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ABSTRAK 

Menyimak dan menulis adalah merupakan aspek keterampilan berbahasa 

yang sangat penting bagi pendidikan. Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian di SMA Negeri 4 Bintan, bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kemahiran menyimak dan menulis hasil wawancara serta hubungan antara 

keduanya. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan 

sampel 40 orang dari jumlah kelas X sebayak 140 orang siswa. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah tes dengan menggunakan instrument 

penelitian berupa lembar soal dan lembar kerja siswa. Cara Peneliti menilai hasil 

kerja siswa menggunakan rubrik penilaian berdasarkan kriteria penilaian untuk 

menyimak dan menulis hasil wawancara. antara lain: isi yang relevan, organisasi 

yang sistematis, dan pengunaan bahasa yang baik dan benar. Dari penelitian 

diperoleh hasil yaitu: kemakiran menyimak wawancara siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Bintan tergolong Baik, hasil yang diperoleh dari 40 

orang siswa, 6 orang siswa mendapat persentase sebesar (40%). Dengan 

penjumlahan dari sepuluh pertanyaan yang diajukan peneliti, dan nilai rata- rata 

hasil menyimak wawancara  mendapat skor 82. 

Kemahiran menulis hasil wawancara kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 4 Bintan tergolong cukup, hasil yang diperoleh dari 40 orang siswa, 24 

0rang siswa mendapat persentase  sebesar (60%). Dengan penjumlahan dari ketiga 

aspek penilaian, nilai rata- rata  kemahiran menulis hasil wawancara  mendapat 

skor 72. 

Berdasarkan Kriteria tingkat korelasi, hubungan antara kemahiran 

menyimak wawancara dan menulis hasil wawancara,  maka nilai r hitung 0,506 

berarti berada pada rentang 0,40 sampai dengan 0,599. Dapat dikatakan bahwa 

ada hubungan antara kemahiran menyimak wawancara dan menulis hasil 

wawancara siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan, hubunganya 

masih termasuk katagori sedang.  

Kata Kunci: Kemahiran Menyimak, Menulis, Wawancara 



ABSTRACT 

  Learning and writing is constitute skill aspect gets language that really 

necessary for education. Therefore researcher does research at SMA Country 4 

Bintan, intent to know how adeptness learns and write interview and relationship 

result among both. That research utilize quantitative descriptive method, with 

sample 40 person of total classes x as corpulent as 140 students. Data collecting 

tech that is done is essay by use of instrument research as sheet of problem and 

student job sheet. Researcher trick assesses to usufruct student job utilize 

estimation rubric bases estimation criterion to learn and writes interview result. 

for example: relevant content, orderly organization, and purpose is good and right 

language. Of research was gotten to usufruct which is: masterly learning student 

interview braze x Country Senior High School 4 Bintan comes under Good, 

acquired result of 40 students, 6 students get percentages as big as (40%). With 

sum of ten question that proposed by researcher, and result average value learns 

interview to get score 82.  

Adeptness writes to usufruct class interview x Country Senior High School 4 

Bintan comes under enoughs, acquired result of 40 students, 24 students gets 

percentages as big as (60%). With sum of aspect third estimation, adeptness 

average value writes to usufruct interview gets score 72.  

Base correlations level Criterion, relationship among adeptness learns 

interview and write interview result,  therefore point r computing 0,506 matter lie 

on range 0,40 until with 0,599. Can be said that there is relationship among 

adeptness learns interview and write student interview result braze X Student 

Intermediate On Country 4 Bintan, its relationship stills to comprise catagory B .   

Key words:  Masterly Listerning, Writing, Interview 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Pendahuluan 

Untuk berkomunikasi, kita harus memiliki keterampilan atau kemahiran 

berbahasa, walaupun seberapa besar tingkat kemahiran yang dimiliki. Agar  

tercapai kemahiran berbahasa, kita haruslah menguasai empat aspek keterampilan 

berbahasa yang sangat erat sekali hubungannya yaitu: menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis.    Menyimak  merupakan cara atau modal utama bagi 

pelajaran lisan, dimana  petunjuk- petunjuk dalam membaca disampaikan melalui 

bahasa lisan, dan kemampuan anak untuk menyimak dengan penuh pemahaman 

sangatlah penting sekali. Agar pembelajaran berbahasa lisan memperoleh hasil 

yang baik, strategi pembelajaran yang digunakan guru harus memenuhi kriteria 

antara lain harus relevan dengan tujuan pembelajaran, dan merangsang siswa 

untuk belajar, mengembangkan kreativitas siswa secara individual atau pun 

kelompok. memudahkan siswa memahami materi pelajaran, mengarahkan 

aktivitas belajar siswa kepada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, mudah 

diterapkan dan tidak menuntut disediakannya peralatan yang rumit, menciptakan 

suasana belajar mengajar yang menyenangkan. 

 

 2. Metode Penelitian  

   Penelitian dilakukan di kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Bintan, sekolah terletak di km 54 Kota Tanjungpinang- Tanjung Uban Kepulauan 

Riau. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan atau mengambil sampel sebesar 

30 % dari jumlah populasi sebayak 134 orang. Dengan demikian memperoleh 

sampel sebayak 40 orang. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan tes. Tes 

yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur hubungan  antara kemahiran 

menyimak wawancara  dan menulis hasil wawancara siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Bintan melalui rekaman wawancara yang telah 

disiapkan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan metode analisis diskriptif kuantitatif  dengan teknik korelasi 

product moment.  



 

3. Hasil dan Pembahasan  

Penelitian dilakukan  pada bulan Mei - Juni, pada semester genap Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Dengan bertujuan untuk menegetahui kemahiran menyimak 

wawancara  dan menulis hasil wawancara siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 4 Bintan. Hasil kemahiran menyimak siswa dalam menyimak hasil 

wawancara  dalam menjawab sepuluh pertanyaan yang diajukan peneliti antara 

lain, tingkat kemahiran menyimak kategori sangat baik sebanyak 13 orang siswa 

(32.5%), tingkat kemahiran menyimak kategori baik sebanyak 16 orang siswa 

(40%), tingkat kemahiran menyimak kategori cukup sebanyak 11 orang siswa 

(27.5%), kemahiran menyimak kategori kurang (0%), kemahiran menyimak  

kategori sangat kurang (0%). 

Hasil kemahiran siswa dalam menulis hasil wawancara  dengan tiga 

kriteria penilaian yaitu aspek isi yang relevan, aspek organisasi yang sistematis, 

aspek penggunan bahasa yang baik dan benar, antara lain: tingkat kemahiran 

menulis hasil wawancara  kategori sangat baik sebanyak 1 orang siswa (2.5%), 

tingkat kemahiran menulis hasil wawancara kategori baik sebanyak 8 orang siswa 

(20%), tingkat kemahiran menulis hasil wawancara kategori cukup sebanyak 24 

orang siswa (60.5%), kemahiran menulis hasil wawancara kategori kurang 7 

orang siswa (17.5%), kemahiran menulis  hasil wawancara kategori sangat kurang 

(0%).  

Merujuk pada hasil penelitian statistik, diketahi bahwa r hitung  adalah 0,506, 

sedangkan r tabel  0,403  pada tabel 2 dengan batas siknifikasi 1%. Artinya nilai r 

hitung lebih besar dari pada nilai r tabel, 0,506  >  0,403. Maka menunjukkan 

bahwa ada hubungan  antara  kemahiran menyimak dan menulis hasil wawancara 

sisiwa kelas X SMA Negeri 4 Bintan.  

Berdasarkan Kriteria tingkat korelasi, maka nilai r hitung 0,506 berarti berada 

pada rentang 0,40 sampai dengan 0,599.. dapat dikatakan bahwa hubungan antara 



kemahiran menyimak wawancara dan menulis hasil wawancara siswa kelas 

XSMA Negeri 4 Bintan hubunganya masih   tinkatan  Sedang. 

Berdasarkan perhitungan uji statistik, peneliti memperoleh t hitung = 3,027 

sedangkan t tabel (dk = 40, α= 0,05 = I,684). Jadi t hitung lebih besar dari pada 

tabel 3,027 > 0,684. Artinya HO ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan ada hubungan antara  kemahiran menyimak dan menulis hasil 

wawancara sisiwa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan.    

 

4.Simpulan dan Rekomendasi 

1. Kemahiran menyimak wawancara siswa kelas X Sekolah Menengah Atas 

Negeri 4 Bintan, hasil penelitian yang diperoleh dari 40 orang siswa, 6 orang 

siswa mendapat persentase sebesar (40%). Dengan penjumlahan dari sepuluh 

pertanyaan yang diajukan peneliti. Nilai rata- rata hasil menyimak wawancara  

mendapatkan skor 82, dengan kategori Baik. 

2. Kemahiran menulis hasil wawancara kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 

Bintan, hasil penelitian yang diperoleh dari 40 orang siswa, 24 0rang siswa 

mendapat persentase sebesar (60%). Dengan penjumlahan dari ketiga aspek 

kriteria penilaian. Nilai rata- rata kemahiran menulis hasil wawancara  

mendapatkan skor 73 dengan kategori cukup 

3. Berdasarkan Kriteria tingkat korelasi, hubungan antara kemahiran menyimak 

wawancara dan menulis hasil wawancara,  maka nilai r hitung 0,506 berarti 

berada pada rentang 0,40 sampai dengan 0,599. Dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan antara kemahiran menyimak wawancara dan menulis hasil 

wawancara siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Bintan, 

hubunganya masih termasuk katagori sedang.  

 

 



DAFTAR  PUSTAKA 

AR, Samsudin dan  Vismania S. Darmaianti. 2009. Metode Penelitian Pendidikan 

Bahasa. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Arikunto, suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis (Edisi Revisi 

V) Jakarta. PT Rieneka Cipta. 

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 

Keempat). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Djiwandono, Soenardi. 2008. Tes Bahasa: Pengangan Bagi Guru Bahasa.  

Jakatra: PT Indeks. 

Herlinda. 2013. Kemahiran Menyimak Berita Pada Siswa Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 3 Bintan Tanhun Pelajaran 2012-2013. 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. 

Ishwara, luwi. 2007. Catatan- Catatan Jurnalisme Dasar. Jakarta: PT Kompas 

Media Nusantara. 

Keraf, Gorys. 2004. Komposisi. Semarang. Bina Putra.  

Kusumaningrat, hikmat dan Purnama kusumaningrat. 2012. Jurnalistik: Teori dan 

Praktik. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Malik, Abdul. 2010. Metodologi Penelitian. Bahan Pembelajaran Perkuliahan 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. 

Malik, Abdul. Dan Isnani Leo Shanty. 2003. Kemahiran Menulis. Pekanbaru: 

Unri Press. 

Mulyati,Yati. 2008. Kerterampilan Berbahasa SD. Jakarta: Universitas Terbuka. 

Purwanto. M. Ngalim. 2010. Prinsip- Prinsip dan Teknik Evaluasi Mengajar. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya.  

Purwanto. M. Ngalim. 2012. Prinsip- Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. 

Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. 

Alfabeta. 

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menulis Sebagai Suatau Keterampilan Berbahasa.  

Bandung: Penerbit Angkasa.  

Tarigan, Henry Guntur. 2008. Menyimak Sebagai Suatau Keterampilan 

Berbahasa. Bandung: Penerbit Angkasa. 

Tera, R.I. 2010. Panduan Pintar EYD.  Yogyakarta: Indonesia Tere. 


