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ABSTRAK 

Keterampilan berbahasa mencakup empat keterampilan yakni 
keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis yang merupakan suatu 
kesatuan dan saling berhubungan. Salah satu keterampilan berbahasa yang saling 
berhubungan adalah keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Dalam 
penelitian ini, dilakukan penelitian hubungan antara kemahiran membaca berita 
dan kemahiran menulis berita. Sebagian siswa kelas VIII kurang mahir 
memahami isi  teks berita dan menulis berita. Peneliti perlu meneliti keterkaitan 
antara dua aspek kemahiran berbahasa tersebut untuk mengkaji kemahiran 
membaca berita dan kemahiran menulis berita serta hubungan antara kemahiran 
membaca dan kemahiran menulis berita siswa kelas VIII Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 
menggunakan angka statistik. Sampel dalam penelitian ini diambil 15% dari 308 
siswa berjumlah 48 sampel. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel 
bebas berupa kemahiran membaca berita dan variabel terikat berupa kemahiran 
menulis berita. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes esay 
masing-masing variabelnya. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan 
rumus korelasi produk moment dan sistem pengolahan data SPSS 19 For 
Windows serta dengan melakukan uji signifikansi hipotesis. 

  Berdasarkan hasil penghitungan nilai siswa, diperoleh rata-rata kemahiran 
membaca berita siswa 65,63 berada pada rentang nilai 56-65 dengan kategori 
cukup dan rata-rata kemahiran menulis berita siswa  79,58 berada pada rentang 
nilai 66-79 dengan kategori baik. . Penelitian ini menghasilkan nilai r hitung 
sebesar 0,48 dan r tabel 0,376. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada 
hubungan antara kemahiran membaca dan kemahiran menulis berita siswa kelas 
VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 
2013/2014. Hipotesis diterima karena nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel, 
yaitu 3,70 > 2,013 dengan batas signifikan 5%. 

Kata kunci: hubungan, kemahiran membaca berita, kemahiran menulis berita  
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ABSTRACT 

 
The skill of language consist of listening skills, speaking skills, reading 

skills and writing skills, they are have a relationship. One of the skill of language 
is reading skills and writing skills. The skills of student 8th Grade Junior High 
School 2 Academic Year 2013/2014 is not good for reading and writing a news. 
This study aims to assess the reading skill of news and writing skill of news and 
also the correlation between reading  and writing proficiency of news Student 8th 
Grade Junior High School 2 Academic Year 2013/2014. 

This study is a quantitative descriptive method that using statistics. The 
samples in this study are  48 samples is taken 15% from 308 population. In this 
study there are two variables, they are the independent variable is reading 
proficiency of news and the dependent variable is writing proficiency of news. 
The collecting data in this study is using essay tests each variable. To analyze the 
data, the researcher used the product moment correlation analysis and using the 
data processing system SPSS 19 for windows and signnificancy test. 

Based on the results calculation of the value, gained an average of 65.63 
reading skill of news range 56-65 with good enough categories and averaged 
79.58 writing skill of news range 66-79 with a good category. This study resulted 
in values of 0.48 r count and 0,376 r table (0.48> 0.376. The hypothesis of this 
study there is a relationship between reading skill of news and writing skill of 
news on 8th grade students Junior High School 2 Tanjungpinang Academic Year 
2013/2014. The hypothesis is accepted because the t count is larger than the t 
table, 3.70> 2,013 with signnificant limit of 5%. 

 
 

1. Pendahuluan 

Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di setiap 
jenjang pendidikan di Indonesia. Beberapa materi pelajaran yang diajarkan di 
sekolah adalah 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa mencakup 
empat keterampilan yakni keterampilan menyimak (listening skills), berbicara 
(speaking skills), membaca (reading skills) dan menulis (writing skills). Setiap 
keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dan saling 
berhubungan, sehingga disebut catur tunggal (Tarigan, 2008:1). Salah satu 
keterampilan berbahasa yang saling berkaitan adalah keterampilan membaca dan 
keterampilan menulis. 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan penelitian hubungan antara 
kemahiran membaca dan kemahiran menulis berita. Hal ini dilakukan karena 



sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi terhadap pihak sekolah yang 
menerangkan bahwa pelajaran membaca khususnya membaca pemahaman dan 
menulis berita sudah diajarkan kepada murid kelas VIII di Sekolah Menengah 
Pertama Negeri 2 Tanjungpinang pada semester dua. Siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang kurang mahir memahami isi  teks 
berita, siswa kurang mahir dalam menulis berita. Siswa masih kurang memahami 
bagaimana cara menulis berita sesuai dengan kaidah penulisan berita yang benar. 
Hal ini menjadi tolak ukur dalam penelitian ini karena seperti yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, bahwa kemahiran membaca dapat meningkatkan 
kemahiran menulis, maka peneliti mendapat gambaran bahwa semakin mahir 
dalam membaca pemahaman teks berita maka akan semakin mahir pula dalam 
menulis berita. Peneliti tertarik untuk meneliti keterkaitan antara dua aspek 
kemahiran berbahasa tersebut, yakni hubungan antara kemahiran membaca dan 
menulis berita. 

Peneliti ingin menganalisis bagaimana kemahiran membaca pemahaman 
dan menulis berita siswa. Selain itu peneliti juga ingin menganalisis ada atau 
tidaknya hubungan antara kemahiran membaca berita dan kemahiran menulis 
berita siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 2 Tanjungpinang tahun 
pelajaran 2013/2014. 

 

2. Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 
deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan 
yang ada atau fakta yang sesuai dengan data yang diperoleh (Arikunto, 2010:192). 
Sampel dalam penelitian ini diambil 15% dari 308 populasi siswa yaitu berjumlah 
48 sampel. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas berupa 
kemahiran membaca berita dan variabel terikat berupa kemahiran menulis berita. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes esay masing-masing 
variabelnya. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan rumus korelasi 
produk moment dan menggunakan sistem pengolahan data SPSS 19 For Windows 
serta dengan melakukan uji signifikansi hipotesis. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

  Berdasarkan hasil penghitungan nilai siswa, diperoleh rata-rata kemahiran 
membaca berita siswa 65,63 berada pada rentang nilai 56-65 dengan kategori 
cukup dan rata-rata kemahiran menulis berita siswa  79,58 berada pada rentang 



nilai 66-79 dengan kategori baik. . Penelitian ini menghasilkan nilai r hitung 
sebesar 0,48 dan r tabel 0,376 (0,48>0,376 termasuk dalam kategori cukup kuat. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara kemahiran membaca 
berita dan kemahiran menulis berita siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. Hipotesis diterima karena 
nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel, yaitu 3,70 > 2,013 dengan batas 
signifikan 5%.  

 

4. Simpulan dan Saran 
Simpulan 
Kemahiran membaca berita siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 2 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 berada pada rentang 
nilai   56-65 dengan rata-rata 65,63 yang tergolong kategori cukup. 
Nilai rata-rata kemahiran menulis berita siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 
adalah 79,58 berada pada kategori baik dengan rentang nilai 66-79.  
Hipotesis penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kemahiran 
membaca dan kemahiran menulis berita pada siswa kelas VIII Sekolah 
Menengah Pertama Negeri 2 Tanjungpinang tahun pelajaran 2013/2014 
dengan kriteria Ho ditolak dan Ha diterima dimana nilai t hitung lebih 
besar dari t tabel, yaitu 3,70 > 2,013. 
Saran 
1. Saran bagi guru, sebaiknya guru lebih banyak menekankan kepada 

siswa bahwa membaca dan menulis adalah hal yang saling berkaitan 
sehingga perlu mempelajari keduanya secara efisien. Guru juga 
diharapkan menggunakan metode atau media pembelajaran yang 
menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pelajaran 
membaca dan menulis. 

2. Saran bagi siswa, sebaiknya siswa mempelajari keterkaitan antara 
aspek berbahasa, salah satunya adalah keterkaitan aspek membaca dan 
menulis untuk meningkatkan kemahiran menulis siswa. 

3. Saran bagi peneliti selanjutya, melihat aspek berbahasa kemahiran 
membaca dalam penelitian ini hanya 23,04% saja kontribusinya untuk 
meningkatkan kemahiran menulis, sebaiknya peneliti yang akan datang 
melakukan penelitian menggunakan aspek kemahiran berbahasa yang 
lain selain membaca untuk melihat pengaruhnya terhadap kemahiran 
menulis, misalnya aspek berbahasa menyimak. 
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