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           Menyimak dan menulis merupakan keterapilan berbahasa, kedua keterampilan 

tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran dan bejitu penting bagi pendidikan. 

Oleh karna itu, peneliti melakukan penelitian kepada siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani 

Bintan untuk mengetahui sejauh mana kemahiran menyimak berita dan sejauh mana 

kemahiran menulis teks berita serta hubungan antara kedua keterampilan berbahasa tersebut.

 Penelitian  ini diambil dengan menggunakan seluruh sampel kelas X yaitu sebanyak 

40 siswa Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kuantitatif, 

teknik pengumpulan data ialah tes berupa lembar kerja siswa, cara peneliti menilai hasil kerja 

siswa dengan menggunakan rubrik penilaian dengan kriteria penilaian kesesuaian isi pada tes 

kemahiran menyimak, sedangkan pada tes kemahiran menulis, peneliti menggunakan rubrik 

penilaian  dengan kriteria relevansi isi, pengorganisasian, dan penggunaan bahasa yang baik 

dan benar.  

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan nilai rata-rata kemahiran menyimak berita 

siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan adalah baik dengan nilai 79, sedangkan nilai 

rata-rata kemahiran menulis berita siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan adalah 

baik dengan nilai 81. Dari hasil analisis korelasi antara kemahiran menyimak dan kemahiran 

menulis teks berita siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan diketahui bahwa r hitung 

ialah 0,586, sedangkan r tabel 0,312 dengan tariff signifikan 5%. Artinya nilai r hitung ≥ dari 

nilai r tabel, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan kriteria tingkat korelasi, 

maka nilai r hitung 0,586 berarti berada pada rentang 0,40 – 0,599. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa hubungan antara kemahiran menyimak dan kemahiran menulis teks berita siswa kelas 

X Madrasah Aliyah Madani Bintan dalam tingkat sedang.Berdasarkan dari uji signifikan 

hasil yang diperoleh ialah t terhitung 4,455, sedangkan t tabel uji dua fihak (dk =38, a=0,5) 

ialah2,042. Jadi, t hitung ≥ t tabel.Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara 

kemahiran menyimak dan kemahiran menulis teks berita siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Madani Bintan tahun pelajaran 2016/2017.  
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text news grade X madrasah aliyah madani bintan years lessons 2016 / 

2017.Thesis.Tanjungpinang.Program of study Indonesian language and literature education. 

Faculty of teacher training and education science, University of maritime raja ali haji.  

 

Advisor : Dr. H. Abdul Malik, M.Pd.  

Co-advisor : Drs. Wagiman, M.Pd.  

 

Key Words : Listening Skill, Writing Skill, News  

 

 Listening and speaking skills of writing are, both of these skills are part of the 

learning process and is so important for education. because of that, researchers do research to 

class room students X Madrasah Aliyah Madani Bintan. To know the extent to wich the skills 

of listening to the news and the extent to wich the skills of writing news text and the 

relationship petween the two language skills.  

 

This study was taken using all the class samples X as many 40 students of the 

metohods  used in this study is quantitative descriptive metode, Data collection techniques is 

a test in the from of student worksheets, the way the researcher evaluates the student’s work 

by using the assessment rubric with the content conformity assessment criteria on the 

listening proficiency test, while on the writing proficiency test, the researcher uses an 

assessment rubric whith content relevance criteria, organizing, and use of good and correct 

language.  

 From the results of this study can be concuded the average  score of skills to listen to 

class news students X Madrasah Aliyah Madani Bintan is good with a value of 79, while the 

average score of student’s grade news writing skills class room  students X Madrasah Aliyah 

Madani Bintan is good, whith avalue 81, result from analys correlation between listening and 

writing skills proficiency news text graders X Madrasah Aliyah Madani Bintan is known that 

r count is 0,586, while table r 0,312 with significant 5%, The meaning a value r count  ≥ 

from a value table r, so Ho refused and Ho acceptable,based criteria  level corretation , then a 

value r count 0,586 mean a localed of range 0,40 – 0,599. So. Can be said that relations 

between listening and writing news text student class X Madrasah Aliyah Madani Bintan in t 

a count 4,455, while t table two perties test (dk=38, a=0,5) is 2,042, so t ≥ t tabele, so can be 

conclusion that there is relations between listening and writhing news text student class X 

Madrasah Aliyah Madani Bintan school years 2016/2017. 



 

1. Pendahuluan 

Menyimak merupakan suatu hal yang penting dalam proses belajar mengajar di 

sekolah. Dengan menyimak siswa dapat mencerna pelajaran yang didapat selama 

proses belajar. Menyimak juga termasuk dalam keterampilan berbahasa. Bahasa 

merupakan sarana untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak 

lain, atau dari seseorang kepada lawan bicaranya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari komunikasi.Dalam 

berkomunikasi, alat yang digunakan adalah bahasa. Melalui bahasa, manusia 

berkomunikasi dengan manusia lain untuk berbagai keperluan dalam 

kehidupannya, baik secara lisan maupun tulis dan secara langsung maupun tidak 

langsung. Kemampuan berbahasa dalam kurikulum di sekolah biasanya mencakup 

empat segi.Kemampuan berbahasa berarti mampu menggunakan bahasa. Menurut 

Tarigan (2008:1).  

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk menghubungkan kedua 

kemahiran berbahasa tersebut. Dalam hal ini, akan diteliti hubungan antara kedua 

kemahiran berbahasa tersebut. Dalam penelitian ini materi yang akan diteliti 

adalah pada materi teks berita karena dalam kegiatan belajar berita siswa dituntut 

untuk dapat menyimak berita dan menulis berita sesuai dengan unsur-unsur berita 

5W+1H. Dengan menghubungkan kedua kemahiran tersebut peneliti bertujuan 

untuk menganalisis hubungan antara kemahiran menyimak dan kemahiran menul 



teks berita siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan Tahun Pelajaran 2016 / 

2017. 

2. Metode penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, Metode ini 

digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara kemahiran 

menyimak dan kemahiran menulis teks berita siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Madani Bintan Tahun Pelajaran 2016 / 2017. Sesuai dengan pendapat para 

ahli (Sugiyono, 2012:23). Penelitian deskriptif kuantitatif ialah penelitian 

yang menggambarkan atau menganalisis suatu masalah dengan data yang 

berupa angka atau skor.  

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  

            Pada kemahiran menyimak berita peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa tes , tes yang peneliti buat bertujuan untuk 

mengetahui kemahiran siswa dalam menyimak berita, tes tersebut beriisikan 6 

pertanyaan, kemudian siswa diharuskan menjawab pertanyaan tersebut 

berdasarkan bahaan simakan yang telah peneliti tampilkan didalam kelas, 

setiap pertanyaan peneliti memberikan skor 2 dengan kualifikasi jawaban 

sesuai dengan pertanyaan dan skor 1 untuk jawaban kurang sesuai dengan 

pertanyaan, sedangkan skor 0 untuk jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan 

yang menitik beratkan pada aspek 5W+1H.  

 



            Sedangkan pada tes kemahiran menulis isi berita peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, tes yang dibuat peneliti 

bertujuan untuk mengetahui  kemahiran menulis isi berita, sebelum 

mengerjakan tes peneliti memberikan arahan pada setiap siswa untuk 

mendengarkan petujuk yang peneliti sampaikan, petunjuk khusus berisikan 

perintah untuk menceritakan kembali berita yang telah disampaikan di dalam 

kelas yang merujuk pada aspek penilaian kemahiran menulis isi berita, 

petunjuk khusus yang dibuat peneliti yang bertujuan agar setiap siswa 

memperhatikan aspek yang telah ditetapkan peneliti pada bab sebelumnya. 

Adapun aspek penilaia tersebut: a)Relevansi isi b)Pengorganisasian 

c)Penggunaan bahasa yang baik dan benar. Pada setiap aspek peneliti 

memberikan skor 4 dengan kreteria jawaban sangat lengkap, dan skor 1 untuk 

kreteria tidak lengkap 

    TABEL  

REKAPITULASI HASIL TES KEMAHIRAN MENYIMAK BERITA 

 SISWA KELAS X MADRASAH ALIYAH MADANI BINTAN  

                                TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017  

 

No Jumlah SIswa Nilai Kualifikasi 

1 10 91 Sangat Baik 

2 12 83 Baik 

3 10 75 Cukup 

4 8 67 Cukup 

Jumlah Nilai 

Keseluruhan 

 

40 

3192  

BAIK 

Rata-rata 79,8 

 

 



          TABEL  

REKAPITULASI HASIL TES KEMAHIRAN MENULIS BERITA     

        SISWA KELAS X MADRASAH ALIYAH MADANI BINTAN  

                                TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017  

 

No Jumlah Siswa Nilai Kualifikasi 

1 4 100 Sangat Baik 

2 11 91 Sangat Baik 

3 4 83 Baik 

4 16 75 Cukuo 

5 3 67 Cukup 

6 2 58 Kurang 

Jumlah Nilai 

Keseluruhan 

 

40 

3250  

BAIK 

Rata-rata 81,25 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi   

Kemahiran menyimak berita siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan,  dari 40 

siswa, 12 siswa menperoleh kategori sangat baik, 10 siswa memperoleh kategori baik, 

dan 18 siswa memperoleh kategori cukup. Jadi nilai kemahiran menyimak berita 

siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan adalah79,8 digolongkan dalam 

kategori Baik. Sedangkan pada hasil kemahiran menulis berita siswa kelas X 

madrasah Aliyah Madani Bintan, dari  40 siswa, sebanyak 15 siswa memperoleh 

kategori penilaian sangat baik, sebanyak 4 orang siswa memperoleh penilaian 

kategori baik, sebanyk 19 orang  siswa  memperoleh kategori penilaian cukup dan 2 

orang memperoleh penilaiankurang. Nilai rata-rata kemahiran menulis berita siswa 

kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan ialah 81,25 dengan kategori Baik.  

 



Berdasarkan analisis korelasi antara kemahiran menyimak dan kemahiran  menulis 

teks berita siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan diketahui bahwa rhitung 

adalah r hitung adalah 0,586, sedangkan r tabel adalah 0,312  dengan teraf  signifikan 

5%. Artinya nilai r hitung ≥ dari nilai r tabel, sedangkan Ho ditolak dan  Ha diterima. 

Jadi ada hubungan antara kemahiran menyimak  dan kemahiran menulis teks berita 

siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan. Berdasarkan tingkat korelasi 

hubungan antara kemahiran menyimak  dan kemahiran menulis teks berita siswa 

kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan  di atas, maka nilai r terhitung 0,586 berarti 

berada pada rentang 0,40-0,599. Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan antara 

kemahiran menyimak dan menulis teks berita  siswa kelas X Madrasah Aliyah 

Madani Bintan dalam tingkatan Sedang dan berdasarkan uji signifikan peneliti 

memperoleh t terhitung sebesar  4,455, sedangkan t tabel uji dua fihak (dk = 38, a = 

0,5) ialah 2,042. Jadi t terhitung ≥ t tabel.Jadi, hubungan antara kemahiran menyimak 

dan kemahiran menulis teks berita siswa kelas X Madrasah Aliyah Madani Bintan 

sebesar 0,586 adalah Signifikan.   

Dari kesimpulan ini, maka peneliti meberikan beberapa saran, yaitu guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kemahiran menyimak 

dan menulis siswa melalui kegiatan latihan maupun praktik secara menyimak dan  

menulisnya agar tercapai proses belajar dengan baik dan diharapkan agar dapat lebih 

memperhatikan guru yang sedang menerangkan  materi  pelajaran  yang diberikan 

agar kemahiran menyimak dan menulisnya menjadi meningkat.  
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