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SILABUS MATA KEGIATAN KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI 

PERKANTORAN 

 

Standar Kompetensi : Menangani Penggandaan Dokumen 

Kompetensi Dasar: 

1. Menentukan sistem kearsipan   

2. Menentukan kebutuhan alat dan bahan kearsipan  

3. Mengimplementasikan sistem kearsipan  

4. Memelihara sistem kearsipan. 

Kompetensi dasar yang dikembangkan untuk RPP: Menangani Penggandaan Dokumen   
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A. SILABUS 

 

 

Nama Sekolah :  SMK Negeri 1 Adijaya Rayaagung 

Mata Pelajaran  :  Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

Program Keahlian :  Administrasi  Perkantoran 

Kls/ Semester  :  XI / I  

Standar kompetensi :  Menangani Penggandaan Dokumen 

Alokasi Waktu :  4 x 45 menit 

 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran 

Indikator Pencapaian  

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

 Waktu 

Sumber  

Belajar  Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

Melakukan 

Penggandaan 

Dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klasifikasi dan pengkodean 

dokumen 

2. Menyimpan dokumen 

dengan Sistem yang benar 

Prosedur penyimpanan arsip 

3. Metode/system penyimpanan 

arsip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk 

1. Memahami pengertian tentang 

Penggandaan Dokumen 

2. Memahami fungsi menangani 

penggandaan dokumen 

3. Memahami tentang jenis-jenis 

menangani penggandaan dokumen  

4. Memeahami jenis-jenis dokumen 

 

Proses 

Melaksanakan praktek prosedur 

penyimpanan dokumen secara sistematis 

untuk efisiensi penyimpanan arsip dan 

efisiensi penemuan kembali arsip.. 

 

Psikomotor 

Mempraktekkan langkah-langkah 

penyimpana dokumen secara sistematis 

yang meliputi kegiatan mengindeks, 

memberi kode, menyortir, mengurutkan 

dan menyimpan. 

 

Afektif: 

Karakter 

 

1. Teliti, tekun, cekatan 

Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan 

 

Tes Tulis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Asesmen Kinerja 

Proses  

 

 

 

 

Assesmen Kinerja 

Psikomotor 

 

 

 

 

 

Pengamatan perilaku 

berkarakter 

LP-1: Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-2: Proses 

 

 

 

 

 

LP-2: 

Psikomotor 

 

 

 

 

 

LP-3: 

Pengamatan 

4 x 45’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LKS 1 :  

a. Pengertian penggandaan 

dokumen 

b. Fungsi menangani 

penggandaan dokumen 

c. Jenis-jenis dokumen 

 

 

 

 

 

 

d. LKS 2  : Langkah-langkah 

penyimpanan 

Dokumen  yang benar  

  

 

 

e. LKS 2  : Langkah-langkah 

penyimpanan 

dokumen yang benar  

 

f. Kunci LKS  1 dan 2 

 

 

g. LP 1: Produk   
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2. Jujur, loyal, kreatif 

3. Disiplin 

4. Dapat dipercaya, menyimpanan 

rahasia 

 

Keterampilan Sosial 

Kreatif,  menyumbang ide atau 

berpendapat, mampu menjaga rahasia, 

melayani permintaan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan 

Keterampilan Sosial 

perilaku 

berkarakter 

arsiparis 

 

 

 

 

LP-5: 

Pengamatan 

Keterampilan 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

h. LP 2: Proses   

 

i. LP 3: Psikomotor   

 

j. LP 4: Pengamatan Perilaku 

arsiparis 

 

k. LP 5: Pengamatan Keterampilan 

Sosial 

 

l. Silabus 

 

m. Modul 
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B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran   

 

 

Satuan Pendidikan  :  SMK Negeri 1 Adijaya Rayaagung 

Mata Pelajaran   :  Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran 

Kelas/Semester   :  Kelas XI / Semester I 

Materi Pembelajaran      :  Menangani Penggandaan Dokumen 

Pertemuan   :  1 

Alokasi Waktu                 :  4  x 45 menit    

 

I. Standar Kompetensi 

 Menangani Penggandaan Dokumen 

 

II. Kompetensi Dasar 

 Melakukan Penggandaan Dokumen 

 

III. Indikator Pembelajaran 

A. Kognitif 

1. Produk: 

a. Memahami proses penggandaan dokumen 

b. Memahami proses menjilid dokumen sesuai spesifikasi 

c. Memahami prosedur pengklasifikasian dan cara pengkodean dokumen 

d. Memahami prosedur penyimpanan arsip 

e. Memahami metode-metode/sistem penyimpanan arsip 

2. Proses: 

Melaksanakan praktek prosedur pengklasifikasian, pengkedoean, penyimpanan 

dokumen secara sistematis untuk efisiensi penyimpanan dokumen.  

a. Menggandakan dokumen 

b. Menjilid dokumen 

c. Pengklasifikasian dokumen,  

d. Memberi kode 

e. Mengurutkan dan  

f. Menyimpan. 
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B. Psikomotor: 

Mempraktekkan langkah-langkah penggandaan dokumen, menjilid, 

pengklasifikasian secara sistematis yang meliputi kegiatan: mengindeks, memberi 

kode, menyortir, mengurutkan dan menyimpan. 

C. Afektif 

1. Mengembangkan  sikap  berkarakter arsiparis, meliputi : 

a. Teliti, tekun, cekatan 

b. Jujur, loyal, kreatif 

c. Disiplin 

d. Dapat dipercaya,  

e. Dapat menyimpanan rahasia 

f. Kreatif-inovatif 

2. Keterampilan sosial: 

a. Berkomunikasi 

b. Bekerjasama 

c. melayani 

 

IV. Tujuan Pembelajaran:   

A. Kognitif 

1. Produk: 

a. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian penggandaan dokumen  dengan 

mengerjakan soal sebagaimana soal pada  LP 1 :  Produk sesuai dengan 

kunci jawaban. 

b. Siswa dapat menyebutkan fungsi penggandaan dokumen yang efektif 

dengan mengerjakan soal sebagaimana soal pada LP 1 : Produk sesuai 

dengan kunci jawaban. 

c. Siswa dapat  menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen dengan 

mengerjakan soal sebagaimana soal pada LP 1 : Produk sesuai dengan 

kunci jawaban. 

d. Siswa dapat mendiskripsikan jenis-jenis dokumen dengan mengerjakan 

soal sebagaimana soal pada LP 1: Produk sesuai kunci jawaban 

2. Proses    

Disediakan seperangkat warkat dan map penyimpanan sementara, sehingga 

siswa dapat melakukan prosedur penyimpanan dokumen dengan langkah-

langkah yang benar sesuai dengan rincian tugas kinerja yang ditentukan di LP 
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2,  proses meliputi:  mengindeks, memberi kode, menyortir, mengurutkan dan 

menyimpan. 

B. Psikomotor 

Disediakan  warkat dan peralatan pengarsipan meliputi: alat tulis, paper klip, map. 

Siswa  dapat  melakukan proses penyimpanan dokumen sesuai dengan tugas 

kinerja yang ditentukan pada LP 3  Psikomotor. 

C. Afektif 

1. Karakter: 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa.  Siswa dinilai 

membuat kemajuan  dalam menunjukkan karakter arsiparis yang teliti, tekun, 

cekatan, jujur, loyal, kreatif, disiplin, dapat dipercaya, dapat menyimpanan 

rahasia, kreatif-inovatif sesuai dengan LP 4 : Pengamatan Perilaku berkarakter. 

2. Keterampilan sosial: 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa. Siswa dinilai 

membuat kemajuan  dalam menunjukkan perilaku keterampilan sosial 

bertanya, menyumbang ide atau berpendapat, menjadi pendengar yang baik, 

dan berkomunikasi, bekerjasama, melayani sesuai dengan LP 5: Keterampilan 

sosial. 

 

V. Model dan Metode Pembelajaran: 

Model Pembelajaran: Model Pembelajaran Kooperatif (MPK) 

Metode Pembelajaran: tugas proyek berupa  simulasi penanganan dokumen 

dikombinasikan dengan inquiry. 

 

VI. Bahan  

 Lembar Kerja 1 dan 2 

 

VII. Alat dan Media: 

Alat terdiri dari:  

 5 (lima) set perangkat praktek yang masing-masing berisi 10 sampai dengan 15  

jenis dokumen,  

 Alat Tulis Kantor (ATK),  

 peralatan penyimpanan dokumen;  

 LCD 
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Media terdiri dari Slide tentang: 

 Pengertian pwnggandaan dokumen 

 Fungsi menangani dokumen 

 Jenis-jenis menangani penggandaan dokumen 

 Jenis-jenis dokumen 

 Prosedur penyimpanan dokumen 

 

VIII. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan 

 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

1. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran produk, proses, psikomotor, 

keterampilan sosial, dan karakter.  Siswa dapat mengemukakan pengertian 

penggandaan dokumen, fungsi penggandaan dokumen, jenis-jenis penggandaan 

dokumen, jenis-jenis dokumen, dan prosedur penyimpanan dokumen . 

2. Guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya, bagaimana sikap siswa ketika 

melihat atau menemukan dokumen dalam sauatu instansi/organisasi yang tidak 

tertata dengan baik.  (Fase 1 MPK) 

3. Guru mengkondisikan dan memotivasi siswa dengan menggali pengetahuan 

tentang menangani penggandaan dokumen 

 
 

    

 

 

B. Inti 

 

Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

Penggalan 1 

a. Siswa mendiskusikan pengertian dan tujuan penggandaan dokumen. (Fase 2 MPK)   

b. Guru memberikan informasi tentang  pengertian dan tujuan penggandaan dokumen. Guru 

membagikan LKS  satu LKS tiap Kelompok . (Fase 3 MPK) 

c. Siswa mendiskusikan tentang  pengertian dan tujuan penggandaan dokumen.  Siswa 

mengisi LKS, LKS. (Fase 4 MPK) 

d. Guru menginformasikan  tentang  pengertian dan tujuan penggandaan dokumen   

Penggalan  2 
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Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

a.  Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif . Setiap kelompok terdiri 

dari 2 – 3 siswa,  untuk mencari informasi dari internet tentang prosedur penyimpanan 

dokumen yang meliputi kegiatan mengindeks, memberi kode,  menyortir, mengurutkan 

arsip, dan menyimpan arsip. Catatlah keterangan yang anda peroleh. 

b.  Membimbing siswa mengerjakan LKS 3  tentang prosedur penyimpanan dokumen yang 

efektif.  (Fase 4 MPK) 

c. Memberi tugas kelompok kepada siswa untuk melakukan prosedur penyimpanan dokumen 

yang efektif, berupa sekumpulan warkat acak. 

d. Meminta siswa untuk melakukan prosedur penyimpanan dokumen mulai dari mengindeks, 

memberi kode, menyortir, mengurutkan, dan menyimpan arsip dengan benar. (Fase 5 MPK) 

e. Melakukan evaluasi formatif dengan asesmen kinerja psikomotor dengan cara meminta siswa 

menunjukkan hasil penyimpanan dokumen. 

 

Penggalan 3  

a. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif. Setiap kelompok terdiri 

dari 2 – 3 siswa,  untuk mencari informasi dari internet tentang prosedur penyimpanan 

dokumen.    

b. Guru memberikan informasi tentang prosedur penyimpanan dokumen, yakni metode: abjad 

(alphabetical system), nomor (numerical system), wilayah (geographical system), masalah 

(subject matter system), tanggal (chronological  system), dan kombinasi (combination 

system).  (Fase 5 MPK) 

Penggalan 4  

a. Membimbing kelompok berkomunikasi untuk menyampaian pendapat dalam menarik 

kesimpulan dengan mengacu pada Lembar Kerja. 

b. Memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang berkinerja baik dan amat  

baik dalam kegiatan belajar mengajar tersebut.  

 

C. Penutup 

 
Kegiatan 

Penilaian oleh 
Pengamat 

1 2 3 4 

Menutup pelajaran dengan membimbing siswa membuat rangkuman  dan    memberi  

Pekerjaan Rumah   
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IX.  Sumber Pembelajaran 

1. LKS 1 :   Pengetian, fungsi, dan jenis-jenis dokumen  

2. LKS 2  :  Prosedur penyimpanan dokumen 

3. Kunci LKS  1 dan 2 

4. LP 1: Produk   

5. LP 2: Proses   

6. LP 3: Psikomotor   

7. LP 4: Pengamatan Perilaku Berkarakter 

8. LP 5: Pengamatan Keterampilan Sosial 

9. Tabel Spesifikasi Penilaian 

10. Silabus 

11. Modul 

12. Media Slide Power Point 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Lembar Kerja Siswa 1  :  Pengertian dan fungsi penggandaan 

dokumen serta jenis-jenis dokumen 

 

Tujuan : 

  

1. Dapat memahami pengertian penggandaan dokumen 

2. Dapat memahami fungsi penggandaan dokummen; 

3. Dapat mengeahui jenis-jenis dokumen 

 

 Rumusan Masalah :    Apakah arti dari penggandaan dokumen ? 

 

 Langkah – langkah  : 

1. Mendefinisikan dengan bahasa sendiri tentang arti/makna konsep penggandaan 

dokumen 

2. Untuk pendalaman pemahaman konsep, siswa diminta memberi contoh jenis-jenis 

dokumen dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mendiskusikan dalam kelompok kecil, tentang fungsi dan manfaat penggandaan 

dokumen. 

 

Analisis  : 

1. Menurut pendapat anda apakah yang dimaksud dengan penggandaan dokumen?      .   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. Menurut pendapat anda apakah fungsi dari penggandaan dokumen? 

................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

 

3. Sebutkan jenis-jenis dokumen yang ada? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Kunci  Lembar Kerja 1 : 

 

1. Menurut pendapat anda apakah yang dimaksud dengan penggandaan dokumen? 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, ditulis arti kata penggandaan, 

yakni : proses, cara, perbuatan menggandakan.  

 Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan 

beberapa kali dokumen. 

 Dapat diartikan pula penggandaan dokumen, berarti suatu perbuatan     menggandakan 

atau memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat 

pengganda.  

2. Menurut pendapat anda apakah fungsi dari penggandaan dokumen? 

Adapun fungsi bagian penggandaan bagi suatu kantor, antara lain : 

a. Memberikan pelayanan memperbanyak dokumen, untuk pimpinan demi kelancaran 

tugas rutin 

b. Memberikan pelayanan memperbanyak dokumen, untuk bagian-bagian lainnya 

c. Memberikan pelayanan memperbesar atau memperkecil tulisan atau gambar, dari 

dokumen, sesuai keinginan pimpinan 

d. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya 

e. Memberikan pelayanan informasi secara optimal dalam rangka efektivitas 

penyelesaian pekerjaan kantor. 

3. Sebutkan jenis-jenis dokumen yang ada? 

Beberapa jenis dokumen, yaitu: 

a. Dilihat dari segi pemakainya : 

 Dokumen pribadi 

 Dokumen niaga 

 Dokumen sejarah 

 Dokumen pemerintah 

b. Dilihat dari segi kegunaannya : 

 Nilai penerangannya 

 Nilai yuridis 

 Nilai perdagangan 

 Nilai historis 

c. Dilihat dari sumbernya : 
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 Dokumen yang bersumber dari segi pemerintah 

 Dokumen yang bersumber dari swasta 

 Dokumen yang bersumber dari kontrak dagang 

 Dokumen yang bersumber dari aktivitas lembaga persurat kabaran 

 Dokumen yang bersumber dari perseorangan. 

d. Dilihat dari segi fungsinya : 

 Dokumen dinamis 

 Dokumen aktif 

 Dokumen semi aktif 

 Dokumen inaktif 

 Dokumen statis 

e. Dilihat dari segi penelitian : 

 Dokumen primer 

 Dokumen sekunder 

 Dokumen tertier 

f. Ditinjau dari ruang lingkup atau bentuk : 

 Dokumen literal 

 Dokumen corporal 

 Dokumen privat 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

 

LKS 2: Prosedur Penyimpanan Dokumen 

 

 

Tujuan :  Mendeskripsikan langkah-langkah sistematis dalam prosedur penyimpanan 

dokumen   

                

Alat 

 10-15 macam warkat/surat 

 ATK 

 Perangkat penyimpanan dokumen  

 

Langkah Kerja 

1. Membaca surat untuk mengetahui hal surat, nomer surat, pengirim surat, sebagai 

dasar penyimpanan surat  

2. Mengindeks surat 

3. Mmberi kode surat untuk penyimpanan 

4. Menyortir surat 

5. Mengurutkan surat 

6. Menyimpan arsip berdasarkan sistem/metode penyimpanan yang digunakan. 

 

Analisis 

Bagaimanakah  langkah-langkah yang sistematis dalam prosedur menyimpan dokumen 

agar pada saat arsip diperlukan cepat ditemukan? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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 Kunci Jawaban LKS 2:  

 

 

Bagaimanakah  langkah-langkah yang sistematis dalam prosedur penyimpanan dokumen yang 

benar? 

 

1. mengindeks; 

2. memberikan kode; 

3. menyortir; 

4. mengurutkan warkat; 

5. menempatkan/menyimpan warkat sesuai dengan sistem yang digunakan 
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 Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

 

LKS 3: Metode/system Penyimpanan Dokumen 

 

 

Tujuan  :  Mendeskripsikan metode-metode atau sistem penyimpanan dokumen di Indonesia   

                

Alat 

 10-15 macam warkat/surat 

 ATK 

 Perangkat penyimpanan dokumen  

 

Langkah Kerja 

Mendeskripsikan 5 macam metode atau sistem penyimpanan dokumen yang 

diterapkan di Indonesia; yaitu sistem abjad, sistem nomer, sistem subyek, sistem wilayah, 

sistem tanggal dan gabungan dari beberapa sistem yang disebut dengan sistem kombinasi atau 

campuran. 

Setelah siswa memahami ke lima sistem penyimpanan dokumen, siswa diminta untuk 

menerapkan pengetahuan yang sudah dimiliki tentang prosedur penyimpanan dokumen yang 

dilanjutkan dengan menyimpan dokumen dengan menerapkan salah satu sistem penyimpanan 

dokumen yang ada. 

Dengan menggunakan sistem abjad simpanlah dokumen yang ada dihadapan anda 

dengan mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Membaca surat untuk mengetahui hal surat, nomer surat, pengirim surat, sebagai 

dasar penyimpanan surat  

2. Mengindeks surat 

3. Mmberi kode surat untuk penyimpanan 

4. Menyortir surat 

5. Mengurutkan surat 

6. Menyimpan arsip berdasarkan sistem/metode penyimpanan yang digunakan. 

 

Analisis 

1. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem abjad? 
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

 

2. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem nomer? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

3. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem subyek/pokok soal? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

4. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem wilayah? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

5. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem tanggal? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

6. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem kombinasi? 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

7. Identifikasi apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem penyimpanan 

dokumen tersebut? 

................................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

............................................................................................................................. 
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Kunci  LKS 3  : Prosedur Penyimpanan Dokumen 

 

1. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem abjad? 

Sistem abjad adalah suatu system penataan berkas yang umumnya untuk menata 

berkas berurutan dari A – Z yang berpedoman pada peraturan mengindeks. 

 

2. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem nomer? 

Sistem nomer adalah sistem penataan berdasarkan kelompok permasalahan yang 

kemudian masing-masing masalah diberi nomer tertentu (Soedarmayanti, 2003:73) 

 

3. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem subyek/pokok soal? 

Suatu sistem penataan berkas berdasarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

masalah-masalah dalam perusahaan. Pada intinya sistem penyimpanan ini arsip 

disimpan menurut urusan atau perihal yang terdapat dalam tiap-tiap arsip. 

  

4. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem wilayah? 

Suatu sistem penataan berkas berdasarkan tempat, daerah atau wilayah asal warkat 

atau pengirim surat. Dengan demikian sistem penyimpanan dan penemuan kembali 

arsip berdasarkan wilayah di mana arsip itu berasal atau dibuat. 

 

5. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem tanggal? 

Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan warkat yang didasarkan pada urutan waktu 

surat diterima atau dikirim. Dengan demikian penyimpanan dan penemuan kembali 

arsip berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan atau penerimaan arsip. 

 

6. Deskripsikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan penyimpanan dokumen 

sistem kombinasi? 

Sistem kombinasi bukan merupakan sistem yang baru melainkan menggabungkan 

beberapa sistem dari 5 sistem yang ada. Dengan demikian kombinasinya bisa 

bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Misalnya kombinasi 

dari sistem subyek dengan sistem abjad, sistem abjad dengan tanggal dan seterusnya.  
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Nama  :    NIS  :                                      Tanggal : 

 

 

LEMBAR PENILAIAN  (LP) 1: PRODUK 1a 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan  penggandaan dokumen! 

2. Jelaskan fungsi dari penggandaan dokumen! 

3. Sebutkan jenis-jenis dokumen? 

 

LEMBAR PENILAIAN  (LP) 1: PRODUK 1b 

1. Jelaskan langkah-langkah menyimpan dokumen yang sistematis! 

2. Jelaskan masing-masing langkah dalam menyimpan dokumen! 

 

LEMBAR PENILAIAN  (LP) 1: PRODUK 1c 

1. Sebutkan metode-metode dalam menyimpan dokumen! 

2. Deskripsikan masing-masing metode menyimpan dokumen! 

 

 



 

21 

 

Kunci  LP  1 :   Produk 1a 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, ditulis arti kata penggandaan, 

yakni : proses, cara, perbuatan menggandakan.  

 Jadi kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan 

beberapa kali dokumen. 

 Dapat diartikan pula penggandaan dokumen, berarti suatu perbuatan     menggandakan 

atau memperbanyak dokumen sesuai kebutuhan dengan menggunakan alat 

pengganda.  

2. Adapun fungsi bagian penggandaan bagi suatu kantor, antara lain : 

a. Memberikan pelayanan memperbanyak dokumen, untuk pimpinan demi kelancaran 

tugas rutin 

b. Memberikan pelayanan memperbanyak dokumen, untuk bagian-bagian lainnya 

c. Memberikan pelayanan memperbesar atau memperkecil tulisan atau gambar, dari 

dokumen, sesuai keinginan pimpinan 

d. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya 

e. Memberikan pelayanan informasi secara optimal dalam rangka efektivitas 

penyelesaian pekerjaan kantor. 

3. Beberapa jenis dokumen, yaitu: 

a. Dilihat dari segi pemakainya : 

 Dokumen pribadi 

 Dokumen niaga 

 Dokumen sejarah 

 Dokumen pemerintah 

b. Dilihat dari segi kegunaannya : 

 Nilai penerangannya 

 Nilai yuridis 

 Nilai perdagangan 

 Nilai historis 

c. Dilihat dari sumbernya : 

 Dokumen yang bersumber dari segi pemerintah 

 Dokumen yang bersumber dari swasta 

 Dokumen yang bersumber dari kontrak dagang 

 Dokumen yang bersumber dari aktivitas lembaga persurat kabaran 

 Dokumen yang bersumber dari perseorangan. 

d. Dilihat dari segi fungsinya : 
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 Dokumen dinamis 

 Dokumen aktif 

 Dokumen semi aktif 

 Dokumen inaktif 

 Dokumen statis 

e. Dilihat dari segi penelitian : 

 Dokumen primer 

 Dokumen sekunder 

 Dokumen tertier 

f. Ditinjau dari ruang lingkup atau bentuk : 

 Dokumen literal 

 Dokumen corporal 

 Dokumen privat 

 

Kunci LP 1 : Produk 1b 

 

1. Prosedur/langkah-langkah penyimpanan dokumen yang sistematis 

(1) Mengindeks, (2) Memberi kode, (3) Menyortir, (4) Mengurutkan arsip dan (5) 

Menyimpan arsip (Suraja, 2006:155-156).  

2. Penjelasan untuk masing-masing langkah penyimpanan arsip. 

a. Mengindeks. Mengindeks berarti menentukan kata tangkap nama orang, 

organisasi, barang, wilayah, atau pokok masalah yang akan dijadikan sebagai 

dasar mengklasifikasikan daan mengurutkan warkat-warkat di tempat 

penyimpanan. Warkat atau dokumen dapat disimpan berdasarkan urutan abjad 

dari nama orang, organisasi asal surat/naskah, barang, wilayah atau pokok 

masalah (subyek).  

b. Memberi Kode. Kode yang simaksudkan di sini adalah kode klasifikasi masalah, 

kode organisasi, kode wilayah yang disusun ketika membuat pola klasifikasi 

dokumen dan pengkodeannya. 

c. Menyortir. Menyortir adalah kegiatan memilah-milahkan dokumen sesuai  

dengan golongan atau klasifiaksinya. Misalnya berdasarkan sifat kepentingan, 

kode dan permasalahannya. 

c. Mengurutkan Dokumen yang Telah Disortir. Nomor kode masalah klasifikasi 

arsip dan tanggal kirim atau tanggal terima surat dapat dijadikan sebagai dasar 

mengurutkan arsip-arsip yang akan disimpan. Pada filling cabinet, guide, dan 
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folder yang akan digunakan untuk menaruh, menyususun atau menyimpan 

warkat-warkat juga telah diberi catatan kode dan klasifikasi dokumen yang akan 

disimpan di dalamnya. Misalnya pada laci filling cabinet diberi catatan kode dan 

klasifikasi: 1 ORGANISASI. Pada guide ditulis kode 13 atau ”Struktur 

Organisasi”. Pada papan nama folder (map) ditulis kode ”132” atau 

”Reorganisasi” atau ”Restrukturisasi”.  

d. Menyimpan Dokumen 

Langkah selanjutnya adalah menyimpan dokumen pada map/folder yang ada di 

dalam laci filling cabinet. Misalnya catatan-catatan (warkat, naskah, surat) 

mengenai restrukturisasi atau reorganisasi disimpan pada  laci filling cabinet yang 

diberi catatan kode dan klasifikasi: 1 ORGANISASI, di belakang guide yang 

ditulis kode 13 atau Struktur Organisasi, persisnya pada folder (map) yang papan 

namanya ditulis kode ”132” atau ”Reorganisasi” atau ”Restrukturisasi”. 

 

Kunci LP 1 : Produk 1c 

 

1. Sebutkan  metode-metode  penyimpanan dokumen! 

Metode penyimpanan dokumen: system abjad, nomor, subyek, wilayah, tanggal, 

kombinasi. 

 

2. Metode dalam menyimpan dokumen: 

a. Sistem Abjad 

Filling sistem abjad adalah suatu sistem penataan berkas yang umumnya untuk 

menata berkas berurutan dari A-Z yang berpedoman pada peraturan mengindeks.  

Mengindeks adalah menentukan urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata 

tangkap yang akan disusun menurut abjad. Kata tangkap dapat berupa nama orang, 

nama badan, nama tempat, istilah subyek atau angka tergantung pada sistem 

penyimpanan yang digunakan”. Mengindeks adalah suatu pedoman yang dijadikan 

sebagai dasar atau sumber untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip 

berdasarkan abjad”. 

b. Sistem Nomor 

Sistem nomor adalah sistem penataan berkas berdasarkan kelompok permasalahan 

yang kemudian masing-masing atau setiap masalah diberi nomor tertentu”. Sistem 

nomor dibagi menjadi tiga jenis yaitu: 1) Sistem nomor secara berurutan, 2) Sistem 
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pengisisan nomor langsung, 3) Sistem penomeran berbasis pada penomeran tidak 

berurutan 

c.  Sistem Subyek/ masalah 

Sistem masalah adalah suatu sistem penataan berkas berdasarkan dengan kegiatan 

yang berkenaan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan 

yang menggunakan sistem ini. Pada intinya  ystem penyimpanan menurut subyek/ 

masalah berarti arsip disimpan menurut urusan atau perihal yang terdapat dalam 

tiap-tiap arsip.  

d. Sistem Wilayah 

Sistem wilayah adalah sistem penataan berkas berdasarkan tempat (lokasi), daerah 

atau wilayah tertentu. Filling  ystem wilayah adalah  ystem penyimpanan dan 

penemuan kembali arsip berdasarkan wilayah dimana arsip itu berasal atau dibuat. 

Dalam merancang klasifikasi wilayah, perincian wilayah harus sesuai dengan 

ketatanegaraan pemerintahan suatu Negara. Dalam pelaksanaanya (main subject). 

Wilayah diperinci atas sub wilayah, sub wilayah diperinci lagi atas sub-sub wilayah 

dan seterusnya. 

e. Sistem Tanggal 

Sistem tanggal atau kronologis adalah sistem penyimpanan warkat yang didasarkan 

kepada urutan waktu surat diterima atau dikirim keluar. Filing sistem tanggal 

adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, 

bulan, atau tahun pembuatan warkat atau tanggal yang tercantum dalam arsip itu 

sendiri dengan penataan arsip yang diterima terakhir. Dalam sistem tanggal, 

pengelompokan tetap dilakukan atas subyek, sub subyek dan sub-sub subyek. 

Subyek adalah tahun, sub subyek adalah bulan, sub-sub subyek adalah tanggal. 

Dengan demikian tahun sebagai judul laci, bulan sebagai judul guide, tanggal 

sebagai judul folder. 
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LEMBAR PENILAIAN 2: PROSES 

 

3. Proses: 

 Melaksanakan praktek prosedur penyimpanan dokumen secara sistematis untuk 

efisiensi penyimpanan dokumen yang meliputi kegiatan: 

a. mengindeks,  

b. memberi kode,  

c. menyortir,  

d. mengurutkan dan  

e. menyimpan. 

Prosedur  : 

 

1. Siapkan seperangkat warkat yang didukung Alat tulis kantor yang ada. 

2. Tugasi siswa untuk  mengelola dokumen berdasarkan jenis dan metode yang telah 

dipelajari di awal penjelasan teori. 

3. Siswa melakukan  penyimpanan dokumen berdasarkan prosedur dan metode yang ada 

secara efektif.  

4. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format Asesmen kinerja dibawah ini 

5. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan 

6. Siswa diijinkan mangases kinerja mereka sendiri dengan menggunakan format ini. 

Format Asesmen Kinerja Proses 

No Rincian Tugas Kinerja Skor 

Maksimum 

Skor Asesmen 

Oleh siswa 

sendiri 

Oleh guru 

1. Persiapan: 

 - Kemampuan melakukan klasifikasi  

-  Kemampuan mengurutkan proses 

 

10 

10 

 

  

2 Prosedur pengindekan 

Ketelitian 

Kecermatan 

Kebenaran 

Kecepatan 

 

5 

5 

5 

5 

 

  

3. Prosedur memberi kode 

Ketelitian 

Kecermatan 

Kebenaran 

Kecepatan 

 

5 

5 

5 

5 

  

4 Prosedur mengurutkan 

Ketelitian 

Kecermatan 

 

5 

5 
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Kebenaran 

Kecepatan 

5 

5 

5. Prosedur menyimpan  

Ketelitian 

Kecermatan 

Kebenaran 

Kecepatan 

 

5 

5 

5 

5 

  

 Jumlah 

 

 100   

 

Malang,                             2010                               

Siswa               Guru 

 

 

 

(........................................)          (...............................................) 

                                         Dosen Pembimbing, 

 

 

 

                                 (........................................) 
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LEMBAR PENILAIAN 3:  PSIKOMOTOR 

 

Prosedur  :  

 

1. Disediakan peralatan warkat dan ATK lengkap sebanya 5 set untuk lima kelompok  

2. Tugasi siswa melakukan prosedur penyusunan dokumen.  

3. Penentuan skor kinerja siswa mengacu pada format asesmen kinerja dibawah ini. 

4. Berikan format ini kepada siswa  sebelum asesmen dilakukan. 

5. siswa diijinkan mengakses kinerja mereka sendiri dengan menggunakan format 

ini. 

 Format Asesmen Kinerja Psikomotor 

No Rincian Tugas Kinerja Skor 

Maksimum 

Skor Asesmen 

Oleh siswa 

sendiri 

Oleh guru 

1 Menyiapkan rangkaian  prosedur 

penataan dokumen 
20 

  

2. Mengidentifikasikan kemampuan 

kerjasama dalam kelompok  
20 

  

3 Mengidentifikasi hal-hal yang 

penting untuk diperhatikan dan 

dilaksanakan dalam prosedur 

penyimpanan dokumen 

20 

  

4 Mengidentifikasikan ketrampilan 

yang ada dalam prosedur penyusunan 

dokumen.  

20 

  

5 Mengindentifikasikan kerapian dalam 

mengindek sampai menyimpan 
20 

  

  

J u m l a h 

100   

 

 

Malang,                             2010                               

Siswa            Guru 

 

 

(........................................)         (...............................................) 
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LP  4: FORMAT PENGAMATAN PERILAKU BERKARAKTER 

 

Siswa:                                                     Kelas:                                          Tanggal: 

 

Petunjuk: 

Untuk setiap perilaku berkarakter berikut ini, beri penilaian atas perilaku berkarakter siswa 

menggunakan skala berikut ini: 

D = Memerlukan          C = Menunjukkan      B = Memuaskan                  A = Sangat  

      perbaikan                       kemajuan                                                                      baik 

 

Format Pengamatan Perilaku Berkarakter 

 

No 
 

Rincian Tugas 

Kinerja (RTK) 

Memerlukan 

perbaikan 

(D) 

Menunjukkan 

kemajuan (C) 

Memuaskan 

(B) 

Sangat 

baik (A) 

1 Teliti, tekun, 

cekatan 

    

2 Jujur     

\3 Loyal     

4 Disiplin     

5 Dapat dipercaya     

6 Dapat menyimpanan 

rahasia 

    

7 Kreatif-inovatif     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Malang,    2010        

Pengamat 

    

 

 

 

                      (                        ) 

  

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

LP 5 : FORMAT PENGAMATAN KETERAMPILAN SOSIAL 

 

Siswa:                                                     Kelas:                                          Tanggal: 

 

Petunjuk: 

Untuk setiap keterampilan sosial berikut ini, beri penilaian atas keterampilan sosial siswa itu 

menggunakan skala berikut ini: 

D = Memerlukan          C = Menunjukkan      B = Memuaskan                  A = Sangat  

        perbaikan                         kemajuan           baik                                                                            

 

Format Pengamatan Keterampilan Sosial  

 

No 
 

Rincian Tugas 

Kinerja (RTK) 

Memerlukan 

perbaikan 

(D) 

Menunjukkan 

kemajuan (C) 

Memuaskan 

(B) 

Sangat baik 

(A) 

1 berkomunikasi     

2 bekerjasama     

3 melayani     

 

Malang,    2010        

Pengamat 

    

 

 

 

                     (                    ) 

 


