
 
 

RINGKASAN SKRIPSI 

Skripsi ini berjudul: Peningkatan Kemampuan Menulis Surat Lamaran 

Pekerjaan dengan Menggunakan Metode Two Stay Two Stray Pada Siswa Kelas XII 

IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

metode two stay two stray dapat meningkatkan kemampuan menulis surat lamaran 

pekerjaan pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang. Sub masalah 

dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses pembelajaran menggunakan 

metode Two Stay Two Stray dalam meningkatkan kemampuan menulis surat lamaran 

pekerjaan pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang, 2) Bagaimanakah 

hasil menulis surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan metode two stay two 

stray pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

bentuk penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua 

tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 3 Bengkayang. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 berjumlah 36 orang yang 

terdiri dari 14 laki-laki dan 22 perempuan.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung 

dengan menggunakan panduan observasi, teknik pengukuran dengan menggunakan 

tes, teknik komunikasi langsung dengan menggunakan panduan wawancara, dan 

teknik studi dokumenter dengan menggunakan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara umum dapat disimpulkan 

bahwa metode two stay two stray dapat meningkatkan kemampuan menulis surat 

lamaran pekerjaan pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang. Secara 

khusus dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Proses pembelajaran menggunakan 

metode Two Stay Two Stray dalam meningkatkan kemampuan menulis surat lamaran 

pekerjaan pada siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang, 2) Hasil menulis 

surat lamaran pekerjaan dengan menggunakan metode two stay two stray pada siswa 

kelas XII IPS 1 SMA Negeri 3 Bengkayang mengalami peningkatan. Peningkatan 

kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan dapat dilihat pada peningkatan poin 

yang diperoleh dari selisih nilai rata-rata kelas hasil tes kemampuan menulis surat 

lamaran pekerjaan pratindakan, siklus I, dan siklus II. Peningkatan kemampuan 

menulis surat lamaran pekerjaan yang pertama sebesar 6,28 poin diperoleh dari 

selisih nilai rata-rata kelas tes kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan 

pratindakan sebesar 64,14 dengan nilai rata-rata kelas tes kemampuan menulis surat 

lamaran pekerjaan siklus I sebesar 70,42. Peningkatan kemampuan menulis surat 

lamaran pekerjaan yang kedua sebesar 9,83 poin diperoleh dari selisih nilai rata-rata 

kelas tes kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan siklus I sebesar 70,42 dan nilai 

rata-rata kelas tes kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan siklus II sebesar 

80,25.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 1) Untuk siswa, kemampuan menulis surat lamaran pekerjaan yang sudah 

baik, yang telah dicapai harus dipertahankan dan dikembangkan terus, 2) Untuk guru 



 
 

mata pelajaran bahasa Indonesia, disarankan untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran menulis surat lamaran 

pekerjaan. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran menulis 

surat lamaran pekerjaan adalah metode two stay two stray. Pembelajaran dengan 

menggunakan metode two stay two stray dapat lebih meningkatkan antusiasme siswa 

dalam melakukan diskusi, sehingga dapat menciptakan suasana diskusi yang aktif dan 

menyenangkan bagi siswa, 3) Untuk peneliti lain yang tertarik meneliti dengan 

menggunakan metode two stay two stray, penelitian lebih lanjut tentang metode two 

stay two stray ini masih perlu dilakukan, terutama pada pembelajaran menulis yang 

lain. Selain itu, penggunaan metode two stay two stray ini bisa divariasikan dengan 

disesuaikan kondisi siswa sehingga siswa bisa benar-benar menikmati pembelajaran 

menulis dan pembelajaran tidak akan kaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




