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ABSTRAK 

 

Ariyandi, Muhammad. 2017. Hubungan Antara Kebiasaan Membaca Teks Berita dan 

Kemahiran Menulis Teks Berita Mahasiswa Angkatan 2014 Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Akademik 

2016/2017. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja  Ali Haji. Pembimbing I: Tety Kurmalasari, 

P.hD. Pembimbing II: Harry Andheska, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kebiasaan Membaca Teks Berita, Kemahiran Menulis Teks Berita, 

Mahasiswa Angkatan 2014 

 

Kebiasaan membaca teks berita akan meningkatkan seseorang dalam memperoleh 

informasi terbaru di lingkungan sekitar. Informasi yang dimaksud adalah sumber-sumber 

yang ada di lingkungan masyarakat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. 

Melalui membaca tulisan orang lain, sebenarnya kita juga mempelajari bagaimana cara 

seseorang memaparkan pendapat dan menyelesaikan suatu masalah. Memaparkan 

pendapat dalam hal ini dapat dituang dalam menulis teks berita yang tujuannya 

memberikan informasi yang didapat kepada pembaca lainnya. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan mengambil 

populasi 74 mahasiswa. Peneliti menggunakan instrumen angket untuk mengumpulkan 

data kebiasaan mebaca teks berita dan kemahiran menulis teks berita menggunakan tes. 

Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) 

kebiasaan membaca teks berita mahasiswa angkatan 2014 Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja ali Haji mendapatkan skor 57,72 

dengan kategori cukup baik; (2) kemahiran menulis teks berita mahasiswa angkatan 2014 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali 

Haji mendapatkan skor 71,62 dengan kategori cukup baik.; (3) tidak ada korelasi positif 

antara kebiasaan membaca teks berita dan kemahiran menulis teks berita mahasiswa 

angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 

Maritim Raja ali Haji dengan nilai r -0,001. Untuk taraf signinifikansi adalah 0,05 (dua 

sisi) dengan thitung -0,008 dan ttabel 1,993. Dengan demikian pengujian hipotesis dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara kebiasaan membaca teks berita dan 

kemahiran menulis teks berita. 

 

 



 
 

 

ABSTRACK 

 

Ariyandi, Muhammmad, 2017. Correlation Between The Habbit Of Reading News Text 

and The Ability Of Writing News Of 2014 Student Of Indonesian Literature and 

Language Education Study Program Of Maritime Raja Ali Haji University Academic 

Year 2016/2017. Indonesian Literature and Language Major, Teacher Training and 

Education Knowledge Faculty, Maritime Raja Ali Haji University. The First Guide: Tety 

Kurmalasari, P.hD. The Second Guide: Harry Andheska, M.Pd. 

The Key words: The Habit Of Reading News Text, The Ability Of Writing News Text, 

2014 Student. 

 The habit of reading news text will allow a person obtain the newest information 

from his surrounding. The information is the sources from society with various events 

happening in it. Throught reading the writing of other person, actually we also learn about 

how a person express opinion and solve a problem. Expressing opinion in this case can be 

shown in writing news text. The aim is to give the received information to other reader. 

 This research uses Quantitative Descriptive Method. The population sample is 

seventy four student. The researcher uses data instrument to collect the habit of reading 

news text and the ability of writing news text by using test. 

 Based on the result and analyzing research data it can be concluded that: (1) the 

habit of reading news text of 2014 student of Indonesian Literature and Language 

Education Study Program Of Maritime Raja Ali Haji University gets the score 57,72 with 

category good enough, (2) the ability of writing news text of 2014 student of Indoensian 

Literature and Language Education Study Program Of Maritime Raja Ali Haji University 

gets the score 71,62 with category good enough. (3) there is no positive correlation 

between the habit of reading news text and the ability of writing news text of 2014 

student of Indonesian Literatur and Language Education Study Program Of Maritime 

Raja Ali Haji University with score r -0,001. For significant level is 0,05 (two sides) with 

tcount -0,008 and ttable 1,993. Thus hypothesis testing can be concluded that there is no 

correlation Between The Habit Of Reading News Text and The Ability Of Writing News 

Text 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Pendahuluan 

Kegiatan membaca bukanlah suatu kegiatan yang sederhana seperti apa yang 

diperkirakan banyak pihak sekarang ini. Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan 

yang sekadar melihat sebuah teks yang berisi kata-kata, tetapi juga memahami isi 

dari apa yang dibaca.  

Menurut Burghardt (dalam Syah, 2008:116), kebiasaan itu timbul karena 

proses penyusutan kecendrungan respons dengan menggunakan stimulasi. Dalam 

proses belajar, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak 

diperlukan. Karena proses penyusutan/pengurangan inilah muncul suatu pola 

bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. 

Menurut Tampubolon (2015:227), apabila suatu kegiatan atau sikap, baik 

yang bersifat fisik maupun mental, telah mendarah daging pada diri seseorang, 

maka dapat dikatakan bahwa kegiatan atau sikap itu telah menjadi kebiasaan 

orang itu. Dapat dipahami bahwa terbentuknya suatu kebiasaan tidak dapat terjadi 

dalam waktu singkat, tetapi pembentukan itu adalah suatu proses perkembangan 

yang makan waktu relatif lama. 

Dalam usaha pembentukan kebiasaan membaca, dua aspek yang perlu 

diperhatikan, yaitu, minat (perpaduan antara keinginan, kemauan dan motivasi) 

dan keterampilan membaca. Yang dimaksud dengan keterampilan membaca disini 

adalah keterampilan mata dan penguasaan teknik-teknik membaca. Kalau minat 

membaca tidak berkembang, maka kebiasaan membaca sudah tentu tidak akan 

berkembang. 



 
 

 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang berhubungan dengan 

pengetahuan, gagasan, dan wawasan seseorang. Semakin luas pengetahuan 

seseorang, akan semakin memudahkannya untuk menulis. Pengetahuan dan 

wawasan yang luas dapat diperoleh dari kebiasaan membaca. Syarat sukses 

menulis adalah dengan memadukan kegiatan membaca dan menulis (Tarigan, 

2008:4). 

Menurut Tarigan (2008:22), menyatakan bahwa menulis ialah menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa 

yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang-orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambar 

grafik itu. Pada dasarnya berupa penyampaian gagasan sebuah informasi yang 

ditujukan kepada seseorang agar mudah dipahami.  

Koran merupakan media masa yang berisi berbagai rubrik bacaan, seperti 

berita teraktual, tajuk rencana, hiburan, dan sebagainya. Kebiasan membaca teks 

berita perlu ditingkatkan mengingat koran sebagai salah satu sumber bacaan yang 

mampu memberikan informasi yang cukup akurat. Selain itu, kebiasaan membaca 

koran juga harus ditingkatkan khususnya di Perguruan Tinggi agar peserta didik 

tidak ketinggalan informasi serta memudahkan membuat sebuah berita untuk 

kebutuhan menulis berita saat mengambil mata kuliah. Kini surat kabar atau koran 

tidak hanya diterbitkan dalam bentuk media cetak, tetapi juga elektronik. Orang 

dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai media. Hal tersebut 

seharusnya mampu meningkatkan kebiasaan membaca masyarakat khususnya di 

dunia pendidikan, termasuk kebiasaan membaca teks berita. Tetapi dalam 



 
 

 

kenyataannya, peserta didik kerap kali mengalami kendala dalam membuat 

sebuah berita yaitu dari awalan saja seperti segi judul dan isi tidak relevan satu 

sama lain dan penggunaan kalimat yang tidak efektif masih sering digunakan. 

Menurut Barus (2010:26) berita adalah segala laporan mengenai peristiwa, 

kejadian, gagasan, fakta yang menarik perhatian dan penting untuk disampaikan 

atau dimuat dalam media massa agar diketahui atau menjadi kesadaran umum. 

Suatu peristiwa, kejadian, gagasan atau yang disebut “fakta” betapa pun 

aktualnya, menarik, dan pentingnya, jika tidak dilaporkan atau diberitakan melalui 

media massa dan tidak disampaikan kepada umum untuk diketahui, hal tersebut 

bukanlah berita. Artinya, fakta menjadi berita bila dilaporkan. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan metode studi korelasi. Penelitian dilakukan di Universitas Maritim Raja 

Ali Haji Tanjungpinang yang terletak di Jalan Politeknik Senggarang, Kelurahan 

Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi 

Kepulauan Riau. 

Adapun jumlah populasi mahasiswa kelas G1 dan G2 yang tersebar ke 

dalamdua kelas sebanyak74mahasiswa. Menurut Arikunto (2010:173) populasi 

adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua 

subjek yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Senada dengan pendapat Arikunto, Sugiyono (2011:117) 

mengatakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 



 
 

 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa angket 

dan tes. Angket ini bentuk angket tertutup yang sudah disediakan jawabannya 

pada pertanyaan atau pernyataan, sehingga responden tinggal memilih satu 

jawaban. Angket dikembangkan berdasarkan kisi-kisi angket. Pernyataan angket 

berjumlah 30. Skor yang diberikan dalam penelitian angket ini, peneliti 

menggunakan skala likert. Peneliti menggunakan skala ini untuk mendapat 

jawaban terhadap penilaian kebiasaan membaca teks berita. Jawaban dibuat dari 

skor tertinggi yaitu 4 dan skor terendah yaitu 1 dengan kategori empat pilihan 

jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil empat pilihan jawaban yaitu 

selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Skor yang diberikan peneliti 

yaitu 4 untuk pilihan selalu, 3 untuk pilihan sering, 2 untuk pilihan kadang-

kadang, dan 1 untuk pilihan tidak pernah. 

Untuk teknik tes, penilaian yang digunakan adalah mahasiswa akan membuat 

tulisan sebuah berita dengan judul yang tidak ditentukan. Mahasiswa akan diminta 

membuat sebuah berita melalui lembar jawaban siswa dalam menulis teks berita 

yang telah tersedia. Rubrik penilaian akan dimodifikasi terhadap kategori 

penilaian kemahiran menulis teks berita yang sudah dijelaskan sebelumnya 

dengan penggunaan skala pengukuran Rating Scale. 

 

 

 



 
 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan membaca teks berita dan 

kemahiraan menulis teks berita, berikut peneliti paparkan tabel perolehan skor 

dari masing-masing variabel, yaitu tabel X (kebiasaan membaca teks berita), tabel 

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

membaca teks berita dan kemahiran menulis teks berita). Masing-masing dari 

tabel tersebut dapat dilihat dibawah ini: 

1. Tabel X 

TABEL X 

DATA DISTRIBUSI FREKUENSI KUMULATIF ANGKET 

KEBIASAAN MEMBACA TEKS BERITA 

No Nilai Kualifikasi Jumlah Persentase 

1 85-100 Sangat Baik 0 0% 

2 75-84 Baik 3 4,05% 

3 56-74 Cukup Baik 44 59,45% 

4 10-55 Kurang Baik 27 36,48% 

Jumlah Keseluruhan 

Skor 4.272 
Jumlah 74 99,98% 

Rata-Rata 57,72 Cukup Baik  100% 

 

 Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa, interval 

nilai 86-100 pada klasifikasi sangat baik tidak ada mahasiswa yang mendapatkan 

nilai pada interval ini. Pada interval 76-85 pada klasifikasi baik dengan 3 



 
 

 

mahasiswa mendapatkan persentase 4,05%. Kemudian interval nilai 56-74 pada 

klasifikasi cukup baik dengan 44 mahasiswa mendapatkan presentase 59,45%, dan 

pada interval 10-55 untuk klasifikasi kurang baik dengan 27 mahasiswa mendapat 

persentase 36,48%. Jadi, kualifikasi nilai cukup baik mendominasi dengan 

jumlah tertinggi pada distribusi frekuensi kumulatif. 

 

2. Tabel Y 

TABEL Y 

DATA DISTRIBUSI FREKUENSI KUMULATIF TES 

KEMAHIRAN MENULIS TEKS BERITA 

No Nilai Kualifikasi Jumlah Persentase 

1 85-100 Sangat Baik 13 Responden 17,56% 

2 75-84 Baik 28 Responden 37,83% 

3 56-74 Cukup Baik 26 Responden 35,13% 

4 10-55 Kurang Baik 7 Responden 9,45% 

Jumlah Keseluruhan 

Skor 5.300 
Jumlah 74 99,97% 

Rata-Rata 71,62 Cukup Baik  100% 

 

 Dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat disimpulkan bahwa, interval 

nilai 86-100 pada klasifikasi sangat baik dengan jumlah 13 mahasiswa 

mendapatkan persentase 17,56%. Pada interval nilai 75-85 untuk klasifikasi baik 

dengan jumlah 28 mahasiwa mendapatkan persentase 37,83%. Kemudian interval 



 
 

 

56-74 pada klasifikasi cukup baik dengan jumlah 26 mahasiswa mendapatkan 

persentase 35,13% dan pada interval 10-55 untuk klasifikasi kurang baik dengan 

jumlah 7 mahasiswa mendapatkan persentase 9,45%. Jadi, kualifikasi nilai baik 

mendominasi dengan persentase tertinggi pada distribusi frekuensi kumulatif. 

 

3. Korelasi XY 

Berdasarkan hasil statistik dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment, menunujukkan bahwa nilai r hitung adalah -0,001. Ini menunjukkan 

bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan membaca teks berita dan kemaniran 

menulis teks berita mahasiswa angkatan 2014 Program Studi Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun akademik 

2016/2017 karena tidak berada pada interval koofisien korelasi. Pada penelitian 

ini, peneliti memberikan taraf signifikansi yang ditetapkan alpha = 5%. Nilai ttabel 

dapat dicari dengan menggunakan tabel distribusi t dengan cara, taraf signifikansi 

alpha = 0,05/2 = 0,025 (dua sisi). Kemudian ttabel dicari pada tabel t dengan 

ketentuan db = n-2, db = 74-2 = 72. Maka hasil dari ttabel adalah 1,993. Melihat 

perbandingan nilai thitung dengan ttabel dapat disimpulkan bahwa hipotesis 0 

diterima, sehingga tidak ada hubungan antara kebiasaan membaca teks berita dan 

kemahiran menulis teks berita mahasiswa angkatan 2014 Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2016/2017. 

 

 



 
 

 

4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi product 

moment menunjukkan bahwa nilai rhitung adalah -0,001. Maka, data tersebut 

menunjukkan tidak ada hubungan antara kebiasaan membaca teks berita dan 

kemahiran menulis teks berita mahasiswa angkatan 2014 Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 

akademik 2016/2017 karena tidak berada pada interval koofisien korelasi. Dari 

simpulan ini peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu mahasiswa sebaiknya 

meningkatkan movitasi dalam membaca terkhususnya dalam membaca berita. 

Tidak hanya dalam masalah penugasan pada perkuliahan saja tetapi harus 

dibiasakan juga dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak tertinggal dalam 

informasi yang berkembang setiap harinya. 

Siswa diharapkan dapat lebih mengerti dalam pembelajaran berbahasa. Dalam 

kemahiran menyimak, siswa lebih meningkatkan konsentrasi dan fokus pada satu 

hal yaitu materi yang sedang dipelajari. Untuk kemahiran menulis, siswa lebih 

rajin untuk mengembangkan dan menuangkan ide atau pemikiran ke dalam media 

tulis, mengembangkan ke bentuk yang baru dengan tujuan agar lebih mudah 

dipahami bagi penulis dan pembaca itu sendiri. Mahasiswa sebaiknya lebih 

memahami struktur penulisan pada berita karena dirasa sudah cukup melalui mata 

kuliah dari awal mengenai dasar jurnalistik hingga praktiknya. 
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