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Abstrak

Pada proses belajat mengajar di sekolah, aktivitas menyimak lebih banyak dilakukan 

siswa disbanding kegiatan berbicara, membaca dan menulis. Dalam penulisan skripsi ini yang 

berjudul Hubungan Antara Menyimak dan Menulis Hasil Wawancara Siswa Kelas XI Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang, memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan 

menyimak wawancaea siswa, kemampuan menulis hasil wawancara siswa dan hubungan natara 

kemampuan menyimak wawancara dan kemampuan menulis hasil wawancara siswa. Penelitian 

ini menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dengan 

teknik acak (random sampling) sehingga yang diteliti siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Tanjungpinang berjumlah 40 orang dari jumlah sampel keseluruhan 179 siswa. Dari 

hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hipotesisi Ha diterima karena ada 

hubungan antara kemampuan menyimak wawancara dan kemampuan menulis hasil wawancara 

siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang dan ketegori cukup.
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Abstract

In the process of teaching and learning in school, listening activity more than the activities of the 

studens speak, read, and write. In writing this essay, entitled Relationship Between Listening and 

Writing Results Interviws Middle School Students XI Class Upper School 3 Tanjungpinang, has 

the objective to determine the ability to listen to interview students, writing skills and interview

student interview relationship between listening skills and the ability to write the results of 

student interview. This study uses a quantitative description of the study population and the use 

of the technique of random sampling (random sampling) so that the students who studied in class 

XI Public High Schools 3 Tanjungpinang of 40 people from the entrie sample of 179 students. 

From the research conducted, the researchers obtained the hypothesis Ha is accepted because 

there is a relationship between the ability to listen to the interview and writing skils class XI 

student interview Public High Schools and category 3 Tanjungpinang enough. 
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1. Pendahuluan  

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan 
yang terakhir, mula-mulanya pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa kemudian berbicara, 
sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Setiap keterampilan itu erat hubungannya dengan 
proses-proses berpikir yang mendasari sebuah bahawa. Namun, ada factor yang menghambat 
siswa untuk menyimak apa yang sedang di bicarakan gurunya di depan kelas, yaitu (1) terkadang 
materi yang disajikan  kurang menarik sehingga siswa merasa jenuh untuk menyimak pelajaran 
yang sedang disajikan, (2) penyampaian materi yang disajikan oleh guru terkadang tidak 
dimengerti siswa. Dengan menulis, seseorang dapat menggambarkan pola pikirannya terhadap 
ide dan gagasan sesuai dengan keinginananya (Wardhana 2007:1). Hal ini dapat menjadi tolak 
ukur kemampuan seseorang dalam berbahasa. Maka, pembinaan dan pengembangan 
keterampilan menulis siswa menjadi tujuan setiap pengajaran di sekolah.  

Dilatar belakangi uraian di atas, peneliti ingin mengetahui dan melakukan penelitian 
bagaimana hubungan antara kemampuan menyimak wawancara dengan kemampuan menylis 
hasil wawancara siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang Tahun Ajaran 
2011/2012. 

 
2. Metode Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada April 2012 sampai dengan Juni 2012. Tempat penelitian ini 
adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Tugu Pahlawan. 
Sampel adalah sebagaian atau wakil populasi (Arikunto, 2006:131). Pada penelitian ini 
diterapkan 20% dari jumlah populasi yaitu 179, dengan demikian pemerolehan sampel sebanyak 
40 orang. Penarikan sampel menggunakan proposional acak (random sampling).  

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi kuantitatif dan kualitatif, yaitu untuk 
mendeskripsikan kemampuan menyimak wawancara dan kemampuan menulis hasil wawancara 
oleh siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang. Penelitian ini 
menggunakan hipotesis Ho dan Ha dimana Ho adalah apabila tidak ada hubungan antara 
menyimak wawancara dan menulis hasil wawancara, sedangkan Ha adalah ada hubungan antara 
menyimak wawancara dan menulis hasil wawancara. Adapun rumus untuk mencari data pada 
penelitian ini ada rumus korelasi product moment  yang dikemukakan oleh Person (dalam 
Arikunto, 2006:170), yaitu : 
 

=
N XY ( X) ( Y)

{ X (N X )} {N Y ( Y )}
 

 

Keterangan : 

N = Jumlah sampel penelitian  
rxy = Hubungan antara variable X dan Y 
X = Hasil Menyimak wawancara siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tanjungpinang 
Y = Hasil menulis hasil wawancara siswa kelas XI SMA Negeri 3 Tanjungpinang  
XY  = Hasil kali dua variable X dan Y 



Setelah menghitung nilai siswa dengan menggunakan rumus korelasi product moment, 
barulah penelitian menghitung rata-rata dengan rumus Arikunto (2010:231) : 

N= 
Jumlah Skor 

Jumlah Sampel 

X 100% 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk memperoleh data mengenai kemampuan menyimak dan menulis hasil wawancara 
siswa, maka dilakukan tes saat penelitian yakni mendengarkan rekaman wawancara “Ayat-ayat 
cinta” di stasiun televisi yang diunggah ke youtube lalu dari apa yang didengar dalam rekaman 
wawancara tersebut peneliti memberikan selebaran soal tertulis berdasarkan wawancara tersebut.  

Pada aspek menyimak wawancara 28 orang mendapatkan kategori baik sekali, 7 orang 
mendapatkan ketegori baik, 3 orang mendapatkan katergori sedang, dan 2 orang mendapatkan 
kategori kurang. Adapun skor rata-rata semua siswa dalam kategori ini “sangat kuat”dengan skor 
80,15. 

Pada aspek menulis hasil wawancara 2 orang mendapat kategori kurang, 4 orang 
mendapat kategori sedang, 12 orang mendapat kategori baik adapun yang mendapat kategori 
baik sekali berjumlah 22 orang. Adapun skor rata-rata semua siswa dalam kategori ini “kuat” 
dengan skor 74,375. 

Dari kedua aspek ini, peneliti menghitung dengan rumus korelasi product moment untuk 
mencari nilai r dan didapatkan nilai r 0,778. Setelah diketahui nilai r nya maka dapat diketahui 
hipotesinya yaitu Ha diterima karena nilai r hitung hitunganya lebih besar dari r table. Setelah 
mendapatlan nilai r hitungnya, langkah selanjutnya mencari nilai uji t :  
 

t =
r n-2

1-0,7782
 

 

= 
0,778 38

1-0,60
 

 

   = 4.795914094
0,40

 

    = 7,58 (t hitung)
Dari perhitungan di atas, didapatlah nilai uji t yaitu 5,58 (t hitung) dimana nilai uji t ini lebih 
besar dari nilai t table yaotu 2,042. 

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas, bahwa hubungan antara kemampuan 
menyimak wawancara dan menulis hasil wawancara siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas 
Negeri 3 Tanjungpinang, dengan hipotesinya Ha diterima karena terdapat hubungan antara 
kemampuan menyimak dan menulis hasil wawancara. 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka peneliti dapat marik kesimpulan. 
(1) pada kemapuan menyimak wawancara, siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 3 
Tanjungpinang tergolong sangat kuat dengan nilai rata-rata 80,15 sedangkan (2) kemampuan 
menulis hasil wawancara siswa kelas XI tergolong baik dengan nilai 74,375. Dapat kita ketahui, 
bahwa kemampuan menyimak siswa bak dari pada kemampuan menulisnya 



(3) Terdapat ada hubungan antara menyimak dan menulis hasil wawancara siswa kelas XI 
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang dengan r hitung 0,778 dan lebih besar dari r 
table 0,361 sedangkan t hitung 7,85 dan t tabel 2,042 sehingga hipotesis yang diperoleh Ho 
ditolak dan Ha diterima karena terdapat hubungan antara kemampuan menyimak dan menulis 
hasil wawancara siswa kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Tanjungpinang. 

Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk siswa sebaiknya harus lebih giat lagi untuk 
belajar khususnya belajar menyimak dan menulis di luar jam belajar agar lebih terbiasa apabila 
gurunya menerangkan atau memberikan tugas. Untuk guru, sebagiknya dalam proses 
pembelajaran khususnya menyimak dan menulis harus lebih inovatif dalam proses belajar 
mengajar agar mengakibatkan semangat belajar siswa di sekolah.  
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