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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang
terjadi antara penguasaan kosa kata dengan kemampuan menulis surat lamaran
kerja oleh siswa kelas XI IPA SMA HKBP Sidorame Medan. Jumlah sampel 30 siswa
dari 30 siswa kelas XI IPA SMA HKBP Sidorame Medan yaitu seluruh kelas XI IPA.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode korelasi. Untuk menjaring data
yang diperlukan digunakan tes objektif jenis pilihan berganda sebanyak 20 soal
(empat pilihan A, B, C, D) untuk tes penguasaan kosa kata dan untuk menulis surat
lamaran kerja berdasarkan lowongan kerja di koran yang disediakan.Untuk
mengetahui hubungan variable X dan Y digunakan rumus korelasi Product Moment
(rxy).
Hasil penelitian menunjukkan tingkat penguasaan kosa kata siswa yang diteliti
berkategori baik dengan mean atau rata- rata penguasaan kosakata 73,5.Sedangkan
tingkat kemampuan menulis surat lamaran kerja siswa yang diteliti berkategori baik
dengan rata-rata 71,5. Dari perhitungan koefisien korelasi ternyata diperoleh harga
rxy = 0,748. harga r tabel dengan N = 30 pada taraf signifikansi 5 % = 0,361 dan
taraf signifikansi 1 % = 0,463 .Ternyata harga r yang diperoleh melalui perhitungan
lebih besar dari rt pada taraf signifikansi 5 % (0,748 > 0,361) dan pada taraf
signifikansi 1 % (1,748 > 0,463 .Berarti skor penguasaan kosa kata dengan
kemampuan menulis surat lamaran kerja adalah korelasi yang signifikan.
Kata Kunci : Kosa Kata, Menulis Surat Lamaran Kerja, Siswa
PENDAHULUAN
Penguasaan kosakata adalah mutlak
diperlukan oleh setiap pemakai
bahasa, selain merupakan alat
penyalur
gagasan,
penguasaan
terhadap sejumlah kosakata dan
dapat memperlancar arus informasi
yang diperlukan melalui komunikasi
lisan maupun tulisan. Misalnya
seseorang yang memiliki kemampuan
dalam menggunakan bahasa, baik
lisan maupun tulisan paling tidak ia
telah memiliki tingkat penguasaan
kebahasaan yang cukup memadai jika

tidak komunikasi yang dilakukan tidak
akan berjalan lancar dan sempurna.
Ruang lingkup mata pelajaran bahasa
Indonesia di dalam kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) meliputi
empat
kemampuan,
yaitu
kemampuan menyimak, kemampuan
berbicara, kemampuan membaca dan
kemampuan menulis. Menulis surat
merupakan salah satu kegiatan yang
sangat
kompleks
yang
ada
hubungannya dengan kemampuan
menggunakan bahasa Indonesia,
sebab dalam menulis surat itu seluruh
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pengetahuan dan pemahaman siswa
tentang ejaan dan tanda yang harus
dikuasai.

komunikasi. Dalam hal ini, penulis
dituntut pandai dalam memilih katakata yang tepat dan efektif.

Di samping itu, dalam menulis surat
kita harus menggunakan kata-kata
dan kalimat yang jelas, misalnya
menulis surat dalam lingkungan yang
tidak resmi oleh menggunakan bahasa
surat yang tidak baku, lingkungan
tidak resmi atau lingkungan santai,
misalnya lingkungan keluarga dan
pergaulan dengan teman. Sebaiknya
untuk
lingkungan
resmi
atau
lingkungan kedinasan menggunakan
bahasa yang resmi atau baku,
misalnya pemerintahan kantor dan
administrasi
sekolah.
Hal
ini
dikarenakan:

Oleh karena itu, seorang penulis harus
menguasai sejumlah kosakata dalam
berbahasa sebagaimana dikemukakan
oleh Tarigan (1984:5) berikut ini:
….tidak dapat disangkal lagi bahwa
keterampilan
berbahasa
membutuhkan kosakata yang cukup.
Dengan kata lain, kekayaan seseorang
turut
menentukan
kualitas
keterampilan berbahasa seseorang.
Surat terdiri dari tiga bagian, yaitu:
pembukaan, isi dan penutup. Selain
itu, surat juga biasanya dilengkapi
dengan nama kota, tanggal, alamat
surat, kata pembuka, dan kata
penutup.

Dengan
surat
orang
dapat
memberitahukan,
menanyakan,
menyatakan, meminta, melapor,
menyampaikan buah pikiran kepada
orang lain. Dengan surat orang dapat
bekerja
sama
atau
tolong
menolong.surat
juga
merintis
persahabatan, membina hubungan
yang telah ada, meningkatkan
hubungan
kerjasama,
dan
mempererat hubungan batin manusia
(Arifin, 1987:1)
Berdasarkan pendapat di atas, surat
sering digunakan orang sebagai alat
untuk menyampaikan maksud secara
tertulis kepada pihak lain.surat dapat
mempermudah
hubungan
berkomunikasi antar manusia dalam
belajar berbahasa. Namun terkadang
terjadi
kesalahpahaman
atau
kekacauan penerimaan antar penulis
surat dengan pembaca surat karena
isi surat kurang dimengerti. Terlebih
lagi penulis dalam menulis surat
menggunakan kalimat-kalimat yang
cenderung tidak berstruktur yang
dapat
mengganggu
proses

Mengingat pentingnya penguasaan
kosakata
bagi
keterampilan
berbahasa
seseorang
khususnya
dalam menulis surat, maka penelitian
ini dilakukan untuk mengetahui
adakah hubungan yang signifikan
antara penguasaan kosakata dengan
kemampuan menulis surat resmi
siswa kelas XI IPA SMA HKBP
Sidorame Medan?
LANDASAN TEORI
Pengertian Kosa Kata
Menurut Chaer (2007 : 6) “kosa kata
adalah semua kata yang terdapat
dalam suatu bahasa”. Selanjutnya
Keraf (2006 :24 )mengatakan bahwa
“Kosa kata adalah Keseluruhan kata
yang dimiliki oleh sebuah bahasa”.
Sedangkan menurut KBBI (2007 : 597)
“Kosa kata adalah Perbendaharaan
kata”.
Menurut
Dahlia
dan
R.sitorus
(2004:100)
“Kosa
kata
atau
perbendaharaan kata berperan juga
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dalam pemakaian bahasa yang
dikenal sebagai (a) semantik yaitu
ilmu yang mempelajari arti kata-kata
serta perkembangannya, (b) Etimologi
yaitu ilmu y ang mempelajari asal usul
kata serta perubahan-perubahannya
dalam bentuk dan makna, (c)
Leksikologi
yaitu
ilmu
yang
menyelidiki perbendaharaann kata,
pemakaian kata dan arti kata dalam
suatu bahasa.
Dari pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa kosakata adalah
perbendahaaraan kata yang dimiliki
seseorang atau bahasa yang telah
diketahui arti dan maknanya.
Kosakata mempunyai peranan yang
penting dalam kehidupan seseorang
terutama untuk mengungkapkan
gagasan atau perasaan kepada orang
lain, baik secara lisan maupun
tulisan.Keterampilan mengungkapkan
dan menerima ide dengan baik sangat
berhubungan dengan penguasaan
kosakata.
Kosakata Berdasarkan
Pilihan Kata:

Ketepatan

1. Diksi atau Pilihan Kata Keraf
(2006:24) menyatakan “ Diksi atau
pilihan kata adalah Kemampuan
membedakan secara tepat nuansanuansa makna dari gagasan yang ingin
disampaikan, dan kemampuan untuk
menemukan bentuk yang sesuai
(cocok) dengan situasi dan nilai rasa
yang dimiliki kelompok masyarakat
pendengar”.
Arifin
dan
Tasai
(2009:28)
mengemukakan “Diksi ialah pilihan
kata”.Maksudnya, kita memilih kata
yang tepat untuk menyatakan
sesuatu.Pilihan kata merupakan satu
unsur sangat penting, baik dalam

dunia karang-mengarang maupun
dalam dunia tutur setiap hari.
2. Kata Umum
Waridah (2009 :307) mengatakan
bahwa “Kata umum adalah kata yang
ruang lingkup maknanya mencakup
hal-hal yang umum dan menyangkut
dan menyangkut aspek-aspek yang
lebih luas”.
Contohnya, kata Minuman meliputi
jus,
sirop,susu,kopi.Jasdi
kata
minuman merupakan kata umum
karena maknanya lebih luas dari jus,
sirop, bir, susu, dan air.
3.Kata khusus
Waridah (2009:308) mengatakan
bahwa “Kata khusus adalah kata yang
ruang lingkup maknanya mencakup
hal-hal yang sempit atau hanya
meliputi aspek-aspek tertentu”.
Contoh kata jus lebih sempit cakupan
maknanya
dari
pada
mibnuman.Namun bila kata jus
dihubungkan dengan kata jus mangga,
jus apel, jus melon maka kata
tersebut menjadi kata umum.
Kosa Kata Berdasarkan Makna Kata
1. Makna Denotatif
Keraf
(2006:27)
mengemukakan
bahwa “Makna denotasi adalah kata
yang tidak mengandung makna atau
perasaan-perasaan
tambahan”.Selanjutnya
Arifin
(2009:28) menyatakan bahwa “Makna
denotatif adalah makna dalam alam
wajar secara eksplisit”.
Contoh :
(1) Tangan kanan saya terkilir ketika
bermain bola voly
Tangan kanan = tangan sebelah
kanan.
(2) Malam ini udara sangat terasa
sangat panas.
Panas = suhu
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2. Makna konotatif
Keraf (2006:29) menyatakan bahwa
“Makna konotatif adalah suatu jenis
makna dimana stimulus dan respon
mengandung nilai-nilai emosional”.
Selanjutnya
Arifin
(2009:29)
menyatakan bahwa “Makna konotatif
adalah makna asosiatif, makna yang
timbul sebagai akibat dari sikap sosial,
sikap pribadi, dan kriteria tambahan
yang dikenakan pada sebuah makna
konseptual”.
Contoh :
(1) Rani adalah tangan kanan direktur
di kantor.
Tangan kanan = orang kepercayaan
(2) Hatiku panas melihat ayah pergi
dengan wanita lain
Panas = emosi, marah
Kosa Kata Berdasarkan Struktur
Leksikal yaitu :
1.Sinonim
Keraf (2006:34) “Sinonim dapat
dibatasi sebagai (a) telaah mengenai
bermacam-macam kata yang memiliki
makna yang sama. (b) keadaan
dimana dua kata atau lebih memiliki
makna yang sama”.Selanjutnya Arifin
(2009:32) “Sinonim adalah dua kata
atau lebih yang pada asasnya
mempunyai makna yang sama, tetapi
bentuknya berlainan”. Contoh :
(1) Jika = apabila
(2) ahli = pakar
(3) karena = sebab
2. Antonim
Keraf (2006 :39) mengatakan bahwa
“Antonim adalah relasi antar makna
yang wujud loginya sangat berbeda
atau bertentangan”.
Selanjutnya
Waridah (2009:312) mengatakan
bahwa “antonim adalah kata-kata
yang
maknanya
berbeda
atau
berlainan”. Contoh :
(1) Ratu >< Raja
(2) Ramai >< Sepi

(3) Kiri >< Kanan
3.Homonimi
Keraf (2006:36) mengatakan bahwa
“Homonimi adalah dua kata atau lebih
tetapi
memiliki
bentuk
yang
sama”.Contoh kata bisa yang berarti
(a) mengandung zat racun, (b) dapat,
boleh, bisa.
Waridah
(2009:62)
mengatakan
bahwa “Homonim adalah bentuk
(istilah yang sama ejaan atau lafalnya,
tetapi mengungkapkan makna yang
berbeda karena berasal dari asal yang
berlainan”. Contoh :
(1) Karena perang, kota itu tampak
sangat genting (genting = gawat)
Lia sedang memperbaiki genting
yang bocor (genting = atap).
(2) Abang sedang menanam pohon
jarak belakang rumah (jarak =
pohon).
Jarak dari rumah ke sekolah
sangat jauh (jarak = ukuran).
Dari
pendapat
diatas
dapat
disimpulkan bahwa Homonimi adalah
kata-kata yang sama pelafalannya dan
ejaannya, tetapi memiliki makna yang
berbeda.
4. Hiponimi
Keraf (2006 : 38) mengatakan bahwa
“Hiponimi adalah relasi antar kata
yang berwujud atas bawah atau
dalam suatu makna terkandung
sejumlah komponen yang lain”.
Contoh Kata bunga membawahi
sejumlah
hiponim
mawar,
melati,angrek danflamboyan.
Waridah (2009 :62) mengatakan
bahwa “Hiponimi adalah bentuk atau
istilah yang maknanya terangkum
oleh bentuk superordinatnya yang
mempunyai makna yang lebih luas.
Contoh :
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(1) Angrek, lili, cempaka hiponim
terhadap kata bunga.
(2) tongkol, mujair, dencis hiponim
terhadap kata ikan.
Kosa Kata Berdasarkan Isinya
1.Konjungsi
Dalam KBBI (2007:587) “Konjungsi
adalah
kata
atau
ungkapan
penghubung antarkata, antarfrasa,
antarklausa, dan antarkalimat”.
Waridah
(2009:285)
“Konjungsi
adalah
kata
tugas
yang
menghubungkan dua klausa, kalimat,
atau paragraph”. Sedangkan
Contoh :
Abang membeli sepatu, abang
membeli baju.
Abang membeli sepatu dan baju (dan)
2. Pronomina (kata Ganti)
Waridah (2009:275) “Kata ganti
adalah
kata
yang
berfungsi
menggantikan orang, benda, atau
sesuatu
yang
di
bendakan”.
Selanjutnya Dahlia dan R.Sitorus
(2004:55) mengatakan bahwa “Kata
ganti adalah kata yang menggantikan
benda
atau
sesuatu
yang
dibendakan”. Contoh :
Roni pergi ke Amerika. Dia cuti selama
satu bulan (Roni = dia)
3.Preposisi (kata Depan)
Waridah (2009 :283) mengatakan
bahwa “ Kata depan adalah kata tugas
yang
berfungsi
sebagai
unsur
pembentuk
preposisional”.Selanjutnya Dahlia dan
R.Sitorus(2004:60)
mengatakan
bahwa “ Kata depan adalah kata yang
menghubungkan kata benda dengan
kata lainnya”.
Contoh :
Ia memotong sayur dengan pisau

4. Kata Sandang (Artikula)
Waridah (2009 : 282) mengatakan
bahwa “Kata sandang adalah kata
yang dipakai untuk membatasi kata
benda”. Selanjutnya Dahlia dan
R.Sitorus(2004:61)
mengatakan
bahwa “Kata sandang adalah kata
yang menentukan atau membatasi
kata benda”.
Contoh : Para Guru sedang sibuk
(para)
5. Kata seru (Interjeksi)
Waridah (2009:285) mengatakan
bahwa “Kata seru adalah kata tugas
yang mengungkapkan rasa hati
manusia”. Selanjutnya Dahlia dan
R.Sitorus
(2004:62)
mengatakan
bahwa “ Kata Seru adalah kata yang
menyatakan luapan perasaan atau
emosi”.
Contoh :
Asyik ... besok saya pergi ke Bali.
6.Verba (kata kerja)
Waridah (2009:264) mengatakan
bahwa “Kata kerja adalah kata yang
menyatakan
makna
perbuatan,
pekerjaan, tindakan, proses, atau
keadaan.Selanjutnya
Dahlia
dan
R.Sitorus
(2004:56)
mengatakan
bahwa “Kata kerja adalah adalah kata
yang menyatakan perbuatan atau
pekerjaan”.
Contoh :
Andre sedang membaca (membaca)
7. Kata Benda (Nomina)
Waridah (2009:271) mengatakan
bahwa “Kata benda adalah kata yang
mengacu pada manusia, binatang,
benda dan konsep atau pengertian”.
Selanjutnya Dahlia dan R.Sitorus
(2004:54) mengatakan bahwa “Kata
benda adalah kata yang menyatakan
nama semua benda atau segala
sesuatu yang dibendakan”.
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Contoh : Ayah memecahkan piring.
(gelas)
8. Kata Sifat (Ajektiva)
Waridah (2009:269) mengatakan
bahwa “Kata sifat adalah kata yang
menerangkan
kata
benda”.
Sedangkan Dahlia dan R.Sitorus
(2004:57) mengatakan bahwa “Kata
sifat
adalah
kata
yang
menyatakan/menerangkan
sifat
khusus, watak atau menyifatkan
benda atau yang dibendakan”.
Contoh :Anto sangat jelek (jelek).
9. Kata keterangan (Adverbia)
Waridah (2009:277) mengatakan
bahwa “Kata keterangan adalah kata
yang memberi keterangan pada kata
lainnya”. Sedangkan Dahlia dan
R.Sitorus
(2004:58)
mengatakan
bahwa “Kata keterangan adalah kata
yang menerangkan kata yang bukan
kata benda”.
Contoh : Robin memberi uang kepada
Ola cukup untuk makan satu bulan.
(cukup)
10. Kata Bilangan (Numeralia)
Waridah (2009:274) mengatakan
bahwa “Kata bilangan adalah kata
yang dipakai untuk menghitung
banyaknya benda ( orang, binatang,
atau barang) dan konsep”. Sedangkan
Dahlia dan R.Sitorus (2004:59)
mengatakan bahwa “Kata bilangan
adalah
kata-kata
yang
menyatakan/menunjukkan bilangan
atau jumlah suatu benda”.
Contoh :Kakak membeli gelas 3 lusin.
Pengertian Surat Lamaran kerja
Ali(2009:52) “Surat lamaran kerja
adalah surat permohonan yang dibuat
oleh
pencari
kerja
(pelamar
pekerjaan), untuk dikirimkan kepada
suatu badan usaha atau instansi guna

mendapat pekerjaan atau jabatan
yang sesuai dengan lowongan
pekerjaan yang ditawarkan”.
Finoza (2010:273) mengatakan
bahwa “Surat lamaran pekerjaan
adalah Surat dari seseorang yang
memerlukan pekerjaan (pelamar )
kepada orang atau pejabat sutu
organisasi/ lembaga yang dapat
memberikan pekerjaan atau jabatan”.
Surat lamaran pekerjaan dapat juga
didefinisikan sebagai surat dari calon
karyawan kepada calon majikan yang
berisi
permintaan
agar
calon
karyawan diberi pekerjaan oleh calon
majikan.
3. Syarat Surat Lamaran Kerja
Menurut Finoza (2010 :274) ,syarat
lamaran pekerjaan adalah sebagai
berikut:
a. Surat lamaran yang ditulis tangan
harus ditulis oleh pelamar sendiri
di atas kertas yang berkualitas
baik, tidak boleh timbale balik, dan
tidak harus memakai kertas
bergaris.
b. Surat lamaran yang
diketik
hendaklah diketik pada kertas yang
bagus kualitasnya (minimal HVS 60
gram) dengan jarak pengetikan 1 ,5
spasi, menggunakan karakter huruf
yang mudah dibaca.
c. Pada prinsipnya surat lamaran tidak
perlu
dibubuhi
materai.
d. Penampilan surat lamaran harus
necis, bebas dari coretan atau
koreksian.
e. Isi surat lamaran tidak boleh
bernada memelas atau minta
dikasihani.
f. Sapaan yang dipergunakan : (a)
Bapak / ibu ,jika melamar pada
instansi
pemerintah
atau
perusahaan swasta nasional.(b)
Tuan,
jika
melamar
pada
perusahaan swasta asing.
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Komponen Surat
Menurut Ali (2009 :29) komponen
surat adalah
a. Kop
surat.
Pada
umumnya
organisasi mempunyai kertas kop
surat yang tercetak logo dan nama
perusahaan lengkap.
b. Tanggal
surat.Tanggal
surat
menunjukkan pada tanggal berapa
dan hari apa surat dibuat atau
ditandatangani.
c. Nomor surat.
Fungsi nomor surat antara lain :
(a)Referensi atau petunjuk bagi
petugas kearsipan, (b) Petunjuk
unit atau departemen asal surat,
(c) Mengetahui jumlah surat keluar
pada suatu periode tertentu,(d)
Memudahkan pengaturan dan
pencarian bila diperlukan kedepan.
d. Perihal atau hal. Perihal atau hal
merupakan petunjuk mengenai
intisari atau pokok isi surat.
e. Alamat yang dituju. Alamat yang
dituju harus ditulis dengan lengkap
dan jelas.
f. Salam pembuka. Salam pembuka
berfungsi
sebagai
salam
penghormatan
dan
pertanda
bahwa pembicaraan pada isi surat
akan dimulai.
g. Kalimat
pembuka.
Kalimat
pembuka
berfungsi
sebagai
pengantar pada isi surat (pokok
masalah).
Tujuannya
agar
sipenerima mengetahui alasan
surat tersebut.
h. Isi surat. Isi surat merupakan uraian
tentang maksud pembuatan surat
atau perihal atau hal.Isi surat
adalah masalah pokok yang
hendak
dikemukakan
oleh
sipembuat surat.
i. Kalimat penutup. Kalimat penutup
berfungsi sebagai ucapan
terimakasih, penegasan,
pengharapan dan pengarahan.

j. Salam Penutup.Salam penutup
berfungsi sebagai tanda bahwa
pembicaraan telah selesai dan
surat siap untuk ditandatangani.
j. Singkatan (Inisisal ).Dengan adanya
inisial, akan lebih mudah kita
mengetahui siapa pengetik dan
penandatanganan surat tersebut.
k. Jabatan penanda tangan . Jabatan
penandatangan
surat
harus
dicantumkan pada surat-surat
resmi agar dapat diketahui siapa
yang mengirimkan surat tersebut
dan siapa yang berhak atas surat
yang dibuat.
m. Tanda tangan. Tanda tangan
berfungsi menyatakan identitas
penanggungjawab
surat
dan
sebagaipetunjuk bahwa surat itu
bersifat resmi dan siap dikirimkan
karenasudah ditandatangani.
n. Tembusan.
Tembusan
atau
tindasan dibuat apabila surat itu
ditujukan juga kepada pihak lain
yang
berhubungan
atau
berkepentingan dengan isi surat.
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam
penelitian
ini
adalah
metode
korelasi.Menurut penulis, metode ini
sangat cocok digunakan karena sesuai
pendapat ahli bahwa
“ Metode
korelasi merupakan penelitian yang
dimaksudkan untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan antara dua atau
beberapa
vaeriabel”
(Arikunto,
2009:247).Selanjutnya
menurut
Sudijono (2009 :188) “Metode
korelasi adalah metode mengenai
hubungan antar dua variable atau
lebih”.
Sedangkan
menurut
Darmadi(2011:165) “Metode korelasi
merupakan metode berkaitan dengan
pengumpulan
data
untuk
menentukan ada tidaknya hubungan
antara dua variable atau lebih dan
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seberapakah tingkat hubungannya”.
HASIL
DAN
PEMBAHASAN
PENELITIAN
Hipotesis pada penelitian ini adalah
adanya korelasi yang signifikan antara

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

penguasaan
kosakata
dengan
kemampuan menulis surat lamaran
kerja siswa kelas XI IPA SMA HKBP
Sidorame Medan Tahun Pembelajaran
2020 /2021.

Tabel 1. Data Penguasaan Kosa Kata Terhadap Kemampuan Menulis Surat
Lamaran Kerja
Nama Sampel
X
Y
X2
Y2
XY
Agnes Sadana Samosir
75 60 70
5625
4900
5250
Bintang
70
60
3600
3600
3600
Charles Sitompul
90
70
4900
4900
4900
Chintia Siahaan
65
90
3600
3600
3600
Chris Washington
85
70
4225
4900
4550
Dewi Ujung
75
75
7225
5625
6375
Eka Permatasari
85
75
2625
5625
5625
Elisabeth Barus
85
85
7225
7225
7225
Elperida Siringo-ringo
60
70
7225
4900
5950
Evayanti Sirait
90
70
3600
4900
4200
Jenni Melati
55
85
8100
7225
7650
Jepri Anto
65
60
3025
3600
3300
Jeremiah
80
65
4225
4225
4225
Hotdina Silalahi
65
70
6400
4900
5600
Kristina Loly
75
60
4225
3600
7200
Kurniawan Manurung
70
60
5625
3600
4500
Lena Roulina
80
70
4900
4900
4900
Lamtiur Katrina
80
75
6400
5625
6000
Melva Triana
90
80
6400
6400
6400
Nico Boy Panjaitan
80
80
8100
6400
3900
Purnama Simalango
85
70
6400
4900
5600
Rahmat Juli Simbolon
60
80
7225
6400
6800
Ria Damayanti
60
70
3600
4900
4200
Ria Natalia Turnip
75
60
8100
6400
8100
Roi Andiaman Sipayung
45
70
5625
4900
5250
Rugun Simatupang
70
60
2025
3600
2700
Shebrilla.A.H
65
90
4900
8100
5600
Swandi Sihombing
85
70
4225
4900
4550
Yesi Silaen
80
70
7225
4900
5950
Yuyun . D. Manullang
75
6400
5625
6000
Jumlah

2205

2145
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Rumus yang digunakan untuk pengujian adalah rumus Product Moment dari
pearson dari angka kasar.
rxy
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= 0,748

Dari perhitungan koefisien korelasi
ternyata diperoleh harga rxy =0,748
.harga r tabel dengan N = 30 pada
taraf signifikansi 5 % = 0,361 dan
taraf signifikansi 1 % = 0,463
.Ternyata harga r yang diperoleh
melalui perhitungan lebih besar dari rt
pada taraf signifikansi 5 % (0,748 >
0,361) dan pada taraf signifikansi 1 %
(0,748 < 0,463 .Berarti skor
penguasaan kosa kata dengan
kemampuan menulis surat lamaran
kerja adalah korelasi yang signifikan.
Pembahasan Hasil Penelitian
Populasi
dalam
penelitian
ini
berjumlah orang siswa yang terdiri
dari 1 ruangan. Untuk menentukan
sampel
penelitian
peneliti
menggunakan
teknik
Random.
Berdasarkan
hasil
uji
korelasi
ditemukan bahwa penguasaan Kosa
Kata terhadap kemampuan menulis
Surat Lamaran Kerja memiliki korelasi
yang signifikan sebesar 0,48. Harga
rtabel dengan N = 30 pada taraf
signifikasi 5% = 0,361. Ternyata harga
r yang diperoleh melalui perhitungan
lebih besar dari rtpada taraf signifikasi
5% (0,48>0,361). Maka, skor
penguasaan penguasaan kosa kata
terhadap kemampuan menulis surat

lamaran kerja adalah korelasi yang
signifikan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
a. Jika dilihat dari skor yang diperoleh
siswa kelas XI IPA SMA HKBP
Sidorame
Medan,
tingkat
penguasaan kosakatanya baik
dengan rata-rata sebesar 73,54.
b. Tingkat kemampuan menulis surat
lamaran kerja siswa baik dengan
skor rata-rata 72,3.
c. Hubungan antara penguasaan kosa
kata dengan kemampuan menulis
surat lamaran kerja siswa kelas XI
IPA SMA HKBP Sidorame Medan
bersifat
positif
dan
sangat
signifikan.
Saran
a. Diharapkan
kepada
guru
khususnya guru bidang studi
bahasa
Indonesia
hendaknya
banyak memberikan latihan –
latihan dalam menulis surat
lamaran kerja.
b. Guru
hendaknya
banyak
memberikan kosa kata – kosa kata
yang baru kepada siswa untuk
menambah perbendaharaan kosa
kata siswa.
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c. Hendaknya
guru
sebagai
pembimbing menjadi motivator di
dalam meningkatkan penguasaan
kosa kata siswa agar siswa semakin
terampil menulis surat lamaran
kerja.
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