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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis surat dinas siswa

kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan format surat

dinas. Metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif dengan teknik

pengumpulan data menggunakan teknik tes menulis surat dinas siswa dengan jumlah

sampel 132 siswa. Kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP Negeri 17

Bintan tergolong baik dengan pencapaian tujuan pembelajaran sebesar 66% dari perolehan

skor yang didapat dengan skor rata-rata 2,66 dari skor maksimal.

Kata kunci: Kemampuan menulis, Surat Dinas

Abstract

This research is aimed to descriptive writing of official letter ability of student class VIII

SMP Negeri 17 Bintan years 2012/2013 based on official letter. Methods used in the

research is quantitative descriptive method with data collecting the technique used test

technique official letter writing of student with number of sampel as much 132 students.

Writings ability of official letter student class VIII SMP Negeri 17 Bintan is categorized

good with the achievment 66% of the scores obtained with an average score of 2.66 out of

a maximum score.

Keywords: writing ability, official letter



1. Pendahuluan
Penggunaan bahasa Indonesia perlu ditingkat secara terus menerus agar tidak

terpengaruh terhadap perubahan yang telah terjadi dimasyarakat. Peningkatan tersebut
meliputi penggunaan bahsa lisan maupun bahasa tulisan. Pengunaan bahasa tulis dapat
diawali dengan langkah pertama yakni menulis. Menulis merupakan salah satu
keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak
secara tatap muka dengan orang lain (Tarigan, 2008:3).

Salah satu kegiatan pembelajaran menulis adalah menulis surat. Keberadaan surat tetap
memiliki peranan yang sangat penting disaat kemajuan teknologi sedang berkembang
seperti saat ini. Kelebihan yang dimiliki surat antara lain dapat dipakai sebagai bukti hitam
diatas putih, pengirim dapat berkomunikasi secara lengkap kepada penerima serta biaya
surat relatif lebih murah (Malik dan Shanty, 2003:68). Walaupun sering digunakan, tak
jarang ditemukan kesalahan dalam membuat surat seperti kebingungan dalam memilih
susunan bagian surat serta syarat lain yang ada pada surat saja. Pelajaran mengenai surat
dinas sudah diajarkan sejak sekolah.

Sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) pembelajaran surat dinas diajarkan pada
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian dilakukan pada SMP Negeri 17 Bintan dan
memfokuskan masalah penelitian pada format surat dinas. Format surat merupakan salah
satu yang ikut menentukan baik atau kurang baiknya suatu surat. Format surat adalah tata
letak atau posisi bagian-bagian surat (Arifin, 2001:230). Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan
Tahun Pelajaran 2012/2013 berdasarkan format surat.

2. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 2013 di kelas VIII SMP

Negeri 17 Bintan yang teletak di Jalan Tanjung Uban km 22 Gesek Kecamatan Toapaya,
Kabupaten Bintan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 17 Bintan Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 132 siswa. Teknik
pengambilan sampel penelitian yang digunakan adalah teknik sampling jenuh yaitu teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi sampel
yang akan digunakan sebanyak 132 siswa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif.
Metode deskriptif kuantitatif dapat menggambarkan keadaan dengan jelas dan memerlukan
data berupa angka. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik tes
kepada siswa untuk menulis surat dinas.

Teknik analisis data penelitian yakni dengan melakukan langkah-langkah antara lain
memberikan skor terhadap format surat dinas siswa kemudian skor disusun ke dalam tabel.
Setelah itu menghitung skor rata-rata dengan menggunakan rumus Hariyadi (2009:46).
Kemudian menghitung persentase skor kemampuan menulis surat dinas dengan rumus
(Sugiyono, 2009: 95) lalu menentukan pencapaian tujuan pembelajaran siswa.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil penelitian berupa surat dinas yang ditulis siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan.

Surat dinas tersebut diberikan skor sesuai dengan format surat yang telah ditentukan untuk
mendapatkan hasil akhir yang dapat mendeskripsikan kemampuan siswa dalam menulis
surat dinas.

Penskoran surat dinas pada siswa berdasarkan format surat dinas diberikan skor
terendah 1 dengan batas skor maksimal 4 dari 14 bagian surat dinas, maka pada skor 4
akan diberikan kepada siswa yang tidak memiliki kesalahan dalam tata letak bagian-bagian
surat, untuk skor 3 diberikan kepada siswa yang memiliki 1 sampai 5 kesalahan dalam
menentukan letak bagian suratnya. Siswa yang memiliki 6 sampai 10 kesalahan dalam
menentukan letak bagian surat akan diberikan skor 2 sedangakan siswa yang memiliki 11
sampai 14 bagian  surat yang salah dalam tata letaknya akan diberi skor 1.



Siswa yang memperoleh skor 4 sebanyak 0 siswa atau 0% dengan kategori sangat
baik, untuk siswa yang memperoleh skor 3 sebanyak 87 siswa atau 66% dengan kategori
baik. Skor 2 diperoleh 45 siswa atau 34% dengan kategori tidak baik dan siswa yang
memperoleh skor 1 dengan kategori sangat tidak baik sebanyak 0 siswa atau 0%. Skor rata-
rata menulis surat dinas siswa adalah 2,66 dari skor maksimal.

Pencapaian tujuan pembelajaran menulis surat dinas berdasarkan format surat dinas
66% dari jumalah total skor yaitu 351 dibagi dengan skor ideal yaitu 528. Dengan
berpedoman pada tabel pencapaian tujuan Aqib (2011:161). Maka pencapaian tujuan
pembelajaran menulis surat dinas siswa pada kelas VIII yang berada pada persentase 66%
berada pada kualifikasi baik dengan tingkat keberhasilan tergolong berhasil.

Kesalahan yang diolakukan siswa kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan dalam menulis
surat dinas dalam aspek format surat dinas antara lain pada kesalahan penempatan bagian-
bagian surat serta tidak lengkapnya bagian-bagian surat yang ada pada surat dinas.

4. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan data hasil penelitian maka kemampuan menulis surat dinas pada siswa

kelas VIII SMP Negeri 17 Bintan tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan aspek format
surat dinas menunjukan persentase akhir sebesar 66% dari 132 siswa skor rata-rata sebesar
2,66 dari skor maksimal. Persentase sebesar 66% berada pada kualifikasi baik dengan
tingkat keberhasilan pembelajaran menulis surat dinas tergolong berhasil. Untuk skor 3,
siswa memperoleh persentase sebesar 66% atau sekitar 87 siswa dengan kategori baik, dan
selebihnya pada skor 4 dengan kategori sangat baik diperoleh persentase sebesar 0% atau
tidak ada siswa yang memperolehnya, skor 2 dengan persentase  34% atau 45 siswa
dengan kategori cukup, dan  pada skor terendah 0% atau 1siswa dengan kategori kurang
baik.

Rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan yaitu guru dapat meningkatkan lagi
pembelajaran menulis surat dinas yang dianggap penting untuk masa yang akan datang.
Serta dapat menemukan metode pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran menulis
surat dinas.
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