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ABSTRACT 

This article gives the results of research of the competence of writing a letter 

of service class VIII SMP Negeri 2 Rantau Ikil Lesson 2016/2017. This result 

shows the result of the research result of competency writing writing letter of 

class VIII SMP Negeri 2 Rantau Ikil Lesson 2016/2017 which consists of ten 

things, namely: (1) the ability to write letter of service based on systematics 

with average 3,4, (2) Ability to write letters based on the contents of the letter 

with an average of 2.6, (3) the ability to write an official letter based on the 

spelling with an average of 2.9, (4) the ability to write an official letter based 

on diction with an average of 2.5, (5) the ability to write a letter Based on a 

sentence with an average of 2.6 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah 

Keterampilan menulis terdiri atas berbagai keterampilan mulai dari 

menulis karya sastra sampai menulis karya ilmiah. Robandi (dalam 

Pamungkas 2012: 58) mengemukakan “menulis sebuah karya ilmiah, 

termasuk karya penelitian tidak mudah. Keterampilan itu memang harus 

melalui latihan intensif untuk menghasilkan tulisan yang diinginkan”. Robandi 

kembali menegaskan bahwa bagi sebagian orang menulis bukanlah sesuatu 

yang sulit, tetapi bagi sebagian orang menulis merupakan pekerjaan yang 

sangat sulit. 
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 Salah satu diantara sekian banyak keterampilan menulis adalah 

menulis surat dinas. Pengetahuan tentang menulis surat dinas sangat 

penting dikuasai sejak jenjang pendidikan menengah pertama karena surat 

dinas memiliki kegunaan antara lain sebagai dokumen tertulis resmi yang 

dapat menjadi dasar sebuah kebijakan, ketentuan atau kegiatan dan juga 

sebagai arsip tertulis yang disimpan sebagai pengingat jika suatu hari nanti 

dibutuhkan.  

Berdasarkan informasi awal yang penulis dapatkan, bahwa siswa 

kelas VIII  di SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dihadapkan pada persoalan 

kegiatan menulis, kesulitan siswa saat mengembangkan bahasa saat 

menulis, kesulitan pemilihan kata dan kurangnya siswa terhadap kegiatan 

menulis terutama menulis surat dinas. Untuk itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti bagaimana kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan 

memperhatikan sistematika penulisan, isi surat, dan kebahasaannya, 

meliputi: ejaan, kalimat, dan diksi. 

Kemampuan menulis surat dinas penting untuk dideskripsikan, karena 

proses pengajaran menulis surat dinas terdapat dalam kurikulum, materi ini 

perlu diajarkan kepada siswa dan harus ditangani secara sungguh-sungguh 

sehingga pengajaran menulis surat dinas dapat terlaksana dengan baik. 

Namun, hingga kini deskripsi mengenai kemampuan menulis surat dinas 

belum ada. Deskripsi suatu kemampuan itu perlu, agar dapat melihat 

gambaran secara nyata bagaimana kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas tercapai dengan hasil yang diperoleh. Terlebih lagi menulis surat dinas 

berkenaan dengan kegiatan sekolah, siswa harus mampu menyampaikan 

gagasan, maksud, tujuan, kalimat efektif, dan ejaan yang benar. 

Alasan penelitian memilih SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil sebagai 

lokasi penelitian karena berdasarkan observasi langsung peneliti ke sekolah, 

karena kesulitan siswa untuk mengembangkan tulisan saat dihadapkan  
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dengan pembelajaran menulis yang terdapat dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Kemampuan Menulis Surat Dinas Siswa Kelas VIII  

SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil Tahun Pelajaran 2016/2017” 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan makan rumusan 

masalah dalam penelitian adalah “Bagaimanakah kemampuan menulis surat 

dinas siswa kelas VIII  SMP Negeri 2 Rantau Ikil Tahun Pelajaran 

2016/2017”? 

 

Tujuan penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Rantau Ikil Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

Manfaat teoretis diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian ini 

dapat diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan terutama untuk 

menambah kajian pustaka mengenai kemampuan menulis surat dinas siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil. 

Secara praktis Hasil penelitian ini memberikan deskripsi tentang 

kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII  SMP Negeri 2 Rantau Ikil 

Tahun Pelajaran 2016/2017. Secara praktis  hasil penelitian ini dapat 

dijadikan memberi pengetahuan, pengalaman, wawasan dalam  
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melaksanakan bagi peneliti. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan kepada guru bidang studi bahasa Indonesia untuk dapat 

memberikan arahan yang tepat pada siswa mengenai bagaimana menulis 

surat dinas terutama mengenai sistematika penulisan surat dinas, isi surat 

dinas, dan kebahasaan meliputi: ejaan, kalimat, diksi. Penelitian ini dapat 

dijadikan pedoman siswa dalam meningkatkan aspek yang lemah dalam 

menulis surat dinas serta memelihara aspek yang sudah maksimal dalam 

menulis surat dinas. Penelitian ini dapat memberi sumbagasi yang baik bagi 

sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas pada 

khususnya dan sekolah pada umumnya. 

 

Hakikat Menulis 

Menurut alek dan achmad (2011: 106) “menulis merupakan suatu 

kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media 

dengan menggunakan aksara”.  Menurut Dalman (2015: 3) “menulis 

merupakan suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan 

(informasi) secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa 

tulis sebagai alat atau medianya. Aktivitas menulis melibatkan beberapa 

unsur, yaitu: penulis sebagai penyampaian pesan, isi tulisan, saluran atau 

media, dan pembaca”. 

 

 

Pembelajaran Menulis di SMP 

Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan 

perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa 

tersebut, dan menemukan serta menggunakan kemampuan menulis yang 

ada dalam dirinya. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan  

intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang  
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keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. 

Menulis surat resmi merupakan materi pembelajaran yang perlu 

diajarkan kepada siswa. Pembelajaran menulis dengan kompetensi dasar 

menulis surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah dengan sistematika 

yang tepat dan bahasa baku di SMP diajarkan pada kelas VIII semester 

ganjil. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia 

dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap karya kesastraan manusia Indonesia. 

 

Pembelajaran Menulis Surat Dinas 

Pada kelas VIII semester 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia, ada 

beberapa keterampilan menulis yang dituntut pada kompetensi dasar, 

diantaranya menulis laporan, menulis surat dinas, menulis petunjuk, dan 

menulis naskah drama. Dalam pembahasan ini peneliti berminat meneliti 

kemampuan menulis surat dinas, karena setelah jenjang sekolah, 

kemampuan menulis surat dinas dapat dipakai ketika siswa sudah bekerja 

disuatu lembaga, baik instansi pemerintahan maupun swasta. 

Pembelajaran menulis dikelas VIII meliputi: siswa mampu 

menungkapkan informasi dalam bentuk laporan, surat dinas, petunjuk, 

rangkuman, teks berita, slogan/poster. Salah satu pembelajaran menulis di 

SMP adalah pembelajaran menulis surat dinas. Pembelajaran menulis surat 

dinas dapat dilihat pada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

bahasa Indonesia kelas VIII yang menyatakan bahwa siswa dapat menulis 

surat dinas berkenaan dengan kegiatan sekolah dengan sistematika yang 

tepat dan bahasa yang baku. 
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Surat Dinas 

Saraswati (2015: 11) “Surat dinas adalah segala bentuk surat resmi 

yang digunakan dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan kedinasan 

(lembaga atau instansi pemerintah). Surat ini juga harus menggunakan 

format baku dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta 

menggunakan bentuk-bentuk ejaan yang disempurnakan. Pembuatan surat 

dinas memerlukan pemahaman mengenai bentuk surat itu sendiri. Menurut 

Suprapto (2014: 3) “Surat dinas yaitu surat yang ditulis untuk kepentingan 

atau menyangkut masalah lembaga, organisasi, instansi, jawatan, 

perusahaan, dan sebagainya”. 

Jenis Surat 

Menurut wujudnya surat dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kartu 

pos adalah segala macam surat yang dibuat di atas kertas karton berukuran 

15x10cm. kartu pos ini digunakan untuk mengirim berita singkat dan tidak 

bersifat rahasia. Ada dua macam kartu pos, yaitu kartu pos yang dikeluarkan 

Perum Pos dan Giro (disebut kartu pos resmi) dan kartu pos yang dibuat 

sendiri oleh suatu kantor atau perusahaan. 

Warkat pos adalah sehelai kertas yang telah dicetak sedemikian rupa 

sehingga bila dilipat merupakan sebuah amplop. Bagian dalamnya dapat 

digunakan untuk menulis surat yang bersifat rahasia. Berita dalam warkat pos 

bisa lebih panjang dibandingkan dengan berita dalam kartu pos. warkat pos 

hanya dikeluarkan Perum Pos dan Giro. 

Surat bersampul adalah surat yang menggunakan amplop/sampul. 

Surat bersampul digunakan untuk: mengirim surat yang isinya tidak boleh 

diketahui orang yang tidak berkepentingan, mengirim berita yang cukup  

panjang satu sampai beberapa halaman dan, memberikan kesan lebih sopan 

bagi penerima. Memorandum dan nota digunakan untuk surat-menyurat 

antarpejabat dalam suatu kantor. Memo dan nota berisi satu pokok masalah 

atau lebih dan ditulis secra singkat. 
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Sistematika Surat Dinas 

  Menurut Nurviati (2008: 6-11) setiap surat mempunyai bagian-bagian 

dan masing-masing bagian itu mempunyai kegunaan tertentu yang akan 

diuraikan dalam bab ini. Penempatan bagian-bagian surat tergantung pada 

bentuk surat yang digunakan. Bagian-bagian yang terdapat dalam sebuah 

surat bergantung pada bentuk surat yang digunakan. Bagian-bagian yang 

terdapat dalam sebuah surat resmi adalah (1) kepala surat, (2) tanggal surat, 

(3) nomor surat, (4) lampiran, (5) hal atau prihal, (6) alamat surat, (7) salam 

pembuka, (8) tubuh surat, (9) salam penutup, (10) tanda tangan dan nama 

penanggung jawab, (11) tembusan, (12) inisial. 

 
Isi Surat Dinas 

Secara umum isi surat terbagi atas tiga bagian yakni, alinea pembuka, 

alinea isi, dan alinea penutup. Alinea pembuka berfungsi sebagai pengantar 

atau pendahuluan atas pokok persoalan yang hendak disampaikan. 

Walaupun disebut alinea, sesungguhnya bagian umumnya tidak lebih dari 

satu kalimat. Bahkan, sering pula alinea pembuka yang sekaligus alinea isi. 

Bagian pembuka hanya ditandai dengan kata-kata seperti dengan ini, 

bersama kami, atau berkenan dengan. Alinea isi merupakan tempat 

menampung maksud-maksud dari penulis surat. Oleh karena itu, dapat saja 

bagian isi lebih dari satu alinea bila maksud penulis terdiri atas dua atau 

lebih. Setiap alinea isi harus berkaitan dengan alinea pembuka. Dengan kata 

lain, apa yang dinyatakan dalam alinea ini harus berhubungan dengan kata 

pengantar yang dikemukan sebelumnya dengan alinea pembuka. Karena  

itulah, alinea isi dengan alinea pembuka memerlukan kata-kata penghubung 

seperti sehubungan dengan hal di atas, berkenaan dengan hal tersebut, 

berkaitan dengan hal itu. Alinea penutup umumnya berisi ucapan terima 

kasih atau ungkapan pengharapan seperti (1) Atas perhatian saudara kami 

ucapkan terima kasih (2) Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu 
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dalam acara kami (3) Besar harapan kami akan kehadiran Bapak Ibu pada 

acara itu. 

 

Bahasa Surat Dinas 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat, ialah 

sebagai berikut: 

a. Bahasa yang Jelas 

Bahasa yang digunakan dalam surat menyurat harus jelas. Bahas ayng jelas 

akan memudahkan penerima surat untuk menangkap maksud yang 

diinginkan pengirim surat sehingga penerima surat dapat segera melakukan, 

mengambil, dan memilih tindakan yang berkait dengan permintaan surat. 

Dengan adanya bahasa yang jelas, penerima surat tidak perlu lagi mereka-

reka makna surat tersebut. 

b. Bahasa Baku 

Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan atau 

penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dibakukan. Kaidah-

kaidah tersebut, yaitu pedoman ejaan (EYD), tata bahasa baku, dan kamus 

umum. 

c. Bahasa Lugas dan Kalimat Jelas 

Surat dinas hendaknya mempergunakan bahasa-bahasa yang lugas, yaitu 

bahasa yang yang sederhana, serta klimat yang singakat dan lengkap.  

Kalimat singkat yang tidak berbelit-belit, isinnya to the point atau langsung 

membicarakan persoalan tersebut. Dengan membaca kalimat yang singkat 

itu, pembaca akan mengerti maksud yang inigin disampaikan. 

d. Pemilihan Kata 

Dalam tata bahasa Indonesia, terdapat kata yang baku dan tidak. Dalam 

pembuatan surat resmi, maka kata yang dipilih haruslah kata-kata yang 

penulisannya sudah baku. Pemilihan kata ini juga harus didasarkan pada 

ketepan kata baku (kata yang dipilih atau digunakan sesuai dengan kalimat 
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yang dimaksudkannya), keumuman (kata yang banyak digunakan oleh 

berbagai lapisan masyarakat luas), dan kesantunan. 

e. Penggunaan Ejaan yang Tepat 

Ejaan yang tepat dan baku harus benar-benar diperhatikan dalam penulisan 

surat dinas. Sebab, ejaan merupakan elemen yang sangat penting dalam 

penulisan surat yang menyangkut penulisan huruf, kata, unsurunsur serapan, 

dan tanda baca.  

 

METODE PENELITIAN  

 Rancangan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Arikunto (2014:3) “deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan 

untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, 

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Sesuai dengan 

rumusan masalah, yang akan dideskripsikan pada penelitian ini adalah 

kemampuan siswa kelas VIII SMP 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam menulis surat 

dinas. Kemampuan tersebut akan dideskripsikan dengan menyajikan kriteria 

penilaian berdasarkan indikator penilaian yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran menulis surat dinas.  

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut 

 

 Margono (2014: 105), penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan  

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat 

menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Jadi 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menjadikan angka sebagai objek 

berdasarkan fakta. 

Data dan Sumber Data 

Bela Astia Rahman 

 



 
 

Data dalam penelitian ini adalah kemampuan menulis siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam menulis surat dinas. Sumber data 

penelitian ini adalah hasil tulis siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau 

Ikil tahun pelajaran 2016/2017. 

 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Jujuhan Rantau Ikil tahun pelajaran 2016/2017. Pada penelitian ini terdiri atas 

tiga kelas yakni, VIII A, VIII B, dan VIII C. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Hal ini disesuaikan 

dengan Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau mewakili populasi 

yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik 

pengambilan dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 

2007). Alasan pegambilan total sampling karena menurut Sugiyono (2007) 

jumlah populasi yang kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel 

penelitian semuanya. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan penelitian di atas, maka bentuk tes yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes menulis surat dinas dengan menggunakan 

sistematika penulisan surat dinas, isi surat dinas, kebahasaan yang meliputi: 

a) ejaan (pemakaian huruf kapital, penulisan kata depan, pemakaian tanda 

baca), b) kalimat, c) diksi. Menurut Arikunto (2014:193) tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh 

individu atau kelompok. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan tes unjuk kerja menulis surat dinas. 
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Instrumen Penelitian 

 Instrumen dalam penelitian ini adalah tes untuk kerja.Tes dalam 

penelitian ini digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas, sehingga menghasilkan kerja surat dinas yang dibuat oleh siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil tahun pelajaran 2016/2017. Pada tes 

tersebut siswa ditugasi untuk menulis surat dinas. 

 

Validitas dan Realibilitas 

Validitas 

Suatu instrumen dikatakan valid bila instrument itu mengukur apa yang 

semestinya diiukur, validitas dalam penelitian ini yaitu validitas isi, 

disebabkan karena yang akan diukur sesuai dengan kompetensi dasar yang 

ada di silabus KTSP 2006 untuk SMP. Kemudian tes ini juga dimaksudkan 

untuk mengukur tujuan-tujuan tertentu yaitu mengukur kompetensi siswa 

dalam menulis surat dinas dengan memperhatikan aspek-aspek menulis 

surat dinas. 

Menurut Arikunto (2014:211) “validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument”. 

Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang tentang validitas yang dimaksud. 

 

Realibilitas 

Realibilitas diartikan sebagai ciri tes yang memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan pengukuran yang sama atau tidak berubah-ubah. Sukardi  

(2016: 127) mengemukakan, realibilitas sama dengan konsistensi atau 

keejakan. Suatu instrument penelitian dikatakan mempunyai realibilitas yang 

tinggi, apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam 

mengukur yang hendak diukur.  
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Agar menghasilkan nilai yang objektif, peneliti menggunakan teknik 

antar penilai Djiwandono yaitu:  

Jlh=P1+P2  

          2 

Keterangan: Jlh = Jumlah Skor  

P1 = Penilai 1 (Guru mata pelajaran)  

P2 = Penilai 2 (Peneliti) 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data dilakukan 

dengan menghitung nilai dari kemampuan menulis surat dinas dinilai dari 

syarat pengembangan paragraf dan strukrtur kebahasaan untuk mendapat 

data tersebut dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Menilai satu persatu tulisan siswa oleh penilai 1 (Guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia SMP 2 Jujuhan Rantau ikil), dan 

penilai 2 (Peneliti). 

2.  Hasil tulisan siswa dianalisis berdasarkan kriteria yang ingin 

dicapai 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Mengukur kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP 2 

Jujuhan Rantau Ikil tahun pelajaran 2016/2017, dapat dilakukan melalui hasil 

perhitungan dari penilaian yang telah dilakukan. Rincian tersebut dari 

kemampuan menerapkan sistematika penulisan surat dinas, Isi surat (alinea 

pembuka, alinea isi, alinea penutup), Ejaan (pemakaian huruf kapital, 

penulisan kata depan, pemakaian tanda baca), dan diksi yang dilakukan oleh 
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2 orang penilai, yaitu guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 

Jujuhan Rantau Ikil (P1) dan peneliti (P2). 

 

Hasil Penelitian Sistematika Penulisan Surat Dinas  

 Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas dari sistematika penulisan, peneliti dapat menyimpulkan kriteria kualitas 

kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam 

menulis surat dinas dari sistematika penulisan, termasuk dalam kategori 

“cukup mampu” dengan nilai 3.4. berdasarkan tabel 3.4 kriteria kualittas 

kemampuan menulis surat dinas nilai 3.4 terdapat pada interval 2,5-3,4.  

Menulis surat dinas dari sistematika penulisan dengan predikat 

mampu, yakni interval 3,5-4,4  terdapat 43 siswa. Menulis surat dinas dari 

sistematika penulisandengan predikat cukup mampu yakni interval 2,5-3,4 

terdapat 22 siswa.  

 

Hasil Penilaian Isi Surat Dinas 

 Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas dari isi surat, peneliti dapat menyimpulkan kriteria kualitas kemampuan 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam menulis surat dinas 

dari isi surat, termasuk dalam kategori “cukup mampu” dengan nilai 2.6. 

berdasarkan tabel 3.4 kriteria kulaitas kemampuan menulis surat dinas nilai 

2.6 terdapat pada interval 2,5-3,4.  

Menulis surat dinas dari isi surat dinas penulisan dengan predikat 

mampu, yakni interval 3,5-4,4  terdapat 18 siswa. Menulis surat dinas dari isi 

surat dinas dengan predikat cukup mampu yakni interval 2,5-3,4 terdapat 45 

siswa, sedangkan menulis surat dinas berdasarkan isi surat dinas dengan 

predikat kurang mampu, yakni dengan interval 1,5-2,4 terdapat 1 orang 

siswa. 
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Hasil Penilaian Ejaan Surat Dinas 

Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas dari ejaan surat dinas, peneliti dapat menyimpulkan kriteria kualitas 

kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam 

menulis surat dinas dari ejaan surat, termasuk dalam kategori “cukup 

mampu” dengan nilai 2.9. Berdasarkan tabel 3.4 kriteria kualitas kemampuan 

menulis surat dinas nilai 2.9 terdapat pada interval 2,5-3,4.  

Menulis surat dinas dari ejaan surat dinas dengan predikat mampu, 

yakni interval 3,5-4,4  terdapat 12 siswa. Menulis surat dinas dari ejaan surat 

dengan predikat cukup mampu yakni interval 2,5-3,4 terdapat 45 siswa, 

sedangkan menulis surat dinas berdasarkan ejaan surat dinas dengan 

predikat kurang mampu, yakni dengan interval 1,5-2,4 terdapat 8 orang 

siswa.  

Hasil Penilaian Diksi Surat Dinas 

 Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas dari diksi surat, peneliti dapat menyimpulkan kriteria kualitas 

kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam 

menulis surat dinas dari diksi surat, termasuk dalam kategori “cukup mampu” 

dengan nilai 2.5. Berdasarkan tabel 3.4 kriteria kualitas kemampuan menulis 

surat dinas nilai 2.5 terdapat pada interval 2,5-3,4.  

Menulis surat dinas dari diksi surat dengan predikat mampu, yakni 

interval 3,5-4,4  terdapat 9 siswa. Menulis surat dinas dari diksi surat dengan 

predikat cukup mampu yakni interval 2,5-3,4 terdapat 34 siswa, sedangkan 

menulis surat dinas berdasarkan diksi suratdengan predikat kurang mampu, 

yakni dengan interval 1,5-2,4 terdapat 22orang siswa.  

 

Hasil Penilaian Kalimat   

Setelah diketahui hasil nilai kemampuan siswa dalam menulis surat 

dinas dari kalimat surat, peneliti dapat menyimpulkan kriteria kualitas  
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kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil dalam 

menulis surat dinas dari kalimat surat, termasuk dalam kategori “cukup 

mampu” dengan nilai 2.6. Berdasarkan tabel 3.4 kriteria kualitas kemampuan 

menulis surat dinas nilai 2.6 terdapat pada interval 2,5-3,4.  

Menulis surat dinas dari kalimat surat dengan predikat cukup mampu 

yakni interval 2,5-3,4 terdapat 34 siswa, sedangkan menulis surat dinas 

berdasarkan kalimat surat dengan predikat kurang mampu, yakni dengan 

interval 1,5-2,4 terdapat 22 orang siswa.  

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil penelitian kemampuan menulis surat dinas kelas 

VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil tahun pelajaran 2016/2017 dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

Surat Dinas Berdasarkan Sistematika Penulisan 

Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis surat dinas berdasarkan 

berdasarkan pada sistematika penulisan adalah 3.4 dengan kriteria “cukup 

mampu” karena berada pada interval 2,5-3,4. Dilihat dari hasil persentase, 

kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan  

 

Rantau Ikil  dalam hal penerapan sistematika.  

Dari hasil pengolaan data berdasarkan sistematika penulisan sebesar 

66,1 % siswa mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari sistematika 

penulisan surat dinas, sebesar 33,8 % siswa cukup mampu dalam menulis 

surat dinas ditinjau sistematika penulisan surat dinas. Demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara umum siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan  

 

Rantau Ikil cukup mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari sistematika 

penulisan. 
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Surat Dinas Berdasarkan isi surat 

Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis surat dinas berdasarkan 

pada isi surat adalah 2,9 dengan kriteria “cukup mampu” karena berada pada 

interval 2,5-3,4. Dilihat dari hasil persentase, kemampuan menulis surat dinas 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil  dalam hal penerapan isi 

surat.  

Dari hasil pengolaan data berdasarkan isi surat sebesar 27.7 % siswa 

mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari isi surat dinas, sebesar 69.2 

% siswa cukup mampu dalam menulis surat dinas ditinjau isi surat dinas dan 

sebesar 3.07 % siswa kurang mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari 

isi surat. Demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil cukup mampu dalam menulis surat dinas 

berdasarkan teks surat dinas ditinjau dari isi surat. 

 

Surat Dinas Berdasarkan Ejaan 

Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis surat dinas berdasarkan 

berdasarkan pada ejaan surat adalah 2,5 dengan kriteria “cukup mampu” 

karena berada pada interval 2,5-3,4. Dilihat dari hasil persentase, 

kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan 

Rantau Ikil  dalam hal penerapan ejaan surat. 

Dari hasil pengolaan data berdasarkan ejaan surat dapat diketahui 

bahwa sebesar 18.4 % siswa mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari 

ejaan surat, sebesar 69.2 % siswa cukup mampu dalam menulis surat dinas 

ditinjau ejaan surat dan sebesar 12.3 % siswa kurang mampu dalam menulis 

surat dinas ditinjau dari ejaan surat. Demikian dapat disimpulkan bahwa 

secara umum siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil cukup 

mampu dalam menulis surat dinas berdasarkan teks surat dinas ditinjau dari 

ejaan surat. 

Surat Dinas Berdasarkan Diksi 
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Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis surat dinas berdasarkan 

berdasarkan pada diksi surat adalah 2,5 dengan kriteria “cukup mampu” 

karena berada pada interval 2,5-3,4. Dilihat dari hasil persentase, 

kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan 

Rantau Ikil  dalam hal penerapan diksi surat. 

Dari hasil pengolaan data dari diksi surat dapat diketahui bahwa 

sebesar 13.8 % siswa mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari diksi 

surat, sebesar 52.3 % siswa cukup mampu dalam menulis surat dinas ditinjau 

diksi surat dan sebesar 33.8 % siswa kurang mampu dalam menulis surat 

dinas ditinjau dari diksi surat. Demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

umum siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil cukup mampu 

dalam menulis surat dinas ditinjau dari diksi surat. 

 

Surat Dinas Berdasarkan Kalimat 

Kemampuan rata-rata siswa dalam menulis surat dinas berdasarkan 

berdasarkan pada kalimat surat adalah 2,6 dengan kriteria “cukup mampu” 

karena berada pada interval 2,5-3,4. Dilihat dari hasil persentase, 

kemampuan menulis surat dinas siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan  

 

Rantau Ikil  dalam hal penerapan kalimat surat. 

Dari hasil pengolaan data dari kalimat surat dapat diketahui bahwa 

sebesar 13.8 % siswa mampu dalam menulis surat dinas ditinjau dari kalimat 

surat, sebesar 52.3 % siswa cukup mampu dalam menulis surat dinas ditinjau 

kalimat surat dan sebesar 33.8 % siswa kurang mampu dalam menulis surat 

dinas ditinjau dari kalimat surat. Demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

umum siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil cukup mampu 

dalam menulis surat dinas ditinjau dari kalimat surat dinas. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan kemampuan rata-rata yang diperoleh siswa dalam 

menulis kemampuan menulis surat dinas berdasarkan sistematika penulisan 

dengan nilai rata-rata 3.4. Kemampuan menulis surat dinas berdasarkan isi 

surat dengan nilai rata-rata 2.6. Kemampuan menulis surat dinas 

berdasarkan ejaan 2.9. Kemampuan menulis surat dinas berdasarkan diksi 

dengan nilai rata-rata 2.5. Kemampuan menulis surat dinas berdasarkan 

kalimat dengan nilai rata-rata 2.6. 

Saran 

 Berdasarkan kesimpualn hasil penelitian di atas, maka dalam 

penelitian ini peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan 

pertimbangan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya para guru bidang studi bahasa Indonesia SMP khususnya 

SMP Negeri 2 Jujuhan Rantau Ikil perlu meningkatkan kualitas cara 

pengajaran, penerapan dalam menulis surat dinas. 

2. Diharapkan guru dalam pengajaran meningkatkan pembelajaran 

menulis surat dinas serta siswa diberikan motivasi untuk lebih berpikir 

secara kritis terhadap apa yang akan ditulisnya .  

3. Diharapkan  bagi peneliti lain ini dapat dijadikan masukan dan 

gambaran dalam meneliti kemampuan surat dinas dan dapat 

memanfaatkan sebagai bahan rujukan rujukan 
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