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SARI 

 

 
Mellia, Khasanah Prihatin Maryam. 2015. “Pengaruh Kemampuan Bunpo 

Terhadap Kemampuan Sakubun Mahasiswa Semester IV Angkatan 2012 

Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNNES”. Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Asing. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing 1. Setiyani Wardhaningtyas, SS., M.Pd. 

 
Kata kunci : bunpo, sakubun 

 
Kemampuan menulis merupakan kemampuan mengungkapkan 

pendapat/gagasan seseorang yang dilakukan secara tertulis. Dalam bahasa 

Jepang kemampuan menulis dikenal dengan sakubun. Komponen kebahasaan 

yang menyangkut dalam pembuatan sakubun adalah huruf, kosa kata dan tata 

bahasa. Dari hasi studi pendahuluan yang telah penulis lakukan, sistem 

pengajaran di UNNES telah menggunakan kurikulum tematik yang artinya 

materi pada setiap mata kuliah saling berkesesuaian satu sama lain. Begitu 

juga materi pada mata kuliah prodi pendidikan bahasa Jepang. Akan tetapi, 

belum diketahui apakah kemampuan bunpo berpengaruh pada kemampuan 

sakubun yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

antara penguasaan kemampuan bunpo chukyu zenhan dengan kemampuan 

sakubun chukyu zenhan dalam mata kuliah bahasa Jepang mahasiswa 

semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan datanya menggunakan 

metode dokumentasi. Sumber penelitiannya adalah daftar nilai mata kuliah 

bunpo chukyu zenhan dan sakubun chukyu zenhan mahasiswa semester IV 

angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES. Kemudian teknik 

penarikan sampel yang digunakan adalah purposive dan teknik analisa data 

yang digunakan adalah rumus product moment, rumus koefisien determinasi 

dan rumus regresi linear. 

Hasil dari penelitian ini adalah nilai product moment yang juga di 

bandingkan dengan tabel r product moment yaitu 0,58   0,254 (dengan 

membandingkan tabel kepercayaan 95%).Koefisien determinasi korelasi, nilai 

tersebut termasuk dalam kategori “cukup lemah” yaitu 34% saja. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kemampuan bunpo dengan 

kemampuan sakubun mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi 

pendidikan bahasa Jepang UNNES dapat dinyatakan “berkorelasi tetapi 

berpengaruh kecil”. 
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RANGKUMAN 

 

 

Mellia, Khasanah Prihatin Maryam. 2015. “Pengaruh Kemampuan Bunpo 
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Pembimbing 1. Setiyani Wardhaningtyas, SS., M.Pd. 

 

 

Kata kunci : bunpo, sakubun 

 

1.  Latar Belakang 

Kemampuan berbahasa dalam bahasa Jepang ada empat dan dikenal 

dengan istilah kiku nouryoku (kemampuan menyimak), hanasu nouryoku 

(kemampuan berbicara), yomu nouryoku (kemampuan membaca) dan kaku 

nouryoku (kemampuan menulis). Keempat kemampuan tersebut merupakan 

satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan mengungkapkan 

pendapat/gagasan seseorang yang dilakukan secara tertulis. Dalam bahasa 

Jepang kemampuan menulis diterapkan dalam pembuatan teks 

karangan/pidato dan dikenal dengan istilah sakubun. 

Sakubun menyangkut beberapa komponen kebahasaan, yaitu huruf, 

kosa kata dan tata bahasa. Dari keempat komponen tersebut, menurut Dra. 

Sugihastuti, M.S. dalam buku Bahasa Laporan Penelitian (2000 : 29) “tata 

bahasa merupakan salah satu komponen terpenting dalam menentukan 

keberhasilan implementasi bahasa Jepang secara tertulis maupun lisan”. 
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Dari hasi studi pendahuluan yang telah penulis lakukan, sistem 

pengajaran di UNNES telah menggunakan kurikulum tematik yang artinya 

materi pada setiap mata kuliah saling berkesesuaian satu sama lain. Begitu 

juga materi pada mata kuliah prodi pendidikan bahasa Jepang. Akan tetapi, 

belum diketahui apakah materi yang diajarkan pada mata kuliah bunpo 

chukyu zenhan mempunyai pengaruh terhadap mata kuliah sakubun chukyu 

zenhan. 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, penulis ingin meneliti 

lebih lanjut tentang “Pengaruh Kemampuan Bunpo Terhadap Kemampuan 

Sakubun Pada Mahasiswa Semester IV Angkatan 2012 Prodi Pendidikan 

Bahasa Jepang Unnes”. 

 

A. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh kemampuan bunpo terhadap kemampuan menulis 

karangan dalam mata kuliah bahasa Jepang mahasiswa semester IV 

angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES? 

 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh mata kuliah bunpo 

chukyu zenhan terhadap mata kuliah sakubun chukyu zenhan yang diambil 

oleh mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang 

UNNES. 
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C. Landasan Teori 

1. Kemampuan Berbahasa 

Menurut Sutedi (2009 : 39) bahwa empat kemampuan berbahasa 

dikenal dengan istilah kiku nouryoku (kemampuan menyimak), hanasu 

nouryoku (kemampuan berbicara), yomu nouryoku (kemampuan 

membaca) dan kaku nouryoku (kemampuan menulis). Keempat 

kemampuan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat 

di pisahkan satu dengan yang lainnya.  

 

2. Kemampuan Tata Bahasa 

Iwabuchi (1989 : 3) mengatakan bahwa bunpo adalah aturan-aturan 

dalam membuat kalimat. Tanpa menguasai bunpo, maka kita tidak akan 

bisa membuat atau menyusun kalimat dalam bahasa Jepang dengan baik 

dan benar. 

 

3. Kemampuan Menulis 

Menurut Tarigan (2008 : 22) bahwa sakubun dapat diartikan 

"menulis" sesuai kaidah penulisan dalam bahasa Jepang dengan tema 

apapun. Menulis juga menghendaki perpaduan antara penguasaan 

berbagai unsur kebahasaan dengan unsur di luar kebahasaan itu sendiri 

yang akan menjadi isi karangan. Sehingga karangan tersusun dengan 

runtut dan padu. 
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4. Pembelajaran Bunpo Chukyu Zenhan  

Bunpo chukyu zenhan adalah mata kuliah tata bahasa yang diajarkan 

ditingkat menengah awal pada mahasiswa bahasa Jepang UNNES 

semester IV yang telah mengambil atau lulus mata kuliah bunpo sochukyu. 

 

5. Pembelajaran Sakubun Chukyu Zenhan  

Sakubun chukyu zenhan adalah mata kuliah menulis yang diajarkan 

ditingkat menengah awal pada mahasiswa bahasa Jepang UNNES 

semester IV yang telah mengambil atau lulus mata kuliah sakubun 

sochukyu. 

 

6. Keterkaitan antara Bunpo dan Sakubun, serta Hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat Sakubun 

Tata bahasa atau bunpo merupakan salah satu komponen terpenting 

dalam menentukan keberhasilan implementasi bahasa Jepang secara lisan 

maupun tulisan. Hal yang perlu diperhatikan dala membuat sakubun 

antara lain, kosa kata, ejaan, bentuk kata, gaya bahasa dll. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. 
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2. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 

Metode pengumpulan data penelitian ini, menggunakan metode 

dokumentasi. 

 

3. Sumber Data 

Daftar nilai akhir mata kuliah bunpo chukyu zenhan dan sakubun 

chukyu zenhan mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan 

bahasa Jepang UNNES. 

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi 

pendidikan bahasa Jepang UNNES. Lalu sampel penelitian ini adalah 

mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang 

UNNES yang mengambil mata kuliah bunpo chukyu zenhan dan sakubun 

chukyu zenhan. Sehingga, teknik penarikan sampel yang digunakan 

adalah purposive yang berarti penarikan sampel dengan kriteria tertentu. 

 

5. Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan untuk mengetahui “Pengaruh 

Kemampuan Bunpo Terhadap Kemampuan Sakubun Pada Mahasiswa 

Semester IV Angkatan 2012 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang UNNES” 

adalah : 
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a. Rumus Product Moment 

b. Rumus Koefisien Determinasi 

c. Rumus Regresi Linear 

 

E. Hasil Pengumpulan dan Analisa Data 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari 59 mahasiswa semester IV angkatan 2012 

prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES yang mengambil mata kuliah 

bunpo chukyu zenhan dan  sakubun  chukyu  zenhan. 

2. Analisa Data 

a. Product Moment 

    
             

           
 
           

 
 

 

                          = 
                         

                                               
  

                                = 0,58 

b. Koefisien Determinasi 

      KD = r² x 100% 

= (0,58)² x 100% 

= 0,34 x 100% 

= 34% 
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c. Regresi linear 

Sebelum itu, terlebih dahulu mencari α dan b. Perhitungannya 

sebagai berikut : 

 

α  = 
                    

             
 

= 
                              

                    
 

= 53,29 

b = 
                 

             
 

= 
                         

                    
 

 = 0,31 

Langkah selanjutnya untuk memprediksikan nilai Y yang 

dipengaruhi oleh nilai X. Berikut cara menghitungnya : 

 

  Y = α + bX 

 = 53,29 + 0,31 (X) 

 

 Berdasarkan hasil yang telah di peroleh dari perhitungan 

diatas, nilai product moment yang juga di bandingkan dengan tabel r 

product moment. Yaitu 0,58   0,254 (dengan membandingkan tabel 

kepercayaan 95%). Koefisien determinasi korelasi, nilai tersebut 
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termasuk dalam kategori “cukup lemah” karena koefisien 

determinannya hanya 34% saja. Hal ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara kemampuan tata bahasa dengan kemampuan 

menulis mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan 

bahasa Jepang UNNES dapat dinyatakan “berkolerasi tetapi 

berpengaruh kecil”. 

 

F. Simpulan 

Pengaruh kemampuan bunpo chukyu zenhan terhadap 

kemampuan sakubun chukyu zenhan pada mahasiswa semester IV 

angkatan tahun 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES 

adalah “berkorelasi tetapi berpengaruh kecil”. 
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まとめ 

スマラン国立大学の日本語教育プログラムの 2012年の 4学期の学生の作

文能力に対する文法能力の影響 

カサナー。プリハティン。マリヤム。メッリア 

 

 

キーワード：文法、作文 

1. 背景 

日本語では言語の能力が四つある。それは聞く能力、話す能力、

読む能力、書く能力である。言語能力として、その四つの能力は統一

になり、離すことができない。 

書く能力というのは書くものを通し、方の意見を説明する能力

である。日本語で書く能力は論文やスピーチなどに使われ、「作文」

と言うのことである。 

作文の中で様々なポイントとの関係があり、それは文字や、語

彙や、文法である。Bahasa Laporan Penelitian (2000 : 29)によれば、そち

ら四つのポイントは「文法は日本語の書面や会話の成功を決定すると

して、一つの重要な要素である」と書いている。 

著者の研究したの結果によれば、学生の文法点と作文点は違う。

たとえば、文法点より作文点のほうが高い学生がいる。それに、作文

点より文法点のほうが高い学生もいる。それで、学生が持っていた作
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文を書く能力と文法能力はバランスをしない。一方で、スマラン国立

大学の日本語の教育プログラムでは文法と作文の授業はもう言語学習

の目的に適合している。すなわち、ほかの人に意見や感情やアイデア

が会話と書面で通信することができるように、一つの能力との二つの

能力はお互いにバランスをとらなければならない。 

説明した理由のよれば、著者が「スマラン国立大学の日本語教

育プログラムの 2012 年の 4 学期の学生の作文能力に対する文法能力

の影響」をさらに研究したい。 

 

2. 基礎的な理論 

a. 言語能力とは 

(Sutedi. 2009:39)によれば「四つの言語能力というのは、聞く

能力、話す能力、読む能力、書く能力を知られている。その四つ

の能力は統一になり、離すことができない。」ということです。 

 

b. 文法とは 

(Iwabuchi.1989:3)は「文法というのは文を作るのルールであ

る。文法を理解せずに、適当に文章を書いたり、正しい分を作る

ことができない。」と言っている。 
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c. 作文とは 

(Tarigan. 2002:28)は「作文というのは「書く」、日本語で書

くのルールのとおりに書く。書いているときに、言語学内外の言

語的要素を取得する必要があり。そのようにいい文章を書くこと

ができる。」と言っている。 

 

d. 文法中級前半とは 

文法中級前半というのは日本語教育プログラムの４学期の大

学生が習っている文法の授業である。 

 

e. 作文中級前半とは 

作文中級前半というのは日本語教育プログラムの４学期の大

学生が習っている作文の授業である。 

 

f. 文法能力と読む能力の影響と作文を書くの注意することは 

文法は日本語の書面や会話の成功を決定するとして、一つ

の重要な要素である。作文を書くの注意することは語彙、スペル、

言葉の形、スタイルなどである。 
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3. 研究の方法 

本研究に著者は定量分析法を使う。データ収集方法のドキュメン

タリーで使用される。 

本研究では人口はスマラン国立大学の日本語教育プログラムすべ

ての学生だった。しかし、サンプル技術は、スマラン国立大学の日本

語教育プログラムの 2012 年の 4 学期の学生のクラスなどの特定の基

準は、文法中級前半と作文中級前半を履修することを意味合目的的サ

ンプルを使用した。 

データ分析技術は「スマラン国立大学の日本語教育プログラムの

2012年の 4学期の学生の作文能力に対する文法能力の影響」を決定す

るために、分析の式を使用されるのは： 

a. Product Moment式 

b. Koefisien Determinasi式 

c. Regresi Linear式 

 

4. 研究の結果 

本研究の結果は文法能力の相関係がある。相関係数は正の数で

ある。本研究の結果は回帰分析で実験されたあとで、文法能力と作文

能力の影響がある。決定係数は Y =  ɑ + bX の回帰式によって、34%が

分かった。作文能力に対する文法能力の影響は 34%という意味である。 
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5. 結論 

2012 年度の UNNES の日本語教育学生の文法能力は十分なこと

で、作文能力は十分以下のことである。本研究の結果は「Product 

Moment 式」と回帰式を実験したあとで、関係と影響があることを検

証した。 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemampuan berbahasa dalam bahasa Jepang ada empat dan dikenal dengan 

istilah kiku nouryoku (kemampuan menyimak), hanasu nouryoku (kemampuan 

berbicara), yomu nouryoku (kemampuan membaca) dan kaku nouryoku (kemampuan 

menulis). Keempat kemampuan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan 

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. 

Kemampuan menulis merupakan kemampuan mengungkapkan 

pendapat/gagasan seseorang yang dilakukan secara tertulis. Dalam bahasa Jepang 

kemampuan menulis diterapkan dalam pembuatan teks karangan/pidato dan dikenal 

dengan sakubun. 

Sakubun menyangkut beberapa komponen kebahasaan, yaitu huruf, kosa kata 

dan tata bahasa. Dari keempat komponen tersebut, menurut buku Bahasa Laporan 

Penelitian (2000 : 29) “tata bahasa merupakan salah satu komponen terpenting 

dalam menentukan keberhasilan implementasi bahasa Jepang secara tertulis maupun 

lisan” 

Mengingat pentingnya keseimbangan antara kedua kemampuan di atas, 

penulis ingin melaksanakan penelitian tentang hubungan antara kedua kemampuan 

tata bahasa dan kemampuan menulis. Pada tahun 2012, pernah dilakukan penelitian 

skripsi yang berjudul “Hubungan Penguasaan Tata Bahasa Terhadap Kemampuan 

Menulis Artikel Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Pematangsiantar Tahun Pembelajaran 
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2012/2013” yang dilakukan oleh Megawati Sianturi. Dari penelitian skripi tersebut, 

yang diteliti adalah kemampuan tata bahasa dan menulis artikel dalam bahasa 

Indonesia. Kemampuan menulis artikel merupakan kemampuan yang bernilai tinggi, 

karena kemampuan bahasa Indonesia siswa SMA sudah lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan karena materi bahasa Indonesia sudah diajarkan mulai di tingkat dasar 

atau SD. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada hubungan antara penguasaan tata 

bahasa terhadap kemampuan menulis dan disertai dengan penjelasannya.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut karena yang diteliti adalah 

kemampuan penguasaan tata bahasa dan kemampuan menulis karangan pada 

mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES 

dalam bahasa Jepang. Penelitian ini memang mempunyai kesamaan dalam 

menentukan tema, tetapi sampel dan materi yang diujikan berbeda. Hal ini 

dikarenakan dalam mata kuliah prodi pendidikan bahasa Jepang di UNNES dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu bunpo (tata bahasa), sakubun (menulis), chokai 

(mendengarkan) dan dokkai (membaca). Keempat mata kuliah tersebut, diajarkan oleh 

dosen yang berbeda dan diwaktu yang berbeda pula, serta sudah dikelompokkan 

menurut tingkatnya, yaitu shokyu (rendah), chukyu (sedang) dan enshu (tinggi). Selain 

itu, penelitian tentang kemampuan tata bahasa dan kemampuan menulis bahasa 

Jepang di tingkat mahasiswa UNNES belum pernah dilaksanakan di prodi pendidikan 

UNNES, jadi kemungkinan hasilnya juga belum tentu sama dengan penelitian 

sebelumnya. 

Dari hasi studi pendahuluan yang telah penulis lakukan, sistem pengajaran di 

UNNES telah menggunakan kurikulum tematik yang artinya materi pada setiap mata 

kuliah saling berkesesuaian satu sama lain. Begitu juga materi pada mata kuliah prodi 
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pendidikan bahasa Jepang. Akan tetapi, belum diketahui apakah kemampuan bunpo 

berpengaruh pada kemampuan sakubun yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, penulis ingin meneliti lebih 

lanjut tentang “Pengaruh Kemampuan Bunpo Terhadap Kemampuan Sakubun 

Pada Mahasiswa Semester IV Angkatan 2012 Prodi Pendidikan Bahasa Jepang 

Unnes”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh kemampuan bunpo terhadap kemampuan menulis 

karangan dalam mata kuliah bahasa Jepang mahasiswa semester IV 

angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh mata kuliah bunpo chukyu 

zenhan terhadap mata kuliah sakubun chukyu zenhan yang diambil oleh mahasiswa 

semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh penguasaan kemampuan bunpo terhadap 

kemampuan sakubun dalam mata kuliah bahasa Jepang mahasiswa 

semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES 

beserta penjelasannya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang menggambarkan tentang pengaruh kemampuan bunpo 

terhadap kemampuan sakubun mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi 

pendidikan bahasa Jepang UNNES dalam pembelajaran bahasa Jepang di harapkan 

bermanfaat bagi : 

 

1) Dosen 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada dosen prodi 

pendidikan bahasa Jepang UNNES mengenai kemampuan, kelebihan dan 

kekurangan mahasiswa dalam memahami tata bahasa Jepang, serta melakukan 

komunikasi secara tertulis. 

 

2) Mahasiswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi mahasiswa 

yang ingin meneliti tentang penelitian sejenis. 

 

3) Pihak Lain 

Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam 

penelitian di bidang pendidikan, sehingga ke depannya dapat memunculkan 

temuan-temuan baru yang berguna untuk memperbaiki dan melengkapi penelitian 

sebelumnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, 

pengesahan, pernyataan, moto dan persembahan, kata pengantar, sari, rangkuman 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, daftar isi dan daftar lampiran. 

Lalu dalam bagian inti skripsi terdapat : 

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II berupa landasan teori penelitian ini, yaitu bahasa Jepang, kemampuan 

berbahasa, kemampuan tata bahasa (bunpo), pembelajaran mata kuliah bunpo chukyu 

zenhan, kemampuan menulis (sakubun), pembelajaran mata kuliah sakubun chukyu 

zenhan, keterkaitan kemampuan bunpo terhadap kemampuan sakubun, dan hipotesis. 

Bab III merupakan metode penelitian yang meliputi variabel, populasi dan 

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan langkah-langkah 

pelaksanaan penelitian. 

Bab IV berisi hasil penelitian, pembahasan dan analisis data. 

Bab V berupa simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi ini terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

berhubungan dengan penulisan skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kemampuan Berbahasa 

Menurut Hoetomo MA (2005 : 531-532) terampil adalah cakap 

dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Kemampuan adalah 

kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau kecakapan yang disyaratkan. 

Dalam pengertian luas, jelas bahwa setiap cara yang digunakan untuk 

mengembangkan manusia, bermutu dan memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan sebagaimana diisyaratkan oleh Suparno, 

(2001 : 27). 

Pembelajaran bahasa Jepang memiliki tujuan yang sama dengan 

bahasa apapun, yaitu mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

Jepang, baik melalui lisan maupun tulisan. Supaya tujuan tersebut tercapai, 

siswa dituntut untuk bisa menguasai keempat kemampuan berbahasa yang 

menurut Sutedi (2009 : 39) dikenal dengan istilah : 

a. Kiku Nouryoku (Kemampuan Menyimak) 

Menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang 

melibatkan indera pendengaran. Selain itu dalam kegiatan 
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menyimak diperlukan konsentrasi yang baik agar bahan 

simakan dapat seluruhnya dipahami. 

Djago Tarigan (1993 : 4) mengemukakan bahwa 

"Menyimak pada hakikatnya adalah mendengarkan dan 

memahami isi bahan simakan." 

 

b. Hanasu Nouryoku (Kemampuan Berbicara) 

Keterampilan berbicara merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa  dalam bentuk lisan. Keterampilan ini 

melatih siswa untuk mengeluarkan ide/pendapat melalui alat 

ucapnya. 

H. G. Tarigan (Resmini, Novi dkk, 2006 : 18) 

mengemukakan bahwa berbicara adalah "Kemampuan 

mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan." 

 

c. Yomu Nouryoku (Kemampuan Membaca) 

Keterampilan membaca merupakan salah satu 

keterampilan reseptif dalam kegiatan berbahasa. Keterampilan 

membaca dapat melatih kecepatan mata dalam membaca 

simbol-simbol grafis, sehingga bahan bacaan dapat dipahami 

isinya. 
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Wilson dan Peters (Resmini, Novi dan Hartati, Tatat, 

2006 : 107) mendefinisikan bahwa “Membaca merupakan suatu 

proses menyusun makna melalui interaksi dinamis diantara 

pengetahuan pembaca yang telah ada, informasi yang 

dinyatakan oleh bahasa tulis dan konteks situasi pembaca.” 

Miles Tinker dan Constance Mc Cullough (Iswara, 

Prana Dwija dan Harjasujana, Ahmad Slamet, 1996 : 2) 

memandang bahwa “Membaca sebagai kegiatan yang meliputi 

pengenalan lambang-lambang tertulis atau lambang percetak 

yang berperan sebagai stimuli untuk mengingat makna yang 

dibangun berdasar pada pengalaman yang lalu dan penyusunan 

makna-makna baru dengan jalan memanipulasi konsep-konsep 

yang telah dimiliki oleh pembaca.” 

 

d. Kaku Nouryoku (Kemampuan Menulis) 

Keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan 

yang bersifat produktif. Keterampilan menulis merupakan suatu 

kegiatan menuangkan ide/gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis 

(simbol grafis) agar dapat dipahami maksud dan isinya oleh 

orang lain, dalam hal ini oleh pembaca. 

Robert Lado (Suriamiharja, Agus dkk, 1996 : 1) 

mengartikan “Menulis adalah menempatkan simbol-simbol 

grafis yang menggambarkan suatu bahasa yang dimengerti oleh 
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seseorang, kemudian dapat dibaca oleh orang lain yang 

memahami bahasa tersebut beserta simbol-simbol grafisnya.” 

Keempat kemampuan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh 

dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga untuk 

mempelajari salah satu keterampilan berbahasa, beberapa keterampilan 

berbahasa lainnya juga akan terlibat.  

 

2.2 Kemampuan Tata Bahasa 

Kemampuan tata bahasa dalam bahasa Jepang dikenal dengan 

istilah Bunpo. Tata bahasa memiliki beberapa definisi pengertian, seperti 

yang di kemukakan oleh (Iwabuchi, 1989 : 3) “Bunpo atau tata bahasa 

sebagai aturan-aturan mengenai bagaimana menggunakan dan menyusun 

kata-kata menjadi sebuah kalimat.” 

Kemudian Menurut Matsumura (1998 : 1211), pengertian tata 

bahasa ada dua, yaitu: 

〔１〕 文（センテンス）の成立、 構成、 単語の構成。運用

などに働く法則。Artinya “tata bahasa adalah aturan-

aturan atau kaidah yang menjelaskan tentang pembentukan 

kalimat.” 

〔２〕 また、その研究。〔２〕文章の作り方、 文章作法、

また、広く表現のしかた、しくみ。Artinya “tata 

bahasa adalah mekanisme atau cara dalam membuat teks, 

dan cara mengungkapkannya dalam arti luas.” 
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Sedangkan menurut Kokusai Kouryu Kikin (2010 : 3), pengertian 

tata bahasa yaitu: 

文法とは、ある言語において、正しい『文』を作る際に

共有されているルールである。Artinya “tata bahasa adalah 

aturan-aturan yang terdapat dalam suatu bahasa tertentu dalam 

pembuatan kalimat yang benar.” 

Begitu pula menurut Tarigan (1990 : 2), tata bahasa (grammar) 

adalah studi mengenai struktur kalimat terutama sekali dengan acuan 

kepada sintaksis dan morfologi, kerap kali disajikan sebagai buku teks atau 

buku pegangan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bunpo 

adalah aturan-aturan dalam membuat kalimat. 

Secara umum tata bahasa Jepang memiliki beberapa karakteristik, 

seperti: 

1) Verb atau kata kerja selalu diletakkan di belakang kalimat. 

2) Bahasa Jepang hanya mempunyai 2 kala, yaitu bentuk sekarang, 

dan bentuk lampau. 

3) Kata benda dan kata kerja tidak terpengaruh oleh gender dan 

jumlah. 

4) Subjek dalam bahasa Jepang sering kali dihilangkan apabila 

konteks kalimatnya sudah jelas. 

Setiap kata kerja dalam bahasa Jepang dapat mengalami perubahan 

dan setiap perubahan tersebut dapat menyebabkan perubahan arti dan pola 

kalimatnya. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

bunpo atau tata bahasa merupakan aspek terpenting dalam mempelajari 

bahasa Jepang. Tanpa menguasai bunpo, maka kita tidak akan bisa 

membuat atau menyusun kalimat dalam bahasa Jepang dengan baik dan 

benar. 

 

2.3 Kemampuan Menulis 

Sakubun dari kanji tsukuru（作る）dan fumi（文）  . Secara 

harfiah atau makna leksikal (dalam kamus) artinya "membuat" dan 

"kalimat". Tapi dalam konteks ini sakubun diartikan sebagai "menulis" 

sesuai dengan kaidah penulisan dalam bahasa Jepang dengan tema apapun. 

Menulis adalah berkomunikasi secara tertulis dengan 

mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan kemauan secara tertulis 

sehingga dapat dimengerti oleh pembaca. Seperti yang dikemukakan oleh 

Matsumoto (2010:2) “ 「書くこと」は、文文字を使った書き手と読

み手のコミュニケーションの手 である。” yang artinya menulis  

adalah sarana atau alat komunikasi antara pembaca dan penulis dengan 

menggunakan huruf. 

Kemudian menurut pendapat Tarigan (2008: 22) bahwa menulis 

adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga 

orang-orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau 

mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Gambar atau lukisan 
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mungkin dapat menyampaikan makna-makna, tetapi tidak 

menggambarkan kesatuan-kesatuan bahasa.  

 

2.4 Pembelajaran Bunpo Chukyu Zenhan 

Pembelajaran tata bahasa di prodi pendidikan bahasa Jepang 

UNNES disebut mata kuliah bunpo. Pada mata kuliah bunpo dibagi 

menjadi beberapa tingkat, yaitu sokyu, sochukyu, chukyu dan enshu. 

Masing-masing tingkat juga dibagi menjadi dua, yaitu zenhan dan kohan.  

Mata kuliah bunpo chukyu zenhan merupakan mata kuliah tata 

bahasa yang diajarkan pada mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang 

UNNES semester IV yang telah mengambil atau lulus mata kuliah bunpo 

sochukyu. Tujuan dari pembelajaran bunpo chukyu zenhan adalah 

mahasiswa dapat menggunakan partikel-partikel dalam bahasa Jepang 

dengan tepat. 

Pada mata kuliah bunpo chukyu zenhan, materi yang di pelajari 

adalah fungsi  partikel, perbedaan penggunaan partikel, perbedaan 

penggunaan bentuk formal dan sopan kepada orang lain. Semua materi 

tersebut,  tercantum dalam buku “20 ポイント ” .  Lalu sistem 

penilaiannya dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Nilai Harian. 

b. Nilai UTS. 

c. Nilai UAS. 
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2.5 Pembelajaran Sakubun Chukyu Zenhan 

Pembelajaran menulis di prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES 

disebut mata kuliah sakubun. Pada mata kuliah sakubun dibagi menjadi 

beberapa tingkat, yaitu sokyu, sochukyu, chukyu dan enshu. Masing-

masing tingkat juga dibagi menjadi dua, yaitu zenhan dan kohan.  

Mata kuliah Sakubun chukyu zenhan merupakan mata kuliah 

menulis yang diajarkan pada mahasiswa prodi pendidikan bahasa Jepang 

UNNES semester IV yang telah mengambil atau lulus mata kuliah 

sakubun sochukyu. Tujuan dari pembelajaran sakubun chukyu zenhan 

adalah mahasiswa dapat mengungkapkan ide-ide atau gagasan-gagasan 

melalui tulisan 

Kemudian pada mata kuliah sakubun chukyu zenhan, mahasiswa 

menggunakan 3 buah buku. Yaitu “Sokyu Dokkai” (mempelajari tentang 

tata cara penggunaan genkouyoushi), “Chukyu E Ikou” (mempelajari 

tentang tata cara membuat sakubun dengan baik dan benar) dan 

“Ryuugakusei No Nihongo” (mempelajari tentang tata cara pembuatan 

sakubun khusus mengungkapkan pendapat atau gagasan dengan baik dan 

benar). 

Dalam pembuatan sakubun tersebut, ada  2 kriteria penilaiannya. 

Seperti  berikut: 

(1) Sebelum ditulis di genkouyoushi 

Dalam sesi ini, yang diniliai ada 4 kriteria. Yaitu : 

a) Bunpo (tata bahasa) 
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b) Goi (kosa kata) 

c) Joshi (kata kerja) 

d) Moji (bentuk tulisan) 

Keempat kriteria tersebut tidak diberikan nilai dan sifatnya hanya 

pengecekan saja. 

(2) Setelah ditulis di genkouyoushi 

Dalam sesi ini, yang dinilai ada 5 kriteria. Yaitu : 

a) Gagasan pokok  

b) Ketersambungan paragraf  

c) Bunpo (tata bahasa)  

d) Goi (kosa kata) 

e) Hyoki (bentuk penulisan)  

Kelima kriteria tersebut memiliki rentang nilai antara 1-10. 

Kemudian semua nilai diakumulasikan, sehingga didapat nilai akhir dari 

satu sakubun.  

Lalu hasil tes kemampuan menulis didapat dari akumulasi nilai 6 

buah karangan yang telah dibuat mahasiswa, dengan pembagian sebagai 

berikut : 

1) Nilai Harian : Sakubun 1 dan 2 

2) Nilai UTS : Sakubun 3 dan 4 

3) Nilai UAS : Sakubun 5 dan 6 
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2.6 Keterkaitan antara Bunpo dan Sakubun, serta hal yang 

perlu diperhatikan dalam membuat Sakubun 

Menurut Dra. Sugihastuti, M.S. dalam buku Bahasa Laporan 

Penelitian (2000 : 29) tata bahasa atau bunpo merupakan salah satu 

komponen terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi 

bahasa Jepang secara lisan maupun tulisan. 

Sementara itu Carol J. Orwig berpendapat, “Menulis merupakan 

keterampilan produktif dalam bentuk tulis”. Menulis lebih rumit daripada 

yang tampak pertama kali. Bahkan, bagi seorang penutur asli suatu bahasa 

pun, menulis acap kali menjadi keterampilan yang paling sulit karena 

menulis tidak hanya melibatkan pelambangan grafis tuturan tetapi 

terstruktur. Menulis merupakan suatu representasi bagian dari kesatuan-

kesatuan ekspresi bahasa. Suatu tulisan dapat menyenangkan untuk dibaca 

apabila rangkaian kata dan kalimat disusun secara kohesi maupun 

koherensi dengan menggunakan kata penghubung dan kata ganti untuk 

membuat kalimat-kalimat sederhana maupun kalimat yang kompleks. 

Dalam menulis juga menghendaki perpaduan antara penguasaan 

berbagai unsur kebahasaan dengan unsur di luar kebahasaan itu sendiri 

yang akan menjadi isi karangan. Sehingga karangan tersusun dengan 

runtut dan padu. Berikut hal-hal yang diperlukan ketika menulis sakubun : 

1. Menggunakan ejaan dengan benar, termasuk tulisan dan ejaan, 

serta tanda baca. 

2. Menggunakan bentuk kata-kata yang benar. 



16 
 

 
 

3. Menaruh dua konsonan kata dalam susunan kata yang benar. 

4. Menggunakan kosa kata dengan benar. 

5. Menggunakan gaya bahasa sesuai dengan tema yang ditulis. 

6. Membuat konstituen utama kalimat, seperti subjek, kata kerja, 

dan objek, jelas kepada pembaca. 

7. Membuat perbedaaan antara gagasan utama yang mendukung 

ide atau informasi. 

8. Membuat teks koheren, sehingga orang lain dapat mengikuti 

perkembangan ide-ide. 

9. Menyesuaikan latar belakang pengetahuan para penonton pada 

subjek cerita dan membuat jelas apa yang dianggap mereka 

tidak tahu. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan tata bahasa (bunpo) berhubungan erat dengan kemampuan 

menulis (sakubun). 

 

2.7 Hipotesis 

Menurut kerangka pikir di atas maka hipotesis yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini berupa hipotesis kerja (Ha) yaitu ada pengaruh antara 

kemampuan bunpo dengan kemampuan sakubun. Kemudian untuk 

menguji hipotesis tersebut diperlukan hipotesis nol (Ho) yaitu tidak ada 

pengaruh antara kemampuan bunpo dengan kemampuan sakubun.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan 

metode deskriptif. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2006 : 12) yang 

mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak 

dituntut menguakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data 

tersebut, serta penampilan hasilnya. 

 

3.2 Variabel 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009 : 60). Jadi 

yang dimaksud dengan variabel penelitian dalam penelitian ini adalah segala sesuatu 

sebagai objek penelitian yang ditetapkan dan dipelajari sehingga memperoleh 

informasi untuk menarik kesimpulan. Sugiyono (2009 : 61) menyampaikan bahwa 

variabel penelitian dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 
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a. Variabel bebas (independen variable) 

Variabel bebas, merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas (X) pada penelitian ini adalah kemampuan bunpo. 

 

b. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat (Y) pada 

penelitian ini adalah kemampuan sakubun. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Arikunto (2006 : 130) populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa prodi 

pendidikan bahasa Jepang UNNES.  

 

b. Sampel 

Sampel yang digunakan adalah mahasiswa semester IV angkatan 2012 

prodi pendidikan bahasa Jepang UNNES yang mengambil mata kuliah bunpo 

chukyu zenhan dan sakubun chukyu zenhan karena sebagian mahasiswa angkatan 

2012 ada yang tidak mengambil mata kuliah bunpo chukyu zenhan. Sehingga, 

teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive. Menurut Sugiyono 

(2003 : 74-78) teknik purposive berarti penarikan sampel dengan kriteria tertentu. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian ini, menggunakan metode dokumentasi. 

Menurut Arikunto (2006 : 158) “Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan 

data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

notulen, rapot, agenda dan sebagainya.”  Sedangkan, data yang dikumpulkan oleh 

peneliti berupa : 

(a) Daftar nama mahasiswa semester IV angkatan 2012 prodi pendidikan bahasa 

Jepang UNNES yang mengambil mata kuliah bunpo chukyu zenhan dan 

sakubun chukyu zenhan, sesuai yang tercantum pada sampel. 

(b) Daftar nilai masing-masing mata kuliah, yaitu mata kuliah bunpo chukyu 

zenhan dan mata kuliah sakubun chukyu zenhan. Berikut tabel daftar nilai 

masing-masing mata kuliah : 

 Daftar nilai mata kuliah bunpo chukyu zenhan dan sakubun 

chukyu zenhan 

NO. NAMA 

BUNPO 

CHUKYU 

ZENHAN 

SAKUBUN  

CHUKYU 

ZENHAN 

1. 
YA 51 73 

2. 
NA 51 71 

3. 
RB 51 68 

4. 
IF 51 67 

5. 
WP 51 66 

6. 
KH 51 75 

7. 
VL 52 77 

8. 
KW 54 68 

9. 
FT 56 70 



20 
 

 
 

10. 
AR 56 63 

11. 
AE 58 67 

12. 
ML 58 72 

13. 
EW 59 74 

14. 
DF 60 77 

15. 
MR 60 71 

16. 
DF 60 73 

17. 
AD 60 72 

18. 
AW 61 67 

19. 
NL 61 66 

20. 
KA 62 81 

21. 
LP 62 82 

22. 
LL 63 71 

23. 
DR 63 75 

24. 
IA 63 69 

25. 
RB 63 61 

26. 
MF 65 81 

27. 
AK 66 71 

28. 
SM 66 61 

29. 
RA 66 68 

30. 
RH 66 81 

31. 
AN 66 83 

32. 
MA 67 80 

33. 
BI 70 65 

34. 
SW 70 66 

35. 
NN 71 67 
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36. 
AD 72 68 

37. 
FJ 74 86 

38. 
NZ 74 81 

39. 
MT 75 78 

40. 
SY 77 84 

41. 
EW 77 75 

42. 
AI 77 83 

43. 
AG 78 86 

44. 
TA 79 71 

45. 
DN 82 80 

46. 
UN 84 78 

47. 
DP 84 74 

48. 
IE 85 81 

49. 
FH 86 87 

50. 
LN 87 71 

51. 
SA 89 86 

52. 
RP 92 86 

53. 
VK 92 81 

54. 
MN 93 86 

55. 
NR 94 71 

56. 
WI 94 86 

57. 
AD 94 81 

58. 
GA 95 81 

59. 
HI 95 86 
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3.5 Metode Analisis Data 

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis “Pengaruh Kemampuan Bunpo 

Terhadap Kemampuan Sakubun Pada Mahasiswa Semester IV Angkatan 2012 Prodi 

Pendidikan Bahasa Jepang UNNES” digunakan rumus : 

 

a. Product Moment Pearson 

    
             

           
 
           

 
 

 

Keterangan : 

rxy: product moment 

N : jumlah data 

X : variabel terikat 

Y : variabel bebas 

 

b. Koefisien Determinasi 

 KD =   X100% 

 

c. Regresi Linear 

Y = α+bx 

 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian 

Supaya penelitian ini berjalan dengan lancar, maka diperlukan langkah-

langkah penelitian sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan sample penelitian, seperti 

daftar nama dan jumlah sampel di masing-masing rombel. 
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b. Mengumpulkan data yang akan dianalisis, yaitu daftar nilai akhir mata 

kuliah bunpo chukyu zenhan dan sakubun chukyu zenhan. 

c. Menganalisa data yang sudah terkumpul. 

d. Menyimpulkan hasil analisis data. 

e. Menjabarkan simpulan hasil analisis secara keseluruhan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa antara 

kemampuan bunpo chukyu zenhan dengan kemampuan sakubun chukyu 

zenhan pada mahasiswa semester IV angkatan tahun 2012 prodi pendidikan 

bahasa Jepang UNNES saling berkorelasi, tetapi pengaruh kemampuan 

bunpo chukyu zenhan terhadap kemampuan sakubun chukyu zenhan kecil . 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka penulis 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa, sebaiknya lebih sering menggunakan bunpo yang 

telah dipelajari karena penggunaan bunpo juga diterapkan dalam 

mata kuliah bahasa Jepang yang lainnya, seperti dokkai, sakubun, 

chokai dan kaiwa. 

2. Bagi pengajar, sebaiknya sering melakukan koordinasi tentang 

materi yang akan diajarkan supaya materi antar mata kuliah saling 
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berpengaruh satu sama lain karena pengaruh kemampuan bunpo 

terhadap kemampuan sakubun masih kecil. 

3. Bagi calon peneliti yang ingin meneliti penelitian sejenis, 

sebaiknya meneliti tentang penyebab dari pengaruh kemampuan 

bunpo terhadap kemampuan sakubun yang memiliki pengaruh kecil 

karena dalam penelitian ini  hal tersebut belum diungkapkan. 
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TABEL 1 

 

Konversi Nilai Angka ke Nilai Huruf UNNES 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Predikat 

86 – 100 A 4,00 Baik sekali 

81 – 85 AB 3,50 Lebih dari baik 

71 – 80 B 3,00 Baik 

66 – 70 BC 2,50 Lebih dari cukup 

61 – 65 C 2,00 Cukup 

56 – 60 CD 1,50 Kurang dari cukup 

51 – 55 D 1,00 Kurang 

    E 0,00 Gagal (tidak lulus) 
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TABEL 2 

 

r Product-Moment 

 

N r N r N r N r N r N r 

1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 

2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 

3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 

4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 

5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 

6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 

7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 

8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 

9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 

10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 

11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134 

12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134 

13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 

14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 

15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133 

16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 

17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 

18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 
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19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 

20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 

21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 

22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 

23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 

24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 

25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13 

26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13 

27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13 

28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129 

29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129 

30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 

31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 

32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 

33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 

34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 

35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 

36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 

37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 

38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 

39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 

40 0.304 80 0.217 120 0.178 160 0.154 200 0.138 240 0.126 
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TABEL 3 

 

Interpretasi Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubugan 

0, 00 – 0, 199 Sangat rendah 

0, 20 – 0, 399 Rendah 

0, 40 – 0, 599 Cukup 

0, 60 – 0, 799 Kuat 

0, 80 – 1,000 Sangat kuat 
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