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Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan  

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas XI SMA Negeri 6 Padang. Kedua, 

mendeskripsikan keterampilan menulis ringkasan siswa kelas XI SMA Negeri 6 

Padang. Ketiga, mendeskripsikan hubungan keterampilan membaca pemahaman 

dengan keterampilan menulis ringkasan siswa kelas XI SMA Negeri 6 Padang. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasional. Populasi penelitian 

ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 6 Padang yang terdaftar pada tahun ajaran 

2014/2015, yaitu 280 orang siswa. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

propotional random sampling 15% dari populasi, yaitu 42 orang siswa. Variabel 

penelitian ini adalah keterampilan membaca pemahaman (X) sebagai variabel bebas 

dan keterampilan menulis ringkasan (Y) sebagai variabel terikat. Instrumen 

penelitian ini adalah tes objektif dan tes unjuk kerja. Teknik pengumpulan data, yaitu 

menguji tingkat keterampilan membaca pemahamn siswa dan menugasi sampel 

menulis ringkasan. Data penelitian ini berupa skor hasil tes keterampilan membaca 

pemahaman dan skor hasil tes keterampilan menulis ringkasan siswa kelas XI SMA 

Negeri 6 Padang. Uji persyaratan analisis data, yaitu uji homogenitas dan uji 

normalitas. Data dianalisis dengan rumus persentase, rumus rata-rata hitung, dan uji-t  

Hasil penelitian ini, sebagai berikut. Pertama, keterampilan membaca 

pemahaman siswa kelas XI SMA Negeri 6 Padang  berada pada kualifikasi lebih dari 

cukup (73,33). Kedua, keterampilan menulis ringkasan siswa kelas XI SMA Negeri 6 

Padang berada pada kualifikasi lebih dari cukup (72,02). Ketiga, terdapat hubungan 

signifikan antara hubungan keterampilan membaca pemahaman dengan keterampilan 

menulis ringkasan siswa kelas XI SMA Negeri 6 Padang pada taraf signifikan 95% 

dengan dk=n-1. Berdasarkan uji-t hipotesis diterima karena t hitung> t tabel  yaitu 7,52 

> 1,68. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan 

tentang hubungan keterampilan membaca pemahaman dengan keterampilan menulis 

ringkasan memiliki hubungan pada taraf signifikan 95% yaitu t hitung> t tabel  dengan 

dk=n-1. Dengan kata lain, apabila keterampilan membaca pemahaman siswa baik, 

keterampilan menulis ringkasan siswa akan baik. 

  


