
 

PERANGKAT RPP SMK 

 

 

PENGANTAR ADMINISTRASI PERKANTORAN 

 KELAS XI / SEMESTER I 

 

 

 

 

Standar Kompetensi      : Karakteristik Administrasi Perkantoran 

 

 

 

 

 

Penyusun: 

Ria Rikawati    (120412423480) 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  

PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

2014 



 

 

KATA  PENGANTAR 

 

 

Puji syukur, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas kemurahan-Nya, 

sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran untuk 

melaksanakan pembelajaran Administrasi Perkantoran di SMK Ulil Albab pada kelas 

XI/1. 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran ini dibuat sebagai acuan bagi para guru 

untuk melakukan pembelajaran selama kurun waktu 1 (satu) semester, sehingga para 

peserta didik dapat memperoleh hasil belajar kognitif , afektif dan psikomotorik. Hasil 

belajar kognitif Administrasi Perkantoran  meliputi produk dan proses, hasil belajar 

psikomotorik berupa keterampilan dalam melaksanakan aktivitas kerja ilmiah, hasil 

belajar afektif terdiri dari perilaku berkarakter dan keterampilan sosial. 

Dengan demikian perangkat pembelajaran ini merupakan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran dan kelengkapannya yang melatihkan keterampilan berpikir, keteram-

pilan proses, psikomotor, keterampilan sosial  dan menumbuhkembangkan perilaku 

berkarakter. 

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran ini terdiri dari: silabus, RPP, LK  dan 

Kunci LK , LP-1: Penilaian Produk, Kunci LP-2: Penilaian Proses, LP-3 Penilaian 

Psikomotor, LP-4: Pengamatan Perilaku Berkarakter, dan LP-5: Pengamatan 

Keterampilan Sosial. 

Mudah-mudahan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran ini dapat memberikan 

kemudahan bagi calon guru atau guru Administrasi Perkantoran dalam mengelola 

pembelajaran sehingga memberikan ruang yang amat luas bagi peserta didiknya untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan proses, keterampilan sosial, dan 

mewujudkan perilaku berkarakter. 

 

 

 

 

 

 

    Malang, 23 November  2014



 

SILABUS 

Nama Sekolah   : SMK Ulil Albab 

Mata Pelajaran  : Pengantar Administrasi Perkantoran 

Kelas/Semester  : XI / I (Satu) 

Kompetensi Keahlian  : Administrasi Perkantoran 

Standar Kompetensi  : Karakteristik Administrasi Perkantoran 

Kode kompetensi  : 118  

Alokasi Waktu  : 4x45’ 

Materi 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar Teknik Bentuk 

Instrume

n 

Contoh 

Instrumen 

a. Pengertian 

Administrasi 

Perkantoran 

 

 

 

b. Karakteristik 

administrasi 

perkantoan 

(Indikator: 

1. Bersifat 

pelayanan 

 

1. Memberikan kesempatan 

peserta dididk menanyakan hal 

yang berkaitan dengan kegiatan 

administrasi perkantoran 

 

1. Mengamati pelayanan dalam 

sebuah kantor 

2. Mengamati kegaiatan kantor 

yang bersifat terbuka dan luas 

3. Mengamati kegiatan kantor 

yang dapat dilaksanakan oleh 

semua pihak dalam organisasi 

 

Produk 

1. Pengenalan dan pemahaman 

mengenai administrasi 

perkantoran serta karakteristik 

dari administrasi perkantoran 

 

Proses 

1. Mengamati pelayanan 

dalam sebuah kantor 

2. Mengamati kegaiatan 

kantor yang bersifat terbuka 

dan luas 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

 

Tes Tulis 

 

 

 

 

 

Asesmen 

Kinerja 

Proses 

 

 

 

LP-1: 

Produk 

 

 

 

 

 

LP-2: 

Proses 

 

 

 

 

 

4x45’ 

1. LKS 1      : 

Pengertian dan 

karakteristik 

administrasi 

perkantoran  

2. LKS 2 : 

mengevaluasi 

karakteristik 

admnistrasi 

perkantoran. 

 

 

 



 

2. Bersifat 

terbuka dan 

luas 

3. Dilaksanakan 

oleh semua 

pihak dalam 

organisasi 

4. Mendiskusikan masalah terkait 

karakteristik dan evaluasi 

administrasi perkantoran serta 

penerapannya dalam kantor 

5. Mengidentifikasi ciri-ciri 

administrasi perkantoran yang 

baik dan melakukan evaluasi 

terhadap karakteristik 

administrasi perkantoran 

6. Mengkaitkan hubungan antara 

karakteristik administrasi 

perkantoran dengan evaluasi  

administrasi  perkantoran dan 

penerapannya 

7. Membuat kesimpulan mengenai 

karakteristik dan evaluasi 

administrasi perkantoran, 

hubungan kedua aspek tersebut, 

dan penerapannya dalam 

organisasi perkantoran 

8. Menyampaikan secara individu 

atau kelompok hasil kesimpulan 

mengenai karakteristik dan 

evaluasi administrasi 

perkantoran, azas-azas 

manajemen perkantoran, 

hubungan ketiga aspek tersebut, 

dan penerapannya dalam 

organisasi perkantoran 

3. Mengamati kegiatan kantor 

yang dapat dilaksanakan 

oleh semua pihak dalam 

organisasi 

4. Mendiskusikan 

permasalahan dalam 

karakteristik administrasi 

perkantoran 

5. Membuat kesimpulan. 

 

Psikomotor 

Melakukan presentasi secara 

kelompok mengenai hasil 

kesimpulan  karakteristik dan 

evaluasi administrasi 

perkantoran. 

 

Afektif, Karakter : 

1. Teliti, tekun, cekatan 

2. Jujur, loyal, kreatif 

3. Disiplin 

4. Dapat dipercaya,  

 

Keterampilan Sosial 

Kreatif, menyumbang ide atau 

berpendapat, mampu menjaga 

rahasia, melayani permintaan 

customer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes 

 

 

 

 

 

Pengam

atan 

 

 

 

 

Pengam

atan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assesme

n Kinerja 

Psikomot

or 

 

 

Pengama

tan 

Perilaku 

Berkarak

ter 

 

Pengama

tan 

Keteram

pilan 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LP-3: 

Psikomotor 

 

 

 

LP-4: 

Pengamatan 

perilaku 

berkarakter 

 

 

 

LP-5: 

Pengamatan 

keterampila

n sosial 

3. LKS 3 : 

Contoh dari 

karakteristik 

administrasi 

perkantoran. 

4. Kunci LKS 1,2,3 

5. LP-1 : Produk 

6. LP-2 : Proses 

7. LP-3 : Psikomotor 

8. LP-4 : Pengamatan 

perilaku 

9. LP-5 : Pengamatan 

keterampilan sosial 

10. Silabus 

11. Modul Memahami 

Prinsip-Prinsip 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Perkantoran 

Endang R, 

Mulyani, dkk. 

Penerbit Erlangga. 

12. Sumber lain yang 

relevan (internet). 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Satuan Pendidikan  : SMK Ulil Albab 

Mata Pelajaran  : Pengantar Administrasi Perkantoran 

Kelas/Semester  : Kelas XI / Semester 1 

Materi Pembelajaran            :  Mengevaluasi Berbagai Karakteristik 

Administrasi Perkantoran 

Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 

 

I. Standar Kompetensi : Karakteristik Administrasi Perkantoran 

II. Kompetensi Dasar  : Mengevaluasi Berbagai Karakteristik Adm. Perkantoran 

III. Indikator 

A. Kognitif 

1. Produk: 

Pengenalan dan pemahaman mengenai administrasi perkantoran serta berbagai 

karakteristik administrasi perkantoran 

2. Proses: 

Melaksanakan diskusi mengenai karakteris dan evaluasi karakteristik administrasi 

perkantoran: 

a. Mengamati pelayanan dalam sebuah kanto 

b. Mengamati kegiatan kantor yang bersifat terbuka dan luas 

c. Mengamati kegiatan kantor yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak dalam 

organisasi 

d. Mendiskusikan permasalahan dalam karakteristik administrasi perkantoran 

e. Membuat kesimpulan 

B. Psikomotor 

Melakukan presentasi secara kelompok mengenai hasil kesimpulan  karakteristik dan 

evaluasi administrasi perkantoran. 

C. Afektif 

1. Mengembangkan perilaku berkarakter, meliputi: 

a. Ketelitian, ketekunan 

b. Kesabaran, jujur, keuletan 

 



 

 

2. Keterampilan sosial: 

Kreatif, menyumbang ide atau berpendapat, mampu bekerjasama dalam kantor dan 

melayani pihak yang membutuhkan pelayanan. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

A. Kognitif 

1. Produk: 

Secara mandiri dan tanpa membuka bahan ajar, siswa dapat mendeskripsikan   mengenai 

berbagai administrasi perkantoran serta karakteristik administrasi perkantoran  dari 

berbagai sumber dengan mengerjakan soal terkait di LP 1 : Produk sesuai dengan kunci 

jawaban. 

2. Proses 

Disediakan beberapa permasalahan dalam karakteristik administrasi perkantoran dan 

secara berkelompok 3 sampai 5 orang menyelesaikan permasalahan tersebut lalu 

mendiskusikannya serta mengidentifikasikan ciri-ciri administrasi perkantoran yang 

baik dan mengkaitkan karakteristik dengan evaluasi karakteristik administrasi 

perkantoran selanjutnya membuat kesimpulan kelompok. Disediakan seperangkat alat 

tulis dan, peralatan penangana surat, siswa dapat mengetahui pola kegiatan administrasi 

dan peralatan penanganan surat yang telah disediakan dengan tepat. Selanjutnya siswa 

secara berkelompok melakukan sesuai dengan rincian tugas kinerja yang ditentukan di 

LP 2 : proses meliputi : mengamati dokumen, mendiskusikan masalah dan pembuatan 

kesimpulan 

B. Psikomotor 

Peserta didik mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, kelompok yang presentasi 

sesuai dengan nomor undian yang diambil peserta didik sesuai dengan LP3 Psikomotor  

C. Afektif 

1. Afektif, karakter 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, paling tidak siswa 

dinilai Membuat kemajuan  dalam menunjukkan karakter Ketelitian, Kesabaran, 

Keuletan, sesuai dengan LP 4 : Pengamatan Perilaku berkarakter. 

2. Kemampuan sosial 

Terlibat dalam proses belajar mengajar berpusat pada siswa, paling tidak siswa 

dinilai Membuat kemajuan  dalam menunjukkan perilaku keterampilan sosial 



 

bersikap ramah dalam pelayanan dan mendapatkan kinerja yang baik, sesuai dengan 

LP 5 : Keterampilan sosial. 

V. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran  : Model Pembelajaran Koorperatif (MPK) 

Metode Pembelajaran : Tugas proyek berupa simulasi penanganan surat menggunakan 

peralatan penanganan surat. 

VI. Bahan 

- Lembar Kerja 1,2,3 

- Lembar ilustrasi permasalahan mengenai administrasi perkantoran  

VII. Alat 

Minimal peralatan tulis untuk mengerjakan soal diskusi yang diberikan oleh guru kepada 

peserta didik 

VIII. Proses Belajar Mengajar 

A. Pendahuluan 

 

Kegiatan 

Penilaian 

oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

1. Membangkitkan suasana kelas dengan pengulang materi 

pembelajaran pertemuan sebelumnya 

2. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran produk, proses, 

psikomotor, keterampilan sosial, dan karakter.  Siswa dapat 

mengemukakan pengertian administrasi perkantoran. 

      Guru meminta siswa mengemukakan pendapatnya, 

mengenai apa yang diketahuinya tentang administrasi 

perkantoran. (Fase 1 MPK) 

3. Guru memberikan gambaran mengenai administrasi 

perkantoran terkait dengan pendapat – pendapat dari 

berbagai peserta didik agar tidak simpang siur antar siswa. 

(Fase 1 MPK) 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

B. Inti 

 

 

Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

Penggalan 1 

a. Siswa mendiskusikan  dengan berkelompok mengenai pengertian 

administrasi perkantoran dari berbagai sumber dan berbagai 

karakteristik dari administrasi perkantoran. (Fase 2 MPK) 

b. Guru memberikan informasi tentang  gambaran-gambaran mengenai 

administrasi perkantoran dan karakteristik yang ada di dalamnya. Guru 

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

c. Siswa mendiskusikan secara berkelompok mengenai gambaran-

gambaran yang telah di jelaskakan oleh guru dan selanjutnya 

mengerjakan tugasnya secara berkelompok selanjutnya siswa mengisi 

LK. (Fase 4 MPK) 

d. Guru menginformasikan ke-3 karakteristik yang ada di dalam 

administrasi perkantoran. Agar peserta didik dapat mengetahui ke3 

karakteristik administrasi perkantoran. 

e.  Siswa mendiskusikan tugas yang diberikan oleh guru mengenai 

administrasi perkantoran.  

f. Guru mendemonstrasikan  hal-hal apasaja yang harus dilakukan 

arsiparis ketika surat masuk. 

g. Guru memberikan gambaran mengenai apasaja yang harus dikerjakan 

oleh arsiparis ketika surat itu masuk dengan menggunakan peralatan 

penanganan surat. 

Penggalan  2 

a. Mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok kooperatif . 

Setiap kelompok terdiri dari 2 – 3 siswa,  untuk mengevaluasi 

karakteristik administrasi perkantoran. 

    



 

 

 

Kegiatan 

Penilaian oleh 

Pengamat 

1 2 3 4 

b. Membimbing siswa membuat laporan tertulis mengenai kelemahan dan 

kelebihan dari masing-masing karakteristik administrasi perkantoran. 

(Fase 4 MPK). 

c. Membimbing tugas kelompok para peserta didik dengan mendekati 

perserta didik per kelompok.. (Fase 5 MPK). 

d. Meminta masing-masing siswa dalam setiap kelompok agar   

bertanggung jawab atas terselesaikannya tugas diskusi itu. 

e. Melakukan evaluasi formatif dengan asesmen kinerja psikomotor 

dengan cara meminta siswa menunjukkan contoh dari masing-masing 

karakteristik administrasi perkantoran. 

Penggalan 3  

f. Membimbing tugas kelompok mengenai pengertian administrasi 

perkantoran, karakteristik administrasi perkantoran serta evaluasi 

karakteristik administrasi perkantoran.    

g. Guru  melakukan evaluasi formatif dengan Instrumen penilaian 

mengenai kerjasama peserta didik dalam berdiskusi secara kelompok. 

(Fase 5 MPK) 

Penggalan 4  

h. Membimbing kelompok berdiskusi dan menarik kesimpulan serta 

Memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang 

berkinerja 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   

    

 



 

IX. Sumber Pembelajaran 

13. LKS 1    : Pengertian administrasi perkantoran dan beberapa karakteristik dari 

administrasi perkantoran 

14. LKS 2 : mengevaluasi karakteristik admnistrasi perkantoran. 

15. LKS 3 : Memberikan contoh dari masing-masing karakteristik administrasi 

perkantoran. 

16. Kunci LK  1, 2,  3 

17. LP 1 : Produk   

6. LP 2 : Proses   

7. LP 3 : Psikomotor   

8. LP 4 : Pengamatan Perilaku Berkarakter 

9. LP 5 : Pengamatan Keterampilan Sosial 

10. Tabel Spesifikasi Penilaian 

11. Silabus 

12. Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 

13. Sumber lain yang relevan (internet). 
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Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

 

Lembar Kerja 1  :  Mengidentifikasi mengenai administrasi perkantoran 

 

 

Tujuan : 

1. Dapat mengetahui gambaran dari administrasi perkantoran; 

2. Dapat mengetahui devinisi dari administrasi perkantoran; 

Alat   :  

1. Alat tulis 

2. Buku catatan kecil 

 

 

 Rumusan Masalah :    Apakah arti administrasi perkantoran ? 

 

 Langkah – langkah  : 

1. Mendefinisikan dengan bahasa sendiri mengenai administrasi perkantoran 

2. Dari definisi tersebut selanjutnya peserta didik mencatatnya dibuku catatan kecil. 

3. Dari definisi yang telah terkumpul secara bersamaan dengan guru membahas 

pengertian administrasi perkantoran dari beberapa sumber. 

4.  Catat pesan-pesan hasil pembahasan guru dengan peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pengamatan 

Di dalam suatu organisasi terdapat kegiatan yang rutin dilakukan sehari-harinya 

adalah melakukan kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, 

penyusunan dan pencatatatan secara sistematis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk 

menyediakan keterangan-keterangan bagi pihak yang sedang perkepentingan atau sedang 

membutuhkan informasi tersebut. Penyusunan dan pencatatan secara sistematis ini dilakukan 

agar ketika ada yang mencari informasi, si pencari informasi pun dapat mudah dalam  

memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau yang 

sering disebut dengan tata usaha.  

 

Analisis  : 

1. Menurut pendapat anda apakah kegiatan yang rutin dilakukan oleh organisasi tersebut 

sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan administrasi perkantoran?   .   

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

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

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

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

2. Sebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan dalam sebuah organisasi atau 

kantor untuk mencapai tujuannya? 

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

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

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

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

3. Bagaimana menurut pendapat anda agar proses administrasi di dalam kantor dapat 

berjalan lancar dan baik? 

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

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

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

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

 

 

 

 



 

Kunci  Lembar Kerja 1  :  Mengidentifikasi mengenai administrasi 

perkantoran 

1. Menurut pendapat anda apakah kegiatan yang rutin dilakukan oleh organisasi tersebut 

sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan administrasi perkantoran? 

 Menurut pendapat saya mengenai kasus pengamatan diatas, yang dilakukan oleh 

organisasi tersebut sudah merupakan rangkaian dari kegiatan administrasi 

perkantoran. Pada initinya yang dinamakan administrasi perkantoran itu dapat 

diartikan sebagai berikut: 

a. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan tata usaha yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerja sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

b. Kantor adalah wadah atau tempat untuk sekelompok orang melakukan kegiatan 

tata usaha. 

c. Administrasi perkantoran atau manajemen kantor merupakan rangkaian 

kegiatan merencanakan mengorganisasi (mengatur dan menyusun), 

mengarahkan, mengawasi (melakukan kontrol), serta menyelenggarakan secara 

tertib berbagai pekerjaan perkantoran atau pekerjaan ketatausahaan.  

2. Sebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan dalam sebuah organisasi atau 

kantor untuk mencapai tujuannya? 

 Kegiatan yang di lakukan dalam sebuah organisasi atau kntor pada umumnya terdiri 

dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran 

(office planning), pengorganisasian kantor (office organizing), pengarahan 

perkantoran (office actuating), dan pengawasan perkatoran (office controling) atau 

sering di singkat dengan POAC  

3. Bagaimana menurut pendapat anda agar proses administrasi di dalam kantor dapat 

berjalan lancar dan dapat meningkatkan keunggulan organisasi? 

 Dalam upaya meningkatkan keunggulan bersaing antara kantor satu dengan kantor 

yang lain, makan banyak kantor atau organisasi yang lebih memusatkan perhatian 

pada strategi eksternal, dari meningkatkan promosi hingga terobosan-terobosan 

pemasaran lainnya dilakukan untuk mendongkrak hasil produksi. Selain itu tujuan 

antara satu sama lain harus sejalan, kompak, dan kerjasama yang tangguh. 

 

 

 



 

Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Lembar Kerja 2 

Berbagai Karakteristik Serta Kelemahan Dan Kelebihan Dari Masing-Masing 

Karakteristik Admnistrasi Perkantoran 

 

Tujuan   

1. Mengetahui berbagai karakteristik dari administrasi perkantoran; 

2. Mengetahui kelemahan serta kelebihan karakteristik dalam administrasi perkantoran; 

 

 

Alat   :  

1. Alat tulis 

2. Buku catatan kecil 

 

 Rumusan Masalah :     Apa saja karakteristik dari administrasi perkantoran itu ? 

  

Langkah Kerja 

1. Menyiapkan selembar kertas folio;  

2. Mengidentifikasi karakteristik administrasi perkantoran;  

3. Mengevaluasi karakteristik administrasi; 

4. Mengerjakan soal dengan tenang. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analisis 

1. Sebutkan dan jelaskan berbagai karakteristik dari administrasi perkantoran ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Evaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran? 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kunci  Lembar Kerja 2 : Berbagai Karakteristik Serta evaluasi karakteristik 

administrasi Perkantoran 

1. Sebutkan dan jelaskan berbagai karakteristik dari administrasi perkantoran 

 Karakteristik administrasi perkantoran meliputi: 

a. Bersifat pelayanan 

Pekerjaan kantor bersifat pelayanan karena berfungsi membantu pekerjaan lain 

(pekerjaan utama/ pokok) agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien. Pekerjaan kantor dilakukan untuk membantu orang-orang lain dalam 

pekerjaannya secara lebih efektif. Bersifat pelayanan yaitu tata usaha melayani 

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu 

organisasi. Seperti dijelaskan diatas, bahwa pekerjaan kantor adalah melayani 

pelaksana pekerjaan operasional (tugas-tugas pokok kantor) dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Pekerjaan kantor berperan membantu pekerjaan pekerjaan lain, 

agar dapat berjalan lebih berdaya guna. Dalam perusahaan, pekerjaan kantor tidak 

langsung mendatangkan laba, sebagaimana dilakukan oleh pekerjaan operatif atau 

lapangan misalnya bagian produksi atau penjualan. Namun produksi atau 

penjualan tersebut dapat berhasil dan menguntungkan, apabila pekerjaan kantor 

berhasil melayani kebutuhan produksi atas penjualan tersebut. 

b. Bersifat terbuka dan luas 

Bersifat terbuka dan luas berarti pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja 

dalam suatu organisasi, tidak terbatas di kantor (gedung) saja tetapi dapat pula 

dilakukan di luar kantor (diluar gedung) sekalipun. Meskipun dapat dikerjakan 

dimanapun tapi harus tetap mengutamakan kinerja yang maksimal. Administrasi 

perkantoran diperlukan dimana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. 

c. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi 

Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi berarti pekerjaan kantor dapat 

dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai 

karyawan yang paling bawah sekalipun. Sebagai akibat perembetan pekerjaan 

kantor ke segenap bagian organisasi, maka pekerjaan itu akan dilakukan oleh 

semua orang yang ada dalam organisasi tersebut. Meskipun pekerjaan kantor 

dapat menjadi tugas sekelompok pegawai (misalnya bagian tata usaha), akan 

tetapi pekerjaan itu akan menjadi monopoli kelompok pegawai tersebut. 

Pekerjaan kantor akan dilakukan oleh pejabat pimpinan tertinggi (dengan tidak 

mengubah kedudukannya) sampai pegawai terendah. 



 

Misalnya seorang direktur menelepon kantor lain untuk menghimpun data atau 

keterangan yang diperlukan atau sebaiknya menerima telepon dari kantor lain. 

Seorang mandor pabrik mencatat para pekerja atau karyawan yang tidak masuk 

atau yang lembur tanpa mengurangi tugas pokoknya sebagai mandor. Seorang 

pegawai rendah, selain bertugas membersihkan kantor sering pula mendapat 

pekerjaan mengantar surat dan mengisi buku ekspedisi. 

2. Evaluasi berbagai karakter administrasi perkantoran dengan kalimat anda sendiri! 

 Mengevaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran 

a. Bersifat pelayanan 

Pekerjaan kantor bersifat pelayanan karena berfungsi membantu pekerjaan lain 

(pekerjaan utama/ pokok) agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Pekerjaan kantor harus bersifat pelayanan atau harus mengutamakan 

pelayanan agar semua pekerjan kantor dapat berjalan lancar.  Dibutuhkan tenaga ahli 

yang pandai berkomunikasi antar karyawan atau kolega kantor untuk melayani 

karyawan atau kolega yangt berkepentingan. 

b. Bersifat terbuka dan luas 

Bersifat terbuka dan luas berarti pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja dalam 

suatu organisasi, tidak terbatas di kantor (gedung) saja tetapi dapat pula dilakukan di 

luar kantor (diluar gedung) sekalipun. Meskipun pekerjaan kantor dapat di jalankan 

atau dapat dilakukan di dalam atau luar kantor tapi pekerjaan kantor tersebut harus 

dikerjakan secara maksimal dan date line, jadi bisa diartikan dimanapun tempat 

pengerjaan pekerjaan kantor itu, tetap saja pihak yang nertugas dalam pengerjaan 

harus bekerja secara maksimal. 

c. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi 

Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi berarti pekerjaan kantor dapat 

dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai karyawan 

yang paling bawah sekalipun. Sekalipun ppekerjaan kantor dapat dilaksanakan oleh 

semua pihak, namun ada spesifikasi yang membagi pekerjaan kantor tersebut. 

Misalnya seorang office boy atau office girl tidak dapat mengerjakan pekerjaan dari 

seirang sekretaris direktur, begitu pula sebaliknya. 

 

 

 

 



 

Nama/Kelompok _______________________ Kelas: _________ Tgl: _______________ 

 

Lembar Kerja Ke3 : Memberikan Contoh Dari Masing-Masing Karakteristik 

Administrasi Perkantoran 

 

Tujuan   

1. Mengetahui contoh dari berbagai karakteristik administrasi perkantoran; 

2. Mengetahui dimana karakter administrasi perkantoran itu digunakan 

 

Alat   :  

1. Alat tulis 

2. Buku catatan kecil 

 

 Rumusan Masalah :     Berikan contoh dari berbagai karakteristik administrasi perkantoran? 

 

Langkah Kerja 

1. Menyiapkan kertas folio untuk mengerjakan soal.  

2. Mencari contoh dari berbagai karakteristik yang ada di dalam administrasi 

perkantoran 

3. Mengerjakan soal dengan tepat dan tenang. 

 

 

Pengamatan 

1. Berikan contoh sebanyak – banyaknya mengenai berbagai karakteristik administrasi 

perkantoran? 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 

Kunci Lembar Kerja Ke3 : Memberikan Contoh Dari Masing-Masing Karakteristik 

Administrasi Perkantoran 

1. Berikan contoh dari berbagai karakteristik administrasi perkantoran 

 Contoh mengenai karakteristik administrasi perkantoran 

a. Bersifat pelayanan 

- Tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

siswa sesuai dengan tingkatan siswa. Tugas utama guru adalah mengajar dan 

mendidik siswa. Tetapi dalam menjalankan tugasnya guru memerlukan 

bantuan dari pekerjaan ketatausahaan, seperti mencatat kemajuan belajar 

siswa, menyiapkan rapot. 

- Tenaga penjualan terbantu dengan pekerjaan administrasi penjualannya. 

- Bagian permodalan terbantu dalam memelihara bukti tertulis mengenai 

kedudukan keuangan perusahaan. 

- Bagian produksi terbantu untuk memperbaiki pelayanan dan menentukan 

biaya-biaya yang lebih rendah. 

- Petugas perpustakaan melakukan pencatatan siswa yang meminjam bukudi 

perpustakaan. 

- Teller bank, mendata orang yang menabung di bank. 

- Dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien. Dan perawat mencatat riwayat 

atau hasil visum dari dokter yang kemudian disimpan untuk memberi 

keputusan pasien menderita penyakit apa. 

- Sekretaris membantu atasan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan atasan. 

- Siswa membantu guru untuk mencatat nama-nama siswa yang membuat onar 

dikelas. 

- Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. 

b. Bersifat terbuka dan luas 

- Seorang petugas sensus penduduk melakukan pekerjaan kantor saat ia 

melakukan pendataan dengan mendatangi rumah-rumah. 

- Petugas listrik melakukan pencatatan meteran listrik ke rumah-rumah. 

- Petugas pemeriksa karcis kereta api melakukan pemeriksaan karcis keda 

penumpang. 

- Petugas PDAM melakukan pencatatan meteran air ke rumah-rumah. 

- Petugas gas elpiji melakukan pemeriksaan dan pendataan ke rumah-rumah. 



 

- Petugas pengirim barang mengantar barang yang dikirim kerumah-rumah dan 

mencatat penerima. 

- Polisi yang melakukan razia, mencatat nama pelanggar dan sanksi yang 

didapat.  

c. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi 

- Seorang manajer, tugasnya adalah menggerakkan karyawan untuk bekerja 

sebaik mungkin, namun manajer juga melakukan pekerjaan kantor untuk 

membantu tugasnya dalam me-manage bawahannya, seperti menyimpan 

dokumen sendiri, melakukan panggilan telepon sendiri kepada relasi. 

- Pengisian jurnal kelas, dapat dilakukan oleh siswa lain selain sekretaris kelas. 

- Seorang kurir, dalam menyampaikan surat kepada orang lain ia akan 

melakukan pencatatan dan meminta bukti penerimaan surat kepada pihakyang 

dituju. 

- Pak satpam dititipkan surat oleh wali murid untuk diserahkan kepada pihak 

yang dituju. Sebelum sampai kepada pihak yang dituju, pak satpam mencatat 

di buku penerimaan surat. 

- Guru dapat menulis surat kepada kepala sekolah karena berhalangan hadir 

untuk mengajar. 

- Kakak kelas mendatangi kelas-kelas untuk  mencatat siswa yang akan 

mengikuti ekstrakulikuler yang ditawarkan. 

- Siswa yang bertugas piket sebagai resepsionis, mecatat nama guru yang hadir. 
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Nama  :    NIM  :                                      Tanggal : 

 

 

LEMBAR PENILAIAN  (LP) 1: PRODUK 

 

 

1. Sebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan dalam sebuah organisasi atau 

kantor untuk mencapai tujuannya? 

2. Bagaimana menurut pendapat anda agar proses administrasi di dalam kantor dapat 

berjalan lancar dan baik? 

3. Sebutkan dan jelaskan berbagai karakteristik dari administrasi perkantoran! 

4. Evaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran? 

5. Berikan contoh sebanyak – banyaknya mengenai berbagai karakteristik administrasi 

perkantoran? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kunci  LP  1 :   Produk 

 

1. Sebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang di lakukan dalam sebuah organisasi atau 

kantor untuk mencapai tujuannya? 

 Kegiatan yang di lakukan dalam sebuah organisasi atau kntor pada umumnya terdiri 

dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan perkantoran 

(office planning), pengorganisasian kantor (office organizing), pengarahan 

perkantoran (office actuating), dan pengawasan perkatoran (office controling) atau 

sering di singkat dengan POAC  

2. Bagaimana menurut pendapat anda agar proses administrasi di dalam kantor dapat 

berjalan lancar dan baik? 

 Dalam upaya meningkatkan keunggulan bersaing antara kantor satu dengan kantor 

yang lain, makan banyak kantor atau organisasi yang lebih memusatkan perhatian 

pada strategi eksternal, dari meningkatkan promosi hingga terobosan-terobosan 

pemasaran lainnya dilakukan untuk mendongkrak hasil produksi. Selain itu tujuan 

antara satu sama lain harus sejalan, kompak, dan kerjasama yang tangguh. 

3. Sebutkan dan jelaskan berbagai karakteristik dari administrasi perkantoran! 

 Karakteristik administrasi perkantoran meliputi: 

d. Bersifat pelayanan 

Pekerjaan kantor bersifat pelayanan karena berfungsi membantu pekerjaan lain 

(pekerjaan utama/ pokok) agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien. Pekerjaan kantor dilakukan untuk membantu orang-orang lain dalam 

pekerjaannya secara lebih efektif. Bersifat pelayanan yaitu tata usaha melayani 

pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan dari suatu 

organisasi. Seperti dijelaskan diatas, bahwa pekerjaan kantor adalah melayani 

pelaksana pekerjaan operasional (tugas-tugas pokok kantor) dalam pencapaian 

tujuan organisasi. Pekerjaan kantor berperan membantu pekerjaan pekerjaan lain, 

agar dapat berjalan lebih berdaya guna. Dalam perusahaan, pekerjaan kantor tidak 

langsung mendatangkan laba, sebagaimana dilakukan oleh pekerjaan operatif atau 

lapangan misalnya bagian produksi atau penjualan. Namun produksi atau 

penjualan tersebut dapat berhasil dan menguntungkan, apabila pekerjaan kantor 

berhasil melayani kebutuhan produksi atas penjualan tersebut. 

 



 

e. Bersifat terbuka dan luas 

Bersifat terbuka dan luas berarti pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja 

dalam suatu organisasi, tidak terbatas di kantor (gedung) saja tetapi dapat pula 

dilakukan di luar kantor (diluar gedung) sekalipun. Meskipun dapat dikerjakan 

dimanapun tapi harus tetap mengutamakan kinerja yang maksimal. Administrasi 

perkantoran diperlukan dimana-mana dan dilaksanakan dalam seluruh organisasi. 

f. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi 

Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi berarti pekerjaan kantor dapat 

dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai 

karyawan yang paling bawah sekalipun. Sebagai akibat perembetan pekerjaan 

kantor ke segenap bagian organisasi, maka pekerjaan itu akan dilakukan oleh 

semua orang yang ada dalam organisasi tersebut. Meskipun pekerjaan kantor 

dapat menjadi tugas sekelompok pegawai (misalnya bagian tata usaha), akan 

tetapi pekerjaan itu akan menjadi monopoli kelompok pegawai tersebut. 

Pekerjaan kantor akan dilakukan oleh pejabat pimpinan tertinggi (dengan tidak 

mengubah kedudukannya) sampai pegawai terendah. 

Misalnya seorang direktur menelepon kantor lain untuk menghimpun data atau 

keterangan yang diperlukan atau sebaiknya menerima telepon dari kantor lain. 

Seorang mandor pabrik mencatat para pekerja atau karyawan yang tidak masuk 

atau yang lembur tanpa mengurangi tugas pokoknya sebagai mandor. Seorang 

pegawai rendah, selain bertugas membersihkan kantor sering pula mendapat 

pekerjaan mengantar surat dan mengisi buku ekspedisi. 

4. Evaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran? 

 Mengevaluasi berbagai karakteristik administrasi perkantoran 

a. Bersifat pelayanan 

Pekerjaan kantor bersifat pelayanan karena berfungsi membantu pekerjaan lain 

(pekerjaan utama/ pokok) agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien. Pekerjaan kantor harus bersifat pelayanan atau harus mengutamakan 

pelayanan agar semua pekerjan kantor dapat berjalan lancar.  Dibutuhkan tenaga 

ahli yang pandai berkomunikasi antar karyawan atau kolega kantor untuk 

melayani karyawan atau kolega yangt berkepentingan. 

b. Bersifat terbuka dan luas 

Bersifat terbuka dan luas berarti pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja 

dalam suatu organisasi, tidak terbatas di kantor (gedung) saja tetapi dapat pula 



 

dilakukan di luar kantor (diluar gedung) sekalipun. Meskipun pekerjaan kantor 

dapat di jalankan atau dapat dilakukan di dalam atau luar kantor tapi pekerjaan 

kantor tersebut harus dikerjakan secara maksimal dan date line, jadi bisa diartikan 

dimanapun tempat pengerjaan pekerjaan kantor itu, tetap saja pihak yang nertugas 

dalam pengerjaan harus bekerja secara maksimal. 

c. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi 

Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi berarti pekerjaan kantor dapat 

dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai 

karyawan yang paling bawah sekalipun. Sekalipun ppekerjaan kantor dapat 

dilaksanakan oleh semua pihak, namun ada spesifikasi yang membagi pekerjaan 

kantor tersebut. Misalnya seorang office boy atau office girl tidak dapat 

mengerjakan pekerjaan dari seirang sekretaris direktur, begitu pula sebaliknya. 

5. Berikan contoh sebanyak – banyaknya mengenai berbagai karakteristik administrasi 

perkantoran? 

 Contoh mengenai karakteristik administrasi perkantoran 

a. Bersifat pelayanan 

- Tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

siswa sesuai dengan tingkatan siswa. Tugas utama guru adalah mengajar dan 

mendidik siswa. Tetapi dalam menjalankan tugasnya guru memerlukan 

bantuan dari pekerjaan ketatausahaan, seperti mencatat kemajuan belajar 

siswa, menyiapkan rapot. 

- Tenaga penjualan terbantu dengan pekerjaan administrasi penjualannya. 

- Bagian permodalan terbantu dalam memelihara bukti tertulis mengenai 

kedudukan keuangan perusahaan. 

b. Bersifat terbuka dan luas 

- Seorang petugas sensus penduduk melakukan pekerjaan kantor saat ia 

melakukan pendataan dengan mendatangi rumah-rumah. 

- Petugas listrik melakukan pencatatan meteran listrik ke rumah-rumah. 

- Petugas pemeriksa karcis kereta api melakukan pemeriksaan karcis keda 

penumpang. 

c. Dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi 

- Seorang manajer, tugasnya adalah menggerakkan karyawan untuk bekerja 

sebaik mungkin, namun manajer juga melakukan pekerjaan kantor untuk 



 

membantu tugasnya dalam me-manage bawahannya, seperti menyimpan 

dokumen sendiri, melakukan panggilan telepon sendiri kepada relasi. 

- Pengisian jurnal kelas, dapat dilakukan oleh siswa lain selain sekretaris kelas. 

- Seorang kurir, dalam menyampaikan surat kepada orang lain ia akan 

melakukan pencatatan dan meminta bukti penerimaan surat kepada pihakyang 

dituju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEMBAR PENILAIAN 2: PROSES 

 

Prosedur : 

1. Siapkan seperangkat alat tulis dan lembar kerja siswa. 

2. Guru membagi kelompok dengan anggota 4 siswa per kelompok 

3. Tugasi siswa untuk mengerjakanlembar kerja yang telah diterima. 

4. Siswa mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. 

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

6. Berikan format ini kepada siswa sebelum asesmen dilakukan 

7. Siswa diijinkan mangases kinerja mereka sendiri, jika siswa mampu mengerjakan soal 

yang diberikan oleh guru maka beri tanda centang pada kolom skor oleh siswa. 

Format Asesmen Kinerja Proses 

 

No 

 

Rincian Tugas Kinerja 

 

Skor 

Maksimum 

Skor Asesmen 

Oleh Siswa 

Sendiri 

Oleh Guru 

1. Persiapan: 

- Alat tulis 

- Lembar soal 

- Lembar jawaban 

   

2. Apakah siswa dapat mengerjakan 

soal nomer 1? 

   

3. Apakah siswa dapat mengerjakan 

soal nomer 2? 

   

4. Apakah siswa dapat mengerjakan 

soal nomer 3? 

   

5. Apakah siswa dapat mengerjakan 

soal nomer 4?  

   

6. Apakah siswa dapat mengerjakan 

soal nomer 5? 

   

 

 

 

Malang,23 April 2014   

 

                             

Siswa                Guru 

 

 

 (Zacky Firmansyah)                                                       (Ria Rikawati) 



 

 

LEMBAR PENILAIAN 3:  PSIKOMOTOR 

Prosedur : 

1. Setelah selesai mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru, maka disetiap 

kelompok harus siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok . 

2. Kelompok yang akan presentasi dapat dilakukan kelompok yang sudah siap atau berupa 

pengundian kelompok atau bahkan di tunjuk oleh guru 

3. Bagi kelompok yang bersedia mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas harus 

menjawab pertanyaan dari rekan siswa 

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

5. Berikan format ini kepada siswa  sebelum asesmen dilakukan. 

6. 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. Moderator  25   

2. Pembacaan hasil diskusi secara 

bergantian dan urut 

25   

3. Kerja sama kelompok 25   

4. Menjawab disetiap soal yang 

diberikan rekan siswa lain 

25   

 Jumlah 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malang,23 April 2014 

                               

Siswa                 Guru, 
 

 

 

(Zacky Firmansyah)                                                        (Ria Rikawati) 



 

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 Ketekunan     

2 Disiplin     

3 Ketelitian     

4 Kesabaran     

5 Keuletan     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malang,23 April 2014        

Pengamat 

    

 

 

 

              (                   ) 



 

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. Kerja sama antar 

kelompok 

    

2. Menyumbang ide atau 

pendapat 

    

3. Mampu menjawab 

pertanyaan siswa lain 

dengan tepat 

    

4. Kinerja yang baik     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malang,23 April 2014        

Pengamat 

    

 

 

 

                   (…………………....................) 


