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ABSTRAK 

 

Hariani Kustiah. 2017. Hubungan Antara Kemahiran Menulis Teks Berita dan 

Kemahiran Melaporkan Berita Siswa Kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi. Tanjungpinang: 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembimbing I : Dra. Hj. 

Isnaini Leo Shanty, M.Pd. Pembimbing II : Harry Andheska, M.Pd. 

 

Menulis dan berbicara merupakan dua dari empat aspek kebahasaan yang 

dipelajari dan diajarkan di sekolah. Kedua kemahiran ini merupakan aspek berbahasa 

yang digunakan dalam kegiatan berkomunikasi. Dalam praktiknya, kemahiran 

menulis dan kemahiran berbicara sangat sulit untuk diseimbangkan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan hubungan antara kemahiran menulis 

teks berita dan kemahiran melaporkan berita pada siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2016/2017. Metode yang 

digunakan peneliti adalah metode studi korelasi, dengan isntrumen penelitian berupa 

tes. Dari hasil penelitian dapat diketahui nilai rata-rata siswa dalam menulis teks 

berita, yaitu sebesar 77,57 sedangkan nilai rata-rata siswa dalam melaporkan berita 

sebesar 72,26. Maka dari hasil perolehan masing-masing variabel ini dapat peneliti 

simpulkan bahwa pada taraf singnifikansi 5%, terdapat hubungan antara kemahiran 

menulis teks berita dan kemahiran melaporkan berita siswa kelas X Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan 

nilai r yaitu 0,195 berada pada rentang 0,000-0,199 dalam interpretasi koefisien 

korelasi sangat rendah. 

 

Kata Kunci : Kemahiran Menulis, Kemahiran Berbicara, Teks Berita 



 

 

ABSTRACT 

 

Hariani Kustiah. 2017. Correlation Between Skillfulness Writing News Text and 

Skillfulness Reporting News Students Of Class X Vocational High School 1 

Tanjungpinang Ytear Lesson 2016/2017. Thesis. Tanjungpinang. Departement 

Of Indonesian Language and Literature. Faculty Of Teaching and Education’s 

Knowledge. University Of Maritim Raja Ali Haji. Tutor I: Dra. Hj. Isnaini Leo 

Shanty, M.Pd. Tutor II: Harry Andheska, M.Pd. 

 

Writing and speaking are two of the four aspect languange which are studied 

and taught in the school. Both skillfulness this aspect is language used in the 

communicate. In practice, skillfulness writing and speaking are difficult to balanced. 

Because of that, this research was done to describe the correlation between 

skillfulness writing news text and skillfulness reporting news on student of class X 

Vocational High School  1 Tanjungpinang Year Lesson 2016/2017. Research 

method is used correlation method, with the research’s instrument is test. From the 

result of research could be known average of writing news text is 77,57 while 

average of reporting news is 72,26. So that, from that value of variable, researcher 

got conclusion level of significance 5% and there is relationship or correlation 

between skillfulness writing news text and skillfulness reporting news in student of 

class X Vocational High School 1 Tanjungpinang lesson year 2016/2017 with r 

value 0,195 in range of 0,000-00199. And having interpretation a correlation 

coefficient is very low.   
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1. Pendahuluan  

Kemahiran menulis dan kemahiran berbicara adalah dua dari keempat aspek 

kemahiran berbahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi. Pada hakikatnya 

kemahiran berbahasa tulis sama dengan kemahiran berbahasa lisan, karena keduanya 

sama-sama menuangkan ide-ide pikirannya dengan menggunakan lambang bahasa, 

baik secara lisan berupa ujaran-ujaran maupun secara tulisan berupa lambang-

lambang tulis. Untuk memperkuat argument di atas, peneliti mengutip pendapat 

Semi (2007:14), yang mengatakan bahwa menulis merupakan suatu proses kreatif 

memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Selain itu berdasarkan 

Kamus Bahasa Indonesia: Untuk Pelajar (2011:576), menulis juga dapat diartikan 

sebagai kegiatan membuat huruf atau angka dengan pena, pengsil, atau sebagainya 

serta kegiatan melahirkan pikiran atau perasaan (seperti mengarang, membuat surat) 

dengan tulisan.  

Sedangkan untuk kemahiran berbicara, peneliti juga mengutip pendapat 

Tarigan (2008:15) yang menyatakan bahwa berbicara diartikan sebagai kegiatan 

untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, 

atau menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Berdasarkan 

teori di atas dapat disimpulkan bahwa kedua kemahiran ini memiliki kesamaan yaitu 

sama-sama sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan gagasan atau pikiran. 

Walaupun memiliki kesamaan, tetapi kedua kemahiran ini sangat sulit untuk 

diseimbangkan. Sering terjadi ketimpangan antara kedua kemahiran tersebut. 

Seseorang yang mahir dalam menulis terkadang lemah dalam kegiatan berbahasa 

lisannya, begitu juga sebaliknya, seseorang yang mahir dalam berbahasa lisan 



 

 

terkadang lemah dalam kegiatan berbahasa tulisnya. Untuk mendukung pendapat ini, 

Tarigan (2008:18) juga mengatakan bahwa penulis yang baik  tidak selalu dan tidak 

harus sekaligus sebagai pembicara yang baik, dan pembicara yang baik tidaklah 

dengan sendirinya seorang penulis yang baik. 

Salah satu penyebab sulitnya mengimbangi kemahiran menulis dan 

kemahiran berbicara tentunya dipegaruhi oleh rendahnya minat siswa dalam 

mempelajari dan mengembangkan kedua kemahiran ini. Selain itu kegiatan 

pembelajaran yang monoton juga menjadi faktor lain yang menyebabkan kemahiran 

menulis dan berbicara tidak seimbang. Contoh pembelajaran yang dilaksanakan 

secara monoton ialah materi teks berita.  

Menurut versi Barat dalam The New Grolier Webster  Internasional 

Dictionary (dalam Budyatna, 2012:39), menyebutkan berita adalah (1) informasi 

hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui 

sebelumnya, (2) berita adalah informasi seperti yang disajikan oleh media semisal 

suratkabar, radio, atau televisi, (3) berita adalah sesuatu atau seseorang yang 

dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan. Dalam 

praktiknya pembelajaran berita yang dilaksanakan hanya sebatas mencari unsur 

berita dan menulis teks berita saja, sangat jarang sekali pembelajaran berita ini 

dilaksanakan untuk mengembangkan kemahiran berbicara yang dilaksanakan 

melalui kegiatan melaporkan berita. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan hubungan antara kemahiran menulis teks berita dan kemahiran 

melaporkan berita siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2016/2017. 



 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 

dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungpinang yang terletak di 

Jalan Pramuka No.6 Kepulauan Riau pada 15 hingga 21 Januari 2017. Adapun 

populasi pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1Tanjungpinang  Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 561 

siswa. Populasi tersebut tersebar ke dalam tujuh program keahlian. Dalam 

menentukan sampel penelitian dengan jumlah populasi sebanyak 561 siswa, peneliti 

menggunakan pedoman yang diungkapkan oleh seorang ahli, yaitu: apabila 

subjeknya kurang dari seratus, maka lebih baik diambil semua. Selanjutnya jika 

jumlah subjeknya banyak, maka sampel dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau 

lebih tergantung pada kemampuan peneliti, Arikunto (2006: 134). 

Adapun persentase pengambilan sampel yang dilakukan peneliti yaitu 10% 

dari total populasi, sehingga didapat jumlah sampel sebanyak 56 siswa. Dengan 

teknik sampel random. Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan hubungan antara kemahiran menulis teks berita dan kemahiran 

melaporkan berita siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2016/2017, sehingga teknik penelitian yang 

digunakan ialah teknik korelasional. Adapun Instrumen penelitian ini ialah tes. Tes 

adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok, pendapat ini diungkapkan oleh Arikunto 



 

 

(2006:150). Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu, pertama tes kemahiran menulis 

teks berita dan kedua tes kemahiran melaporkan berita yang ditulisnya.  

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk memberikan nilai dan skor pada tes yang telah dilakukan siswa, 

peneliti menggunakan beberapa aspek atau indikator penilaian. Indikator yang telah 

ditetapkan peneliti digunakan untuk mengetahui kemahiran menulis dan melaporkan 

berita. Pada instrumen lembar tes kompetensi menulis teks berita, adapun indikator 

penilaian yang ditetapkan yaitu (1) kesesuaian judul dan isi berita yang ditulis, (2) 

kelengkapan unsur 5W+1H, dan (3) diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam 

teks berita.  Sedangkan indikator yang dinilai untuk kemahiran melaporan teks 

berita, yaitu (1) artikulasi atau kejelasan dalam pelafalan, (2) intonasi, dan (3) 

kelancaran dan jeda, dengan skala penskoran dari masing-masing tes tersebut yaitu 

dari 1-5, dengan kategori sangat baik hingga sangat kurang. 

Untuk mengetahui hubungan antara kemahiran menulis teks berita dan 

kemahiraan melaporkan berita, berikut peneliti paparkan tabel perolehan skor dari 

masing-masing variabel, yaitu tabel X (kemahiran menulis), tebel Y (kemahiran 

melaporkan) serta tabel korelasi antara  X dan Y (kemahiran menulis teks berita dan 

kemahiran melaporkan berita). Masing-masing dari tabel tersebut dapat dilihat 

dibawah ini: 

 

 

 

 



 

 

1. Tabel X: 

TABEL X 

REKAPITULASI HASIL SKOR TES KEMAHIRAN MENULIS TEKS 

BERITA SISWA KELAS X SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 

TANJUNGPINANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Skor Nilai Kategori Jumlah Siswa 

15 100 Sangat Baik 3 Siswa 

14 93 Sangat Baik 8 Siswa 

13 86 Sangat Baik 5 Siswa 

12 80 Baik 13 Siswa 

11 73 Baik 15 Siswa 

10 66 Cukup 7 Siswa 

9 60 Cukup 3 Siswa 

8 53 Kurang 2 Siswa 

Jumlah Nilai 4344  

Baik 

 

56 Rata-Rata 77,57 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa 

hasil tes kompetensi menulis teks berita berdasarkaan jumlah nilai keseluruhan 

sebesar 4344 dengan nilai rata-rata 77,57 berada pada rentang 70-84, masuk dalam 

kategori baik. 

 

2. Tabel Y: 

TABEL Y 

RAKAPITULASI HASIL SKOR TES KEMAHIRAN MELAPORKAN  

BERITA SISWA KELAS X SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 

TANJUNGPINANG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 

Skor Nilai Kategori Jumlah Siswa 

15 100 Sangat Baik - 

14 93 Sangat Baik 3 Siswa 

13 86 Sangat Baik 4 Siswa 

12 80 Baik 12 Siswa 

11 73 Baik 15 Siswa 



 

 

10 66 Cukup 15 Siswa 

9 60 Cukup 3 Siswa 

8 53 Kurang 3 Siswa 

7 46 Kurang - 

6 40 Kurang  1 Siswa  

Jumlah Nilai 4047  

Baik 

 

56 Rata-Rata 72,26 
 

Sementara itu, dari tes kemahiran melaporkan teks berita, nilai keseluruhan 

yang diperoleh ialah sebesar 4047 degan nilai rata-rata 72,26 juga masih berada pada 

rentang 70-84 masuk pada kategori baik.  

 

3. Tabel XY: 

TABEL XY 

KORELASI ANTARA KEMAHIRAN MENULIS TEKS BERITA  

DAN KEMAHIRAN MELAPORKAN BERITA SISWA KELAS X SEKOLAH 

MENEGAH KEJURUAN NEGERI 1 TANJUNGPINANG  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

 

Sedangakan untuk mengetahui hubungan antara kemahiran menulis dan 

kemahiran melaporkan berita, peneliti menggunakan aplikasi SPSS 20 for Windows. 

Dari hasil perhitungan diketahui tingkat koefisien korelasi antar kedua variabel X 

dan Y sebesar 0,195 dengan interpretasi koefisien korelasi antara kemahiran menulis 

Correlations  

 

Menulis Melaporkan 

 

X 

Pearson Correlation 1 .195 

Sig. (2-tailed)   .151 

N 56 56 

 

Y 

Pearson Correlation .195 1 

Sig. (2-tailed) .151   

N 56 56 



 

 

dan melaporkan berita sangat lemah, karena berdara pada rentang 0,000-0,199. 

Sehingga berdasarkan hasil uji t, hipotesis penelitian ini diterima.  

Untuk melihat kesamaan dan perbedaan tiap-tiap penelitian, sekligus 

mengetahui apakah tingkat korelasi antara kemahiran menulis dan bericara diperoleh 

hasil yang sama, peneliti mecantumkan hasil penelitian orang lain yang relevan 

dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk memandingkan hasil penelitian yang 

telah diperoleh. Pada kegiatan ini peneliti membadingkan hasil penelitian yang telah 

diteliti oleh Prayitno Tri Laksono pada jurnal dengan judul “Korelasi Antara 

Keterampilan Berbicara dengan Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia Penutur 

Asing dalam Program BIPA di Indonesia”.  

Pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh Laksono, dapat diketahui pula 

persamaan dan perbedaan dari penelitian yang dilakukannya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Persamaan tersebut ialah metode penelitian yang digunakan, 

yaitu sama-sama menggunakan metode korelasi dengan menggunaka pendekatan 

kuantitatif deskriptif. Sementara itu persamaan lainnya ialah sama-sama terdapat 

hubungan antara kedua variabel penelitian, yaitu hubungan kemahiran menulis 

dan kemahiran berbicara. 

Setelah mengetahui persamaannya, kini peneliti akan memaparkan pula 

perbedaan diantara kedua penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada hasil 

korelasi masing-masing penelitian. Walaupun sama-sama memiliki hubungan antara 

kemahiran menulis dan kemahiran berbicara, tetapi penelitian Laksono memiliki 

tingkat hubungan atau korelasi yang lebih tinggi dibandingkan tingkat korelasi yang 



 

 

diperoleh peneliti. Pada penelitian Laksono, korelasi antara keterampilan berbicara 

dengan keterampilan menulis menghasilkan angka 0,494. Angka tersebut 

menunjukkan adanya korelasi positif dengan tingkat kualifikasi sedang antara 

keterampilan berbicara dengan keterampilan menulis, karena berada pada rentang 

0.40-0,599. Sedangkan pada penelitian ini, hasil korelasi antara kemahiran menulis 

dan kemahiran berbicara hanya sebesar 0,195 berada pada rentang 0,000-0,199 

dengan tingkat interpretasi koefisien korelasi sangat rendah.  

Dari hasil perbandingan penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa tidak 

semua kemahiran menulis dan kemahiran berbicara berada pada rentang sangat 

rendah atau dalam arti lain sangat sulit untuk diseimbangkan. Hal ini terbukti dari 

hasil penelitian Laksono pada jurnal NOSI Volume 2, Nomor 4, Agustus 2014, yang 

menyatakan hasil penelitian antara kemahiran menulis dan kemahiran berbicara 

berada pada retang sedang, atinya sudah terlihat hubungan yang signifikan antara 

kedua kemahiran ini. Dengan demikian peneliti juga menyimpulkan bahwa pada 

tempat dan sampel yang berbeda akan diperoleh pula hasil penelitian yang berbeda.  

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,195 dinyatakan terdapat hubungan antara kemahiran 

menulis dan kemahiran melaporkan berita siswa kelas X SMK Negeri 1 

Tanjungpinang Tahun Pelajaran 2016/2017. Dari kesimpulan ini, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran, yaitu guru mata pelajara bahasa Indonesia 

diharapkan mampu meningkatkan kemahiran berbahasa siswa melalui kegiatan 



 

 

latihan maupun praktik secara langsung. Siswa diharapkan mampu mengembangkan 

keterampilan berbahasa khususnya keterampilan menulis dan berbicara, karena 

kedua keterampilan ini merupakan alat komunikasi yang sangat penting bahkan tidak 

bisa ditinggalkan dalam segala aktivitas kehidupan. Selain itu dalam upaya 

mengembangkan kemahiran berbahasa, siswa juga diharapkan banyak berlatih 

sekaligus praktik pada kegiatan menulis dan berbicara agar memiliki kemahiran 

berbahasa yang seimbang. 
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