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ABSTRAK 

 

Lusiana, 2014, Hubungan Antara Penguasaan Kosakata Dengan Kemahiran Menulis Surat 

Resmi Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang, Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

Kata Kunci : Hubungan Antara Penguasaan Kosakata dengan Kemahiran Menulis Surat Resmi 

Siswa Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang. 

 

 Salah satu sarana komunikasi dalam bentuk tulisan adalah surat. Surat memiliki peran 

penting dalam kegiatan kedinasan. Di samping itu, dalam menulis surat biasanya menggunakan 

kata-kata dan kalimat yang jelas, misalnya menulis surat dalam lingkungan yang tidak resmi 

boleh menggunakan bahasa surat yang tidak baku. Pada kenyataannya, surat dinas yang dibuat 

saat ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan dan penggunaan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti hubungan antara 

penguasaan kosakata dengan kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang.  

 Alat komunikasi terus berkembang, namun keberadan surat tetap memiliki peranan yang 

sangat penting. Susunan surat yang tepat merupakan salah satu faktor penting yang sering 

diabaikan oleh pembuat surat. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah 

Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang, dan menjadi sampel pada penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII yang berjumlah 64 siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penguasaan kosakata siswa, mendeskripsikan kemahiran menulis surat resmi siswa dan 

mendeskripsikan hubungan penguasaan kosakata dengan kemahiran menulis surat resmi siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang Tahun Pelajaran 

2013/2014. Waktu penelitian ini dilakukan pada semester II Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Tepatnya pada bulan Mei sampai Juni 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriftif dan metode kolerasi. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik tes.  Tes objektif untuk mengukur tingkat 

penguasaan kosakata siswa dan untuk mengukur tingkat kemahiran menulis surat resmi 

digunakan tes menulis surat resmi. Setelah peneliti memperoleh data sampel penelitian dalam hal 

hubungan antara penguasaan kosakata dengan kemahiran menulis surat resmi  siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang, peneliti dapat memperoleh skor 

dari tes objektif penguasaan kosakata dan skor menulis surat resmi siswa. 



ABSTRACT 

 

 

Lusiana, 2014, The Relationship Between Mastery Vocabulary With Official Letter 

Writing Proficiency Grade VIII Secondary School Pelita Nusantara Tanjungpinang, 

Thesis. Education Department of Indonesian Language and Literature, Faculty of  

Teacher Training and Education, Raja Ali Haji Maritime University. 

 

Keywords: Relationship Between Mastery Vocabulary And Official Letter Writing 

Proficiency Grade VIII Secondary School Pelita Nusantara Tanjungpinang. 

 

           One of the means of communication in writing a letter. The letter has an important 

role in official activities. In addition, in a letter writing we use words and sentences are 

clear, for example, wrote a letter in an environment that is not officially allowed to use 

non-standard language letter. In fact, the letter made official this time not in accordance 

with the rules of language and usage Improved Spelling (EYD). This study aimed to 

obtain evidence of the relationship between vocabulary with finesse write a formal letter 

of eighth grade students Junior High School Pelita Nusantara Tanjungpinang. 

 

            Message delivery tools continue to evolve, but the existence of the letter still has a 

very important role. The composition of the exact letter is one important factor that is 

often overlooked by the makers of the letter. The population in this study was a junior 

high school student Pelita Nusantara Tanjungpinang, and the sample in this study were all 

eighth grade students who totaled 64 students. This study aimed to describe the students' 

vocabulary, describing the writing skills of students and an official letter describing the 

relation vocabulary with finesse write a formal letter of eighth grade students of junior 

high school Pelita Nusantara Tanjungpinang academic year 2013/2014. When the study 

was conducted in the second semester academic year 2013/2014. Precisely in May to 

June. The method used in this research is descriptive method and correlation method. To 

obtain the necessary data in this study, researchers used a technique test. Objective test to 

measure the level of students' vocabulary and to measure the level of proficiency to write 

an official letter used tests written a formal letter. After the researchers obtained data 

sample in terms of the relationship between vocabulary with finesse write a formal letter 

of eighth grade students Junior High School Pelita Nusantara Tanjungpinang, researchers 

can obtain a score of objective tests vocabulary and score student writing a formal letter. 

 

 

 

 

 



1.  Pendahuluan 

 

 Manusia merupakan mahkluk sosial. Segala hal yang dikerjakan manusia pasti akan 

membutuhkan manusia yang lainnya. Untuk itu, maka diperlukan sebuah pengantar antara 

manusia yang satu dan manusia yang lainnya yang disebut bahasa. Fungsi bahasa untuk setiap 

manusia merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi antara setiap manusia.  

       Kemahiran berbahasa terdiri atas empat aspek yaitu, menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis. Menurut Malik (2003:37) kemahiran berbahasa menampakkan dirinya pada dua aspek 

pokok yaitu aspek reseptif dan aspek produktif. Aspek reseptik merupakan kemahiran menyimak 

dan memahami apa yang disimak dan kemahiran membaca serta memahami apa yang dibaca. 

Sedangkan aspek produktif merupakan kemahiran mengeluarkan isi hati kepada orang lain, baik 

secara lisan maupun secara tertulis. 

 Dalam kegiatan berkomunikasi, kata yang satu dan kata yang lainnya dihubungkan 

dengan suatu ikatan berdasarkan kaidah sintaksis dalam bahasa. Hal yang terpenting dari 

gabungan kata tersebut adalah rangkaian kata memiliki makna yang terkandung di dalamnya. 

Setiap kegiatan berkomunikasi, ide atau gagasan yang akan disampaikan oleh pembicara 

berharap dapat dimengerti oleh pendengar, maka kegiatan berkomunikasi berjalan baik. 

Penggunaan bahasa tulis dapat diawali dengan langkah pertama yakni menulis. Menulis 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain (Tarigan, 2008:3). Salah satu kegiatan 

pembelajaran menulis adalah menulis surat. 

 Kemajuan teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini, sebenarnya telah 

memberikan berbagai alternatif yang dapat menggantikan penyampaian pesan seperti internet, 

telepon, telegram dan lain sebagainya. Namun peranan surat tetap memiliki peranan yang sangat 

penting untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, karena surat memiliki kelebihan jika 

dibandingkan alat-alat komunikasi yang lain. 

 Di antara kelebihan yang dimaksud menurut Malik dan Shanty (2003:68) adalah sebagai 

berikut : 

1.  Surat dapat dipakai sebagai bahan bukti hitam diatas putih; 

2. Pengiriman surat dapat berkomunikasi secara lebih lengkap kepada penerima surat; 

3.  Biaya surat relatif lebih murah dari pada alat komunikasi lain. 

 Walaupun surat sering digunakan bagi sebagian masyarakat, tak jarang seseorang mengalami 

kesulitan dalam membuat surat, terutama surat dinas atau surat resmi. Hal ini bisa saja si 

pembuat surat kebingungan dalam memilih susunan surat yang tepat serta syarat lain yang 

hanya ada pada surat saja. 

 Surat resmi merupakan sarana komunikasi bahasa tulis yang berkaitan dengan 

kepentingan  tugas dan kegiatan resmi instansi tertentu. Pembelajaran surat resmi di sekolah 

dianggap penting, sehingga siswa yang ingin memulai kegiatan social dengan berorganisasi 



diwajibkan mampu membuat surat untuk kepentingan organisasinya, bahkan jika memasuki 

dunia kerja siswa tersebut sudah mahir dan terampil dalam membuat surat resmi. 

Mengingat pentingnya penguasaan kosakata bagi keterampilan berbahasa seseorang khususnya 

dalam menulis surat, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan yang 

signifikan antara penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

2.  Metodologi Penelitian  

 

  Populasi seluruh siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 yang terdiri dari empat kelas yaitu : VIIIA, VIIIB, 

VIIIC, VIIID dengan jumlah sebanyak 64 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakterristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:81). Dalam penelitian ini 

teknik pengambilan yang akan digunakan yaitu teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2009:85). Jadi sampel yang akan digunakan sebanyak 64 Siswa. 

 

3.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

 Berdasarkan perhitungan uji statistik di atas peneliti memperoleh hitung = 7,064 

sedangkan t tabel ( dk=64,ɑ= 3,002. Jadi t hitung lebih besar dari t tabel 7,064 > 3,002 Artinya 

Ha diterima hal ini berarti ada hubungan pada variabel x dan variabel y dan nilai koefisien 

kolerasi hubungan antara penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa sebesar 

itu 0.3536. 

 Pada interprestasi sederhana hasil perhitungan dari 0,3536 berada pada rentang 0,20 - 

0,399 sifat Hubungan Antara Penguasaan Kosakata ( variabel x ) dan Kemahiran Menulis Surat 

Resmi Siswa Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungping Tahun Pelajaran 

2014/2015 ( variabel y ) terdapat tingkat hubungan Rendah. 

 Berdasarkan hasil perhitungan peneliti lakukan yaitu melakukan interprestasi sederhana 

dengan menggunakan rumus produc moment ternyaata terdapat hubungan antara pengusaan 

kosakata dan menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara 

Tanjungpinang Tahun  Pelajaran 2013/2014, yaitu yang signifikan. Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan adanya hubungan penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang. Pada interprestasi 

sederhana hasil perhitungan dari 0,3536 berada pada rentang 0,20 – 0,399 sifat hubungan antara 

variabel x dan Variabel y terdapat tingkat hubungan Rendah. 

 Berdasarkan perhitungan uji statistik di atas peneliti memperoleh t hitung = 7,064 

sedangkan t tabel (dk=64,ɑ =0,05) = 3.002. jadi t hitung lebih besar dari t tabel (7,064 > 3,002). 



Artinya Ha diterima sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan yang positif antara 

penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang. 

 

4.  Simpulan dan Rekomendasi 

 

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti uraikan mengenai hubungan antara 

penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang : 

 Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan rata-rata penguasaan kosakata siswa kelas 

VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusanta Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 

sebesar 42,42 dan dari nilai tersebut diketahui bahwa penguasaan kosakata siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 

berkualifikasi kurang karena berada pada rentang nilai 40-55. 

 Sedangkan, berdasarkan hasil pembahasan pada tabel 4.2 menunjukkan rata-rata 

kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusanta 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 sebesar 32,52 dan dari nilai tersebut diketahui bahwa 

kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2013/2014 berkualifikasi gagal karena berada pada rentang nilai 

30-39. 

 Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti uraikan mengenai 

hubungan antara penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII 

Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang : 

 Berdasarkan hasil perhitungan peneliti lakukan yaitu melakukan interprestasi sederhana 

dengan menggunakan rumus produc moment ternyaata terdapat hubungan antara pengusaan 

kosakata dan menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara 

Tanjungpinang Tahun  Pelajaran 2013/2014, yaitu yang signifikan. Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan adanya hubungan penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa 

kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang. Pada interprestasi 

sederhana hasil perhitungan dari 0,3536 berada pada rentang 0,20 – 0,399 sifat hubungan antara 

variabel x dan Variabel y terdapat tingkat hubungan Rendah. 

 Berdasarkan perhitungan uji statistik di atas peneliti memperoleh t hitung = 7,064 

sedangkan t tabel (dk=64,ɑ =0,05) = 3.002. jadi t hitung lebih besar dari t tabel (7,064 > 3,002). 

Artinya Ha diterima sehingga dapat disimpulkan adanya hubungan yang positif antara 

penguasaan kosakata dan kemahiran menulis surat resmi siswa kelas VIII Sekolah Menengah 

Pertama Pelita Nusantara Tanjungpinang. 
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