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ABSTRAK 

Mahdalisa. 2015. Perbedaan Kemahiran Menulis Teks Prosedur dengan 

Kemahiran Menulis Laporan Perjalanan Siswa Kelas VIII MTs Miftahul ‘Ulum 

Tanjungpinang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. Pembimbing (1) Drs. Suhardi, M.Pd., (2) Drs. Wagiman, M.Pd. 

 

Kata kunci :  perbedaan, kemahiran menulis teks prosedur, kemahiran 

menulis laporan perjalanan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemahiran 

menulis teks prosedur dan kemahiran menulis laporan perjalanan serta adakah 

perbedaan antara kemahiran menulis teks prosedur dengan kemahiran menulis 

laporan perjalanan siswa kelas VIII MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang? 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemahiran menulis teks prosedur 

dan kemahiran menulis laporan perjalanan siswa kelas VIII MTs Miftahul ‘Ulum 

Tanjungpinang serta mendeskripsikan perbedaan antara kemahiran menulis teks 

prosedur dengan kemahiran menulis laporan perjalanan. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diwujudkan dalam angka 

statistik dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian bersifat 

kuantitatif yang ditujukan mendeskripsikan perbedaan kemahiran menulis teks 

prosedur dengan kemahiran menulis laporan perjalanan  siswa kelas VIII MTs 

MIftahul ‘Ulum Tanjungpinang dengan sampel 44 siswa. Dalam penelitian ini ada 

dua variabel yaitu (1) kemahiran menulis teks prosedur, (2) kemahiran menulis 

laporan perjalanan. Pengumpulan data dengan memberikan soal dalam bentuk 

uraian untuk menulis teks prosedur dan menulis laporan perjalanan. Analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan uji T-Test. 

Berdasarkan pengujian hipotesis bahwa kemahiran menulis teks prosedur 

siswa kelas VIII MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang  adalah 73, 63 yang 

tergolong kategori baik pada rentang nilai 66-79 dan kemahiran menulis laporan 

perjalanan  adalah 72,04 yang tergolong kategori baik pada rentang nilai 66-79 

serta ada perbedaan kemahiran menulis teks prosedur dengan kemahiran menulis 

laporan perjalanan. Hipotesis diterima karena thitung 2,15 > dari ttabel 2,017 

dengan batas signifikan 0,05. 

 

 



ABSTRACT 

 

Mahdalisa. 2015. Difference of the writing skills of procedure text with the 

writing skills of trip report of student Class VIII MTs Miftahul 'Ulum 
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Faculty of Teacher Trining and Education, University of Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. Advisor (1) Drs. Suhardi, M.Pd., (2) Drs. Wagiman, M.Pd. 

 

Keywords: comparison, the writing skills of procedure text, the writing skills 

courseof trip report 

 

The problem in this research is how the writing skills of procedure text 

and the writing skills of trip report and then the difference between the writing 

skills of procedure text with the writing skills of trip report of student Class VIII 

MTs Miftahul 'Ulum Tanjungpinang? This research aimed to describe the writing 

skills of procedure text and the writing skills of trip report of student Class VIII 

MTs Miftahul 'Ulum Tanjungpinang and to describe the difference between the 

writing skills of procedure text with the writing skills of trip report. 

The approach used in this research realized in the statistics by using 

quantitative descriptive method. Quantitative research aimed to describe 

difference of the writing skills of procedure text with the writing skills of trip 

report of student Class VIII MTs Miftahul 'Ulum Tanjungpinang with a sample of 

44 students. In this research, there are two variables: (1) the writing skills of 

procedure text, (2) the writing skills of trip report. Data is collected through 

questionnaires in the form to write procedure text and to write trip report. 

Analysis of this research is using T-Test. 

Based on the hypothesis that the writing skills of procedure text of student 

Class VIII MTs Miftahul 'Ulum Tanjungpinang is 73, 63 of which belong to both 

categories at the range of 66-79 and the writing skills of trip report is 72.04 were 

categorized as either in the range of 66-79 and there are differences between of 

the writing skills of procedure text with the writing skills of trip report. The 

hypothesis is accepted because tcount 2.15> ttabel 2,017 with a limit of 

significance of 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Penulisan Teks Prosedur dan penulisan laporan perjalanan dalam proses 

belajar dan mengajar di MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang menggunakan 

metode dan media pembelajaran yang sama. Siswa diberi penjelasan mengenai 

materi dan kemudian ditugaskan menulis  teks prosedur dan laporan perjalanan 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Kedua materi ini sejatinya merupakan materi 

yang berbeda namun disuguhi dengan paket belajar yang sama. Yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan laporan perjalanan ini, adakah perbedaan 

kemahiran menulis teks prosedur dengan kemahiran menulis laporan perjalanan? 

Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan metode dan media pembelajaran 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Tidak menyamakan setiap materi dengan 

paket belajar yang sama meskipun keduanya memiliki ciri penulisan berupa 

kesistematisan dalam segi penulisan.  

Data dari MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang khususnya kemahiran 

menulis laporan perjalanan menunjukkan dari 25 siswa kelas VIII.2, hanya 8 

orang yang mampu menulis laporan perjalanan dengan baik. Hal ini didapat dari 

hasil tes menulis laporan perjalanan siswa ketika mempelajari pelajaran tersebut.   

Selain itu juga, penelitian yang berhubungan dengan perbedaan di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tidak 

ada. Dilatarbelakangi hal tersebutlah peneliti tertarik mengajukan judul penelitian 

ini “Perbedaan Kemahiran Menulis Teks Prosedur dengan Kemahiran Menulis 

Laporan Perjalanan Siswa Kelas VIII MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 



2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang yang 

terletak di Jalan Ir. Sutami No. 20 dengan populasi seluruh siswa kelas VIII MTs 

Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang berjumlah 44 orang siswa, terdiri dari 23 orang 

siswa laki-laki dan 21 orang siswa perempuan. Sampel penelitian menggunakan 

teknik sampling jenuh dikarenakan populasi yang relatif sedikit. Jadi, 

keseluruhan populasi adalah sampel penelitian yang berjumlah 44 orang siswa. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah metode yang hanya 

memberikan gambaran atau deskripsi tentang variabel dari sebuah fenomena 

yang diteliti (Ardianto, 2010 :48) yakni menggambarkan hasil penelitian 

berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh siswa dalam tes kemahiran menulis teks 

prosedur dan kemahiran menulis laporan perjalanan. 

Untuk mengetahui perbedaan kemahiran menulis teks prosedur dengan 

kemahiran menulis laporan perjalanan siswa, peneliti akan memberikan tes 

sebanyak dua kali. Setelah memperoleh data nilai siswa, kedua nilai dihitung 

dengan menggunakan rumus uji T-Test dan kemudian menguji hipotesis diterima 

atau ditolak. 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Nilai kemahiran menulis teks prosedur yang diperoleh siswa dengan nilai 

tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah  60. Jumlah nilai seluruhnya adalah 

3240 dan rata-rata siswa adalah 73,63. Nilai kemahiran menulis laporan 

perjalanan yang diperoleh siswa dengan nilai tertinggi adalah 90 dan nilai 



terendah adalah  50. Jumlah nilai seluruhnya adalah 3170 dan rata -rata siswa 

adalah 72,04. Untuk mendapatkan perbedaan antar variabel maka data tersebut 

dimasukkan ke dalam rumus uji T-Test. 

Peneliti mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan kemahiran menulis teks 

prosedur dengan kemahiran menulis perjalanan siswa kelas VIII MTs Miftahul 

‘Ulum Tanjungpinang diperoleh dari uji t yang telah dilakukan dengan hasil 2,15. 

Hasil ini selanjutnya dibandingkan dengan data ttabel pada signifikansi 0,05 (5%) 

dan dk = ( n-1 = 44-1 = 43). Nilai yang diperoleh adalah 2,017 dengan uji 

hipotesis dua pihak. Dengan demikian, thitung (2,15) > ttabel (2,017). Hal ini 

menunjukkan Ha diterima dan H0 ditolak.  

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Hipotesis penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan kemahiran 

menulis teks prosedur dengan kemahiran menulis perjalanan siswa kelas VIII 

MTs Miftahul ‘Ulum Tanjungpinang tahun pelajaran 2014/2015 dengan kriteria 

Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini dikarenakan thitung yang diperoleh dari uji t 

lebih besar dari ttabel pada signifikansi 0,05 (5%) dengan dk = (n-1 = 44-1 = 43) 

yaitu 2,15  >  2,017. Adanya perbedaan kemahiran menulis teks prosedur dengan 

kemahiran menulis perjalanan diperoleh berdasarkan hasil perhitungan dari rumus  

T-Test dan uji signifikansi karena penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kuantitatif yang hasilnya ditentukan oleh hasil perhitungan  yang berupa angka. 

Saran bagi guru, sebaiknya guru memberikan metode pengajaran yang 

berbeda antara pelajaran menulis teks prosedur dan menulis laporan perjalanan 

dikarenakan walaupun keduanya sama-sama menuntut kesistematisan dalam 



penulisan namun kedua materi ini berbeda. Guru dapat menggunakan metode dan 

media pembelajaran yang sesuai dengan setiap pelajaran sehingga siswa dapat 

memperoleh hasil belajar yang maksimal dan termotivasi untuk rajin belajar. 
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