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Abstract  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (mengkaji) penerapan dan hasil 

penerapan menulis surat resmi dengan metode contextual teaching and learning. Model 

pembelajaran contextual teaching and learning (CTL) adalah konsep belajar yang 

membantu dosen mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata 

mahasiswa dan mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian menggunakan 

penelitian kuantitatif. Data yang diambil untuk penelitian ini berdasarkan pada lembar 

angket, lembar observasi, dan tes hasil belajar mahasiswa. Sedangkan sumber data yang 

diambil yaitu 36 mahasiswa Jurusan Teknik Industri Kelas B Angkatan 2016 

Universitas Adi Buana Surabaya (terlalu spesifik). Dari hasil angket,  mahasiswa sangat 

terbantu dalam menulis surat resmi dengan model CTL. Dari hasil observasi, dalam 

proses pembelajaran mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dengan 

cara berkelompok. Sedangkan dari hasil tes diketahui bahwa hasil dari pembelajaran 

dengan model Contextual Teaching and Learning (CTL) mahasiswa mendapatkan nilai 

tertinggi dengan konversi 4 atau predikat A dan nilai terendah dengan konversi 2,8 atau 

predikat C. Jika diamati dari nilai rata-rata kelas didapatkan nilai dengan konversi 3,6 

atau predikat A-. Jadi, dapat dismpulkan bahwa pembelajaran menulis surat resmi 

(lowongan pekerjaan) telah memenuhi standar kelulusan minimal.  

 

Kata kunci : Menulis surat resmi, Contextual Teaching and Learning (CTL) 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Mata kuliah dasar umum 

(MKDU) merupakan mata kuliah yang 

harus ditempuh semua mahasiswa di 

semua program studi Universitas Adi 

Buana Surabaya. Salah satu mata kuliah 

dasar umum (MKDU) adalah bahasa 

Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia ada salah satu tujuan yang 

harus dicapai mahasiswa yakni kegiatan 

menulis. Menulis merupakan salah satu 

kemampuan berbahasa yang sangat 

penting bagi mahasiswa terutama 

kemampuan menulis surat resmi 

sehingga mahasiswa diharapkan dapat 

menulis surat dengan benar sesuai 

aturan yang ada dan bahasa bahasa baku 

dalam penulisan surat resmi. Dalam 

kemampuan menulis, kemampuan 

pengungkapan gagasan harus didukung 

oleh keterampilan bahasa yang 

digunakan (Depdiknas, 2005:5). 
Menulis merupakan suatu 

keterampilan berbahasa yang digunakan 

untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan 

orang lain (Tarigan, 1986:3). Dalam 

kegiatan menulis, penulis harus terampil 

mailto:mimasardhianti@gmail.com


2 

 

memanfaatkan seni membaca karakter 

tulisan tangan (grafologi), struktur 

bahasa, dan kosakata. Keterampilan 

menulis tidak datang secara otomatis, 

melainkan harus melalui latihan dan 

praktik yang banyak dan teratur.  

Keterampilan menulis juga suatu proses, 

yaitu proses penulisan, ini berarti bahwa 

kita melakukan kegiatan dalam beberapa 

tahap, yakni tahap prapenulisan, tahap 

penulisan, dan tahap revisi. 

Dalam menulis diperlukan adanya 

suatu bentuk ekspresi gagasan yang 

berkesinambungan dan memunyai urutan 

logis dengan menggunakan kosakata dan 

tata bahasa tertentu atau kaidah 

kebahasaan yang digunakan sehingga 

dapat menggambarkan atau menyajikan 

informasi yang diekspresikan secara jelas. 

Itulah sebabnya untuk terampil menulis 

diperlukan latihan dan praktik yang terus 

menerus dan teratur. 

Menulis surat resmi menyebutkan 

bahwa surat resmi adalah surat yang 

diselenggarakan antara perusahaan 

dengan perusahaan; perusahaan dengan 

instansi pemerintah dan sebaliknya; 

perusahaan dengan perseorangan dan 

sebaliknya, instansi pemerintah dengan 

perseorangan dan sebaliknya. Setiap jenis 

tulisan memiliki tujuan yang beraneka 

ragam, yaitu memberitahukan atau 

mengajar, meyakinkan atau mendesak, 

menghibur atau menyenangkan, 

mengutarakan atau mengekspresikan 

perasaan atau emosi yang berapi-api. Bagi 

penulis yang belum berpengalaman, ada 

baiknya memerhatikan tujuan menulis 

(Tarigan, 1986:23). Menurut Kosasih dan 

Sutari (2003:11), tujuan menulis surat 

resmi adalah untuk menyampaikan 

maksud secara tertulis antara instansi 

yang satu dan yang lain atau antara 

instansi kepada perseorangan dan antara 

perseorangan kepada instansi. Soedjito 

dan Solchan (2004:14) menggolongkan 

surat lamaran, surat permohonan izin, dan 

sejenisnya yang dibuat atas nama diri 

sendiri termasuk surat pribadi 

berdasarkan isinya. Sehubungan dengan 

penjelasan di atas, surat lamaran, surat 

permohonan izin dan sejenisnya yang 

dibuat atas nama diri sendiri termasuk 

surat resmi berdasarkan sifat dan 

penggunaan ragam bahasanya yang ditulis 

dengan bahasa resmi/baku. 

Berdasarkan hasil pengamatan 

selama mengajarkan kegiatan menulis 

mahasiswa kurang memahami hakikat 

menulis. Mahasiswa  tidak mementingkan 

mutu tulisan akan tetapi lebih 

mementingkan sistematika surat resmi 

tanpa memerhatikan penggunaan 

bahasa. Maka, dibutuhkan suatu model 

pembelajaran agar dapat membantu 

mahasiswa mengatasi masalah yang 

dialami. Model yang tepat untuk 

masalah ini adalah model kontekstual. 

Model Contextual Teaching and 

Learning diharapkan dapat dijadikan 

sebagai strategi untuk meningkatkan 

kemampuan menulis mahasiswa. Model 

CTL merupakan konsep belajar yang 

membantu dosen mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata mahasiswa dan mendorong 

mahasiswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimiliki dengan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran berlangsung 

alamiah dalam bentuk kegiatan 

mahasiswa bekerja dan mengalami. 

Dosen bertugas sebagai pengarah dan 

pembimbing agar mahasiswa mencapai 

tujuannya. Ada tujuh komponen utama 

pembelajaran yang mendasari 

penerapan pembelajaran kontekstual di 

kelas. Ketujuh komponen utama itu 

adalah kontrukstivisme (contructivism), 

bertanya (questioning), menemukan 

(inquiri), masyarakat belajar (learning 

comunity), pemodelan (modeling), 

refleksi (reflection), dan penilaian 

sebenarnya (authentic assessment) 

(Nurhadi dan Senduk, 2003:31). 

Penggunaan model kontekstual dalam 

pembelajaran menulis surat resmi dapat 

dijadikan sebgai strategi untuk 

meningkatkan kemampuan menulis 
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mahasiswa agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Pembelajaran Menulis Surat 

Resmi Dengan Model Contextual 

Teaching And Learning (CTL) Mata 

Kuliah Dasar Umum (MKDU) Bahasa 

Indonesia Mahasiswa Adi Buana 

Surabaya” 

 

B. KAJIAN PUSTAKA 
Gagne dan Briggs (dalam 

Rushadi, 2007:1) mengemukakan 

pembelajaran adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu proses belajar 

mahasiswa, yang berisi serangkaian 

peristiwa yang dirancang, disusun 

sedemikian rupa untuk memengaruhi dan 

mendukung terjadinya proses belajar yang 

bersifat internal. Menurut Eggen & 

Kauchak (dalam Rushadi, 2007:1) ada 

enam ciri pembelajaran yang efektif yaitu 

1) mahasiswa menjadi pengkaji yang aktif 

terhadap lingkungannya melalui 

mengobservasi, membandingkan, 

menemukan kesamaan-kesamaan, dan 

perbedaan-perbedaan serta membentuk 

konsep dan generalisasi berdasarkan 

kesamaan-kesamaan yang ditemukan, 2) 

dosen menyediakan materi sebagai fokus 

berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran, 

3) aktivitas-aktivitas mahasiswa 

sepenuhnya didasarkan pada pengkajian, 

4) dosen secara aktif terlibat dalam 

pemberian arahan dan tuntunan kepada 

mahasiswa dalam menganalisis informasi, 

5) orientasi pembelajaran penguasaan isi 

pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berpikir, serta 6) dosen 

menggunakan teknik mengajar yang 

bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya 

mengajar dosen. Model pembelajaran 

pada dasarnya merupakan bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal 

sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh dosen. Dengan kata lain model 

pembelajaran merupakan bungkus atau 

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran. 

Menurut Winataputra (dalam 

Widodo, 2009:2), model pembelajaran 

adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematik 

dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi perancang pengajaran dan para 

dosen dalam merencanakan dan 

melaksanakan aktifitas belajar mengajar. 

Selain memerhatikan rasional teoretik, 

tujuan, dan hasil yang ingin dicapai, 

model pembelajaran memiliki lima unsur 

dasar Joyce & Weil (dalam Widodo, 

2009:4) yaitu 1) syntax, yaitu langkah-

langkah operasional pembelajaran, 2) 

social system, adalah suasana dan norma 

yang berlaku dalam pembelajaran, 3) 

principles of reaction, menggambarkan 

bagaimana seharusnya dosen 

memandang, memperlakukan, dan 

merespon mahasiswa, 4) support system, 

segala sarana, bahan, alat, atau 

lingkungan belajar yang mendukung 

pembelajaran, dan 5) instructional dan 

nurturant effects—hasil belajar yang 

diperoleh langsung berdasarkan tujuan 

yang disasar (instructional effects) dan 

hasil belajar di luar yang disasar 

(nurturant effects). 

Dari definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran 

merupakan bentuk pembelajaran yang 

tergambar dari awal sampai akhir yang 

disajikan secara khas oleh dosen, dengan 

kata lain model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan 

suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. Model pembelajaran 

memunyai makna yang lebih luas 

daripada strategi, metode, prosedur dan 

pendekatan. Dalam model pembelajaran 

mencakup strategi pembelajaran yang 

digunakan, metode yang digunakan, dan 

pendekatan pengajaran yang digunakan 

yang lebih luas dan meyeluruh.  

Menurut Sanjaya (dalam 

Sukarto, 2009:3), Contextual Teaching 

and Learning (CTL) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang 
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menekankan kepada proses keterlibatan 

mahasiswa secara penuh untuk 

menemukan materi yang dipelajari dan 

menghubungkannya dengan situasi 

kehidupan nyata sehingga mendorong 

mahasiswa dapat menerapkan dalam 

kehidupan meraka. Menurut Nurhadi 

(2003:146) pembelajaran kontekstual 

(contextual teaching and learning-CTL) 

adalah konsep belajar yang mendorong 

dosen untuk menghubungkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi 

dunia nyata mahasiswa. Pengetahuan dan 

ketermpilan mahasiswa diperoleh dari 

usaha mahasiswa mengkonstruksi sendiri 

pengetahuan dan ketermpilan baru ketika 

ia belajar. Pembelajaran kontekstual 

terjadi apabila mahasiswa menerapkan 

dan mengalami apa yang sedang 

diajarkan dengan mengacu pada masalah-

masalah dunia nyata yang berhubungan 

dengan peran dan tanggung jawab mereka 

sebagai anggota keluarga, warga negara, 

mahasiswa, dan tenaga kerja (University 

of Washington dalam Trianto, 2010:105).  

Model pembelajaran (contextual teaching 

and learning-CTL) merupakan suatu 

proses pendidikan yang holistik dan 

bertujuan memotivasi mahasiswa untuk 

memahami makna materi pelajaran yang 

dipelajarinya dengan mengkaitkan materi 

tersebut dengan konteks kehidupan 

mereka sehari-hari (konteks pribadi, 

sosial, dan kultural) sehingga mahasiswa 

memiliki pengetahuan/keterampilan yang 

secara fleksibel dapat diterapkan 

(ditransfer) dari satu 

permasalahan/konteks ke 

permasalahan/konteks lainnya.  

Johnson (dalam Widodo, 

20092007:14) menyatakan Contextual 

Teaching Learning (CTL) adalah sebuah 

sistem belajar yang didasarkan pada 

filosofi bahwa mahasiswa mampu 

menyerap pelajaran apabila mereka 

menangkap makna dalam materi 

akademis yang mereka terima, dan 

mereka menangkap makna dalam tugas-

tugas sekolah jika mereka bisa 

mengaitkan informasi baru dengan 

pengetahuan dan pengalaman yang sudah 

mereka miliki sebelumnya. Para pendidik 

yang menyetujui pandangan ilmu 

pengetahuan bahwa alam semesta itu 

hidup, tidak diam dan bahwa alam 

semesta ditopang oleh tiga prinsip 

kesalingbergantungan, diferensiasi dan 

organisai diri, seharusnya menerapkan 

pandangan dan cara berpikir baru 

mengenai pembelajaran dan pengajaran. 

Menurut Jhonson dalam (Sugianto, 

2008:153) tiga pilar dalam sistem 

Contextual Teaching Learning (CTL) 

yaitu 1) Contextual Teaching Learning 

(CTL) mencerminkan prinsip, saling 

bergantung. Kesalingbergantungan 

mewujudkan diri, misalnya ketika para 

mahasiswa bergabung untuk memecahkan 

masalah dan ketika para dosen 

mengadakan pertemuan dengan rekannya. 

Hal ini tampak jelas ketika subjek yang 

yang berbeda dihubungkan, dan ketika 

kemitraan menggabungkan sekolah 

dengan dunia bisnis dan komunitas, 2) 

Contextual Teaching Learning (CTL) 

mencerminkan prinsip diferensiasi. 

Diferensiasi menjadi nyata ketika 

mahasiswa dapat saling menghormati 

keunikan masing-masing, menghormati 

perbedaan-perbedaan, untuk menjadi 

kreatif, untuk bekerja sama, menghasilkan 

gagasan dan hasil baru yang berbeda, dan 

menyadari bahwa keragaman adalah 

tanda kemantapan dan kekuatan, 3) 

Contextual Teaching Learning (CTL) 

mencerminkan prinsip pengorganisasian 

diri. Pengorganisasian diri terlihat ketika 

para mahasiswa mencari dan menemukan 

kemampuan dan minat mereka sendiri 

yang berbeda, mendapat manfaat dari 

umpan balik, mendapatkan penilaian 

autentik, mengulas usaha-usaha mereka 

dalam tuntunan tujuan yang jelas dan 

standar yang tinggi, dan berperan serta 

dalam kegiatan-kegiatan yang berpusat 

pada mahasiswa yang membuat hati 

mereka bernyanyi. 

Menurut Doyin dan Wagiran 

(2009:12), menulis merupakan salah 

satu keterampilan berbahasa yang 
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dipergunakan dalam komunikasi secara 

tidak langsung. Keterampilan menulis 

tidak didapatkan secara alamiah, tetapi 

harus melalui proses belajar dan 

berlatih. Berdasarkan sifatnya, menulis 

juga merupakan kete-rampilan 

berbahasa yang produktif dan reseptif. 

Aktivitas menulis merupakan suatu 

bentuk manifestasi kemampuan dan 

keterampilan berbahasa yang paling 

akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa 

setelah kemampuan mendengarkan, 

berbi-cara, dan membaca 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 

2011:248). Menulis sebagai suatu 

kegiatan penyampaian pesan 

(komunikasi) dengan menggunakan 

bahasa tulis sebagai alat atau medianya. 

Sementara itu Charlie (2008:14) 

mengemukakan bahwa menulis 

merupakan suatu proses kreatif 

memindahkan gagasan ke dalam 

lambang-lambang tulisan. Berdasarkan 

pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa menulis adalah suatu bentuk 

kegiatan berkomunikasi secara tidak 

langsung untuk menyampaikan pesan 

dengan menggunakan tulisan sebagai 

medianya.  

Surat merupakan bagian yang 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat, pada era modern ini. Surat 

menjadi salah satu sarana komunikasi 

yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi secara tertulis yang dilakukan 

oleh satu pihak ke pihak lain. Informasi 

yang diberikan dapat berupa 

pemberitahuan, pernyataan, permintaan, 

atau laporan. 

Menurut Tarigan (2005:156) 

surat adalah salah satu sarana 

komunikasi tertulis untuk 

menyampaikan pesan dari satu pihak 

(orang, isntansi, atau organisasi) kepada 

pihak lain (orang, isntansi, atau 

organisasi). Keterampilan menulis mata 

kuliah bahasa Indonesia adalah menulis 

surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran 

pekerjaan merupakan surat resmi yang 

bersifat pribadi, surat ini dibuat oleh 

individu ditujukan kepada isntansi 

tertentu dengan harapan dipenuhinya 

pekerjaan yang diinginkan (Yustinah, 

2008:112). 

Penulisan surat lamaran 

pekerjaan juga tidak terlepas dari 

ketentuan-ketentuan, seperti 

penggunaan ejaan yang tepat, 

penggunaan sistematika yang benar, 

penggunaan kata, kalimat, paragraf 

yang benar. menurut Badudu (1991:34) 

ejaan adalah keseluruhan pertauran 

bagaimana melambangkan bunyi ujaran 

dan bagaimana hubungan antar 

lambang-lambang itu. Secara teknis, 

yang dimaksud ejaan adalah penulisan 

huruf, kata, dan tanda baca. Kaidah 

selanjutnya adalah kaidah bahasa. 

Bahasa yang digunakan dalam surat 

harus menggunakan bahasa yang baik 

dan benar. Bahasa yang baik adalah 

bahasa yang digunakan sesuai dengan 

norma kemasyarakatan yang berlaku, 

sedang bahasa yang benar harus sesuai 

aturan dan kaidah yang berlaku. 

Menurut Arifin (1993:9) penggunaan 

bahasa yang baik adalah yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan 

masayarakat dan sesuai dengan kaidah-

kaidah bahasa yang ada. Menurut Marjo 

(2010:224) dalam menulis surat lamaran 

pekerjaan kita harus menggunakan 

bahasa, kalimat yang sopan, jelas dan 

ringkas.  
 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu 

pendekatan umum untuk mengkaji dan 

mencari jawaban atas permasalahan 

alam penelitian. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penerapan model 

CTL dalam pembelajaran menulis resmi 

mata kuliah bahasa Indonesia. Jenis 

peneltian ini menggunakan pendekatan 

kuntitatif. Pendektan kuantitatif adalah 
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data dalam pendekatan ini berupa 

angka-angka dan analisis menggunakan 

statistik (Sugiyono, 2013:13). Teknik 

pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secara random, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitaif dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.  

Proses penelitian bersifat 

deduktif karena bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah sehingga 

dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis 

tersebut selanjutnya diuji melalui 

pengumpulan data lapangan. Untuk 

mengumpulkan data digunakan 

intrumen penelitian. Data yang telah 

terkumpul selanjutnya dianalisis secara 

kuantitatif dengan menggunakan 

statistik deskriptif. 

Dalam penelitian ini terdapat 

dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Penerapan 

pembelajaran menulis surat resmi 

dengan model contextual teaching and 

learning (CTL) sebagai variabel bebas 

(variabel x) dan hasil belajar menulis 

surat resmi dengan model contextual 

teaching and learning (CTL) sebagai 

variabel terikat (variabel y).      
Skala untuk mengukur variabel bebas 

dalam penelitian ini menggunakan Skala 

Likert, yaitu dengan menyusun 

pertanyaan atau pernyataan yang masing-

masing item diberi range skor dalam 

Skala Likert. Skala Likert digunakan 

untuk mengukur penerapan pembelajaran 

menulis surat resmi dengan model 

contextual teaching and learning 

(CTL). Dengan Skala Likert maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan (Sugiyono, 2013:86). 

Populasi dalam penilitian ini 

adalah mahasiswa angkatan 2015 

sebanyak  kelas dengan jumlah siswa 

165 orang. Sampel dalam penelitian 

yakni dengan convenience. Sampel  

dalam  bentuk  kelompok yang sudah 

terbentuk secara alamiah. Dalam 

penelitian ini terpilih satu kelas dengan 

teknik undian yang dijadikan sebagai 

sampel yaitu kelas B berjumlah 36 

mahasiswa jurusan Teknik Industri. 

Waktu penelitian akan dilaksanakan 

pada tahun ajaran 2015/2016. Kegiatan 

pembelajaran dimulai bulan September 

sampai dengan Maret 2016. Waktu 

mengajar satu kali pertemuan dengan 

mahasiswa.  Penelitian ini dilakukan di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Jurusan Pendidikan 

Matematika Universitas Adi Buana 

Surabaya. Kampus ini terletak di 

kampus II jalan Dukuh Menanggal XII 

Surabaya.   

Instrumen atau alat pengambilan 

data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah 1) Lembar angket. 

Lembar angket mahasiswa terhadap 

pembelajaran menulis berita dengan 

model contextual teaching and learning 

(CTL) menggunakan skala Likert dalam 

bentuk checklist, 2) Lembar observasi. 

Lembar observasi digunakan peneliti 

untuk mengamati dan mengisi lembar 

observasi tersebut selama kegiatan 

belajar dan mengajar berlangsung, 3) 

Lembar Tes. Tes yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa menulis 

surat resmi lowongan pekerjaan dengan 

memerhatikan ejaan yang 

disempurnakan, sistematika penulisan, 

dan penggunakan bahasa bahasa baku.  

Dalam penelitian ini, data akan 

dikumpulkan dengan teknik sebagai 

berikut. 

 

 

1. Angket 

Dalam penelitian ini responden 

diberi  instrumen angket  yang berisi  

daftar pertanyaan  yang  harus  

dijawab  atau  direspon.  Angket 
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dalam penelitian ini berjumlah tujuh 

pertanyaan.  

Tabel 3.5.1 Lembar Angket 

Pembelajaran Menulis Surat Resmi 

dengan Model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 
No. Pertanyaan Opsi Jawaban 

SS S KS TS 

1 Anda merasa 

senang 

mengikuti 

PBM bahasa 

Indonesia 

dengan 

model CTL 

    

2 Model CTL 

mudah 

diterapkan 

    

3 Pemilihan 

model CTL 

sesuai untuk 

materi 

menulis 

surat resmi 

    

4 Model CTL 

dapat 

membantu 

Anda 

menulis 

berita. 

    

5 Anda dapat 

menulis 

surat resmi 

setelah 

menerapkan 

model CTL. 

    

6 Menulis 

surat resmi 

merupakan 

salah satu 

materi yang 

sangat 

bermanfaat 

kehidupan 

sehari-hari 

    

7 Bagaimana 

menurut 

Anda? 

Apakah 

Anda setuju 

model CTL 

untuk 

pembelajara

n menulis 

surat resmi 

selanjutnya? 

    

Keterangan: 

SS : Sangat setuju,  

S : Setuju,  

KS : Kurang setuju, dan  

TS : Tidak setuju 

2. Observasi 

Data hasil observasi akan membantu 

peneliti untuk mengetahui penerapan 

menulis surat resmi dengan model 

CTL. Pengisian lembar observasi 

dilakukan observer pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Tabel 

berikut merupakan lembar observasi 

selama proses pembelajaran.  

Tabel 3.5.2 Lembar Observasi 

Pembelajaran Menulis Surat Resmi 

dengan Model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 
No. Indikator/Aspek 

yang diamati 
1 2 3 4 

 
1 
2 
3 
 

 

Kegiatan Awal 
Situasi kelas 

nyaman dan 

kondusif. 
Mahasiswa 

bersemangat 

mengikuti 

apersepsi. 
Mahasiswa 

memperhatikan 

dengan baik saat 

pengajar 

menyampaikan 

maksud dan 
tujuan 

pembelajaran. 

    

 
4 
 

 

 
5 
 
6 
 

 

 
7 

Kegiatan Inti 
Mahasiswa 

memperhatikan 

penjelasan yang 

diberikan dosen 

tentang langkah-

langkah 

pembelajaran 

menulis surat resmi 

dengan model CTL 
Mahasiswa secara 

berkelompok 

mengamati contoh 

surat resmi 

lowongan 
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pekerjaan 
Mahasiswa secara 

berkelompok 

mengajukan 

dugaan kesalahan-

kesalahan yang 

terdapat dalam 

contoh surat resmi 

lowongan 

pekerjaan 
Mahasiswa secara 

berkelompok 

mengomunikasikan 

kesalahan-kesalan 

yang terdapat 

dalam surat resmi 

lowongan 

pekerjaan dalam 

bentuk presentasi  

 
8 
9 

Penutup 
Mahasiswa dan 

dosen 

melaksanakan 

refleksi 
Mahasiswa 

menyimpak 

penjelasan dosen 

tentang materi 

pada pertemuan 

berikutnya 

    

Keterangan: 1 = Kurang Baik 

2 = Cukup Baik 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

3. Tes  

Tes yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa menulis surat resmi 

lowongan pekerjan dengan ejaan yang 

benar, sistematika yang benar, dan 

menggunakan bahasa baku. Tabel 

berikut merupakan data hasil nilai 

mahasiswa dengan menggunakan model 

CTL. 

  

Tabel 3.5.3 Lembar Penilaian 

Pembelajaran Menulis Surat Resmi 

dengan Model Contextual Teaching 

and Learning (CTL) 
No. Aspek yang 

Dinilai 

Aspek penilaian Keterangan 

1 2 3 4 

1 Penggunaan     Skala penilaian  

ejaan dan tanda 

baca yang tepat 

1 = kurang  

2 = cukup  

3 = baik  

4 = baik sekali  
 

2 Penggunaan 

pilihan kata 

yang tepat 

dalam menulis 

surat resmi 

    

3 Pengunaan 

kalimat efektif 

yang benar 

dalam menulis 

surta resmi 

    

4 Penggunaan 

sistematika 

penulisan surta 

resmi dengan 

benar 

    

 

Untuk menjawab rumusan 

masalah akan digunakan analisis 

terhadap proses kegiatan belajar-

mengajar yang meliputi hal-hal berikut. 

1) Angket 

Untuk menghitung persentase data 

angket yaitu dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

 

Keterangan:      

P = Persentase yang dicapai.  

F = Frekuensi (jawaban 

responden terhadap salah 

satu alternatif jawaban).  

 N = Jumlah responden. 

(Arikunto, 2009:32) 

 

2) Tes 

Data yang berupa hasil belajar 

mahasiswa dianalisis dengan 

berpedoman pada pencapaian indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Mahasiswa dikatakan 

tuntas dalam pembelajaran menulis 

surat resmi lowongan pekerjaan apabila 

setiap mahasiswa mendapatkan 

konversi nilai minimal 2,33 atau dengan 

predikat C atau >2,33, sesuai dengan 

kriteria penempatan Standar Ketuntasan 

minimal (SKM) oleh prodi. Teknik 

analisis ini menggunakan perhitungan 

P = F x100 

      N 
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presentase keberhasilan atau 

ketercapaian mahasiswa dalam menulis 

surat resmi lowongan pekerjaan. 

Perhitungan untuk mengetahui hasil 

belajar mahasiswa adalah  sebagai 

berikut. 

     Mean = 
   

 
 

     Keterangan: 

M          = mean (skor rata-rata) 

∑ fx      = jumlah nilai mahasiswa 

N   = jumlah responden tiap 

distrubisi 

 

 

D. HASIL ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

1. ANALISIS DATA 

Penerapan pembelajaran menulis surat 

resmi dengan model Contextual 

Teaching and Learning (CTL) 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan 

yaitu Rabu,  11 November 2015. Proses 

pembelajaran dengan model CTL 

berlangsung selama 150 menit, mulai 

pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 

09.30 WIB. Mahasiswa yang mengikuti 

pembelajaran berjumlah 36 mahasiswa. 

Pada saat itu juga penerapan 

model CTL mulai diterapkan 

mahasiswa. Mereka berkelompok sesuai 

dengan kesepakata sebelum 

pembelajaran sehingga terbentuk dua 

belas kelompok. Selama proses 

pelaksanaan pembelajaran berlangsung, 

mahasiswa terlihat sangat aktif 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 

yang terdapat dalam teks surat resmi. 

Pada saat mahasiswa 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 

yang terdapat dalam teks surat resmi 

dengan model CTL tampak mahasiswa 

dapat menemukan kesalahan-kesalahan 

tersebut meliputi kesalahan ejaan, tanda 

baca, kata, kalimat, dan sistematika 

yang tidak benar di dalam teks surat 

resmi. Setelah pembelajaran menulis 

surat resmi dengan model CTL 

mahasiswa dengan dosen melakukan 

refleksi berupa bagaimana syarat-syarat 

penulisan surat resmi yang baik dan 

benar.   

Setelah pembelajaran menulis 

surat dengan model CTL, mahasiswa 

melaksanakan tes. Tes tersebut untuk 

mengukur kemampuan mahasiswa 

tentang pemahaman syarat-syarat 

menulis surat resmi yang baik dan 

benar. Penilaian pembelajaran menulis 

surat resmi dengan model CTL terdapat 

lima aspek yang dinilai yaitu (1) ejaan 

dan tanda baca yang benar, (2) 

penggunaan piilihan kata yang tepat, (3) 

penggunaan kalimat efektif yang benar, 

(4) penggunaan sistematika penulisan 

surat resmi yang benar.  Tabel berikut 

merupakan data hasil penilaian 

mahasiswa dalam menulis surat resmi 

dengan model CTL. 

Tabel 4.1 Lembar Penilaian Mahasiswa 

Menulis Surat Resmi dengan Model CTL 

 

No 

. 

Nama 

Mahasiswa 

Aspek 

Penilaian 

Predikat 

1 2 3 4 

1 SIM 2 3 2 3 A 

2 GAUF 2 2 2 4 A 

3 LRD 1 3 3 3 A 

4 NF 2 2 1 2 C 

5 DMK 1 3 3 3 A 

6 BAP 1 2 1 4 B 

7 RD 1 3 3 3 A 

8 MVWI 1 3 2 2 B 

9 MS 1 3 1 3 B 

10 NR 2 3 1 3 A- 

11 BMH 1 4 1 2 B 

12 AH 1 3 1 4 A- 

13 MRD 2 2 3 3 A 

14 IDM 1 3 3 3 A 

15 AV 1 2 1 3 B- 

16 FVW 1 3 3 3 A 

17 DMH 1 3 1 3 B 

18 TSW 1 3 2 3 A- 

19 MRH 1 1 2 3 B- 

20 AAP 1 3 1 3 B 

21 YP 1 3 1 4 A- 
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22 SAP 1 3 1 4 A- 

23 PG 1 4 1 4 A 

24 MJ 2 3 1 3 A- 

25 YAZ 1 3 1 4 A- 

26 NRS 1 3 1 3 B 

27 AKSP 1 3 1 3 B 

28 MLH 1 3 3 3 A 

29 SSA 1 3 3 2 A- 

30 BFS 1 3 3 3 A 

31 HK 1 4 1 4 A 

32 FDA 2 3 1 3 A- 

33 RRS 2 3 1 4 A 

34 MM 3 3 1 3 A 

35 FS 2 4 1 3 A 

36 MDW 1 2 2 4 A- 

 130  

3,6 A- 
 

 

Dari tabel di atas dapat 

diketahui bahwa konversi nilai 

mahasiswa tertinggi yaitu 4 atau dengan 

predikat A. Sedangkan nilai rata-rata 

kelas yakni konversi nilai 3,6 atau 

dengan predikat A-. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

menulis surat resmi (lowongan 

pekerjaan)  telah memenuhi standar 

kelulusan minimal. 

Peneliti juga menggunakan 

angket untuk mengetahui respon 

mahasiswa tentang pembelajaran 

menulis surat resmi dengan model CTL. 

Angket diberikan pada masing-masing 

mahasiswa setelah proses pembelajaran 

berlangsung. Angket yang diberikan 

merupakan angket tertutup yang berisi 

tujuh pertanyaan. 

 

Tabel 4.2 Angket Penerapan 

Pembelajaran Menulis Surat Resmi  

dengan Model CTL 
No. Pertanyaan Opsi Jawaban 

SS S KS TS 

1 Anda merasa senang 

mengikuti PBM bahasa 

Indonesia dengan model 

CTL 

33 3 - - 

2 Model CTL mudah 

diterapkan 

34 1 - - 

3 Pemilihan model CTL 

sesuai untuk materi 

menulis surat resmi 

25 11 - - 

4 Model CTL dapat 

membantu Anda menulis 

surat resmi. 

30 3 - - 

5 Anda dapat menulis surat 

resmi setelah 

menerapkan model CTL. 

32 4 - - 

6 Menulis surat resmi 

merupakan salah satu 

materi yang sangat 

bermanfaat kehidupan 

sehari-hari 

35 1 - - 

7 Bagaimana menurut 

Anda? Apakah 

Anda setuju model CTL 

untuk 

pembelajaran menulis 

surat resmi selanjutnya? 

29 7 - - 

Data hasil observasi juga 

membantu peneliti untuk 

mengetahui penerapan pembelajaran 

menulis surta resmi dengan model 

CTL. Pengisian lembar observasi 

dilakukan observer pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Tabel 

berikut merupakan hasil observasi 

selama proses pembelajaran di kelas 

dengan menggunakan model CTL. 

Tabel 4.3 Lembar Observasi 

Penerapan Pembelajaran Menulis 

Resmi dengan Model CTL 
No. Indikator/Asp

ek yang 

diamati 

1 2 3 4 

 
1 
2 
3 
 

 

Kegiatan 

Awal 
Situasi kelas 

nyaman dan 

kondusif. 
Mahasiswa 

bersemangat 

mengikuti 

apersepsi. 
Mahasiswa 

memperhatika

n dengan baik 

saat pengajar 

menyampaikan 

maksud dan 
tujuan 

pembelajaran. 

   
√ 
√ 
 

 

 

 

 
√ 
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4 
 

 

 
5 
 
6 
 

 
7 

Kegiatan Inti 
Mahasiswa 

memperhatika

n penjelasan 

yang diberikan 

dosen tentang 

langkah-

langkah 

pembelajaran 

menulis surat 

resmi dengan 

model CTL 
Mahasiswa 

secara 

berkelompok 

mengamati 

contoh surat 

resmi 

lowongan 

pekerjaan 
Mahasiswa 

secara 

berkelompok 

mengajukan 

dugaan 

kesalahan-

kesalahn yang 

terdapat dalam 

contoh surat 

resmi 

lowongan 

pekerjaan 
Mahasiswa 

secara 

berkelompok 

mengomunikas

ikan 

kesalahan-

kesalahan yang 

terdapat dalam 

surat resmi 

lowongan 

pekerjaan 

dalam bentuk 

presentasi  

  

 

 

 

 
√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
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9 

Penutup 
Mahasiswa 

dan dosen 

melakukan 

refleksi 

pembelajaran 

menulis surat 

   

 

 

 
√ 
 
√ 

resmi dengan 

model CTL 
Mahasiswa 

menyimak 

penjelasan 

dosen tentang 

materi pada 

pertemuan 

selanjutnya 

Keterangan: 1 = Kurang Baik 

 2 = Cukup Baik 

3 = Baik 

4 = Sangat Baik 

 

2 PEMBAHASAN 

Berdasarkan pada penelitian 

penerapan pembelajaran menulis surta 

resmi dengan model CTL, peneliti 

mendapati beberapa temuan pada 

penelitian tersebut. Temuan yang 

pertama yaitu dengan adanya penerapan 

pembelajaran menulis surat resmi 

dengan model CTL, secara 

berkelompok mahasiswa dapat 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 

yang terdapat dalm teks surat resmi 

secara bersama-sama. Selain itu model 

pembelajaran CTL merupakan salah 

satu model pembelajaran yang dapat 

membantu mahasiswa dalam 

menyelesaikan permasalahan seperti 

halnya dalam mata kuliah bahasa 

Indonesia.  

Pada saat proses pembelajaran 

dengan menggunakan model CTL 

mahasiswa terlihat sangat tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran. Para 

mahasiswa sangat antusias 

mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 

yang terdapat dalam teks usrta resmi 

dengan model CTL. Model CTL 

merupakan model pembelajaran 

kontekstual yang mengedepan lima 

komponen yakni ) pembelajaran 

merupakan proses pengaktifan 

pengetahuan yang sudah ada (activating 

knowledge), 2) pembelajaran untuk 

memperoleh dan menambah pengetahuan 

baru (acquiring knowledge), 3) 



12 

 

Pemahaman pengetahuan (understanding 

knowledge), 4) mempraktikan 

pengetrahuan dan pengalaman tersebut 

(applying knomledge), 5) melakukan 

refleksi (reflecting knowledge). Model 

CTL menekankan pada proses 

keterlibatan mahasiswa untuk 

menemukan materi yang dipelajarinya 

dan menghubungkan serta 

menerapkannya dalam kehidupan 

mereka. Dengan demikian, peran 

mahasiswa dalam pembelajaran CTL 

adalah sebagai subjek pembelajar yang 

menemukan dan membangun sendiri 

konsep-konsep yang dipelajarinya. 

Belajar bukanlah menghafal dan 

mengingat fakta-fakta, tetapi belajar 

adalah upaya untuk mengoptimalkan 

potensi mahasiswa baik aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor.  

Dalam proses pembelajaran 

menggunakan model CTL  ini 

mahasiswa mendapatkan manfaat yakni 

a) memberikan kesempatan pada 

mahasiswa untuk dapat maju terus 

sesuai dengan potensi yang dimiliki 

sisiwa sehingga mahasiswa terlibat aktif 

dalam PBM, b) mahasiswa dapat 

berfikir kritis dan kreatif dalam 

mengumpulkan data, memahami suatu 

isu dan memecahkan masalah, c) 

menyadarkan mahasiswa tentang apa 

yang mereka pelajari, d) pemilihan 

informasi berdasarkan kebutuhan 

mahasiswa tidak ditentukan oleh guru, 

e) pembelajaran lebih menyenangkan 

dan tidak membosankan, f) membantu 

mahasiwa bekerja dengan efektif dalam 

kelompok, g) terbentuk sikap kerja 

sama yang baik antar individu maupun 

kelompok. 

Data dari hasil penilaian 

kemampuan berbicara mahasiswa 

diketahui sebanyak 97,6% mahasiswa 

memenuhi standar kelulusan minimal, 

dan 2,3% mahasiswa tidak memenuhi 

standar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan 

pembelajaran menulis surat resmi 

dengan model CTL telah memenuhi 

standar kelulusan minimal. 

 

E. SIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1) Penerapan pembelajaran menulis 

surat resmi dengan model CTL 

mahasiswa Teknik Industri, kelas B 

angkatan 2015 dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa dapat mengikuti 

pembelajaran menulis surta resmi 

dengan benar. Hal tersebut tampak 

dalam hasil angket yang telah 

dibagikan. Rata-rata jawaban yang 

diberikan mahasiswa bahwa model 

CTL dapat membantu mereka untuk 

mengatasi permasalahan sehingga 

dalam kehidupan sehari-hari mereka 

dapat menulis surat resmi dengan 

kaidah yang benar. 

2) Hasil belajar mahasiswa menulis 

surat resmi dengan model CTL 

mahasiswa Teknik Industri, kelas B 

angkatan 2015 berdasarkan konversi 

nilai mahasiswa tertinggi yaitu 4 atau 

dengan predikat A dan yang terendah 

2, 8 dengan predikat C. Sedangkan 

nilai rata-rata kelas yakni konversi 

nilai 3,6 atau dengan predikat A-. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran menulis surat 

resmi (lowongan pekerjaan)  telah 

memenuhi standar kelulusan 

minimal. 
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