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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kemahiran Menyampaikan Pendapat 

“Globalisasi” siswa Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Bintan Semester I 

Tahun Pelajaran 2013/2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tarigan dan 

didalam penilaian menggunakan teori Arikunto. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah 43 orang siswa. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diambil 43 orang. 

Hasil penelitian menunjukkan skor Kemahiran Menyampaikan Pendapat 

“Globalisasi” untuk lima aspek yaitu aspek menyampaikan pendapat dengan menggunakan 

bahasa sendiri, pemakaian huruf kapital, pemakaian tanda titik, pemakaian tanda koma dan 

pemakaian kata depan di, ke dan dari adalah 2610. Sedangkan Kemahiran Menyampaikan 

Pendapat siswa Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Bintan menunjukkan 

bahwa rata-rata yang diperoleh siswa adalah 60,69 dan tergolong cukup. 

Kata Kunci : Menyampaikan Pendapat, Suatu Wacana. 
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ABSTRACT 

This study aims to describe the expression finesse “Globalization” vocation high 

school students of Perikanan and Kelautan Bintan first semester of accademic year 

2013/2014. The theory used in thisstudy was tarin and in research using Arikunto theory. 

The method used is descriptive kuantitaf. Data collection techniques in this study 

using a written test. Data analysis techniques in this study using quantitative analysis 

techniques deskriptif. The population in this study was 43 students. In this study the number 

of samples taken 43 people. 

This results showed proficiency scores expression “Globalization” for five aspect : 

expression by using their own langunge, the use of capital letters, use a colon, comma usage 

and the use of preposition in, to and from was 2610.whereas expression skills of students 

vocational school Perikanan and Kelautan Bintan shows that the average obtained by the 

student is 60,69 and is quite. 
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1. Pendahuluan 

Salah satu tugas sekolah adalah memberikan pengajaran kepada siswa, karena mereka 

harus memperoleh pengetahuan dari sekolah di samping mengembangkan pribadinya. 

Pendidikan sangatlah penting bagi seseorang, karena tanpa pendidikan maka seseorang tidak 

akan dapat membaca dan menulis, sebagai seorang siswa membaca sangatlah penting karena 

tanpa membaca kita akan ketinggalan informasi yang terdapat dari luar maupun dari dalam 

lingkungan sekitarnya. Proses pengajaran dilakukan oleh guru di sekolah dengan 

menggunakan cara-cara atau metode-metode tertentu. Salah satunya yaitu kemahiran 

menyampaikan pendapat merupakan suatu tuntutan yang harus dikuasai oleh para siswa, 

karena di dalam berbahasa tidak hanya menyangkut aspek lisan tetapi juga aspek tulisan yaitu 

bagaimana siswa dapat  menuangkan ide dan gagasan menjadi sebuah pendapat yang baik 

dan benar secara tertulis. 

Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis 

merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Kemahiran menulis ini tidak akan 

datang secara otomatis, tetapi harus melalui latihan dan praktik yang teratur. Menurut Tarigan 

(1982:22) menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat 

memahami informasi yang ingin disampaikan oleh penulis. Komunikasi lisan dan tulisan 

sangat erat hubungannya, karena sifat penggunaannya yang saling berkaitan dalam bahasa. 

Pikiran atau pendapat penulis pun dapat disampaikan kepada pembaca dengan media tulisan. 

Pendapat yang mempunyai kualitas tinggi adalah pendapat yang diperoleh dari pengalaman 

hidup, hasil melakukan pengamatan, hasil pendidikan dengan pendapat yang dapat dijadikan 

topik tulisan. (M. Atar Semi,2007:30). 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Bintan 

yang berlokasi di Jalan Sribayintan Kp. Kuala Lumpur Pelabuhan Kijang. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 43 orang. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang 

bersifat menggambarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sesuai dengan data yang 

diperoleh. Dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pelajaran menulis. 

Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik penelitian kuantitatif. Teknik penelitian 

kuantitatif adalah peneliti yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dari hasilnya 

(Arikunto, 2006:12). Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kuantitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis data 

berdasarkan dari data yang ada kemudian dianalisis. 



 

3. Hasil Penelitian 

  Untuk memperoleh data yang akurat mengenai kemahiran menyampaikan pendapat 

siswa Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Bintan Tahun pelajaran 

2013/2014 maka dilakukan tes tertulis pada saat melakukan penelitian. Subjek penelitian ini 

adalah siswa Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan dan Kelautan Bintan yang berjumlah 43 

orang. Tes dilakukan untuk mengetahui kemahiran siswa dalam menyampaikan pendapat 

suatu wacana.  

Pencapaian Tujuan 

Pembelajaran 
Kualifikasi  Jumlah Siswa 

100 - 75 A 10 orang 

74 – 65 B 12 orang 

64 – 55 C  8 orang 

54 - 0 D 13 orang 

Jumlah Siswa 43 orang 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, ada tiga saran yang ini peneliti sampaikan, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Guru harus memberikan bimbingan kepada siswa yang kurang atau tidak mempunyai 

minat menjadi penulis yang baik. Sebaiknya diberikan pelajaran teori dasar menulis. 

2. Pihak Sekolah, hendaknya memberikan pengertian kepada siswa mengenai 

pentingnya menulis, sehingga siswa dapat mengolah informasi atau pendapat yang 

diperoleh dari kegiatan menulis. 

3. Siswa disarankan agar berlatih dalam menyampaikan pendapat agar memiliki daya 

simak informasi yang baik. 
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