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ABSTRAK 

Oktaviana Andriani. 2017. Hubungan Antara Kemahiran Menyimak Puisi dan 

Kemahiran Menulis Cerpen Siswa Kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Bintan Utara 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 : Drs. Wagiman, M.Pd. 

 

Menyimak dan menulis merupakan dua dari empat keterampilan berbahasa 

yang harus dikuasai oleh siswa. Kedua kemahiran tersebut merupakan aspek 

berbahasa yang saling berkaitan dan penting dalam komunikasi. Dalam 

prakteknya, banyak siswa yang belum bisa menggunakan kedua kemahiran 

tersebut. Oleh sebab itu,  penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

hubungan antara kemahiran menyimak puisi dan kemahiran menulis cerpen siswa 

kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Utara Tahun Pelajaran 

2016/2017. Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian deskripsi dengan 

studi korelasi dengan instumen penelitian berupa tes. Dari hasil penelitian 

diperoleh nilai rata-rata  siswa dalam menyimak puisi ialah 46,86 dengan 

kualifikasi kurang. Untuk nilai rata-rata menulis cerpen ialah 78,6 dengan 

kualifikasi baik. Maka dari hasil perolehan masing-masing kedua variabel ini 

peneliti simpulkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% terdapat hubungan antara 

kemahiran menyimak puisi dan kemahiran menulis cerpen siswa kelas X Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Bintan Utara Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan nilai r 

yaitu 0,023 berada pada rentang 0,00-0,199 dalam interpretasi koefesien korelasi 

sangat rendah 

 

Kata kunci: Kemahiran Menyimak, Kemahiran Menulis, Puisi, Cerpen 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Oktaviana Andriani. 2017. Correlations Between Skillfulness Listening Poetry 

and Skillfulness Writing Short Story Students Of Class X Senior High School 

1 Bintan Utara Year Lesson 2016/2017. Thesis. Tanjungpinang: Departement 

of Indonesian Languange and Literature. Faculty of  Teaching and Educations 

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

Leo Shanty, M.Pd. Tutor II : Drs. Wagiman, M.Pd. 

 Listening and writing is two of four aspect of language skillfulness which 

must be controlled by student at the school. Both of these skill are connected and 

important in communication. However,  many students have not been able to use 

both skills. Therefore, this study was conducted to describe correlations Between 

Skillfulness Listening Poetry and Skillfulness Writing Short Story Students Of 

Class X Senior High School 1 Bintan Utara Year Lesson 2016/2017. Research 

method is used descriptive research with correlation method with the research’s 

instrument is test. From the result of research could be known average of listening 

poem is 46,86 with less qualification. For average of writing shor story is 78,6 

with good qualification.from that value of all variables, researcher got finale 

conclusion from level of significance 5% and there is correlation between 

skillfulness listening poetry and skillfulness writing short story students of class X 

senior high school 1 bintan utara year lesson 2016/2017 with r value 0,023 in 

range 0,00-0,199 and having in interpretation a correlation coefficient is very low. 

 

Key words : Skillfulness of Listening, Skillfulness of Writing, Poetry, Short 

Story 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Pendahuluan 

Kemahiran berbahasa memiliki empat komponen, yaitu kemahiran 

menyimak, kemahiran berbicara, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis. 

Seseorang harus bisa menguasai keempat kemahiran tersebut agar mampu 

berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, apa yang ingin disampaikan juga 

mudah dipahami oleh orang lain. 

Diantara kemahiran yang diajarkan di sekolah adalah kemahiran menulis. 

Menulis merupakan proses menerjemahkan lambang-lambang lisan ke dalam 

media tulis. Hal ini juga diperjelas oleh Semi (2007:14) bahwa menulis 

merupakan suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-

lambang tulisan.  

Selain itu, peneliti juga mengutip pendapat Morsey dalam Tarigan (2008:4) 

yang mengungkapkan bahwa menulis dipergunakan, 

melaporkan/memberitahukan, mempengaruhi, dan maksud serta tujuan seperti itu 

hanya dapat dicapai dengan baik oleh orang-orang yang dapat menyusun 

pemikirannya dan mengutarakannya dengan jelas. Kejelasan ini bergantung pada 

pikiran, organisasi, pemakaian kata-kata, dan struktur kalimat. 

Selain itu, menulis juga merupakan perwujudan maksud dan tujuan dari ketiga 

kemahiran berbahasa lainnya. Salah satunya ialah kemahiran menyimak. Seperti 

yang dikemukakan oleh Anderson (Tarigan, 2008:30) bahwa menyimak adalah 

proses besar mendengarkan, mengenal, menginterpretasikan lambang-lambang 

lisan. Selain itu, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman 



 
 

 

perhatian serta apresiasi. Menyimak merupakan proses mendengarkan serta 

memahami lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian dan pemahaman. 

Selain itu, menyimak juga merupakan langkah awal bagi seseorang untuk 

menguasai kemahiran berbahasa. 

Menyimak sendiri berbeda dengan mendengar. Mendengar merupakan proses 

kegiatan mendengarkan sesuatu tanpa harus dipahami secara lanjut. Menyimak 

sendiri membutuhkan konsentrasi dan daya serap tinggi sehingga apa yang 

disampaikan oleh orang lain bisa dipahami secara utuh. Berbeda dengan 

mendengar yang hanya berupa kegiatan mendengarkan apa yang disampaikan 

orang lain tanpa harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi.Walaupun kedua 

kemahiran tersebut penting untuk dikuasai ternyata masih banyak siswa yang 

tidak mampu mengembangkan kedua kemahiran tersebut. Ketika siswa diminta 

untuk menulis karangan berupa cerita pendek, masih banyak siswa yang masih 

kesulitan untuk menulisnya. Ditambah lagi, ketika siswa harus menulis 

berdasarkan tema atau isi puisi yang telah disimak sebelumnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perwujudan maksud dan tujuan dari menyimak dalam 

menulis belum dilakukan secara maksimal. Sehingga, tidak terlihat keterkaitan 

antara kemahiran menyimak dan menulis. 

Pradopo (1987:7) dalam bukunya Pengkajian Puisi mengemukakan bahwa 

puisi itu mengekpresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan yang 

merangsang imajinasi panca indera dalam susunan yang berirama.Pradopo 

menjelaskan bahwa puisi sebagai hal yang penting, hal yang direkam dan 

diekspresikan, dinyatakan secara menarik dan memberi kesan. Pada proses belajar 



 
 

 

di kelas pembelajaran puisi lebih banyak menentukan unsur fisik dan batin dan 

kurang mengembangkan maksud sesungguhnya dari isi puisi tersebut. Sedangkan 

untuk cerpen,  Thahar (2009:5) menjelaskan bahwa peristiwa yang ditulis dalam 

cerpen jauh lebih padat daripada novel. Sementara itu, latar maupun kilas baliknya 

disinggung sambil lalu saja.Penjelasan yang serupa juga dijelaskan oleh Kosasih 

(2012:34) yang menjelaskan bahwa cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk 

pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif.  

Alasan-alasan yang ditemukan menunjukan bahwa mereka pusat 

permasalahan lebih kepada penguasaan dan penyusunan tulisan dalam cerpen 

yang harus bagus dan mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan simbol dan 

pilihan kata yang tepat pada puisi yaitu untuk menginterpretasikan maksud dari isi 

simakan sebelumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan hubungan antara kemahiran menyimak puisi dan kemahiran 

menulis cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Utara 

Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan metode studi korelasi. Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Bintan Utara yang beralamat di Jalan Sakera No. 11Kecamatan Bintan 

Utara, Kabupaten Bintan. Adapun jumlah populasi siswa kelas X yang tersebar ke 

dalam tujuh kelas sebesar 258 siswa. Lalu, peneliti mengambil sampel sebanyak 

20% atau 51 siswa. Hal ini sesuai dengan pedoman pengambilan sampel yang 



 
 

 

apabila jumlah populasi jika lebih dari 100 orang, maka sampel diambil 10-15% 

atau 20-25%  dari jumlah populasi (Arikunto, 2006:132). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa tes. 

Tes pertama berisi soal pilihan ganda sebanyak 10 soal untuk mengetes kemahiran 

menyimak puisi siswa. Skor yang diberikan dari 1-10 sesuai dengan jawaban yang 

benar, sedangkan pada tes kemahiran menulis cerpen, siswa akan diminta untuk 

menuliskan cerpen berdasarkan puisi yang telah disimak sebelumnya. Siswa 

diharuskan membuat menulis cerpen sebanyak 4-6 paragraf dan diberikan waktu 

selama 45-60 menit. 

 

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Untuk memberikan nilai atau skor pada tes yang dilakukan siswa, peneliti 

menggnakan beberapa aspek dan indikator penelitian. Adapun aspek atau 

indikator penelitian untuk tes menyimak puisi peneliti memberikan sepuluh soal 

pilihan ganda dengan skor pada jawaban benar 1 (satu) dan skor pada jawaban 

salah 0 (nol). Aspek penilaian utnuk tes menulis cerpen ialah (1) tema; (2) 

penokohan; (3) alur; (4) latar; (5) amanat dengan masing-masing penskoran 1-3 

dengan kualifikasi sangat baik-kurang. 

Untuk mengetahui hubungan antara kemahiran menyimak puisi dan 

kemahiraan menulis berita, berikut peneliti paparkan tabel perolehan skor dari 

masing-masing variabel, yaitu tabel X (kemahiran menyimak), tabel Y (kemahiran 

menulis) serta tabel korelasi antara X dan Y ( Kemahiran menyimak puisi dan 



 
 

 

kemahiran menulis cerpen). Masing-masing dari tabel tersebut dapat dilihat 

dibawah ini: 

1. Tabel X 

TABEL X 

DISTRIBUSI SKOR KEMAHIRAN MENYIMAK PUISI SISWA KELAS X 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BINTAN UTARA TAHUN 

PELAJARAN 2016/2017 

No. Skor Nilai Jumlah 

Siswa 

Persentase 

1. 10 100 0 0% 

2. 9 90 0 0% 

3. 8 80 2 3,92% 

4. 7 70 3 5,88% 

5. 6 60 8 15,68% 

6. 5 50 14 27,45% 

7. 4 40 14 27,45% 

8. 3 30 8 15,68% 

9. 2 20 2 3,92% 

10. 1 10 0 0% 

Total 239 2390   

Rata-rata 4,68 46,86   

 

Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa kemahiran menyimak puisi siswa 

kelas X SMAN 1 Bintan Utara Tahun Pelajaran 2016/2017 memperoleh nilai 

46,86 dan berkualifikasi kurang karena berada pada rentang nilai 40-54. 

 

 



 
 

 

2. Tabel Y 

TABEL Y 

DISTRIBUSI SKOR KEMAHIRAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS X 

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BINTAN UTARA  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

No. Skor  Nilai Aspek 

1 2 3 4 5 

1. 3 100 27 19 20 32 27 

2. 2 66,6 20 24 22 9 22 

3. 1 33,3 4 8 9 10 2 

Skor Per Aspek 3 3 3 3 3 

Skor Maksimal 153 153 153 153 153 

Skor Siswa 125 113 113 124 127 

Rata-Rata 2,45 2,21 2,21 2,43 2,49 

Nilai 81,6 73,8 73,8 81 83 

Keterangan: 

1. Tema 

2. Penokohan 

3. Alur 

4. Latar 

5. Amanat  

Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa kemahiran menulis cerpen siswa 

kelas X SMAN 1 Bintan Utara Tahun Pelajaran 2016/2017 memperoleh nilai 78,6 

dan berkualifikasibaik karena berada pada rentang nilai 70-84. 

 



 
 

 

3. Tabel XY 

TABEL XY 

KORELASI ANTARA KEMAHIRAN MENYIMAK PUISI 

DAN KEMAHIRAN MENULIS CERPEN SISWA KELAS X 

SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 BINTAN UTARA 

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

Correlations 

 Menyimak Menulis 

Menyimak 

Pearson Correlation 1 ,023 

Sig. (2-tailed)  ,872 

N 51 51 

Menulis 

Pearson Correlation ,023 1 

Sig. (2-tailed) ,872  

N 51 51 

 

Nilai r  hitung yang didapat adalah sebesar 0,023, maka hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat hubungan antara kebiasaan membaca dan kemampuan menulis 

karangan narasi siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Utara 

Tahun Pelajaran 2016/2017 adalah sangat rendah dan bernilai postif yang 

menunjukkan hubungan kedua variabel searah. 

4. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan rumus korelasi product 

moment serta dengan IBM SPSS 20 menunjukkan bahwa nilai rhitung adalah 0,023. 

Maka, data tersebut menunjukkan hubungan antara kemahiran menyimak puisi 

dan kemahiran menulis cerpen siswa kelas X Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Bintan Utara Tahun Pelajaran 2016/2017 sangat rendah. Dari simpulan ini peneliti 



 
 

 

mengemukakan beberapa saran, yaitu pendidik lebih banyak memberikan 

penguasaan, pemahaman, serta pemantapan materi dengan kreatif sehingga tidak 

muncul rasa jenuh pada siswa. Hal ini bertujuan agar siswa mampu memahami 

materi secara lisan dan mampu menerjemahkan kembali ke bentuk tulisan. 

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. 
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