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Materi surat dalam  kurikulum 2013 edisi revisi terbagi menjadi surat pribadi 

dan surat resmi atau sering dikenal dengan surat dinas. 

Lebih jelasnya, kompetensi dasar mengenai surat pribadi dan surat dinas dituangkan 

dalam KD nomor 3.14 yaitu “Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat 

pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar” dan KD nomor 4.14  yaitu 

“Menulis surat (surat pribadi dan dinas) untuk kepentingan resmi dengan 

memperhatikan struktur teks, kebahasaan dan isi”. Artinya siswa harus mampu 

menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas serta mampu 

menulis surat pribadi dan surat dinas. 

            Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keefektifan model pembelajaran 

Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)   dalam pembelajaran 

menelaah unsur-unsur, kebahasaan dan menulis surat pribadi dan surat dinas 

eksperimen pada siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jatiwaras tahun ajaran 2017/2018. 

           Metode penelitian yang penulis gunakan adalah eksperimen sungguhan.Teknik 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara, 

dan teknik tes dengan sumber data siswa kelas VII SMP Negeri 1 Jatiwaras tahun 

ajaran2017/2018. 

             Nilai rata-rata pascates untuk kelas eksperimen yaitu kelas VII A mencapai 

nilai 85,36 untuk kemampuan menelaah unsur-unsur dan kebahasan surat pribadi, 

nilai 77,68 untuk kemampuan menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat dinas, nilai 

94 untuk kemampuan menulis surat pribadi dan untuk kemampuan menulis surat 

dinas mencapai nilai 71,78, sedangkan untuk kelas  kontrol di kelas VII C mencapai 

nilai 81,86 untuk kemampuan menelaah unsur-unsur surat pribadi, nilai 74,95 untuk 

menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat dinas, nilai 81,86 untuk kemampuan 

menulis surat pribadi dan untk kemampuan menulis surat dinas menvapai nilai 70,86. 

Data nilai kedua kelompok dihitung secara statistik, diperoleh hasil  W-hitung (0) < 

W-daftar (49). Artinya terdapat perbedaan yang sinigfikan antara kelompok siswa 

yang menggunakan model pembelajaran Cooperative Integrated Reading and 

Composition (CIRC) efektif dalam pembelajaran menelaah unsur-unsur, kebahasaan 

dan menulis surat pribadi dan surat dinas kegiatan pada siswa kelas VII SMP Negeri 

1 Jatiwaras tahun ajaran 2017/2018. 

 


