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ABSTRAK 

Artha Frida Simamora. NIM 061222110082. Pengaruh Penguasaan Aspek 

Mekanis Bahasa terhadap Kemampuan Menyunting Wacana Siswa Kelas X 

SMA Negeri 1 Lintongnihuta Tahun Pembelajaran 2010/2011. Skripsi. 

Medan. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Medan.  

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penguasaan aspek 

mekanis bahasa terhadap kemampuan menyunting tulisan. Sampel penelitian ini 

adalah 40 orang dari 236 populasi yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah penguasaan aspek mekanis bahasa secara khusus pemakaian 

huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca, kemampuan menyunting 

wacana, dan pengaruh penguasaan aspek mekanis bahasa terhadap kemampuan 

menyunting wacana. 

 Untuk merealisasikan tujuan penelitian di atas, metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-korelatif, yaitu teknik penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan serta berarti tidaknya 

hubungan itu. Alat pengumpulan data adalah tes pilihan berganda dan tes bentuk 

penugasan. Tes pilihan berganda digunakan untuk menjaring data penguasaan 

aspek mekanis bahasa, sedangkan tes penugasan digunakan untuk menjaring data 

kemampuan menyunting wacana. 

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa penguasaan 

aspek mekanis bahasa siswa kelas X SMA Negeri 1 Lintongnihuta Tahun 

pembelajaran 2010/2011 adalah baik dengan skor rata-rata 74,63 dan standar 

deviasi 11,12. Kemampuan menyunting wacana siswa adalah baik dengan skor 

rata-rata 71,50 dan standar deviasi 7,61. Dari hasil analisis korelasi antara variabel 

X dan variabel Y diperoleh harga koefisien korelasi sebesar 0,749 dan setelah 

dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikan = 0,05 adalah 0,312 dan pada 

taraf  signifikan = 0,01 adalah 0,424. Dengan demikian rhitung > rtabel yaitu 

0,749>0,312, sehingga hipotesis yang menyatakan ada hubungan yang signifikan 

antara variabel penguasaan aspek mekanis bahasa (X) dengan variabel 

kemampuan menyunting wacana siswa (Y). Berdasarkan hasil uji hipotesis Ha 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

pengaruh penguasaan aspek mekanis bahasa dengan kemampuan menyunting 

wacana siswa kelas X SMA Negeri 1 Lintongnihuta tahun pembelajaran 

2010/2011 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


