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ABSTRAK 

 

Tegoeh Soekasno, 11PSC01382 “PEMBELAJARAN MENULIS SURAT” 

(Studi Kasus pada Siswa Kelas V Semester I SD Negeri  01 Sewurejo, 

Mojogedang, Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013). Tesis. Program 

Pascasarjana, Universitas Widya Dharma Klaten. 2015. 

Salah satu ragam keterampilan siswa menulis yang diajarkan di Sekolah 

Dasar adalah menulis surat. Akan tetapi keterampilan menulis siswa yang masih 

kurang dan sering menjadi permasalahan sampai saat ini. Penelitian ini 

difokuskan pada permasalahan pembelajaran menulis surat pada anak kelas V 

Sekolah Dasar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

pelaksanaan pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V semester I SD Negeri 

01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 yang 

berkaitan dengan aktivitas guru, siswa, pemilihan materi, metode, media, dan 

evaluasi? (2) Mengapa pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V semester I 

SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan masih ada hal-hal 

yang kurang memadai?. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan 

pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V semester I SD Negeri 01 

Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 yang berkaitan 

dengan aktivitas guru, siswa, pemilihan materi, metode, media, dan evaluasi (2) 

Untuk mengetahui penyebab pembelajaran menulis surat siswa kelas V semester I 

SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan masih ada hal-hal 

yang kurang memadai. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

aktifitas pembelajaran kooperatif, informan dari guru dan siswa, serta sumber 

dokumen. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan simak catat. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan 

pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V Semester I SD Negeri 01 

Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 sebagai berikut: 

(a) guru membuat silabus, promes, dan RPP, (b) guru di awal pembelajaran 

menginformasikan mata pembelajaran Bahasa Indonesia, (c) guru melakukan 

apersepsi, (d) siswa antusias mengikuti pembelajaran, (e) guru memilih materi 

sesuai tujuan pembelajaran, (f) menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas, (g) menggunakan media papan tulis dan contoh surat, (h) guru 

melakukan evaluasi. (2) Hal tersebut terjadi karena: (a) silabus, promes, dan RPP 

sebagai persiapan pembelajaran, (b) informasi untuk menarik perhatian siswa, (c) 

memberi penguatan, (d) siswa ingin bisa membuat surat, (e) guru membawa siswa 

sesuai tujuan pembelajaran, (f) membantu siswa agar tidak mengalami kesulitan, 

(g) media sebagai alat bantu, (h) evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa 

menulis surat.   
  

Kata kunci : Pembelajaran, Menulis, Surat, Siswa SD. 
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ABSTRACT 

 

Tegoeh Soekasno, 11PSC01382 “The Learning of  Writing Letter” (Case 

Study on Fifth Grade Student on The First Semester of  SD Negeri 01 Sewurejo 

Mojogedang, Karanganyar 2012/2013). Thesis. Postgraduate Program, Widya 

Dharma University, Klaten. 2015. 

One kind of student’s writing skill which are taught in Elementary School is 

writing letter. However the less of Student’s writing skill often can be a serious 

problem in this time. This research focused on the problem of the learning of 

writing letter on the fifth grade elementary students. The problem statements of 

this research are: (1) How does the implementation of the learning of writing 

letter on the fifth grade students of SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, 

Karanganyar in 2012/2013 which integrated with teacher activity, student, 

material choosement, the method, media, and evaluation? (2) Why does the 

learning of writing letter on the fifth grade students of SD Negeri 01 Sewurejo 

occur as when the researcher conduct observation still has unsuit things? 

The objectives of this research are: (1) to know the implementation of 

learning writing letter on the fifth grade students of SD Negeri 01 Sewurejo, 

Mojogedang, Karanganyar in 2012/2013 academic year which integrated with 

teacher activity, student, material choosement, the method, media and evaluation  

(2) to know the cause of the learning of writing letter on the fifth grade students in 

SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar when the researcher 

conducted observation which still has unsuit things. 

The research methodologies which are used in this research are qualitative 

approachment method and the data sources which are used in this research are 

cooperative learning activity, informant from teacher and students and document 

source. The techniques of collecting datas are observation, interview and note 

taking. 

Based on the data analysis result, it can be conclude that: (1) The 

implementation of learning of writing letter on the fifth grade students of SD 

Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar 2012/2013, as follows: (a) the 

techer makes silabus, promes and the planning of learning implementation (RPP), 

(b) at the first time teacher informs about Bahasa Indonesia (c) the teacher 

conducts apperception (d) the students antutiate in learning, (e) the teacher 

chooses the material according to the objective of learning, (f) uses speechs 

method,ask and answer,and gives task, (g) uses media such as:whiteboard and 

letter example, (h) the teacher conducts evaluation. (2) Those can be happened 

because: (a) Silabus, promes and the planning of learning implementation (RPP) 

are the preparing of learning, (b) the information to attract student’s attention, (c) 

gives an emphasizing, (d) the students want to be able to make letter, (e) the 

teacher guides the student according to the objective of learning, (f) guides the 

student so that they do’t feel difficulty, (g) media as a support tool, (h) evaluation 

to know the ability of students in writing letter. 

 

Keywords: Learning, Writing, Letter, Students 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menulis merupakan salah satu dari empat keterampilan berbahasa yang 

dipelajari oleh siswa, selain keterampilan menyimak, berbicara, dan membaca di 

sekolah. Siswa diharapkan mampu menguasai keterampilan menulis sesuai 

tuntutan yang ada dalam kurikulum. Keterampilan menulis siswa yang masih 

kurang, sering menjadi permasalahan sampai saat ini. Pernyataan tersebut 

sangatlah wajar, karena penguasaan keterampilan menulis tidak secara instan 

diperoleh seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarigan (1994 : 4) bahwa 

keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui 

latihan dan praktek yang banyak dan teratur. 

Menurut Alwasilah (2005: 43), bahwa siswa tidak akan menjadi penulis 

yang baik jika hanya dijejali oleh banyaknya teori menulis saja. Memberikan teori 

kepada siswa memang mudah, dibandingkan memberikan praktek-praktek 

menulis. Teori bisa diberikan pada siswa di akhir pembelajarannya. Padahal, yang 

paling banyak dibutuhkan adalah berlatih menulis, karena menulis membutuhkan 

latihan yang banyak dan terprogram. 

Dewasa ini, alat komunikasi semakin canggih, seperti munculnya 

telepon, televisi, radio, mesin faksimili, bahkan e-mail dan internet. Salah satu dari 

alat-alat komunikasi tersebut yang sering digunakan oleh banyak orang yaitu 

telepon. Telepon dianggap lebih menjadi alat komunikasi jarak jauh yang lebih 

1 
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efektif dan efisien dibandingkan dengan cara berkirim surat. Dengan 

menggunakan telepon seseorang bisa berkomunikasi secara lisan dan langsung 

kepada objek yang dituju. Berbeda dengan pendapat Soedjito dan Solchan 

(2004:1) bahwa dibandingkan dengan alat komunikasi lisan, surat mempunyai 

kelebihan-kelebihan, apa yang dikomunikasikan kepada pihak lain secara tertulis, 

misalnya berupa pengumuman, pemberitahuan, keterangan, dan sebagainya akan 

sampai pada alamat yang dituju sesuai dengan sumber aslinya. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa salah satu fungsi surat sebagai media komunikasi jarak jauh 

kini sudah tergeser posisinya  oleh alat komunikasi canggih salah satunya telepon. 

Kondisi di atas bisa saja berdampak negatif bagi siswa dalam 

kemampuan menulis surat, khsususnya surat undangan resmi misalnya surat dinas 

surat undangan ulang tahun dan lainnya. Padahal kemampuan menulis surat 

undangan sangat penting dikuasai oleh siswa, karena untuk menunjang mereka 

dalam kegiatan organisasi di sekolah. Dalam menulis surat permohonan atau 

undangan, terkadang siswa sendiri masih ragu apakah surat yang dibuat sudah 

menyampaikan gagasan, maksud, tujuan, kalimat yang efektif, dan ejaan yang 

benar atau belum. 

Kosasih (2009: 11) menjelaskan bahwa, surat dinas berfungsi sebagai 

media komunikasi suatu lembaga. Dengan surat tersebut suatu lembaga 

mengemukakan ide, pesan, harapan atau hal-hal lain kepada pihak lain. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi surat memiliki kesamaan dengan 

media-media komunikasi lainnya. Maka dari itu, keterampilan menulis surat dinas 

perlu ditanamkan kepada siswa sejak di bangku sekolah, karena manfaatnya terasa 
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apabila mereka sudah memasuki dunia kerja khususnya dalam suatu lembaga. 

Berkomunikasi dengan surat ternyata tidaklah mudah, khususnya untuk 

kepentingan formal. Penulisannya dituntut untuk dapat menyajikan pesannya 

dalam bahasa yang logis, jelas, singkat, dan sistematis, serta dalam format yang 

sesuai ( Suparno dan Yunus: 2006: 65). 

Alwasilah (2005: 44), menjelaskan bahwa kelas besar merupakan salah 

satu kendala bagi guru. Kondisi tersebut mengakibatkan guru menjadi enggan 

memeriksa tulisan siswa yang banyak  dalam waktu yang singkat. Melihat 

kenyataan tersebut, guru perlu mencari suatu metode pembelajaran yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. Guru bisa melatih dan memberdayakan siswa 

melalui teknik-teknik dalam pembelajaran menulis surat dinas. Sistem yang tepat 

adalah suatu solusi untuk membantu kesulitan guru mengatur jumlah siswa yang 

banyak. Agar siswa dapat menulis  surat dinas dengan baik, maka diperlukan 

sebuah proses pembelajaran  yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

dapat didukung dengan berbagai cara seperti pemilihan metode, teknik, atau 

media yang digunakan oleh guru.  

Dalam rangka untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya 

pengembangan pembelajaran menulis surat di SD Negeri 01 Sewurejo 

Mojogedang Karanganyar, maka perlu diadakan  penelitian mengenai  

pelaksanaan proses pembelajaran menulis surat tersebut. Peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh lagi tentang bagaimana pelaksanaan serta kelemahan-

kelemahan pembelajaran/pengajaran bahasa Indonesia melalui penelitian 

naturalistik.  
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk 

meneliti pelaksanaan pembelajaran menulis surat. Dengan demikian penulis 

merumuskan penelitian ini dengan judul : “Pembelajaran Menulis Surat Pada 

Siswa Kelas V Semester I Sekolah Dasar Negeri 01 Sewurejo Mojogedang 

Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Dari uraian latar belakang penelitian tersebut, dapat diidentifikasikan 

permasalahan yang terkait dengan pengembangan menulis surat di SD Negeri 01 

Sewurejo Mojogedang Karanganyar sebagai berikut:  

1. Keterampilan menulis surat pada siswa kelas V Semester I SD Negeri 01 

Sewurejo Mojogedang Karanganyar masih relatif rendah 

2. Siswa kurang menangkap ide-ide atau gagasan terkait materi penulisan surat  

3. Kurangnya latihan dalam pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V   

Semester I SD Negeri 01 Sewurejo Mojogedang Karanganyar 

4. Minimnya media pendukung atau sarana prasarana di kelas V Semester I SD 

Negeri 01 Sewurejo Mojogedang Karanganyar yang mendukung proses 

pembelajaran menulis surat sehingga kurang dapat menghasilkan prestasi 

yang optimal. 
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C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran menulis surat yang ada 

pada siswa kelas V Semester I SD Negeri 01 Sewurejo Mojogedang Karanganyar 

sangatlah komplek. Mengacu pada identifikasi nomor (1) Ketrampilan menulis 

surat pada siswa kelas V Semester I SD Negeri 01 Sewurejo Mojogedang 

Karanganyar masih rendah, dan nomor (5) Minimnya media pendukung atau 

sarana prasarana di kelas V Semester I SD Negeri 01 Sewurejo Mojogedang 

Karanganyar yang mendukung proses pembelajaran menulis surat sehingga 

kurang dapat menghasilkan prestasi yang optimal. 

Agar dalam pembahasan penelitian ini dapat fokus dan  terarah, penulis 

tidak menganalisis secara keseluruhan hanya mengambil dua hal, yaitu : 

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis surat yang ada pada siswa kelas V Semester 

I SD Negeri 01 Sewurejo Mojogedang Karanganyar dan hambatan apa yang 

terjadi dalam proses pembelajaran menulis surat yang ada pada siswa kelas V 

Semester I SD Negeri 01 Sewurejo Mojogedang Karanganyar Tahun Pelajaran 

2012/2013 yang berkaitan dengan aktivitas guru, siswa, pemilihan materi, 

metode, media, dan evaluasi. 

2. Kemampuan guru dalam pembelajaran sudah mempersiapkan RPP dengan 

baik, memilih materi sesuai dengan perkembangan siswa, menggunakan 

metode pendekatan proses, ceramah, tanya jawab namun masih perlu inovatif, 

media pembelajaran sangat minim. Ini banyak yang perlu diperhatikan agar 

pembelajaran menulis surat hasilnya sesuai yang diharapkan. 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V 

semester I SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 

2012/2013 yang berkaitan dengan aktivitas guru, siswa, pemilihan materi, 

metode, media, dan evaluasi? 

2. Mengapa pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V semester I                 

SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013 

berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan pengamatan masih ada hal-

hal yang kurang memadai?. 

 

E. Tujuan penelitian  

Bredasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis surat pada siswa           

kelas V semester I SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui penyebab pembelajaran menulis surat siswa kelas V 

semester I SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar tahun 

pelajaran 2012/2013 berlangsung seperti pada saat peneliti melakukan 

pengamatan. 
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F. Manfaat penelitian 

1. Bagi Guru 

Sebagai bahan masukan bagi  guru bahasa Indonesia khususnya dalam 

mengembangkan materi menulis surat secara benar yang meliputi pelaksanaan, 

kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi, serta strategi apa diterapkan dan sebagai 

acuan untuk memotivasi sehingga mampu  menciptakan suasana  pembelajaran 

menulis surat serta sebagai acauan untuk mendorong pada perbaikan proses 

pembelajaran yang selanjutnya 

2. Bagi Siswa 

Memberikan motivasi bagi siswa agar mereka lebih aktif dalam mengikuti 

proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis surat. 

3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan terkait dengan pengembangan 

proses belajar menulis, diantaranya yang menyangkut penyediaan media 

pembelajaran dan buku-buku bacaan yang memadai, serta mengevaluasi 

pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya menulis surat serta 

memutuskan suatu pola pembelajaran Bahasa Indonesia yang tepat bagi siswa di 

SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan data-data yang ditemukan dan telah dianalisis pada 

pembahasan, maka dua permasalahan yang dihadapi sudah dapat dipecahkan. 

Permasalahan yang telah terpecahkan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V semester I SD 

Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 

yang berkaitan dengan aktivitas guru, siswa, pemilihan materi, metode, 

media, dan evaluasi adalah sebagai berikut: (a) guru membuat silabus, 

promes, dan RPP, (b) guru di awal pembelajaran menginformasikan mata 

pelajaran  Bahasa Indonesia, (c) guru melakukan apersepsi, (d) siswa antusias 

mengikuti pembelajaran, (e) guru memilih materi sesuai tujuan pembelajaran, 

(f) menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas, (g) 

menggunakan media papan tulis dan contoh surat, (h) guru melakukan 

evaluasi. 

2. Penyebab pelaksanaan pembelajaran menulis surat pada siswa kelas V 

semester I SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, Karanganyar Tahun 

Pelajaran 2012/2013 berlangsung saat peneliti melakukan pengamatan adalah 

karena : (a) silabus, promes dan RPP dibuat sebagai persiapan pembelajaran, 

(b) informasi untuk menarik perhatian siswa, (c) memberi penguatan, (d) 

siswa ingin bisa membuat surat, (e) guru membawa siswa sesuai tujuan 
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pembelajaran, (f) membantu siswa agar tidak mengalami kesulitan, (g) media 

sebagai alat bantu, (h) evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa menulis 

surat. 

 

B. Implikasi 

Simpulan yang telah dipaparkan di atas mempunyai sejumlah implikasi 

yang penting terhadap upaya mengoptimalkan kualitas pembelajaran menulis 

surat. Implikasi-implikasi secara perinci diantaranya sebagai berikut: 

1. Dengan ditingkatkannya faktor pendorong dan ditekannya faktor penghambat, 

secara teoretis penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

acuan dalam pengembangan pelaksanaan pembelajaran menulis surat 

berikutnya. 

2. Dengan kemampuan menulis dapat berfungsi untuk menuangkan buah ide, 

gagasan dengan menggunakan rangkaian bahasa tulis yang baik dan benar. 

3. Dengan penerapan metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

dapat membuat suasana kelas menjadi hidup sehingga proses pembelajaran 

tidak akan membosankan. 

4. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan umpan baik sangat 

diperlukan agar terjadi proses komunikasi yang baik antara murid dan guru. 

5. Materi pembelajaran yang lengkap dapat mempengaruhi pemahaman siswa. 

Materi menulis surat yang diberikan guru sangat diperlukan siswa untuk 

menambah refferensi sehingga kemampuan dalam kompetensi menulis surat 

menjadi lebih meningkat. 
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6. Menulis surat tidak sulit lagi bagi siswa kelas V, dapat dijadikan momentum 

untuk menindaklanjuti penyelesaian secara focus pada kompetensi dasar 

berikutnya. 

7. Penerapan metode yang berfariasi sangat diperlukan dalam proses belajar - 

mengajar, agar siswa tidak tumbuh rasa bosan di dalam mengikuti pelajaran 

Bahasa Indonesia. Dengan demikian proses belajar mengajar tidak sekedar 

memindahkan pengetahuan kepada siswa. Alternative yang dapat 

dipertimbangkan bagi para guru adalah senantiasa mencoba menggunakan 

berbagai metode yang dianggap tepat sesuai kondisi dan latar belakang siswa 

maupun kemampuan guru. Metode penugasan kelompok maupun mandiri, 

diskusi merupakan metode alternatif yang dapat dilakukan oleh guru. 

8. Pembelajaran menulis surat bagi kelas V SD Negeri 01 Sewurejo, Mojogedang, 

Karanganyar dapat disamaratakan dengan materi-materi lainnya pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

9. Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini sangat pesat. Hal ini harus 

ditanggapi oleh dunia pendidikan, oleh karena itu penelitian ini diharapkan 

mampu merangsang dan memberikan inspirasi bagi penelitian lebih lanjut. 

10. Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan salah satu acuan untuk 

menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran menulis surat berikutnya. 
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C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah disajikan di depan, 

dapat dikemukakan beberapa saran untuk meningkatkan pelaksanaan proses 

pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun saran-saran dalam 

laporan ini adalah : 

1. Kepada Guru 

a. Agar pelaksanaan pembelajaran menulis surat dapat berkembang dengan 

baik dan benar, guru bahasa Indonesia hendaknya selalu melakukan 

inovasi pembelajaran secara terus menerus melalui pelatihan dan perbaikan 

persiapan pengajaran serta mengikuti perkembangan teknologi 

pembelajaran. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun hendaknya 

dilaksanakan dengan baik, agar tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 

dapat tercapai. 

c. Agar senantiasa memperhatikan karakter dan psikologis siswa sehingga 

guru dapat menentukan strategi dan  metode mengajar  yang tepat dan 

efisien. Perhatian guru kepada siswa agar menyeluruh tidak hanya tertuju 

hanya salah satu siswa saja. 

d. Guru hendaknya dapat memancing kreativitas siswa, sehingga bakat dan 

minat siswa yang berhubungan dengan menulis surat dapat disalurkan 

dengan baik. 

e. Agar dalam mengadakan evaluasi akhir pembelajaran hendaknya 

dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan, sehingga waktu tidak tersita 
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ceramah. 

f. Agar memanfaatkan sumber belajar dengan efektif dan efisien sehingga 

proses pembelajaran dapat lebih bermakna dan dapat meningkatkan hasil 

belajar secara maksimal. 

2. Kepada siswa 

Agar senantiasa meningkatkan motivasi dan minat belajarnya sehingga 

belajar akan lebih mudah. Biasakanlah membuat kabar atau berita melalui 

surat, tidak sekedar sms. Setiap tidak masuk sekolah hendaknya membuat surat 

     ijin tidak masuk sekolah. Anak usia SD dilarang membawa hp ke sekolah 

3. Kepada sekolah 

a. Agar senantiasa memperhatikan kebutuhan guru khususnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran, dengan cara memfasilitasi kegiatan-kegiatan 

yang dapat menunjang profesionalitas guru.  

b. Hendaknya sekolah membuka kegiatan ekstra kurikuler yang dapat 

menunjang keterampilan menulis surat. 

c. Hendaknya sekolah secara berkala mennyelenggarakan lomba membuat 

menulis surat. 

d. Hendaknya sekolah mengadakan sudut dokumentasi untuk memajang hasil 

karya siswa. 
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