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ABSTRAK 

Rizkawati, Eva. 2015. Pengaruh Kemampuan Jurnalistik Terhadap Ketrampilan 

Komunikasi Siswa MAN Kembangsawit Madiun. Skripsi Program Studi 

Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah,    Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing : Dr. AB. Musyafa’ Fathoni, 
M.Pd.I. 

Kata kunci: Jurnalistik, Ketrampilan Komunikasi. 

Anak-anak dilahirkan dengan kemampuan mengetahui bagaimana cara 

bersosial dengan lingkunganya. Bagaimana berinteraksi secara efektif dengan orang 

lain, dan ketrampilan komunikasi seseorang tidak hanya muncul dengan begitu saja 

ketika dibutuhkan. Tugas utama sebuah lembaga pendidikan tidak semat-mat 

menjadika siswa pintar dan terampil, tetapi juga mampu menumbuhkembangkannya 

menjadi pribadi yang sehat jasmani dan rohani. 

Tentunya tidak hanya memberikan pelajaran hanya pada bidang akademik 

saja, pelajaran bersifat  non akademik seperti kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik 

perlu diadakan, guna mencapai tujuan dari pendidikan. Seperti diketahui bahwa 

kegiatan jurnalistik mampu mempengaruhi ketrampilan komunikasi yang dimiliki 

siswa. 

Namun, demikian dari hasil pengamatan dilapangan peneliti menemukan ada  

beberapa siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik, tetapi ketika 

berada lingkungannya ada sebagian yang kurang mampu berkomunikasi dengan baik.  

Dari, fenomena tersebut, masalah penelitian yang dirumuskan sebagi berikut: 

1) Seberapa baik kemampuan jurnalistik siswa MAN Kembangsawit Madiun? 2) 

Seberapa baik ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit Madiun? 3) 

Bagaimana pengaruh kemampuan jurnalistik terhadap ktrampilan komunikasi siswa 

MAN Kembangsawit Madiun? 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpuan data 

mengguanakan anket dan dokumentasi. Teknik analisa menggunakan rumus statistik, 

yaitu regresi linier sederhana. Mengambil 40 reponden. 

Dari analisa data ditemukan: 1) kemampuan jurnalistik siswa MAN 

Kembangsawit adalah sedang sebesar (55%), 2) ketrampilan komunikasi siswa MAN 

Kembangsawit adalah sedang sebesar (85%), 3) pengaruh kemampuan jurnalistik 

terhadap ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit Madiun, dengan angka 

sebesar 86%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia tak terpikirkan diluar masyarakat. Setiap individu 

tidak dapat hidup dalam keterpencilan sama sekali selamanya. Manusia 

membutuhkan antara satu dengan lainnya untuk bertahan hidup sebagai 

manusia. Kesalingkertergantungan ini menghasilkan bentuk kerjasama 

tertentu yang bersifat ajeg, dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu, 

sebab keniscayaan. Adanya intimate hubungan lansung antara individu-

individu dalam kelompok, adanya intimate kerja sama dalam kelompok, dan 

terutama timbulnya sosialitas manusia, maka terjadilah fungsi individualitas 

dalam keseluruhan. 
1
 

Komunikasi sendiri berarti The Tranmission Of Information, Idea, 

Emotion, Skill, Etc, By The Use Of Simbol-Word, Picture, Figure, Graph, 

Etc. (pemindahan informasi, ide, emosi ketrampilan, dll. Dengan 

menggunakan simbol seperti kata, foto, figur, dan grafik).
2
 Teodorson (1969) 

mengemukakan bahwa komunikasi adalah proses pengalihan informasi dari 

satu orang atau sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol 

tertentu kepada satu oarang atau kelopok lain. Proses komunikasi selalu 

                                                           
1
 Abu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan,( Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 76. 

22
  Muhamad Mufid, Komunikasi Dan Regulasi Penyiaran,( Jakarta: Kencana),2. 
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mengandung pengaruh tertentu. Komunikasi yang baik ditandai dengan 

hubungan interpersonal yang baik. Karena setiap melakukan komunikasi, 

kita tidak ahanya menyampaikan pesan akantetapi juga melakukan 

relationship  dan kerja sama.
3
 

Kerjasama akan terwujud jika setiap individu dapat berkomunikasi 

dengan baik dengan individu lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, orang 

yang tidak  pernah berkomunikasi dengan orang lain niscaya akan terisolasi 

dari masyarakatnya.
4
 Didalam sebuah lembaga mempunyai tujuan bahwa 

satiap individu atau siswa mampu berkomunikasi dengan baik di lingkungan 

sosialnya.  

Ketrampilan komunikasi merupakan bagian dari dunia pendidikan. 

Dengan siswa mempunyai ketrampilan bekomunikasi yang baik maka 

diharapkan dapat menunjang pembelajaran yang berlangsung pada lembaga 

tersebut serta dapat mengatur tata krama pergaulan antar manusia. Sebab 

berkomunikasi yang baik dapat akan memberikan pengaruh langsung pada 

struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat.  

Komunikasi juga sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Komunikasi dalam pendidikan adalah komunikasi yang terjalin antara 

                                                           
3

 Syaiful Rohim, Teori Komunikasi, Prespektif, Ragam, dan Aplikasinya , (Jakarta: PT 

RinekCipta, 2009 ), 11. 
4
  Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,( Jakarta: PT  Raja Grafindo Persada, 2011), 

1. 
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pendidik dengan peserta didik yang mempunyai tujuan membentuk 

kepribadian siswa berdasarkan nilai-nilai ajaran islam. 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan 

membantu manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Ekstrakulikuler jurnalistik merupakan suatu kegiatan pendidikan yang 

berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa, dan diharapkan 

mampu mengembangkan ketrampilan komunikasi sosial setiap siswa. 

Ekstrakurikuler Jurnalistik sangat diperlukan dimanapun dan 

kapanpun. Karena jurnalistik memang merupakan suatu  pengetahuan yang 

menyangkut pemberitaan seluk beluk suatu kejadian, peristiwa, ataupun 

gagasan yang dapat dijangkau oleh khayalak ramai.
5

 Jurnalistik sangat 

diperlukan oleh negara yang demokratis.
6
 dalam dunia pendidikan jurnalistik 

juga sangat diperlukan demi menunjang pembelajaran siswa disuatu lembaga. 

Ekstrakurikuler Jurnalistik dijadikan suatu wadah untuk memberikan 

ilmu dan tata cara bagaimana berkomunikasi dengan orang lain ada saat-saat 

tertentu. Pada saat pemburuan berita maka setiap individu atau siswa dituntut 

untuk terjun secara langsung berkomunikasi dengan orang lain (narasumber), 

dengan begitu siswa dapat belajar tata krama dan cara berbicara dengan baik 

dan sopan.  

                                                           
5
 Sedia Willing Barus, Jurnalistik Petunjuk Dan Teknis Penulisa Berita , (Jakarta: 

ERLANGGA, 2010), 1 
6
 Muhammad Budyatna, Jurnalistik Teori Dan Praktik,( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2005),15. 
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Ekstrakurikuler Jurnalistik merupakan cikal bakal dari ilmu 

komunikasi tidak terlepas dari kajian media.
7
  Kegiatan jurnalistik mempunyai 

pengaruh dalam pengembangan ketrampilan komunikasi seseorang.
8
 Identitas 

dan jati diri anak akan terbentuk dengan adanya komunikasi dengan orang 

lain. Selama berkomunikasi dengan orang lain,  secara sadar maupun tidak 

sadar ai akan mangamati, memperhatikan dan mencatat dalam hati semua 

tanggapan yang telah diberikan orang lain terhadap dirinya.
9
Dengan demikian 

maka jurnalistik mempunyai pengaruh dalam mengembangkan ketrampilan 

seseorang untuk berkomunikasi. Bapak Asep Gosaki Nata Miharja S.Pd  

mengatakan:“bahwa sebagian besar dari siswa MAN Kembangsawit kurang 

mampu untuk berkomunikasi dengan teman sebayanya pada saat pelajaran 

ataupun diluar pelajaran(organisasi), siswa dengan guru-guru MAN 

Kembangsawit dalam menanyakan pelajaran ataupun sharing masalah 

lainnya”.Maka diadakanlah kegiatan ekstrakurikuler jurnalistikdimana dapat 

berpengaruh terhadap ketampilan siswa dalam bekomunikasi.
10

 

Menurut peneliti, masalah yang ada di MAN Kembangsawit Madiun 

diatas layak diteliti karena dari sekian banyak sekolah hanya madrasah ini 

yang terdapat ekstrakurikuler jurnalistik yang berusaha mengembangkan 

ketrampilan komunikasi peserta didik disamping pembelajaran dikelas.  

                                                           
7
  Willing Barus, Jurnalistik,4. 

8
 Ibid. 

9
Edi Harapan dan Syarwani Ahmad, Komunikasi Antarpribadi,(Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2014),56. 
10

 Wawancara dengan pembina ekstrkurikuler jurnalistik, jum’at 5 februari 2015. 
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Berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul PENGARUH  KEMAMPUAN JURNALISTIK TERHADAP 

KETRAMPILAN KOMUNIKASI SISWA MAN KEMBANGSAWIT 

MADIUN 

 

B. Batasan Masalah 

Setelah melakukan penjajakan pada tanggal 21 November 2014 MAN 

Kembangsawit Madiun , maka fokus penelitian ini diarahkan pada pengaruh 

kemampuan  jurnalistik terhadap ketrampilan komunikasi siswa MAN 

Kembangsawit Madiun. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Seberapa baik presentase kemampuan jurnalistik siswa MAN 

Kembangsawit? 

2. Seberapa baik presentaseketrampilan komunikasi siswa MAN 

Kembangsawit? 

3. Adakah  pengaruh kemampuan  jurnalistikterhadap ketrampilan 

komunikasi  siswa MAN Kembangsawit? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Seberapa baik kemampuan  jurnalistik siswa MAN 

Kembangsawit. 
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2. Untuk mengetahui Seberapa baik ketrampilan komunikasi siswa MAN 

Kembangsawit. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh kemampuan jurnalistikterhadap ketrampilan 

komunikasi siswa MAN Kembangsawit. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan khususnya secara teoritis maupun praktis, kontribusi terdebut 

antara lain: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ketrampilan komunikasi sosial melalui kegiatan 

ekstrakurikuler jurnalistik kelas XI MAN kembangsawit.  

2. Secara praktis 

a. Bagi kepala sekolah 

Sebagai masukan dalam mengembangkan ketrampilan komunikasi kelas 

XI MAN Kembangsawit. 

b. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan 

pengembangan ketrampilan komunikasi sosial kelas XI MAN 

Kembangsawit, sehingga dapat memperoleh kenyamanan dalam belajar.  

c. Bagi peneliti 
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Sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan serta menambah 

wawasan dibidang pendidikan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah dan 

memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung di dalam skripsi. 

Adapun skripsi ini terbagi dalam lima bab yang dilengkapi demgan bahasan-

bahasan yang di paparkan secra sistematis, yakni sebagai berikut: 

Bab pertama    Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai 

gambaran untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang 

meliputi:  latar belekang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua   Merupakan landasan teoritik yang mengemukakan 

pendapat para ahli yang mendasari pemikiran dan penelitian yang peneliti 

teliti, lain dari pada itu bab ini juga berisis telaah hasil penelitian terdahulu, 

kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis. 

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: rancangan 

penelitian, populasi, sampel, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisa data. 
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 Bab keempat  bersisi hasil penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

tentang gambaran umum dan data khusus, data umum berisi tentang profil 

sekolah MAN Kembangsawit Madiun, sedangkan data khusus tentang 

pengaruh kemampuan jurnalistik terhadap ketrampilan komunikasi. Selain 

gambaran umum bab ini juga berisis dat tentang deskripsi data, analisis data 

(pengujian hipotesis), pembahasan dan interprestasi. 

Bab kelima  Merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah 

para pembaca dalam mengambil intisari skipsi ini yang berisi kritik dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL, PENELITIAN TERDAHULU,    

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
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A. Landasan Teori 

1.   Tinjauan Ekstrakurikuler Jurnalistik 

a. Pengertian Ekstrakurikuler Jurnalistik 

Jurnalistik berasal dari kata de jour (prancis) yang mempunyai 

arti hari, sedangkan journal berarti catatan harian. Biasanya, catatan 

harian ini berisi hal-hal yang penting dan menarik. Dalam 

perkembangannya, jurnalistik diartikan sebagai suatu proses, ilmu, 

karya yang berkembang mengikuti zaman.
11

 

Menurut Roland E.Woolseley jurnalistik adalah proses 

pengumpulan, penuliasan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran 

informasi umum, opini, hiburan seacra sistematis dan dapat dipercaya 

untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah dan disiarkan di stasiun 

siaran.
12

 

Menurut Wahyudi, jurnalistik adalah suatu ilmu terapan (applied 

science) dari ilmu komunikasi yang mempelajari ketrampilan seseorang 

dalam mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah informasi 

yang mengandung nilai  berita.
13

 Dalam arti lain nurnalistik mempunyai 

pengaruh terhadap bagaimana seseorang mengebangkan komunikasinya. 

                                                           
11

  Muhammad  Rohmadi,  Jurnalitik Media Cetak, (Surakarta: Cakrawala Media, 2011),11 
12

 Syarifudin Yunus,  Jurnalistik Terapan,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),18 

 
13

 ibid   
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Para pakar telah banyak memberikan definisi jurnalistik. 

Meskipun muncul banyak perbedaan pendapat, semuanya memiliki 

maksud dan makna yang sama. Berdasarkan perkembangan hingga saat 

ini, jurnalistik dapat diartikan sebagai seluk- beluk mengenai kegiatan 

penyampaian pesan atau gagasan terhadap khayalak atau massa. 
14

 

Kegiatan ekstrkurikuler adalah wahana pengembangan pribadi 

peserta didik melalui berbagai aktivitas, baik secara langsung maupun 

tidak alngsung terkait dengan materi kurikulum. 

Keberadaan jurnalistik sebagai disiplin ilmu tidak dapat 

dilepaskan dari aktifitas komunikasi. Diera millenium global seperti 

sekarang, jurnalistik dipandang menjadi salah satu elemen yang memilki 

kekuatan komunikasi. 
15

 

Unsur-unsur yang harus ada dalam jurnalistik, antara lain:
16

 

a. Harus ada sumber 

b. Harus ada pesan yang disampaikan 

c. Harus ada tujuan 

Dalam konteks fungsinya maka aktifitas jurnalistik harus 

mengacu pada aktivitas komunikasi. Pesan komunikasi yang disimpan 

atau disampaikan melalui tulisan biasanya lebih awet dan cepat serta 

                                                           
14

 Willing Barus, Jurnalistik Petunjuk, 2.  
15

 Syrifudin Yunus, Jurnalistik, 2. 
16

 Ibid. 
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mudah diterjemahkan atau dipahami penerima pesan komunikasi dan 

pesan itu bisa dibaca berulang-ulang atau disimpan untuk dibaca 

kembali bila diperlukan. Kelemahan dalam menghafal atau ingatan akan 

sangat terbantu oleh media tulisan ini. Ada tiga prinsip dasar jurnalistik, 

yaitu  faktual, akurat, dan objektif. Ketiganya akan menjadui roh dalam 

memastikan fungsi jurnalistik.
17

 

Jurnalistik lebih mengacu pada bentuk komunikasi yang 

mengarah pada aktivitas pencarian dan penulisan berita.
18

 Dalam 

meliput berita seorang pemburu berita atau peserta didik banyak 

menggunakan teknik wawancara dengan nara sumber, dengan begitu 

mereka sering bertatap muka untuk saling berkomunikasi dan berbagi 

sebuah informasi yang dipunyai. Wawancara sangat menentukan 

kualitas berita. Wawancara dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan, 

fakta, data-data, penegasan dan informasi lainnya. 

 

 

 

b. Prinsip-prinsip dasar wartawan 

                                                           
17

 Ibid, 22. 
18

 Ibid, 17. 
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Di dalam bukunya yang berjudul Newspaper Reporting Of 

Public Affair, Chilton R. Bush menyebutkan beberapa hal mengenai 

ketrampilan wartawan yang harus dikembangkan, yaitu:
19

 

a) Seorang wartawan harus pandai bergaul dengan siapa saja agar 

dapat mengenal betul sumber beritanya. 

b) Selalu ingin tahu 

c) Selalu antusias dan penuh perhatian, peka 

d) Harus bersikap kritis 

e) Harus menghormati sumber berita 

f) Dalam meceritakan suatu kejadian, harus berupaya memberi 

jawaban atas pertanyaan yang sangat punya arti dalam ejadian  

tersebut. 

g) Harus menguasai bidang tertentu 

Selain itu menurut pasal 9 tentang kode etik jurnalistik sifat dari 

seorang wartawan yaitu, seorang wartawan harus menempuh cara yang 

sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya jurnalistik ( tulisan, 

gambar, suara serta suara dan gambar), dan selalu menyatakan 

identitasnya kepada sumber berita
20

 

 

                                                           
19

  Willing Barus, Jurnalistik Petunjuk, 51. 
20

 Ibid, 52. 
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c. Jurnalistik dalam prespektif  islam 

Jurnalistik dalam prespektif islam dimaknai dengan proses 

pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang bermuatan nilai-

nilai islam. Pada prinsipnya jurnalistik islam adalah suatu aktivitas yang 

terdiri dari  proses meliput, mengolah dan menyebar luaskan berbagai 

peristiwa atau pendapat dengan muatan nilai-nilai keislaman( dakwah). 

Didasarkan pada kaidah-kaidah jurnalistik/ norma-normayang 

bersumber dari alqur’an dan al hadits. Karena itu maka jurnalistik 

mengemban misi amar ma’ruf nahi mungkar. 

Pada dasarnya antara jurnalistik secara umum dan jurnalistik 

dalam prespektif islam tidak ada bedanya di antara keduanya. Kode etik 

jurnalistik islam sebenarnya juga diambil dari kode etik jurnalistik pada 

umumnya, pada Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang pers. 

d. Tujuan Ekstrakurikuler Jurnalistik  

Adapun tujuan ekstrakurikuler jurnalistik pada asalnya sama 

dengan tujuan-tujuan ekstrakurikuler lainnya. Tujuannya adalah 

menumbuhkembangkan pribadi siswa yang sehat jasmani dan rohani, 

bertaqwa kepada tuhan YME, memiliki kepedulian dan tanggung jawab 

terhadap lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya, serta 
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menanamkan sikap sebagi warga negara yang baik dan bertanggung 

jawab melalui berbagai kegiatan positif di bawah tanggung jawab.
21

 

Sutisna (1989) menyatakan kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa 

diharapkan dapat menghasilkan hasil individual, sosial, civiv dan etis. 

Hasil sosial adalah hasil yang berhubungan sosial dan kemasyrakatan 

untuk dapat hidup bersama orang lain.
22

 

e. Fungsi kegiatan jurnalistik 

Jika ditinjau berdasarkan fungsinya, ada empat fungsi jurnalistik 

menurut F.Fraser  Bond (1961).
23

 

1) To inform = untuk menginformasikan 

Jurnalisktik  merupakan kegiatan untuk penyampaian informasi 

berupa fakta dan peristiwa yang terjadi disekitar kehidupan manusia 

dan patut diketahui publik. Informasi disebarluaskan melalui media 

majalah, surat kabar, radio, televisi dan lai sebagainya. 

2) To educate = untuk mendidik 

Jurnalisktik merupakan sarana untuk mendidik dan menanamkan 

nilai-nilai dan norma sosial,informasi yang berisi berita 

disampaikan penuh dengan informasi yang mendidik kerena mampu 

meningkatkan kecerdasan dan budi pekerti masyarakat. 

                                                           
21

 Popi Sopiatin, Manajmen Balajar Baerbasis Kepuasan Siswa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2010),  99-100. 
22

 Ibid.  
23

 Syarifudin Yunus,  Jurnalistik Terapan,( Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),20-21. 
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3) To guide = untuk mengarahkan 

Jurnalisktik merupakan acuan untuk mengarahkan atau memberi 

petunjuk dalam menyikapi suatu fakta dan peristiwa yang disajikan 

dalam berita sehingga dapat menjadi pedoman bagi publik dalam 

memberikan komentar pendapat atau mengambil keputusan. 

4) To intertain = untuk menghibur 

Jurnalisktik merupakan sarana yang bersifat untuk menghibur, yang 

menyegarkan dan menyenangkan pembacanya dengan menyajikan 

berita atau informasi yang ringan dan rileks sesuai dengan 

kebutuhan gaya hidup manusia. Bentuk hiburan yang disampaikan 

sesuai dengan keinginan dari jurnalism. 

f. Kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik 

Kegiatan jurnalistik secara garis besar hanya terdiri dari atas news 

( berita) dan views (ulasan/opini). News atau berita merupakan 

informasi yang layak disajikan kepada publik. Berita harus faktual, 

akurat, penting dan menarik pehatian. Ulasan atau opini biasanya 

bersifat subyektif karena tergantung pada jalan pemikiran penulis dalam 

menyingkapi  suatu masalah.
24

 Dengan begitu seorang wartawan atau 

anggota dari jurnalistik melakukan banyak kegiatan, dari meliput berita 

yang membutuhkan komunikasi dengan narasumbernya sampai berita 

itu sanggup  untuk dipublikasikan. 

                                                           
24

 Ibid, 23. 
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2. Tinjauan Tentang Komunikasi  

a. Pengertian Komunikasi  

Secara epitimologi perkataan komunikasi berasal dari bahasa 

inggris “communicato”, dan kata ini berasal dari bahasa latin, yaitu 

communicatio, dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. 

Sama disini maksudnya adalah sama makna. Karena itu dari segi bahasa 

komunikasi sebagaimana tertera dalam kamus besar bahasa indonesia 

adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang 

atau lebih dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat 

dipahami:hubungan baik:kontak.
25

 

Sedangkan secara terminologi pengertian komunikasi menurut 

Laswel adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
26

 

Komunikasi merupakan dasar interaksi  antarmanusia. 

Kesepakatan atau kesepahaman  dibangun melalui sesuatu yang 

berusaha bisa dipahami bersama sehingga interaksi berjalan dengan 

baik.komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau 

gagasan. Secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai 

                                                           
25

 Ahmad Izzan dan Sehudin, Tafsir Pendidikan, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2012),69. 
26
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kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak 

kepihak lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan.
27

 

Komunikasi merupakan aktifitas yang amat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup di dunia, terutama 

manusia. Begitu pentingnya komunikasi bagi manusia, sehingga ada 

yang menyatakan bahwa tanpa komunikasi kehidupan manusia tidak 

akan punya arti atau bahkan manusia tidak akan bertahan lama.
28

    

Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang 

baik.
29

 Dalam kata pengantar buku yang berjudul effetive 

communication for today’s manager, james robin dan barbara jines 

menyatakan: 
30

 

Semua organisasi tidak peduli bagaimana bentuk dan tujuannya, 

ditopang, disatukan, dan melaksanakan fungsinya melalui proses 

komunikasi. Komunikasi adalah saluran untuk melakukan dan 

menerima pengaruh, mekanisme perubahan, alat untuk mendorong dan 

mempertinggi motivasi serta pranata dan srana yang memungkinkan 

organisasi mencapai tujuannya. Tanpa adanya komunikasi takkan 

adanya komunikasi interpersonal, tak ada lelompok, tak ada 

pemerintahan bahkan tak ada suatu masyarakat seperti dewasa ini. 

Tanpa komunikasi kekauanlah merajalela.  

 

Dari perspektif agama, secara gampang Tuhanlah yang mengajari 

kita berkomunikasi, dengan menggunakan akal dan kemampuan 

                                                           
27

 Marhaeni Fajar, Ilmu Komunikasi Teori Dan Praktik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 29-
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28
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Rineka Cipta, 2009), 18.  
30

 Ibid,. 5. 



19 

 

 

berbahasa yang telah dianugerahkan kepada kita. 
31

  Tuhan mengajari 

setiap umatnya berkomunikasi sejak manusia dalam kandungan 

ibunya. Dengan begitu setiap manusia yang lahir dalam dunia sudah 

memiliki kodrat komunikasi yang akan dikembangkan dengan 

lingkungannya.  

Dalam dunia pendidikan islam seorang anak diajarkan tata cara 

bagaimana seorang anak dapat berkomunikasi di lingkungannya 

dengan baik. Baik dalam perbuatan serta baik dalam perkataan. Selain 

itu komunikasi yang berakhlak al karimah berarati komunikasi yang 

bersumber pada al quran dan hadis nabi (sunah nabi). Hal inilah yang 

diterapkan dalam setiap lembaga pendidikan khususnya dalam lembaga 

islam. Dengan begitu diharakan peserta didik mampu berinteraksi 

dengan sekelilingnya. 

Study arah  komunikasi diarahkan juga pada komunikasi sosial 

atau komunikasi antar manusia.
32

 Komunikasi sosial memperdalam 

kajian pada media konvesional atau tatap muka( face to face 

communication ).  Antara seorang guru dengan siswa dan juga 

penghuni suatu lembaga, karena dengan berdialog akan membentuk 

                                                           

31
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komunikasi menjadi suatu interaksi sosial.
33

 Komunikasi sosial selalu 

menggunakan media tradisional seperti isyarat, perlambang, gerak 

yubuh, tatap muka, kentongan, dengan khalyak yang bersifat terbatas.
34

 

Komunikasi bersifat langsung (direct communication). Dengan 

demikian, khalayaknya dapat memberikan respon seacar langsung atau 

tanggapan perasaan yang disampaikan oleh komunikator.
35

 

Komunikasi yang memungkinkan dapat menjadi sebuah rujukan untuk 

menafsirkan situasi apapun. Tanpa melibatkan diri dalam komunikasi 

maka manusia atau siswa tidak tahu cara berperilaku yang baik, karena 

pada intinya komunikasi bisa lewat pergaulan dan juga pengasuhan 

orang tua. 

Komunikasi  setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi 

berfungsi untuk membangun konsep diri , aktualisasi diri kepercayaan 

diri.
36

 Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan 

pendirian yang diketahui tentang dirinya dan mempengaruhi individu 

dalam berhubugan dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor 

sangat penting  dan menentukan dalam komunikasi antarpribadi.
37
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b. Ciri komunikasi yang efektif 

Ada pedoman untuk mendapatkan komunikasi secara efektif, 

yaitu: 

1) Bila seseorang mampu mendengarkan secara aktif 

2) Usahakan memberikan umpan balik 

3) Pembicaraan langsung pada pokok bahasan 

4) Menggambarkan situasi 

5) Kemampuan meringkas pesan
38

 

Menurut pakar American Manajement Assosiation ada sepuluh 

aturan jika beromunikasi dengan baik, yaitu:
39

 

1) Menjelaskan konsep/ide anda sebelum berkomunikasi 

2) Teliti tujuan sebenarnya dalam berkomunikasi 

3) Pertimbangan suasana lingkungan dan waktu 

4) Hubungan dengan pihak lain 

5) Waspada atas nada dan isi berita 

6) Komunikasi seseorang yang membantu dan bernilai bagi penerima 

7) Tindak lanjut komunikasi 

8) Komunikasi untuk waktu yang akan datang 

9) Tindakan konsistensi dengan kata, dan 

10)  Menjadilah pendengar yang baik 
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c. Fungsi komunikasi  

 Komunikasi dengan orang lian atau lingkungannya mempunyai 

manfaat atau fungsi positif yang berguna bagi diri sendiri. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat memahami antara satu dengan lainnya. 

Lalu ada beberapa fungsi komunikasi yaitu:
40

 

1) Berusaha meningkatkan hubungan insani (human relations) 

2)  Menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi 

3) Mengurangi ketidakpastian sesuatu 

4) Berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain 

d. Etika berkomunikasi 

Dalam prespektif islam komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan 

segala tingkah laku dan gerak-gerik kita. Komunikasi yang dimaksud 

islami, yaitu komunikasi yang berakhlak karimah atau beretika, 

bersumber dari alqur’an dan as sunnah. Artinya seorang komunikator 

ahrus menjunjung tinggi ilai-nilai etika dalam menyampaikan pesan 

berbicara, menyiarkan berita, menulis artikel, mewawancarai dan 

sebagainya. Seorang komunikator tidak boleh menggunaknan simbol-

simbol atau kata-kata yang kasar,dan  menyinggung perasaan khayalak 

ramai. 

                                                           
40
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Adapun prinsip-prinsip komunikasi dalam al-Quran dan al-

Hadits ditemukan berbagai panduan agar komunikasi berjalan dengan 

baik dan efektif.
41

 

1) Prinsip Qaulan Sadidan 

 Qaulan Sadidan artinya pembicaraan yang benar, jujur (Pichall 

menterjemahkannya straight to the point), tidak bohong, lurus dan 

tidak berbelit-belit. al Qur’an menyatakan bahwa berbicara yang 

benar dan menyampaikan pesan yang benar adalah prasarat untuk 

kebesaran (kebaikan, kemaslahatan) amal. 

 Apabila kita ingin ingin mensyukseskan karya kita dan 

memperbaiki masyrakat kita, kita harus menyebarkan informasi 

yang benar. Dengan kata lain, masyarakat akan rusak apabila isi 

pesan tidak benar dan menyembunyikan kebenaran. 

2) Prinsip Qaulan Balighan 

Qaulan Balighan artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat 

sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok 

masalah (straight to the point), dan tidak berbelit-belit atau bertele-

tele. 

 Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang 

disampaikan hendaklah disesuaikan.al Quran memerintahkan kita 
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untuk berbicara secara efektif. Rosulullah sendiri memberikan 

contoh dengan khotbah-khotbahnya, yang umumnya pendek, 

namun kata-katanya padat makna. Ia berbicara dengan wajah serius 

dan kata-kata sedapat mungkin menyentuh hati para 

pendengarnya.
42

 

3) Prinsip Qaulan Ma’rufan 

Qaulan Ma’rufa artinya perkataan yang baik, ungkapan yang 

pantas, santun, menggunakan sindir. Dengan demikaian perkataa 

yang baik adalah perkataan yang menimbulkan rasa tentram dan 

damai bagi orang yang mendengarkan, baik berkomunikasi berdua 

antar seseorang dan orang lain, berkomunikasi denan banyak orang, 

maupun berkomunikasi dengan media massa.  

4) Prinsip Qaulan Kariman 

Qaulan Karima  adalah perkataan yang mulia, dibarengi 

dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah-

lembut, dan bertatakrama. Dalam ayat tersebut perkataan yang 

mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orangtua. Kita 

dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang 

sekiranya menyakiti hati mereka. 
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Qaulan Karima  harus digunakan khususnya saat 

berkomunikasi dengan kedua orangtua atau orang yang harus kita 

hormati. 

Dalam konteks jurnalistik dan penyiaran,Qaulan Karim bermakna 

mengunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan 

menghindari “bad taste”, seperti jijik, muak, ngeri, dan sadis. 

5).  Prinsip Qaulan Layyina 

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan Qulan 

Layina –kata-kata yang lemah-lembut…”(QS. Thaha: 44).  

Qaulan Layina berarti pembicaraan yang lemah-lembut, 

dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan atau sikap 

yang bersahabat, sehingga pada saat berkomunikasi seseorang akan 

merasa tersentuh hatinya, tergerak jiwanya, dan tenteram batinnya 

sehingga ia akan merasakan kedamaian dan kesenangan dalam 

hatinya. DalamTafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layina 

ialah kata kata sindiran, bukan dengan kata terus terang atau lugas, 

apalagi kasar. 

Ayat di atas adalah perintah Allah SWT kepada Nabi Musa 

dan Harun agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada 

Fir’aun. Dengan Qaulan Layina , hati komunikan (orang yang diajak 
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berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk 

menerima pesan komunikasi kita. Dengan demikian, dalam 

komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar. 

6).  Prinsip Qaulan Maysuran 

Qaulan Maysura  bermakna ucapan yang mudah, yakni 

mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. 

Menurut rahmat bahwa  Qaulan Maysuran adalah kata-kata yang 

menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan, lawannya 

adalah ucapan yang menyulitkan. Menyulitkan untuk dipahami arti 

dari sebuah pembicaraan.  

3. Pengaruh  kemampuan  Jurnalistik dengan Komunikasi  

Sedia Willing Barus mengutarakan bahwa Jurnalistik sangat 

diperlukan dimanapun dan kapanpun. Karena jurnalistik memang merupakan 

suatu  pengetahuan yang menyangkut pemberitaan seluk beluk suatu 

kejadian, peristiwa, ataupun gagasan yang dapat dijangkau oleh khayalak 

ramai.
43

 Jurnalistik lebih mengacu pada bentuk komunikasi yang mengarah 

pada aktivitas pencarian dan penulisan berita.
44

 Jurnalistik merupakan cikal 

bakal dari ilmu komunikasi tidak terlepas dari kajian media.
45

  Kegiatan 
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jurnalistik mempunyai pengaruh dalam pengembangan ketrampilan 

komunikasi seseorang.
46

 Karena pada saat meliput berita setiap anggota dari 

jurnalistik perlu melakuakan komunikasi dengan orang lain dalam 

memperoleh berita.  

Keberadaan Ekstrakurikuler jurnalistik sebagai disiplin ilmu tidak 

dapat dilepaskan dari aktifitas komunikasi. Di era millenium global seperti 

sekarang,jurnalistik dipandang menjadi salah satu elemen yang memilki 

kekuatan komunikasi.
47

Jurnalistik merupakan metode dari komunikasi.  

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nama  :    Pujiastuti 

Nim  :    210309146 

  Jurusan :    TARBIYAH/PAI  

Judul  : Korelasi antara partisipasi siswa dalam kegiatan     

ekstrakurikuler dengan kecakapan sosial siswa kelas XI MAN 

Kembangsawit Madiun.   

Kesimpulan: 

1. Presentase tingkat partisipasi siswa kelas XI MAN Kembangsawit 

dalam kegiatan ekstrakurikuler kategori tinggi sebanyak 16 responden 

(13%), kategori sedang sebanyak 95 responden (77,2%), kategori 

rendah sebanyak 12 (9,8%). Dengan demikian tingkat partisipasi siswa 
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kelas XI MAN Kembangsawit dalam kegiatan ekstrakurikuler kategori 

sedang sebanyak 95 responden (77,2%). 

2. Presentase tingkat kecakapan sosial siswa, dalam kategori tinggi 

sebanyak 18 responden (14,6%), kategori sedang sebanyak 91 

responden (74%), kategori rendah sebanyak 14 siswa (11,4%). Dengan 

demikian tingkat kecakapan sosial siswa sedang dengan presentase 

sebanyak (74%). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan atara partisipasi siswa dalam 

kegiatan ekstrakurikuler dengan kecakapan sosial siswa kelas XI MAN 

Kembangsawit madiun. Dengan angka koefisien korelasi sebesar0,485. 

2. Nama   : Septa Hijjatul Muadhdhomah  

Nim   : 24A062063 

Jurusan   : Tarbiyah  

Prodi       :Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). 

Judul     : PENGARUH KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU 

TERHADAP PERILAKU SOSIAL SISWA MI MA’ARIF PATIHAN 

WETAN PONOROGO TAHUN AJARAN 2008/2009. 

Dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kompetensi kepribadian guru MI. Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo Tahun Ajaran 2008/2009? 

b. Bagaimana perilaku sosial siswa MI. Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2008/2009? 
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c. Adakah pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap perilaku 

sosial siswa MI. Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun Ajaran 

2008/2009. 

Kesimpulan:  

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang diajukan dalam bab 

pendahuluan skripsi serta didukung oleh hasil penelitian yang telah diolah 

dengan menggunakan teknik analisis korelasi koefisien kontingensi, maka 

pada akhir skripsi ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kompetensi kepribadian guru MI. Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

tergolong dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan 

prosentase jawaban siswa sebesar 57,895% atau sebanyak 33 siswa 

dari 57 responden. 

2. Perilaku sosial siswa MI. Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tergolong 

dalam kategori cukup. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase sebesar 

49,123% atau sebanyak 28 siswa dari 57 responden. 

3. Ada pengaruh positif yang signifikan antara  kompetensi kepribadian 

guru terhadap perilaku sosial MI. Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2008/2009. 

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan model konseptul bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai 

masalah penting. 
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Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan di atas, maka dihasilkan 

kerangka berfikir: 

Variabel X : Kemampuan  Jurnalistik 

Variabel Y : Ketrampilan Komunikasi  

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka dapat 

diajukan kerangka berfikir penelitian sebagai berikut : 

1. Jika kemampuan jurnalistik  siswa baik, maka kemampuan komunikasi baik. 

2. Jika kemampuan jurnalistik siswa rendah, maka kemampuan komunikasi 

rendah.  

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan sebuah dugaan alternatif atau sementara yang 

memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan secara umum hipotesis 

didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, 

atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.
48

 

Karena hipotesis merupakan kebenaran yang harus diteliti dengan penelitian 

lebih lanjut, maka peneliti mengajukan hipotesis alternatife (Ha) dan hipotesis 

nihil (H0) sebagai berikut: 

Hipotesis Alternatif (Ha)  : Ada pengaruh positif yang signifikan antara 

kemampuan  jurnalistik dengan ketrampilan 

komunikasi siswa MAN Kembangsawit. 
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Hipotesis Nihil (H0) : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan 

antara kemampuan jurnalistik dengan ketrampilan 

komunikasisiswa MAN Kembangsawit. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif 

yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, di 

gunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, tekinik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data dan menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang ditetapkan.
49

 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

regresi. 

B. Populasi, sampel dan responden 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang 

memiliki elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya 

penelitian populasi.
50

 

Selain itu populasi adalah kumpulan unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian dan karakter ini 

selalu berubah.
51
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Dari beberapa pengertian diatas, maka pada penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian populasi penuh karena jumlah subjek penelitian 

kurang dari 100 yaitu 40orang. Yaitu, siswa/siswi yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di MAN Kembangsawit Madiun.  

Sampel merupakan sub dari seperangkat elemen yang dipilh atau 

dipelajari. Sampel bisa juga dikatakan sebagai bagian dari sebuah 

populasi. Sampel digunakan untuk mempermudah peneliti dalam meneliti 

objek yang diinginkan karena adanya keterbatasan dana, waktu dan lain 

sebagainya.
52

 

Sampel pada penelitian ini dalah sebanyak jumlah populasi yaitu 40 

anak, sesuai dengan pendapat suharsimi apabila populasi kurang dari 100 

sebaiknya menggunakan penelitian populasi dengan jumlah sampel 

sebanyak populasi dan teknik yang diguanakan adalah random 

sederhana.
53

 

C. Instrumen pengumpulan data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun pencatatan-pencatatan 

terhadap suatu obyek selam penelitian tersebut berlangsung, baik yang 

berupa angka maupun fakta. Adapun data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Data tentang kemampuan jurnalistik siswa MAN Kembangsawit 

madiun. 

2. Data tentang ketrampilan komunikasi siswa ekstrakurikuler jurnalistik 

MAN Kembangsawit Madiun. 

Adapun intrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi instrumen penelitian kemampuan jurnalistik terhadap 

ketrampilan komuniksi siswa MAN Kembangsawit Madiun. 

Judul 

Penelitian 

Varibel 

Penelitian 
Indikator 

Teknik 

Pengambi

lan Data 

No 

angket 

Pengaruh  

kemampuan 

jurnalistik 

terhadap  

ketrampilan 

komunikasi 

siswa MAN 

Kembangsa

witMadiun 

 

 

 

 

Variabel X 

Kemampuan 

jurnalistik 

 

1) Bisa bergaul 

dengan siapa 

saja 

2) Selalu ingin 

tahu 

3) Antusias dan 

penuh 

perhatian 

4) Harus bersikap 

kritis 

5) menghormati 

berita 

6) Berupaya 

angket 

 

 

 

 

1,2 

 

 

3,4,20 

 

5,6 

 

 

7,8 

 

9,10 

 

11,12 
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memberikan 

jawaban 

7) Menguasai 

bidang tertentu 

8) Berkelakuan 

sopan 

9) Menghormati 

sumber 

informasi dan 

siap saja 

13,14 

 

15,16, 

 

17,18 

 

 

19,20 

 

 

 

 

 

 

Variabel y 

ketrampilan 

komunikasi  

1) Mampu 

mendengarkan 

secara aktif 

2) Memberikan 

umpan balik 

3) Pembicaraan 

langsung pada 

pokok bahasan 

4) Menggambark

an situasi 

5) mampu 

memahami 

pesan 

6) menjelaskan 

Angket  1,2 

 

 

3,4,19 

 

5,6 

 

 

7,8 

 

 

9,10 

 

11,12 
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tujuan 

komunikasi 

7) Menjaga nada 

suara saat 

berkomuniksi 

8) Menjaga 

perkataan 

9) Menjadi 

pendengar 

yang baik 

 

 

13,14,2

0 

 

15,16 

 

17,18 

 

 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam sebuah 

penelitian dan harus ditangani dengan serius agar diperoleh hasil yang 

sesuai dengan tujuan  penelitian awal. Adapun teknik pengmpulan data 

dalam penelitian ini adalah:  

1.  Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data dalam bentuk 

pengajuan pertanyaan atau pemberian soal-soal secara tertulis melalui 

daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan diisi oleh 

responden sendiri. Atau suatu daftar pertanyaan yang ditulis secra 

terencana yang diajukan kepada sejumlah orang untu memperoleh 

informasi-informasi atau hasil penelitian mengenai suatu masalah. 
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Angket juga merupakan alat pengumpul data, sebagaimana alat 

pengumpul data. Angket diajukan pada responden dalam entuk tertulis 

disampaika secara langsung ke alamat responden, kantor, ataupun 

tempat lain. Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dala arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang diketahui. Dalam penelitian ini, angket 

digunakan untuk memperoleh data tentang kemampuan jurnalistik 

terhadap ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit Madiun. 

Dalam penelitian ini, jenis angket yang digunakan adalah 

angket terstruktur atau angket tertutup, yaitu angket yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang telah memiliki alternatif jawaban (option) 

yang tinggal dipilih oleh responden. 

Angket yang diberikan kepada siswa agar mereka mengisi 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.Karena hasil angket masih 

bentuk kata-kata maka untuk menghitungnya harus dirubah dalam 

bentuk angka-angka dengan mengguanakan skala tertentu. Dalam 

penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian ini 
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ditentukan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut 

dengan variabel penelitian.
54

 

Jumlah angket masing-masing variabel terdiri dari 20 soal 

untuk variabel X dan 20 soal untuk variabel Y. Angket menggunakan 

bentuk pilihan dengan alternatif jawaban; sering, kadang-kadang, dan 

tidak pernah. Adapun skor untuk masing-masing alternatif jawaban 

angket adalah sebagai berikut: 

 Tabel 3.2  

Distributor skor angket 

Pilihan jawaban 
Skor 

Positif Negatif 

Selalu(SL) 4 1 

Sering(SR) 3 2 

Kadang-kadang(KD) 2 3 

Tidak pernah(TP) 1 4 

 

2. Dokumentasi 

Tenik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis. Peneliti menggunakan dokumen internal, 

memperoleh data tantang sejarah madrasah, visi misi dan tujuan 

MAN Kembangsawit ajaran 2014/2015. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan R&D,( Bandung: Alfabeta, 2008), 
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E. Teknik analisis data 

Teknik analisi data merupakan langkah yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk 

mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan analisa data penelitian. Adapun rinciannya sebagai 

berikut: 

1. Analisis data penelitian 

Seperti yang diketahui bahwa  suatu alat penelitian dikataka 

mempunyai kualitas yang baik apabila alat tersebut memiliki atau 

memenuhi dua hal, yakni ketepatan atau validitasnya dan ketetapannya 

atau keajegan atau reabilitasnya.
55

 

a. Uji validitas 

Instrumene dalam suatu penelitian perlu diuji validitasnya dan 

rebilitasnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan atau keshahihan suatu instrumen. Tinggi 

rendahnya Validitas intrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud.
56

 

                                                           
55
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Rosdakarya, 2009), 12. 
56
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cipta, 2004), 114. 
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Dalam penelitian ini uji Validitas yang digunakan adalah 

anlisis butir (item), yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir 

dengan total skor yang merupakan jumlah skor tiap butir. Adapun 

cara menghitungnya dengan menggunakan rumus korelasi product 

moment,
57

 dengan rumus sebagai berikut: 

Rxy = 
 −   ( )   2−   2   2−   2  

keterangan: 

rxy  : angka indeks korelasi product moment 

N  : number of cases   : jumlah seluruh nilai X    : jumlah seluruh nilai Y   : jumlah hasil perkalian antara X dan Y
58

 

Menurut Sugiono, analisis faktor dilakukan dengan cara 

menkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi 

tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,30 keatas, maka faktor 

tersebut merupkan construct yang kuat. Jadi berdasarkan anlisis 

faktor itu dapat simpulakan bahwa intrumene tersebut memiliki 

validitas konstruksi yang baik. Jadi apabila korelasi antara butir 

                                                           
57

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ,146. 
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Retno Widyanigrum, Statistika, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2011), cet. I, hal. 107 
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dengan skor total kurang dari 0,30 maka dalam intumen tersebut 

dinyatakan tidak valid.
59

 

Untuk uji validitas dan reabilitas intrumen, peneliti 

mengambil 40 responden dengan menggunkan 40 item soal, 20 

butir soal item kemapuan jurnalistik dan 20 item soal ketrampilan 

komunikasi. 

Adapun hasil dari uji validitas intumen untuk variabel kemepuan 

jurnalistik adalah: 

Tabel 3.3 

Tabel hasil uji validitas instrumen kemampuan jurnalistik 

No 

item 

soal 

r hitung r kritis keterangan 

1 
0,696153756 

 
0,30 Valid 

2 
0,702955879 

 
0,30 Valid 

3 
0,718948691 

 
0,30 Valid 

4 
0,506296304 

 
0,30 Valid 

5 
0,447980097 

 
0,30 Valid 

6 
0,672143917 

 
0,30 Valid 

7 
0,735896249 

 
0,30 Valid 

8 
0,513876668 

 
0,30 Valid 
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9 
0,702955879 

 
0,30 Valid 

10 
0,741394532 

 
0,30 Valid 

11 
0,367988758 

 
0,30 Valid 

12 
0,517509894 

 
0,30 Valid 

13 
0,484017198 

 
0,30 Valid 

14 
0,582963914 

 
0,30 Valid 

15 
0,448982579 

 
0,30 Valid 

16 
0,326106599 

 
0,30 Valid 

17 
0,493631094 

 
0,30 Valid 

18 
0,735896249 

 
0,30 Valid 

19 
0,681921588 

 
0,30 Valid 

20 
0,693663916 

 
0,30 Valid 

  

Dengan demikian seluruh intrumen valid dan digunakan untuk penelitian. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Komunikasi 

No 

item 

soal 

r hitung r kritis keterangan 

1 
0,58356793 

 
0,30 Valid 

2 0,600661334 0,30 Valid 



43 

 

 

 

3 
0,718948691 

 
0,30 Valid 

4 
0,506296304 

 
0,30 Valid 

5 
0,447980097 

 
0,30 Valid 

6 
0,672143917 

 
0,30 Valid 

7 
0,735896249 

 
0,30 Valid 

8 
0,513876668 

 
0,30 Valid 

9 
0,702955879 

 
0,30 Valid 

10 
0,741394532 

 
0,30 Valid 

11 
0,367988758 

 
0,30 Valid 

12 
0,517509894 

 
0,30 Valid 

13 
0,484017198 

 
0,30 Valid 

14 
0,582963914 

 
0,30 Valid 

15 
0,448982579 

 
0,30 Valid 

16 0,326106599 0,30 Valid 
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17 
0,493631094 

 
0,30 Valid 

18 
0,735896249 

 
0,30 Valid 

19 
0,681921588 

 
0,30 Valid 

20 
0,693663916 

 
0,30 Valid 

 

Dengan demikian seluruh intrumen valid dan digunakan untuk 

penelitian. 

b. Uji reliabilitas 

Dari kedua tabel tersebut maka dilakukan uji reliabilitas. 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan atu keajegan alat 

tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya kapanpun alat 

penilaian tersebut digunakan akan memeberikan hasil yang relatif 

sama.
60

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini adalah teknik belah dua (spilt halt) 

yang dianaisis dengan rumus spearmen brown dibawah ini:
61
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��= 
2.��

1+��  

ri = reabilitas internel seluruh instrumen 

rb = korelasi product moment 

adapun secara terperinci hasil perhitungan reliabilitas 

intstrumen dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1). Perhitungan reliabilitas intrumen kemampuan jurnalistik  

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas intumen inindapat 

diketahui dari langkah-langkah berikut: 

Langkah 1: mengelompokkan item sola menjadi dua bagian 

kelompok item ganjil dan item genap. Tabel pengelompokkan 

terdapat pada lampiran,,, 

Langkah 2: mencari koefisien antara belahan pertama ( skor ganjil) 

dan belahan kedua ( skor genap). Dengan rumus sebagai berikut: 

Rxy = 
 −   ( )   2−   2   2−   2  

=
(40.35606) −  1178 (1162)  40.36218) −  1178 2  40.35132 −  1162 2  

=
1424240 − 1368836  1448720) − 1387684 .  1405280 − 1267876  

  =
55404 61036 .137404

 



46 

 

 

    =
55404 8386590544

 

    =
55404

91578,3301
 

    = 0,60499028 

Langkah 3: memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

spearmen brown dengan rumus sebagai berikut: 

ri = 
2.��

1+��  

= 
2 0,60499028

1+0,60499028  

=
1,20998056

1,60499028
 

= 0,75388653 

Dari  hasil perhitungan reabilitas diatas dapt diketahui nilai 

reliabilitas intrumen variabel kemampuan jurnalistik siswa 

MANKembangsawit adalah sebesar  0,75388653, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada tarafsignifikansi 5% adalah 

sebesar 0,304. Karena “r” hitung > “r” tabel, yaitu  

0,75388653 > 0,304, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. 

2). Perhitungan reliabilitas intrumen ketrampilan komunikasi  

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas intumen inindapat 

diketahui dari langkah-langkah berikut: 
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Langkah 1: mengelompokkan item sola menjadi dua bagian 

kelompok  item ganjil dan item genap. Tabel pengelompokkan 

terdapat pada lampiran,,, 

Langkah 2: mencari koefisien antara belahan pertama ( skor ganjil) 

dan belahan kedua ( skor genap). Dengan rumus sebagai berikut: 

Rxy = 
 −   ( )   2−   2   2−   2  

=
(40.33337) −  1147 (1126)  40.34261) −  1147 2  40.33148 −  1126 2  

=
1333480 − 1291522  1370440) − 1315609 .  1325920 − 1267876  

  =
41958 54831  .58044

 

=
41958 3182610564

 

 =
41958

56414 ,6308
 

    = 0,74374323 

Langkah 3: memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

spearmen brown dengan rumus sebagai berikut: 

ri = 
2.��

1+��  
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= 
2 0,74374323

1+0,74374323  

=
1,48748646

1,74374323
 

= 0,85304214 

Dari  hasil perhitungan reabilitas diatas dapt diketahui nilai 

reliabilitas intrumen variabel kemampuan jurnalistik siswa 

MANKembangsawit adalah sebesar  0,85304214, kemudian 

dikonsultasikan dengan “r” tabel pada tarafsignifikansi 5% adalah 

sebesar 0,304. Karena “r” hitung > “r” tabel, yaitu  

0,85304214 > 0,304, maka instrumen tersebut dapat dikatakan 

reliabel. 

c.Uji Normalitas 

Untuk menghindari kesalahan dalam penyebaran data yang tidak 

100% normal (tidak normal sempurna) maka dalam analisis hasil 

penelitian ini menggunakan rumus uji normalitas lilifors. Uji 

normalitas lilifors merupakan penyempurnaan dari uji kolmogorov-

smirnov, namun a2 adalah nilai L,  Dengan rumus: 

Mx =  
��  

SDx = � 2� +  ��  ² 

Z =  
−µ�  
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1). Uji normalitas kemampuan jurnalistik 

Langkah 1:  cara sama dengan uji kolmogorof-smirnov, namun 

a2 adalah nilai L. 

Tabel 3.5 

No X f Fkb f/n Fkb/n Z P < Z L 

1 76 1 40 0.03 1.00 1.4670 0.9279 0.072 

2 75 1 39 0.03 0.98 1.3842 0.9162 0.064 

3 74 2 38 0.05 0.95 1.3013 0.9032 0.047 

4 73 2 36 0.05 0.90 1.2184 0.8869 0.013 

5 71 2 34 0.05 0.85 1.0526 0.8531 -0.003 

6 70 1 32 0.03 0.80 0.9698 0.8315 -0.031 

7 69 1 31 0.03 0.78 0.8869 0.8106 -0.030 

8 68 1 30 0.03 0.75 0.8039 0.7881 -0.038 

9 67 1 29 0.03 0.73 0.7211 0.7642 -0.034 

10 66 1 28 0.03 0.70 0.6382 0.7357 -0.036 

11 65 3 27 0.08 0.68 0.5388 0.7019 -0.022 

12 64 3 24 0.08 0.60 0.4724 0.6808 -0.081 

13 63 1 21 0.03 0.53 0.3896 0.648 -0.118 

14 62 1 20 0.03 0.50 0.3067 0.6179 -0.118 

15 60 1 19 0.03 0.48 0.1409 0.5557 0.076 

16 58 1 18 0.03 0.45 -0.0249 0.4920 -0.042 

17 57 1 17 0.03 0.43 -0.1076 0.4602 -0.062 

18 56 1 16 0.03 0.40 -0.1906 0.4247 -0.025 

19 55 1 15 0.05 0.38 -0.2735 0.3936 -0.014 

20 52 2 13 0.03 0.33 -0.5222 0.3015 0.029 

21 50 1 12 0.03 0.30 -0.6879 0.2483 0.052 

22 49 1 11 0.03 0.28 -0.7708 0.2206 0.059 

23 45 1 10 0.03 0.25 -1.1024 0.1357 0.114 

24 44 1 9 0.08 0.23 -1.1853 0.1190 0.111 

25 43 3 6 0.03 0.15 -1.2681 0.1038 0.046 

26 42 1 5 0.03 0.13 -1.3510 0.0885 0.041 

27 40 1 4 0.03 0.10 -1.5168 0.0655 0.032 

28 39 2 3 0.05 0.08 -1.5997 0.0559 0.024 
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Data perhitungan uji normalitas kemapuan jurnalistik 

denganrumus lilifors 

 

Langkah 2: Hipotesis Ho : data berdistribusi normal 

 Ha : data tidak berdistribusi normal 

Dengan melihat tabel dengan n= 40 dan taraf signifikani 0,01 

maka diperoleh angka pada tabel lilifors adalah1.031, sehingga 

batas penolakan Ho adalah 1,031/ 40 = 0,163. 

Kriteria pengujian tolak Ho jika L maksimum > L tabel 

Terima Ho jika L maksimum < Ltabel 

Dengan melihat hasil tabel L maksimum adalah0.114, maka nilai 

tersebut lebih kecil dari tabel sehinnga terima Ho berarti data 

berdistribusi normal.  

2). Uji normalitas ketrampilan komunikasi 

Langkah 1:  cara sama dengan uji kolmogorof-smirnov, namun 

a2 adalah nilai L. 

Tabel 3.6 

Data Perhitungan Uji Normalitas Ketrampilan Komunikasi 

dengan Rumus Lilifors 

 

No Y F Fkb f/n Fkb/n Z P<Z L 

1 75 1 40 0.03 1.00 0.850 0.8413 0.1587 

2 73 1 38 0.03 0.95 0.754 0.7734 0.0194 

3 71 1 37 0.03 0.92 0.758 0.7486 0.1466 

4 67 2 36 0.05 0.90 0.466 0.6772 0.013 

5 66 3 34 0.08 0.85 0.419 0.6591 -0.003 

6 65 1 31 0.03 0.78 0.370 0.7823 0.1357 

7 64 1 30 0.03 0.75 0.322 0.6255 0.1245 

29 29 1 1 0.03 0.03 -2,4285 0.0078 0.022 
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8 63 2 29 0.05 0.73 0.275 0.6064 0.1236 

9 62 2 27 0.05 0.68 1.666 0.9515 -0.2715 

10 60 2 25 0.05 0.63 0.131 0.5517 0.0783 

11 59 3 23 0.08 0.58 0.083 0.5319 0.0481 

12 58 2 20 0.05 0.5 0.035 0.5120 -0.012 

13 56 4 18 0.01 0.45 1.378 0.9147 -0.4647 

14 54 1 14 0.03 0.35 -0.157 0.4404 -0.0904 

15 52 2 13 0.05 0.33 -0.253 0.4013 -0.0713 

16 51 3 11 0.08 0.28 -0.301 0.3821 -0.1021 

17 45 2 8 0.05 0.20 -0.588 0.2810 -0.081 

18 44 2 6 0.05 0.15 -0.637 0.2643 0.1143 

19 39 1 4 0.03 0.10 -0.877 0.1922 -0.0922 

20 36 1 3 0.03 0.08 -1.020 0.1539 -0.1039 

21 35 1 2 0.03 0.05 -1.068 0.1446 -0.0946 

22 31 1 1 0.03 0.03 -1.260 0.1038 -0.738 

 

Langkah 2: Hipotesis Ho : data berdistribusi normal 

   Ha : data tidak berdistribusi normal 

Dengan melihat tabel dengan n= 40 dan taraf signifikani 0,01 

maka diperoleh angka pada tabel lilifors adalah1.031, sehingga 

batas penolakan Ho adalah 1,031/ 40 = 0,163. 

Kriteria pengujian tolak Ho jika L maksimum > L tabel 

Terima Ho jika L maksimum < Ltabel 

Dengan melihat hasil tabel L maksimum adalah 0,146 , maka nilai 

tersebut lebih kecil dari tabel sehinnga terima Ho berarti data 

berdistribusi normal.  

d. Perhitungan Pengaruh Kemampuan Jurnalistik Terhadap 

Ketrampilan Komunikasi 
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Untuk menguji pengaruh kemamapuan jurnalitik terhadap 

ketrampilan komunikasi siswa  MAN Kembangsawit madiun 

peneliti menggunakan analisa data statistik “regresi linier 

sederhana” dengan rumus sebagai berikut:
62

 

Langkah 1: Mengidentifikasi variabel 

Variabel independen : kemampuan jurnalistik(x) 

Variabel dependen  : ketrampilan komunikasi(y) 

Langkah 2: Mengestimasi/ menaksir model 

1) Buat tabel perhitungan 

2) Mengitung nilai x = 
 �  

3) Menghitung nilai ӯ = 
 �  

4) Menghitung nilai b1 dengan rumus 

b1=
( )−� .  ̄.  ̄ ̄

( 2)−� .  2  

5) Menghitung nilai b0 dengan rumus b0=ӯ − �1 .  

6) Mendapatkan model atau persamaan regresi linier 

sederhana Ŷ= �0 + �1.  kemudian 

menginterprestasikan. 
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 Andhita Dessi Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik dengan 
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Langkah 3: Uji signifikasi model 

1) Menghitung SSR 

SSR = ( �0  + �1  ) – 
( )²

 

2) Menghitung nilai SSE 

SSE =  2 -(b0 + �1  ) 

3) Menghitung nilai SST. SST = SSR+SSE 

4) Menghitung nilai MSR. MSR = ��  

5) Menghitung nilai MSE. MSR = 
�−2

 

6) Membuat tabel Anova dengan perhitungan yang 

telah di dapatkan 

7) Mencari Fhitung dengan rumus. �  

8) Mencari Ftabel dengan rumus. Ftabel = F(1;N-2) 

9) Setelah diketahui maka kita lihat tabel distribusi 

frekuensi. Kemudian membandingkan antara Fhitung 

danFtabel. lalu beri kesimpulan 

Langkah 4. Menghitung koefisien determinasi lalu 

menginterprestasikannya.  

2 =  

Keterangan 2 = Koefisien Determinasi 

SSR = Sum Of Square Regression 
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SST =  Sum Of Square Total 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya
63

 

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit memiliki 

sejarah yang cukup panjang. cikal bakal lembaga ini diawali dengan 

adanya Pondok Pesantren “ Subulul Hudaa “ dibawah pimpinan K.H 

Munirul Ichwan (alm), berlokasi di Dukuh Kembangsawit Desa Rejosari 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Diawal pendiriannya, Madrasah ini merupakan lembaga non formal 

dan melaksanakan pendidikan khususnya untuk mempelajari / mendalami 

ajaran Islam dengan system tradisioanl pondok pesantren. 

Pada tanggal 23 Agustus 1954, tokoh – tokoh dan pengasuh dari 

pondok pesantren “ Subulul Hudaa “ diantaranya KH. Munirul Ichwan ( 

ayah mertua bapak Tafrikhan S,Ag, M.Si/Kasubag.TU 

Kandepag.Kab.Madiun) , KH. Achsani (ayah kandung bapak Drs. Munif 

Ahsani), KH. Mufti dan Kyai Dardiri mempelopori berdirinya lembaga 
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pendidikan formal di lingkungan pondok, dan berhasil mendirikan 

Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah “ Salafiyah “. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kehendak 

masyarakat dan orientasi memajukan institusi pendidikan ini, maka 

pengurus yayasan Subulul Hudaa mengajukan permohonan kepada 

pemerintah melalui Departemen Agama RI agar Madrasah Tsanawiyah 

dan Madrasah Aliyah “ Salafiyah “ dijadikan lembaga pendidikan negeri / 

yang dikelola oleh pemerintah dengan SK Nomor 39 Tahun 1968, pada 

tanggal 2 Maret 1968. Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri 

Agama,  pada tahun 1979 nama MAAIN berubah menjadi  Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Kembangsawit, mengambil nama dukuh 

keberadaan pondok pesantren tersebut, karena tradisi orang jawa pada 

umumnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya, sebutan pondok 

pesantren mesti mengacu dan melekat pada nama lokasi daerah/wilayah 

dimana pondok pesantren tersebut berada sehingga masyarakat sering 

menyebut nama pondok Subulul Hudaa dengan sebutan Pondok 

Kembangsawit.           

2. Kondisi geografis
64

 

Kecamatan Kebonsari sebagai salah satu dari 15 kecamatan 

diwilayah Kabupaten Madiun berada di ujung paling selatan barat  terletak 

disekitar 7012' sampai dengan 7048'30 lintang selatan dan 111025'45 
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sampai dengan111051' Bujur Timur. Ketinggian tanah antara 21 sampai 

dengan 500 dpl. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 KM 2 selain untuk 

pemukiman penduduk,sebagian besar merupakan kawasan persawahan 

yang memiliki potensi untuk tanaman padi, tebu serta polowijo. 

Berbatasan disebelah utara dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, 

sebelah timur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sebelah selatan 

Kecamatan Babadan Kabupeten Ponorogo, dan sebelah barat Kecamatan 

Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

Sebagai institusi pendidikan pertama dan tertua ditengah-tengah 

masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, menempati area 

yang strategis di tepi jalur utama akses jalan kecamatan Kebonsari dengan 

tipologi jalan kelas III A yang membentang dari arah timur (pertigaan 

uteran/jalan raya Ponorogo Madiun)  ke barat (Kecamatan Nguntoronadi 

Kabupaten Magetan) sekaligus pintu keluar masuk masyarakat Kabupaten 

Magetan ke wilayah Kabupaten Madiun. Area median sepanjang   2 km  

sejalur jalan ini berjajar bangunan perkantoran institusi pemerintah tingkat 

kecamatan, salah satunya MAN Kembangsawit, sehingga keberadaannya 

mudah terakses oleh semua elemen masyarakat pengguna pendidikan di 

lima kecamatan, selain daya tarik berada di ibu kota kecamatan.  

Kondisi ini sangat memungkinkan masyarakat di lima wilayah 

kecamatan dan khususnya tiga kecamatan yang berbeda wilayah teritori 
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untuk saling berinteraksi sesuai dengan tingkat kepentingan masing – 

masing. 

3. Identitas sekolah
65

 

a. Nama Madrasah  :Madrasah AliyahNegeri  

Kembangsawit 

Status    : Negeri 

Akreditasi   : A 

b. Alamat    : Jl. Raya Kebonsari Ds. Rejosari 

 Kab. MadiunTelp / Fax. ( 0351 ) 

367959 

Provinsi   : Jawa Timur  

Kabupaten   : Madiun 

Kecamatan  : Kebonsari 

Desa    : Rejosari 

Kode Pos   : 63173 

Nomor Statistik Madrasah : 131135190001 

NPSN         : 20580850  

4. Visi misi madrasah
66

 

a. Visi   : 

1) Berprestasi,Kompetitif, Terampil Berlandaskan IMTAQ  
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b. Misi  :  

1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar. 

2)  Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi 

SBMPTN. 

3) Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi 

olimpiade sains. 

4) Meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa 

Arab. 

5) Meningkatkan prestasi olahraga yang terdiri dari ; futsal, bola 

volly, catur, atletik dan tenis meja. 

6) Meningkatkan prestasi kesenian yang terdiri dari ; seni lukis, seni 

teater, seni batik, seni musik dan seni baca Al Quran. 

7) Meningkatkan proses pembinaan bidang kepramukaan, PMR, 

UKS, jurnalistik dan KIR. 

8) Meningkatkan Proses bimbingan dibidang keterampilan yang 

terdiri dari : Komputer, Otomotif, Perikanan, Tata Boga dan 

Menjahit. 

9) Mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 

10) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan 

11) Mengembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan  

12)  Meningkatkan proses pembinaan penghayatan dan pengamalan 

Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
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5. Sarana dan prasarana
67

 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan adanya sarana  

dan prasarana yang memedai, proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan lancar sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal 

sebagaimana yang diharapkan. 

Disini data sarana dan prasarana secara lengkap meliputi luas 

bangunan, jumlah ruang ( ruang belajar dan penunjang), dan jumlah 

peralatan. 

B. Keadaan guru dan siswa
68

 

Secara keseluruhan guru beserta karyawan MAN Kembangsawit 

berjumlah 53 orang, terdiri dari 28 tenaga pendidk PNS, 13 tenaga pendidik 

non PNS, dan 12 Tenaga Kependidikan. Sedangkan siswa MAN 

Kembangsawit berjumlah 480 siswa terdiri dari kelas X sebanyak 160 siswa, 

kelas XI terdiri dari 167 siswa,, kelas XII terdiri dari 153 siswa. 

C. Deskripsi data 

1. Kemampuan jurnalistik  

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adaah memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada siswa ekstrakurikuler jurnalistik MAN  Kembangsawit 
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Madiun sesuai dengan kisi-kisi intrumen yang elah ditetapkan. Setelah 

diteliti maka penulis memperoleh data tentang kemampuan jurnalistik 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai interval 

� = � 

Dengan rumus K sebagai berikut: 

K = 1+3,22 log N 

    = 1+3,22 log 40 

    = 1+3,22 x 1,602 

    = 1+5,15884 

    = 6,15844 dibulatkan 7 

Sedangkan nilai R dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

R= H-L 

   = 76-29 

   = 47 

Dari perhitungan diatas maka nilai i adalah: � =  � =
47

6
=7,833= 8 (dibulatkan) 
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Tabel 4.1 

Skor dan frekuensi responden pada variabel kemampuan jurnalistik 

Skor kemampuan jurnalistik 

 
Frekuensi 

69-76 10 

61-68 11 

53-60 6 

45-52 5 

37-44 7 

29-36 1 

Jumlah 40 

 

Secara terperinci penyekoran jawaban angket dari responden dapat 

dilihat pada lampiran... 

2. Ketrampilan Komunikasi 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adaah memberikan 

gambaran tentang sejumlah data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada siswa ekstrakurikuler jurnalistik MAN  Kembangsawit 

Madiun sesuai dengan kisi-kisi intrumen yang telah ditetapkan. Setelah 

diteliti maka penulis memperoleh data tentang ketrampilan komunikasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai interval 

� = � 

Dengan rumus K sebagai berikut: 

K = 1+3,22 log N 
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    = 1+3,22 log 40 

    = 1+3,22 x 1,602 

    = 1+5,15884 

    = 6,15844 dibulatkan 7 

Sedangkan nilai R dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

R= H-L 

   = 75-31 

   = 44 

Dari perhitungan diatas maka nilai i adalah: � =  � =
44

6
= 7,33 

Tabel 4.2 

Skor dan frekuensi responden pada variabel ketrampilan komunikasi 

Skor kemampuan 

jurnalistik 

 

Frekuensi 

73-79 3 

66-72 6 

59-65 11 

52-58 10 

45-51 4 

38-44 3 

31-37 3 

Jumlah 40 
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Secara terperinci penyekoran jawaban angket dari responden dapat 

dilihat pada lampiran lampiran 5. 

D. Analisis data ( pengajuan hipotesis) 

1. Presentase kemampuan jurnalistik siswa MAN Kembangsawit. 

Untuk memperoleh data tentang kemampuan jurnalistik siswa MAN 

Kembangsawit madiun, peneliti menggunakan angket yang disebarkan 

pada 40 siswa. Setelah dilakukan penskoran, kemudian dicari mean dengan 

menggunakan rumus Mx= dan mencari standart deviasinya dengan 

rumus SDx=�  � ′ 2

-  � , 2 

 

Tabel 4.3 

Perhitungan standart deviasi variabel kemampuan jurnalistik 

 

Dan hasil data diatas dicari standatr deviasinya dengan langkah sebagai 

berikut: 

interval 

 
F X fx X

’ Fx’ X’2 Fx’2 

69-76 10 72,5 725 2 20 4 40 

61-68 11 64,5 709,5 1 11 1 11 

53-60 6 56,5 339 0 0 0 0 

45-52 5 48,5 242,5 -1 -5 1 5 

37-44 7 40,5 283,5 -2 -14 4 28 

29-36 1 32,5 32,5 -3 -3 9 9 

Jumlah 40 315 2332 -3 9 8 93 
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a. Mencari mean dari variabel X 

Mx= 
 �

 

 = 
2332

40
 

 =58,3 

b. Mencari standart deviasi dari variabel X  

SDx= �  � ′ 2

-  � , 2 

= 8 93

40
 - 9

40
 2

 

=8 2,325 −0,050625 

=8 2.274375 

=12,0648249 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui Mx= 58,3 dan 

SDx= 12,0648249. Untuk menentukan kategori kemampuan jurnalistik 

siswa MAN Kembangsawit itu tinggi, sedang, atau rendah, dibuat 

pengelompokan sebagai berikut:
69

 

1) Skor lebih dari Mx + 1.SD adalah kategori kemampuan jurnalistik 

tinggi 
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

176. 
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2) Skor antara Mx - 1.SD adalah kategori kemampuan jurnalistik sedang. 

3) Skor kurang dari Mx - 1.SD adalah kategori kemampuan jurnalistik 

rendah. 

Adapun perhitungannya adalah: 

Mx + 1.SD = 58,3+1x12,0648249 

= 70,3648249 

= 70 (dibulatkan) 

Mx - 1.SD = 58,3- 1x12,0648249 

 = 46,2351751 

 = 46 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 70 

dikategorikan kemampuan jurnalistik siswa MAN Kembangsawit tinggi, 

sedangkan kurang dari dari 46 dikategorikan rendah, dan skor 46-70 

dikategorikan sedang. Untuk mengetahui secar terperinci tentang kategori 

kemampuan jurnalistiksiswa MAN Kembangsawit, dapat dilihat pada tabel 

berikut:  
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Tabel 4.4 

Kategori Kemampuan Jurnalistik Siswa MAN Kembangsawit 

 

No  Skor  Frekuensi  Persentase  Kategori  

1 >70 10 25% Tinggi  

2 46-70 22 55% Sedang  

3 <46 8 20% Rendah  

Jumlah  - 40 100% - 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan 

jurnalistik siswa MAN Kembangsawit, dalam kategor tinggi sebanyak 10 

responden (25%), dalam kategori sedang sebanyak 22 responden (55%), 

seadngakan untuk kategori rendah sebanyak 8 responden (20%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan jurnalistik 

siswa MAN Kembangsawit adalah sedang. 

2. Presentase ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit 

Untuk memperoleh data tentang ketrampilan komunikasi  siswa 

MAN Kembangsawit madiun, peneliti menggunakan angket yang 

disebarkan pada 40 siswa. Setelah dilakukan penskoran, kemudian dicari 

mean dengan menggunakan rumus Mx= dan mencari standart 

deviasinya dengan rumus SDx=�  � ′ 2

-  � , 2 
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Tabel 4.5 

Perhitungan Standart Deviasi Variabel Ketrampilan Komunikasi 

interval 

 
F X fx X

’ Fx’ X’2 Fx’2 

73-79 3 76 228 4 12 16 192 

66-72 6 69 414 3 18 9 162 

59-65 11 62 682 2 22 4 88 

52-58 10 55 550 1 10 1 10 

45-51 4 48 192 0 0 0 0 

38-44 3 41 123 -1 -3 1 -3 

31-37 3 34 102 -2 -6 4 -24 

Jumlah 40 385 2291 7 53 35 425 

Dan hasil data diatas dicari standatr deviasinya dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Mencari mean dari variabel Y 

Mx= 
 �

 

 = 
2291

40
 

 =57,275 

b. Mencari standart deviasi dari variabel Y  

SDy= �  � ′ 2

-  � , 2 

= 7 425

40
 - 53

40
 2

 

=7 10,625 −1,755625 
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=7 8,869375 

=20.8470471 

Dari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui My= 57,275 dan SDy= 

20,847471. Untuk menentukan kategori ketrampilan komunikasi siswa 

MAN Kembangsawit itu tinggi, sedang, atau rendah, dibuat 

pengelompokan sebagai berikut:
70

 

1) Skor lebih dari My + 1.SD adalah kategori ketrampilan 

komunikasi tinggi 

2) Skor antara My - 1.SD adalah kategori ketrampilan komunikasi 

sedang. 

3) Skor kurang dari My - 1.SD adalah kategori ketrampilan 

komunikas rendah. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1.SD = 57,275+1x20,847471 

= 78,1224771 

= 78 (dibulatkan) 

My - 1.SD = 57,275-1x20,847471 

 = 36,427529 
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 = 36 (dibulatkan) 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa skor lebih dari 78 

dikategorikan ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit tinggi, 

sedangkan kurang dari dari 36 dikategorikan rendah, dan skor antara  36-78 

dikategorikan sedang. Untuk mengetahui secar terperinci tentang kategori 

kemampuan jurnalistiksiswa MAN Kembangsawit, dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 4.6 

Kategori ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit 

 

No  Skor  Frekuensi  Persentase  Kategori  

1 >78 3 7,5% Tinggi  

2 36-78 34 85% Sedang  

3 <36 3 7,5% Rendah  

Jumlah  - 40 100% - 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa ketrampilan 

komunikas MAN Kembangsawit, dalam kategor tinggi sebanyak 3 

responden (7,5%), dalam kategori sedang sebanyak 34 responden (85%), 

sedangkan untuk kategori rendah sebanyak 3 responden (7,5%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa ketrampilan komunikasi 

siswa MAN Kembangsawit adalah sedang. 
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3. Pengaruh Tingkat Kemampuan Jurnalistik Terhadap Ketrampilan 

Komunikasi Siswa MAN Kembangsawit Madiun. 

Untuk menguji pengaruh kemamapuan jurnalitik terhadap 

ketrampilan komunikasi siswa  MAN Kembangsawit madiun peneliti 

menggunakan analisa data statistik “regresi linier sederhana” dengan rumus 

sebagai berikut: 

Langkah 1: Mengidentifikasi variabel 

Variabel independen : kemampuan jurnalistik(x) 

Variabel dependen  : ketrampilan komunikasi(y) 

Langkah 2: Mengestimasi/ menaksir model 

a. Buat tabel perhitungan 

Tabel 4.7 

Perhitungan keseluruhan variabel valid 

No x y xy
 

x
’ y’ 

1 75 59 4425 5625 3481 

2 71 67 4757 5041 4489 

3 76 54 4104 5776 2916 

4 56 66 3696 3136 4356 

5 39 59 2301 1521 3481 

6 70 51 3570 4900 2601 

7 73 62 4526 5329 3844 

8 69 62 4278 4761 3844 

9 68 56 3808 4624 3136 

10 64 67 4288 4096 4489 

11 73 58 4234 5329 3364 

12 65 51 3315 4225 2601 

13 45 63 2835 2025 3969 
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14 44 65 2860 1936 4225 

15 39 58 2262 1521 3364 

16 50 64 3200 2500 4096 

17 44 66 2904 1936 4356 

18 62 60 3720 3844 3600 

19 29 44 1276 841 1936 

20 74 63 4662 5476 3969 

21 65 56 3640 4225 3136 

22 64 60 3840 4096 3600 

23 49 66 3234 2401 4356 

24 55 31 1705 3025 961 

25 71 35 2485 5041 1225 

26 74 59 4366 5476 3481 

27 60 44 2640 3600 1936 

28 66 52 3432 4356 2704 

29 52 36 1872 2704 1296 

30 42 51 2142 1764 2601 

31 40 56 2240 1600 3136 

32 43 45 1935 1849 2025 

33 64 75 4800 4096 5625 

34 57 71 4047 3249 5041 

35 65 76 4940 4225 5776 

36 67 56 3752 4489 3136 

37 58 39 2262 3364 1521 

38 44 45 1980 1936 2025 

39 63 73 4599 3969 5329 

40 55 52 2860 3025 2704 

jumlah 2340 2273 133792 142932 133731 

 

b. Mengitung nilai x = 
 �  

x = 
2340

40
 

= 58,5 

c. menghitung nilai ӯ = 
 �  

ӯ = 
2273

40
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= 56,82 

d. Menghitung nilai b1 dengan rumus 

b1=
( )−� .  ̄.  ̄ ̄

( 2)−� .  2  

=
133792−40x58,5x56,8

(142932−40x(58,5)²
 

=
133792−132912

(142932−136890

 

=
880

6042
 

 = 0,14564714 

e. Menghitung nilai b0 dengan rumus  

b0=ӯ − �1 .  

= 56,8 − 0,14564714 58,5 

= 48,27964 

f. Mendapatkan model atau persamaan regresi linier 

sederhana 

Ŷ=�0 +�1.x 

= 48,27964 +  0,14564714x 

Langkah 3: Uji signifikasi model 

a. Menghitung SSR 

    SSR = ( �0  + �1  ) – 
( )²

 

=(48,27964x2273)+(0,14564714x133792)– 
(2273)²

40
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=109739,622+19486,4222 - 3229,08063 

=87024,1192  

b. Menghitung nilai SSE 

SSE =  2 -(b0 + �1  ) 

= 142932 −  48,27964 2273 +  0,1456714 133792  

=142932-129226,44 

=13705,956 

c. Menghitung nilai SST.  

SST = SSR+SSE 

 =87024,1192+13705,956 

=1007730,075 

d. Menghitung nilai MSR.  

MSR = ��  

= 
87024 ,1192

1
 

=87024,1192 

e. Menghitung nilai MSE.  

MSE = 
�−2

 

= 
13705 ,956

38
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=360,6831 

f. Membuat tabel Anova dengan perhitungan yang telah di 

dapatkan 

Tabel 4.8 

Tabel Anova 

 

Variation 

Source 

Degree of 

freedom 

(df) 

Sum of square (ss) 
Mean square 

(ms) 

Regresi 1 SSR=87024,1192 

 

MSR = 

87024.1192 

Error n-2 
 

SSE = 13705,956 

 

MSE = 

360,6831 

Total n-1 

 

SST = 1007730,075 

 

- 

 

g. Mencari Fhitung 

Fhitung= �  

= 
87024 ,1192

360,6831
 

= 241,275844= 241,276 

= 241,2758 (dibulatkan) 

h. Mencari Ftabel dengan rumus.  

Ftabel = F(1;N-2) 

 = F0,01(1;40-2) 

 = F0,01(1;38) 
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=  7,35 

Kesimpulan: 

Dari perhitungan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Fhitung>Ftabel = 241,276>7,35. Tolak HO artinya kemampuan 

jurnalistik berpengaruh terhadap ketrampilan komunikasi 

siswa MAN Kembangswit Madiun. 

Langkah 4. Menghitung koefisien determinasi lalu 

menginterprestasikannya.  

2 =  x100% 

=
87024 ,119

100730 ,075
x100% 

= 0,86 x100% 

=86% 

Keterangan 2 = Koefisien Determinasi 

SSR = Sum Of Square Regression 

SST =  Sum Of Square Total. 

Kesimpulan:  

Variabel kemampuan jurnalistik berpengaruh sebesar 86%  terhadap 

ketrampilan komunikasi siswa MAN  Kembangsawit  Madiun. Sedangkan 

14% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dekripsi  data serta analisis data dalam penelitian 

dengan judul “pengaruh kemampuan jurnalistik terhadap ketrampilan 

komunikasi siswa Madrasah Aliyah Negeri  Kembangsawit Madiun”, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Presentase tingkat kemampuan jurnalistiksiswa MAN Kembangsawit 

Madiun, yang termasuk dalam dalam kategori tinggi sebanyak 10 

responden (25%), dalam kategori sedang sebanyak 22 responden (55%), 

sedangkan untuk kategori rendah sebanyak 8 responden (20%). Dengan 

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa kemampuan jurnalistik 

siswa MAN Kembangsawit adalah sedang. 

2. Presentase tingkat ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit, 

dalam kategori tinggi sebanyak 3 responden (7,5%), dalam kategori 

sedang sebanyak 34 responden (85%), sedangkan untuk kategori rendah 

sebanyak 3 responden (7,5%). Dengan demikian, secara umum dapat 

dikatakan bahwa ketrampilan komunikasi siswa MAN Kembangsawit 

adalah sedang. 
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3. Terdapat pengaruh kemampuan jurnalistik terhadap ketrampilan 

komunikasi siswa MAN Kembangsawit Madiun, dengan angka sebesar 

86%. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran kepada: 

1. Kepala Sekolah 

Diharapkan tetap berperan dan mendampingi dan memberi ruang 

kepada siswa-siswi untuk mengembangkan ketrampilan komunikasi 

serta tetap mempertahan eksistensinya dimasyarakat denagn cara: 

pertama, mengupayakan sarana dan prasarana yang memadai terkait 

dengan kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik; kedua,mengupayakan 

memenejemen kegiatan jurnalistik semaksimal mungkin; ketiga, 

menambah porsi jam kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik yang 

melibatkan siswa-siswi untuk mengemabngkan ketrampilan 

komunikasinya. 

2. Bapak/ibu guru 

Turut memotivasi siswa-siswi untuk mengikuti kegiata ekstrakurikuler 

jurnalistik, sertaa turut mendukung rancangan program pada kegiatan 

ekstrakurikuler jurnalistik. 

3. Siswa/siswi 

Hendaknya siswa-siswi tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler jurnalistik, tetapi juga juga hendaknya turut 
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berpartisipasi didalamnya. Hal ini dapat dilakukan dengan, pertama, 

turut menyumbangkan tenaga, materi dan fikiran dalam kegiatan 

ekstrakurikuler jurnalistik; kedua, turut terlibat dalam setiap diskusi 

atau acara yang berkaitan dengan jurnalistik. 

4. Hendaknya, peneliti berikutnya memperhatikan faktor-faktor lain yang 

berhubungan atau berpengaruh terhadap komunikasi sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian berikutnya terkait dengan 

ketrampilan komunikasi. 
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