tri Supriyadi) 
         7101407230 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS I 
 

DALAM PEMBELAJARAN  
 
Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 
Tempat Pelaksanaaan : SMK Negeri 1 Purwodadi 
Tanggal  : 
Jumlah siswa  : 38 
Mata Diklat   : Kearsipan  
Kelas    : XII AP 1 
Petunjuk : Berilah tanda check list (√) pada kolom yang sesuai menurut penilaian 

dan pengamatan anda. 
No VARIABEL YANG 

DIAMATI 

HASIL PENGAMATAN 
SB B C K 

1.  Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

    

2.  Keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan 

tentang materi yang 

diajarkan guru 

    

3.  Keaktifan siswa dalam 

memberikan komenta 

tentang pembelajaran 

Kearsipan 

    

4.  Antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

 

    

5.  Antusiasme untuk 

melakukan  pembelajaran 

kearsipan 

    

6.  Ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran kearsipan 

    

7.  Ketertiban siswa dalam     
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mengikuti pembelajaran 

kearsipan dengan 

menggunakan metode 

kontekstual 

8.  Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dari 

guru dalam waktu yang 

ditentukan 

    

9.  Kemampuan siswa yang 

melakukan intraksi dalam 

berdiskusi 

    

10.  Kemampuan siswa yang 

memberikan 

pendapat/tanggapan oleh 

guru dengan benar 

    

 TOTAL     

 
Kriteria Penilaian : 
K : Kurang (Skor 1) 
C : Cukup (Skor 2) 
B : Baik (Skor 3) 
SB : Sangat baik (Skor 4) 
Penskoran : 
Presentase Skor = Skor yang diperoleh X 100% 
   Skor maksimal 
Presentase skor= 
 
      Purwodadi,Juli 2011 
       Observer 
 
      (Didik Tri supriyadi) 
           7101407230 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Sekolah  : SMK Negeri 1 Purwodadi 

Mata Diklat  : Kearsipan 

Kelas   : XII AP -1 

Alokasi waktu : 3 x 45 menit 

I. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memilih sistem kearsipan yan sesuai 

II. Indikator 

1. Mendeskripsikan pentingnya filling system Abjad dan Wilayah 

2. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem 

3. Memahami peraturan mengindeks dan memberi kode  

4. Mengindentifikasi peralatan dan perlengkapan yaag digunakan 

5. Menjelaskan prosedur penyimpanan 

6. Menjelaskan prosedur penemuan kembali   

III. Pendekatan dan Metode 

1. Pendekatan   : CTL (Contextual Teaching and Learnig) 

2. Metode        : Ceramah bervariasi, Tanya jawab, penugasan, diskusi 

IV. Materi Pokok 

Ø Macam – macam system penyimpanan arsip 
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V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (15 menit) 

1. Apersepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Guru mengabsen siswa 

c. Guru menyuruh siswa menyiapkan buku dan peralatan yang digunakan 

2.Motivasi 

a. Guru membuka pelajaran dan menggali pengetahuan awal siswa 

b. Menanyakan kepada siswa hal-hal yang terkait dengan kearsipan 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru menjelaskan kompetensi yan harus dicapai serta manfaat dari proses 

belajar mengajar serta pentingnya materi 

b. Guru menjelaskan secara singkat tentang kearsipan 

c. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL 

d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

e. Guru menugaskan siswa membuat perbandingan antara sistem Abjad dengan 

wilayah 

f. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi dan presentasi tugas 

kelompok 

C. Penutup(15 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Guru memberi tugas kelompok untuk membuat surat penting masuk dan 

surat penting  keluar 
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VI. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Buku Kearsipan : 

Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Kearsipan, Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama. 

 
Wursanto, Ig. 1989.kearsipan 1. Yogyakarta :Kanisius 

 
Sutarto. 1998. Sekretaris dan Tatawarkat. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press 
 

2. LKS Siswa 

3. Filling cabinet 

VII.PENILAIAN 

1. Tes tertulis 

2. Keaktifan siswa 

 

Purwodadi     2011 

Guru mata diklat      Peneliti  

 

 

Susi Riana,S.Pd     Didik Tri Supriyadi 
196605111992032007    7101407230 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS I 

Sekolah  : SMK Negeri 1 Purwodadi 

Mata Diklat  : Kearsipan 

Kelas   : XII AP-1 

Alokasi waktu : 3x45 menit 

 

I. Kompetensi Dasar 

Kemampuan memilih sistem kearsipan yang sesuai 

II. Indikator 

1. Mendeskripsikan pentingnya filling  sistem nomor 

2. Melakukan cara penyimpanan arsip dengan sistem nomor 

3. Melakukan cara penemuan kembali arsip dengan sistem nomor 

III. Pendekatan dan Metode 

1. Pendekatan : CTL (Contextual Teaching and Learning) 

2. Metode      : Ceramah bervariasi, Tanya jawab, penugasan, diskusi 

IV. Materi Pokok 

Ø Macam – macam penyimpanan arsip 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (15 menit) 

1. Apersepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Guru mengabsen siswa 
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c. Guru menyuruh siswa menyiapkan buku dan peralatan yang digunakan  

2.Motivasi 

a. Guru membuka pelajaran dan menggali pengetahuan awal siswa 

b. Menanyakan kepada siswa hal-hal yang terkait dengan kearsipan 

B. Kegiatan Inti (80 menit) 

a. Guru memeriksa tugas yang telah diberikan 

b. Siswa menyajikan tugas kelompok 

c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

d. Guru menugaskan siswa membuat perbandingan antara sistem nomor 

e. Siswa menyajikan hasil prakteknya sesuai dengan kelompoknya 

C. Penutup (40 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

c. Evaluasi siklus I 

VI. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Buku Kearsipan : 

Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Kearsipan, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama. 

 
Wursanto ,Ig. 1989.Kearsipan 1. Yogyakarta: Kanisius. 
  
Sutarto. 1998. Sekretaris dan Tatawarkat. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
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2. LKS Siswa 

3. Filling cabinet 

 

 

 

VII.PENILAIAN 

1. Tes tertulis 

2. Keaktifan siswa 

 

Purwodadi    2011 

Guru mata diklat       Peneliti 

 

 

Susi Riana,S.Pd      Didik Tri Supriyadi 
196605111992032007     7101407230 
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KISI-KISI SOAL SIKLUS  I 

 

Keterangan: 

C1 : Soal Kognitif      C3 : Soal pemahaman 

C2 : Soal Afektif 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pembelajaran 

Indikator  Jumlah 

Soal C1 C2 C3 

Memilih 

sistem  yang 

sesuai 

 

 
 
 

 

1. Memilih sistem 

abjad,tanggal, 

nomor ,subjek 

dan wilayah 

Menjelaskan 

pengertian sistem 

abjad,tanggal,nomor

,subjek dan wilayah 

1,7,1

3,17 

11,

5 

 6 

2. Kelebihan dan 

kelemahan 

masing-masing 

system 

Mengidentifikasi 

kelemahan dan 

kelebihan masing-

masing system 

18,1

9 

16  3 

3. Peraturan 

mengindeksda

n member kode 

Memahami 

peraturan 

mengindeks dan 

memberikode 

2  3,20 3 

4. Peralatan dan 

perlengkapan 

yang 

digunakan  

Mengidentifikasi 

peralatan dan 

perlengkapan yang 

digunakan 

4,5,9 6,8  5 

5. Prosedur 

penyimpanan 

dan penemuan 

kembali 

Melakukan cara 

penyimpanan arsip 

dengan benar 

12 10,

14 

 3 
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SOAL EVALUASI  

SIKLUS I 

Petunjuk: 

a. Tulislah nama lengkap beserta nomer absen 

b. Berilah tanda silang (X) Pada salah satu jawaban yang paling tepat 

 

1. Filling sistem abjad menggunakan Guide sebanyak 

a. 26 buah   d. 22 buah 

b. 24 buah   e. 30 buah 

c. 23 buah 

2. Sebelum surat disimpan diperlukan kegiatan menentukan kode dari nama 

yang sudah di indeks yang disebut 

a. Unit     d. mengkode 

b. Capition    e. mengabjad 

c. mengindeks 

3. Dalam mengindeks nama Muhammad Mahardika Janutama akan menjadi 

a. Muhammad Janutama Mahardika 

b. Janutama Muhammad Mahardika 

c. Mahardika Janutama Muhammad 

d. Mahardika Muhammad janutama 

e. Janutama Muhammad Mahardika 

4. Lemari yang  digunakan untuk menyusun arsip dari atas ke bawah disebut 

a. Filling     d. lateral kabinet 

b. Cabinet     e. lateral filling kabinet 
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c. Filling kabinet 

5. Map yang digunakan untuk menyimpan warkat ditempatkan dibelakang 

Guide  disebut…… 

a. Rak sortir    d. kabinet 

b. Guide     e. folder 

c. Option  

6. Dalam pelaksanaan kartu indeks digunakan sebagai alat bantu untuk 

memudahkan penemuan kembali arsip yang didalamnya memuat……. 

a. Data tentang warkat yang digunakan 

b. Kegiatan penciptaan 

c. Member kode 

d. Main objek 

e. Kartu pnjam arsip 

7. Penyimpanan arsip dengan cara member kode dengan kode denagn angka- 

angka disebut 

a. Sistem nomor   d. sistem pokok soal 

b. Sistem Abjad   e. sistem subjek 

c. System wilayah 

8. Untuk memisah-misahkan surat yang diterima , diproses  dikirim atau 

dismpan sedalam folder masing – masing menggunakan……. 

a. Laci     d. filling 

b. Map    e. Rak sortir 

c. Guide 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


94 
 

 
 

9. Bagian terkecil dari salah satu nama atau judul disebut…….. 

a. Indeks    d. kode 

b. Unit     e. abjad 

c. Caption 

10. Perhatikan kegiatan – kegiatan pengurusan arsip berikut ini: 

1. Penciptaan 

2. Penemuan 

3. Penyelamatan (pengamanan , pemilihan dan perawatan) 

4. Penyimpanan 

5. Penyusutan (pemindahan , pemusnahan, penyerahan) 

Dari pernyataan diatas yang merupakan urutan dari kegiatan pengurusan 

arsip adalah….. 

a. 3,5,4,1,2   d. 2,4,3,1,5 

b. 1,3,2,4,5   e. 4,2,3,5,1 

c. 1,4,2,3,5  

11.  Tujuan dalam filling system diantaranya adalah menghemat tenaga 

maksudnya adalah…. 

a. Memudahkan dalam penyimpanan 

b. Memudahkan dalam penemuan arsip 

c. Dalam penyimpanan tidak membutuhkan ruang yang banyak 

d. Dalam penyimpanan mudah dicapai 

e. Dalam penyimpanan mudah diiambil 
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12. Kegiatan penyelamatan arsip agar tidak rusak dan hilang terdiri dari 

kegiatan…. 

a. Pengamanan, pemeliharaan, perawatan 

b. Penilaian , pemindahan, pemusnahan 

c. Perawatan , memilihan, pengamanan 

d. Pemindahan , pemusnahan , penyerahan 

e. Penciptaan, penemuan, penyelamatan 

13. Kedudukan kearsipan dalam suatu organisasi sangatlah penting, pemerintah 

membentuk sebuah lembaga khusus yang manangani arsip yaitu…. 

a. Lembaga arsip nasioanl 

b. Lembaga arsip daerah 

c. Lemabaga RI 

d. Lembaga arsip daerah 

e. Lembaga arsip nasioanal – daerah 

14. Suatu kegiatan yang dilakukan arsiparis untuk mencari dan mengeluarkan 

arsip dari tempat penyimpanan adalah… 

a. Kartu pinjam arsip     d. Penemuan kembali 

b. Penyimpanan arsip    e. kode arsip 

c. Mengindeks arsip 

15. Kode 2004.01.10/januari 2004. Berdasarkan kode pada contoh kartu indeks 

tersebut maka surat disimpan….. 

a. Folder ke -1 

b. Guide ke -0 
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c. Laci berkode 2004 

d. Laci berkode 2004, dibelakang guide janauari , pada folder 10 

e. Guide dan folder ke – 10 

16. Kebaikan atau kelebihan dari sistem nomor salah satunya adalah………… 

a. Penyimpanan surat menimbulkan kesulitan 

b. Banyaknya waktu untuk mengindeks 

c. Perlu ruangan yang luas 

d. Memerlukan peralatan yang memadai 

e. Penyimpanan menjadi lebih teliti,cermat dan teratur 

17. Filling sistem Abjad sering disebut juga…….. 

a. Chronological filling system  e. Alphbetic filling system  

b. Numeric filling system 

c. Geografis filling sistem 

d. Subjek filling system 

18. Dalam penyimpanan sistem abjad juga terdapat kelemahan antara lain… 

a. Mudah menggolongkan surat 

b. Penyimpanan dilakukan dengan mudah  

c. Sangat sederhana 

d. Sulit apabila terdapat nama yang sama 

e. Memerlukan waktu yang lama untuk menemukan surat atau warkat 
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19. Kegiatan membagi nama atau judul terhadap beberapa unit disebut… 

a. Unit     c.  Caption  e. Mengabjad 

b. Mengindeks    d. Mengkode 

20. System kearsipan dibagi menjadi…… 

a. 7    d. 9 

b. 5    e. 8 

c. 3 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I 

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem Abjad,wilayah, nomor ,masalah dan 

tanggal jelas kan menurut pendapat anda! 

2. Buatlah contoh surat  masuk dengan nama perusahaan anda sendiri kemudian 

diproses dan dsimpan  menurut sistem  Abjad dan wilayah 

3. Uraikanlah prosedur penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan 

sistem terminal   digit.! 
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LEMBAR JAWABAN 

 

Nama : 

Kelas : 

 No : 

 

 

1 A B C D E  11 A B C D E 

2 A B C D E 12 A B C D E 

3 A B C D E 13 A B C D E 

4 A B C D E 14 A B C D E 

5 A B C D E 15 A B C D E 

6 A B C D E 16 A B C D E 

7 A B C D E 17 A B C D E 

8 A B C D E 18 A B C D E 

9 A B C D E 19 A B C D E 

10 A B C D E 20 A B C D E 
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KUNCI JAWABAN SIKLUS I 

 

3. A   11. D 

4. D   12. E 

5. B   13. A 

6. C   14. C 

7. E   15. D 

8. A   16. E 

9. A   17. E 

10. E   18. D 

11. B   19. B 

12. C   20. B 
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KISI – KISI INSTRUMEN PENELITIAN SIKLUS II 

No Variable / 

pertanyaan pokok 

Indikator Keberhasilan Instrumen 

Penelitian 

1 Penerapan 

metode 

pembelajaran 

kontekstual 

Learning 

A. Membuka pembelajaran 

- Ketepatan dalam 

memberikan 

pengantar  

- Intonasi suara 

- Penggunaan bahasa 

B. Inti 

- Variasi penggunaan 

sumber belajar 

- Ketepatan 

penggunaan media 

- Intonasi suara 

- Penggunaan bahasa 

- Kejelasan dalam 

pemberian arahan 

C. Penutup 

- Ketepatan eveluasi 

 

Lembar 

observasi 

2 Prestasi belajar 

siswa  

A. Hasil tes tertulis 

 

B. Hasil penilaian proses 

Test objektif 

 

Lembar 

observasi 
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LEMBAR OBSERVASI UNTUK GURU SIKLUS II 

KETERANGAN NO  VARIABEL YANG 

DIAMATI 

HASIL PENGAMATAN 

SB B C K 

MEMBUKA 

PEMBELAJARAN 

1.  Ketepatan dalam 

memberikan pengantar 

dalam pembelajaran 

    

2.  Intonasi suara     

3.  Penggunaan bahasa     

INTI 

(PEMBELAJARAN 

CONTEXTUAL 

TEACHIN AND 

LEARNING) 

4.  Variasi penggunaan 

sumber belajar selama 

proses pembelajaran 

    

5.  Ketepatan penggunaan 

media 

    

6.  Keteapatan penggunaan 

metode kontekstual 

    

7.  Intonasi suara      

8.  Penggunaan bahasa     

9.  Kejelasan dalam 

memberikan arahan 

    

PENUTUP 10.  Ketepatan evaluasi     

 
Kriteria Penilaian : 
K : Kurang (Skor 1) 
C : Cukup (Skor 2) 
B : Baik (Skor 3) 
SB : Sangat baik (Skor 4) 
Penskoran : 
Presentase Skor = Skor yang diperoleh X 100% 
   Skor maksimal 
Presentase skor= 
 
        Purwodadi, Juli 2011 
        Observer 
 
 

(Didik Tri Supriyadi)     

7101407230 
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA SIKLUS II 
DALAM PEMBELAJARAN  

 
Jenis Penelitian : Penelitian Tindakan Kelas 
Tempat Pelaksanaaan : SMK Negeri 1 Purwodadi 
Tanggal  : 
Jumlah siswa  : 38 
Mata Diklat   : Kearsipan  
Kelas    : XII AP - 1 
Petunjuk : Berilah tanda check list (√) pada kolom yang sesuai menurut penilaian 

dan pengamatan anda. 
No VARIABEL YANG DIAMATI HASIL PENGAMATAN 

SB B C K 
1.  Siswa mendengarkan penjelasan 

guru 

    

2.  Keaktifan siswa dalam 

mengajukan pertanyaan tentang 

materi yang diajarkan guru 

    

3.  Keaktifan siswa dalam 

memberikan komenta tentang 

pembelajaran Kearsipan 

    

4.  Antusiasme siswa dalam 

menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

    

5.  Antusiasme untuk melakukan  

pembelajaran kearsipan 

    

6.  Ketertarikan siswa dalam 

pembelajaran kearsipan 

    

7.  Ketertiban siswa dalam 

mengikuti pembelajaran 

kearsipan dengan menggunakan 

metode kontekstual 
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8.  Kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan tugas dari guru 

dalam waktu yang ditentukan 

    

9.  Kemampuan siswa yang 

melakukan intraksi dalam 

berdiskusi 

    

10.  Kemampuan siswa yang 

memberikan pendapat/tanggapan 

oleh guru dengan benar 

    

 TOTAL     

 
Kriteria Penilaian : 
K : Kurang (Skor 1) 
C : Cukup (Skor 2) 
B : Baik (Skor 3) 
SB : Sangat baik (Skor 4) 
 
 
Penskoran : 
Presentase Skor = Skor yang diperoleh X 100% 
   Skor maksimal 
Presentase skor= 
 
 
 
 
 
 
       Purwodadi,Juli 2011 
       Observer 
 
       (Didik Tri Supriyadi) 
       7101407230 
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RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah  : SMK Negeri 1 Purwodadi 

Mata Diklat  : Kearsipan 

Kelas   : XII –AP-1 

Alokasi waktu : 3x45 menit 

I. Kompetensi Dasar 

Kemampuan mememilih sistem kearsipan yang sesuai 

II. Indikator 

1. Mendiskripsikan pentingya filling sistem  masalah 

2 .Melakukan cara penyimpanan arsip dengan sistem masalah 

11. Melakukan cara penemuan kembali arsip dengan sistem masalah 

III. Pendekatan dan Metode 

1. Pendekatan : CTL (Contextual Teaching and Learning) 

2. Metode : Ceramah bervariasi, Tanya jawab, penugasan, diskusi 

IV. Materi Pokok 

Macam – macam sistem penyimpanan arsip 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (15 menit) 

1. Apersepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Guru mengabsen siswa 

c. Guru menyuruh siswa menyiapkan buku dan peralatan 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


106 
 

 
 

2.Motivasi 

a. Guru membuka pelajaran dan menggali pengetahuan awal siswa 

b. Menanyakan kepada siswa hal-hal yang terkait dengan kearsipan 

B. Kegiatan Inti (60 menit) 

a. Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses 

belajar mengajar serta pentingnya materi 

b. Guru menjelaskan secara singkat tentang kearsipan 

c.  Guru menjelaskan prosedur pembelajaran CTL 

d. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

e. Tiap kelompok ditugaskan bagaimana cara melakukan pengarsipan surat 

yang benar sesuai dengan sistem masalah 

f. Guru membimbing siswa untuk melakukan diskusi 

g. Guru menugaskan siswa mempraktekkan pengananan surat menggunakan 

sistem kearsipan 

C. Penutup (15 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Guru memberi tugas kelompok untuk membuat surat penting masuk dan 

surat penting keluar 

VI. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Buku Kearsipan : 

Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Kearsipan, Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama. 

 
Wursanto, Ig. 1989.kearsipan 1. Yogyakarta :Kanisius. 
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Sutarto. 1998. Sekretaris dan Tatawarkat. Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press. 

 

2. LKS Siswa 

3. Filling cabinet 

VII.PENILAIAN 

1. Tes tertulis 

2. Keaktifan siswa 

 

 

 

Purwodadi Juli  2011 

Guru mata diklat      Peneliti 

 

 

Susi Riana,S.Pd     Didik Tri Supriyadi 
196605111992032007    7101407230  
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RENCANA PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

Sekolah  : SMK Negeri 1 Purwodadi 

Mata Diklat  : Kearsipan 

Kelas   : XII AP -1 

Alokasi waktu : 3 x 45 menit 

I. Kompetensi Dasar 

Kemampuan mememilih sistem kearsipan yang sesuai. 

II. Indikator 

1. Mediskripsikan pentingnya filling sistem tanggal 

2. Melakukan cara penyimpanan arsip dengan tanggal  

3. melakukan cara penemuan kembali arsip dengan sistem tanggal 

III. Pendekatan dan Metode 

1. Pendekatan   : CTL (Contextual Teaching and Learnig) 

2. Metode   : Ceramah bervariasi, Tanya jawab, penugasan, diskusi 

IV. Materi Pokok 

Ø Macam – macam penyimpanan arsip 

V. Langkah-langkah Pembelajaran 

A. Kegiatan awal (15 menit) 

1. Apersepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Guru mengabsen siswa 

c. Guru menyuruh siswa menyiapkan buku dan peralatan yang digunakan 
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2. Motivasi 

a. Guru membuka pelajaran dan menggali pengetahuan awal siswa 

b. Menanyakan kepada siswa hal-hal yang terkait dengan kearsipan 

B. Kegiatan Inti (80 menit) 

a. Guru memeriksa tugas yang telah diberikan 

b. Siswa menyajikan tugas kelompok 

c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa 

d. Tiap kelompok ditugaskan mempraktekkan penanganan arsip menurut 

sistem tanggal 

e. Siswa menyajikan hasil prakteknya sesuai dengan kelompoknya 

C. Penutup (40 menit) 

a. Guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan 

b. Evaluasi siklus II 

VI. ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

1. Buku Kearsipan : 

Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Kearsipan, Jakarta: PT. Gramedia 
Pustaka Utama. 

 
Wursanto,Ig. 1989.kearsipan 1. Yogyakarta : Kanisius 

 
Sutarto. 1998. Sekretaris dan Tatawarkat. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press 
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2. LKS Siswa 

3. Filling cabinet 

 

VII.PENILAIAN 

1. Tes tertulis 

2. Keaktifan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

Purwodadi Juli   2011 

Guru mata diklat      Peneliti 

 

 

    

Susi Riana,S.Pd     Didik Tri Supriyadi 
196605111992032007    7101407230 
 
 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


112 
 

 
 

KISI – KISI SOAL EVALUASI SIKLUS II 

 

C1 : Soal Kognitif      C3 : Soal pemahaman 

C2 : Soal Afektif 

 

 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

pembelajaran 

Indikator  Jumlah 

Soal C1 C2 C3 

Memilih 

sistem  yang 

sesuai 

1. Memilih sistem 

abjad,tanggal, 

nomor ,subjek 

dan wilayah 

Menjelaskan 

pengertian sistem 

abjad,tanggal,nomor,

subjek dan wilayah 

3,9 18  3 

 2. Kelebihan dan 

kelemahan 

masing-masing 

system 

Mengidentifikasi 

kelemahan dan 

kelebihan masing-

masing system 

 2,8,1

3, 19 

 4 

 3. Peraturan 

mengindeksdan 

member kode 

Memahami 

peraturan 

mengindeks dan 

memberikode 

 6,17 14,1

6 

4 

 4. Peralatan dan 

perlengkapan 

yang digunakan  

Mengidentifikasi 

peralatan dan 

perlengkapan yang 

digunakan 

20  15 2 

 

 
 
 

 

5. Prosedur 

penyimpanan 

dan penemuan 

kembali 

Melakukan cara 

penyimpanan arsip 

dengan benar 

 5,10 1,4,7

,11,1

2 

7 
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SOAL EVALUASI  

SIKLUS II 

Petunjuk 

a. Tulislah nama lengkap beserta nomer absen 

b. Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling tepat 

1. Nomor kode penyimpanan arsip 11345 menunjukkan tempat 

adalah…………… 

a. Laci   d. Surat 

b. Map   e. Warkat 

c. Guide 

2. Filling sistem tanggal menjadi kurang memadai jika…… 

a. Kegiatan lembaga /organisasi berkmbang dan maslahnya beraneka 

ragam 

b. Kegiatan perusahanan menjdai menurun 

c. Jika kegiatan surat menyurat belum terlalu banyak 

d. Kegiatan yang membutuhkan banyak pihak 

e. Ferkuensinya sedikit 

3. Seorang tokoh kearsipan yang menciptakan system nomr 

adalah…………… 

a. David Ricardi   d. Meliol Dewey 

b. Melvil dewey   e. Gossen 

c. John dewey 
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4. Berdasarkan kode surat 0173 maka surat disimpan…… 

a. Laci 70-79 

b. Folder 1 

c. Guide 73 

d. Surat ke 1 

e. Laci 70-79,guide 73, folder 73/1 dan surat ke 1 

5. Apapbila ada pihak lain yang meminta untuk meminjam arsip yang 

dismpan , maka harus dilakukan petugas arsip adalah………. 

a. Melihat kartu indekx untuk melihat kode arsip 

b. Mengisi kartu indek 

c. Mengambil arsip 

d. Mengubah nama 

e. Membuat daftar klasifikasi 

6. Dalam menyusun daftar klasifikasi system masalah pengelompokannnya 

didasarkan pada………. 

a. Peralatan dan perlengkapan apa saja yang digunkan 

b. Kode penyimpanan kartu indeks 

c. Berdsarkan kegeiatan sesuai dgn nama satuan organisasi yg ada 

d. Berdasarkan keteranagn yang ada 

e. Berdasarkan judulnya 

7. Dalam filling system wilayah arsip berkode jepara 24 juli, dapat 

ditemukan tempat penyimpanan pada……………. 

a. Laci yg berjudul 24 
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b. Laci yang berjudul juli 

c. Laci yang berjudl jepara 

d. Folder yang berjudl jepara 

e. Guide yang berjudul jepara 

8. Petugas arsiparis erring mengalami keslahan dalam system wilayah hal ini 

dikarenakan arsipasris harus mengetahui………………… 

a. Dalam mengetahui letak wilayah lebih mudah 

b. Jika terjadi penyimpangan dapat segaera diketahui 

c. Memiliki wawaasan tentang geografis 

d. Penyimpanan- penyimpanan arsip 

e. Filling cabinet yang harus digunakan 

9. Suatu sistem kearsipan dengan menyimpan arsip berdasarkan hari ,tanggal, 

bulan ,tahun merupakan sstem kearsipan yang sesuai dengan toeri ilmu 

kearsipan…… 

a. Sistem abjad    d. Nomor 

b. Sistem wilayah    e. Tanggal 

c. Subjek 

10. Dalam sistem masalah utamanya adalah keuangan dgn kode KU dan 

maslahanya utang, maka sub msalah dalam folder adalah dibawah ini 

kecuali………….. 

a. Penerimaan utang   d. Pembayaran utang 

b. Penagihan utang   e. Pembayaran Piutang 

c. Penundaan utang 
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11. Dalam sistem wilayah folder yang terdapat pada guide jawa tengah adalah 

kota………………… 

a. bandung,bogor,Cirebon 

b. pekalongan, rembang dan solo 

c. bantul ,sleman 

d. banyuwangi jember dan malang 

e. denpasar klungkung singaraja 

12. Kode tanggal sismpan JB.2.A/10 januari 2004 berdasarkan kode tersebut 

pada kartu indeks maka surat harus disimpan………………………. 

a. Laci jawa-bali,guide 2 jabar,folder 4 bandung 

b. Laci jawa-bali 

c. Dibelakang guide jabar 

d. Folder A bandung 

e. Guide c 

13. Filling system abjad digunakan dalam kantor swasta/pemerintah 

karena…… 

a. Nama harus diindeks terlebih dahulu 

b. Untuk mengetahui masalah yang utama 

c. Nama lebih mudah diingat oleh siapapun 

d. Untuk memudahkan dalam mengatur berkas 

e. Merupakan syarat pengelolaan arsip yang baik 

14. Unit-unit dari nama aspin sihombing adalah………… 

a. unit I : aspin, Unit II :sihombing 
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b. Unit I: Aspin 

c. Unit II: sihombinh 

d. Unit a :As 

e. Unit I ;sihombing, unit II; Aspin 

15. Laci I berkode A-F 

Laci II berkode G-L 

Laci III berkode M-S 

Laci IV bertkode T-Z 

Dari kode dalam system abjad trsebut maka dapat diketahui……… 

a. Filling cabinet dengan laci I 

b. Filling cabinet dgn 2 laci 

c. Filling cabinet dgn laci 3 

d. Filling cabinet dengan 4  

e. Filling cabinet dengan laci 5 

16. Urutan guide untuk surat berkode 0173 adalah……………….. 

a. Urutan guide ke 1 

b. Urutan guide ke 2 

c. Urutan guide ke 4 

d. Urutan guide ke 3 

e. Urutan guide ke 5 

17. Dalam sistem subjek masalah ,masalah utamanya adalah kesejahtraan 

maka sub masalah yang terdapat dalam folder berikut ini 

kecuali………………. 
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a. Kesehatan   d. Perumahan  

b. Cuti   e. Teguran 

c. Rekreasi 

18. Filling system cabinet disebut juga system kearsipan langsung atau…… 

a. Serial numeric 

b. Decimal numeric 

c. Direct filling system 

d. Indirect filling 

e. Daftar indeks 

19. Beberapa langkah untuk memecahkan masalah pokok kearsiapn seperti 

berikut kecuali…. 

a. Penggunaan system penyimpangan yang tepat 

b. Fasilitas kearsipan harus tpat 

c. Penyelenggaraan penyusutan warkat 

d.   Penyelengaraan fasilitas kearsipan 

e. Petugas kearsipan yang memenuhi syarat 

20. Untuk dapat melaksnkan filling system nomor terminat digit perlengkapan 

yang diperlukan adalah sebagai berikut kecuali………………………… 

a. Kartu klaper    d. Rak sortir 

b. Folder    e. Lemari kartu indeks 

c. Guide 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS II 

1. Jelaskan cara penyusunan guide dan folder dalam filling sistem nomor? 

2. Buatlah contoh surat penting keluar dengan nama perusahaan anda sendiri, 

kemudian dproses dan disimpan  menurut sistem nomor dan tanggal dan pokok 

soal! 

3. Uraikan dan gambarkan tugas masing-masing dari unit kearsipan dan unit 

pengolah  
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LEMBAR JAWABAN 

 

Nama : 

Kelas : 

No   : 

 

 

 

1 A B C D E  11 A B C D E 

2 A B C D E 12 A B C D E 

3 A B C D E 13 A B C D E 

4 A B C D E 14 A B C D E 

5 A B C D E 15 A B C D E 

6 A B C D E 16 A B C D E 

7 A B C D E 17 A B C D E 

8 A B C D E 18 A B C D E 

9 A B C D E 19 A B C D E 

10 A B C D E 20 A B C D E 
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KUNCI JAWABAN SIKLUS II 

 

1. B   11. B 

2. A   12. B 

3. B   13. C 

4. E   14. E 

5. A   15. D 

6. C   16. D 

7. D   17. E 

8. C    18. C 

9. E   19. C 

10. C   20. A 
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REKAP NILAI HASIL BELAJAR TIAP SIKLUS KELAS AP I 
No Kode  Data awal Siklus I Siklus II 

nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan 
1 R – 01 60 Tidak tuntas 79 Tuntas 85 Tuntas 
2 R – 02 81 Tuntas 76 Tuntas 89 Tuntas 
3 R – 03 72 Tidak tuntas 64 Tidak tuntas 85 Tuntas 
4 R – 04 45 Tidak tuntas 77 Tuntas 87 Tuntas 
5 R – 05 70 Tidak tuntas 79 Tuntas 89 Tuntas 
6 R – 06 80  Tuntas  79 Tuntas 86 Tuntas 
7 R – 07 75  Tidak tuntas 60 Tidak tuntas 70 Tidak tuntas 
8 R – 08 76 Tuntas 78 Tuntas 82 Tuntas 
9 R – 09 78 Tuntas 80 Tuntas 83 Tuntas 

10 R – 10 77 Tuntas 70 Tidak tuntas 84 Tuntas 
11 R – 11 80 Tuntas 63 Tidak tuntas 72 Tidak tuntas 
12 R – 12 78 Tuntas 64 Tidak tuntas 88 Tuntas 
13 R – 13 73 Tidak tuntas 79 Tuntas 70 Tidak tuntas 
14 R – 14 70 Tidak tuntas 79 Tuntas 84 Tuntas 
15 R – 15 79 Tuntas 66 Tidak tuntas 80 Tuntas 
16 R – 16 70 Tidak tuntas 80 Tuntas 83 Tuntas 
17 R – 17 80  Tuntas 62 Tidak tuntas 72 Tidak tuntas 
18 R – 18 60 Tidak tuntas 76 Tuntas 87 Tuntas 
19 R – 19 62 Tidak tuntas 80 Tuntas 82 Tuntas 
20 R – 20 71 Tidak tuntas 77 Tuntas 87 Tuntas 
21 R – 21 81 Tuntas 71 Tidak tuntas 86 Tuntas 
22 R – 22 76 Tuntas 79 Tuntas 83 Tuntas 
23 R – 23 80 Tuntas 80 Tuntas 80 Tuntas 
24 R – 24 76 Tuntas 77 Tuntas 80 Tuntas 
25 R – 25 81 Tuntas 70 Tidak tuntas 82 Tuntas 
26 R – 26 71 Tidak tuntas 80 Tuntas 87 Tuntas 
27 R – 27 65 Tidak tuntas 80 Tuntas 85 Tuntas 
28 R – 28 70 Tidak tuntas 76 Tuntas 80 Tuntas 
29 R – 29 80 Tuntas 78 Tuntas 80 Tuntas 
30 R – 30 78 Tuntas 78 Tuntas 83 Tuntas 
31 R – 31 76 Tuntas 78 Tuntas 83 Tuntas 
32 R – 32 77  Tuntas  80 Tuntas 82 Tuntas 
33 R – 33 75 Tidak tuntas 76 Tuntas 80 Tuntas 
34 R – 34 74 Tidak tuntas 83 Tuntas 81 Tuntas 
35 R – 35 70 Tidak tuntas 77 Tuntas 87 Tuntas 
36 R – 36 77 Tuntas 80 Tuntas 84 Tuntas 
37 R – 37 80 Tuntas 76 Tuntas 77 Tuntas 
38 R – 38 77 Tuntas 60 Tidak tuntas 78 Tuntas 
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DAFTAR PRESENSI SISWA AP - I 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

NO  NAMA     
1. Anggun Winarni     
2. Anis Fitri Andani     
3. Anis Rohmatuk Maqfiroh     
4. Annisa Prameswari Mievarda     
5. Arfina sari     
6. Astreatun     
7. Dewi Novita Sari     
8. Dwi adeliayni     
9. Dwi Ariyani     

10. Dwi Listiyani     
11. Enyta Tias Mulyawati     
12. Eri Ariska     
13. Erni Riyaningsih     
14. Fajar Aliya Andani     
15. Fitri Oktavitasari     
16. Hana Dina Wardani     
17. Ika Agustina     
18. Indaryani     
19. Laylia Desi Safitri     
20. Lulut Pitriani     
21. Mega Triyani     
22. Mira Yuniati     
23. Noviana Suryani     
24. Noviana Tri Widyaningtyas     
25. Nur Halimah     
26. Parsiti      
27. Ria Endri Ana     
28. Siti Masriah     
29. Tutik Widyaningsih     
30. Vita Sulistyowati     
31. Wahyu Dwi nugroho Suci     
32. Wilda Riska Ardiani     
33. Winda Eri Susyanti     
34. Winda Nurjanah     
35. Yesi Lilis Suryani     
36. Yulia Margegita     
37. Yuninda Pramesta Bekti     
38. Zulfi Wulansari     
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Foto. 1 . kegiatan mengindentifikasi surat 
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Foto. 2. Kegiatan pembuatan guide dan pengagendaaan surat 
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