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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

evaluatif, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

yang menggunakan model evaluasi CIPP (context, input, 

process dan product). Model CIPP digunakan untuk 

mengevaluasi keterlaksanaan program Bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar selama ini dalam PBM di 

SMP Negeri Hera dan SMP Sagrado Coração de Jesus 

(Sacrojes) tahun 2016.  

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sequential exploratory oleh 

McMillan. Desain penelitian ini dilakukan dengan 

pengumpulan dan analisis data kualitatif yang 

dilanjutkan dengan data kuantitatifnya. Data kualitatif 

diperoleh melalui metode kualitatif. Proses 

penggabungan data kuantitatif dengan data kualitatif 

ini cenderung harus berdasarkan pada semua hasil 

yang telah diperoleh sebelumnya yaitu pada tahap yang 

pertama. Yang menjadi prioritas utama pada tahap ini 

lebih menekankan pada hasil pengumpulan data pada 

tahap pertama.  

Data kualitatif diperoleh melalui metode 

wawancara dengan narasumber yaitu pengawas 

sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru 
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mata pelajaran, kepala perpustakaan dan siswa SMP 

Hera dan SMP Sacrojes. Metode kualitatif ini digunakan 

untuk mendapatkan data context, input, process dan 

product program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM di SMP Hera dan SMP Sacrojes. 

Metode kualitatif digunakan juga untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapai oleh guru dan siswa 

dalam menjalankan program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas pada SMP Hera dan SMP Sacrojes 

seperti berikut.  
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yang digunakan dalam metode kuantitatif adalah 

angket. 

3.2. Lokasi, Subyek dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes tahun 2016 di Kecamatan Cristo Rei, 

Kabupaten Díli Timor-Leste. Kedua SMP tersebut telah 

melaksanakan program bahasa Portugis sebagai 

bahasa pengantar dalam PBM sejak tahun 2001. Oleh 

karena itu penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui apakah guru dan siswa sudah 

mengimplementasi program bahasa Portugis sesuai 

dengan Resolusi Kementerian Pendidikan No. 3 tahun 

2007 dan UU No. 14 tahun 2008. Kedua SMP tersebut 

dipilih dengan pertimbangan mudah dijangkau dengan 

transportasi publik.  

3.2.2. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini digunakan sebagai 

informan kunci untuk penelitian kualitatif. Informan 

kunci untuk penelitian kualitatif terdiri dari Pengawas 

Sekolah, 2 orang Kepala Sekolah, 2 orang Wakil Kepala 

Sekolah, 6 orang Guru Bidang Studi, 2 orang Kepala 

Perpustakaan dan 7 orang Siswa. Semuanya dipilih 

untuk dijadikan sebagai informan kunci karena 

kebanyakan dari mereka adalah pihak yang 

bertanggung jawab sehingga dapat dipercaya untuk 
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memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. 

3.2.3. Populasi dan Penentuan Sampel 

Untuk metode kuantitatif diperlukan adanya 

populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari guru dan siswa di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes. Guru dari kedua SMP ini sebanyak 44 orang. 

Mengingat jumlahnya sedikit maka semua guru dapat 

dijadikan sebagai sampel guru dalam penelitian ini. 

Sedangkan populasi siswa di SMP Hera dan SMP 

Sacrojes sebanyak 1119 orang siswa maka untuk 

menentukan jumlah sampel peneliti menggunakan 

rumus Slovin dengan tingkat kesalahannya 5 %. 

Penggunaan rumus ini adalah : 𝑛 =
𝑁

1+𝑁 𝑒2; di mana 

n adalah jumlah sampel, N adalah jumlah populasi dan 

e adalah tingkat toleransi kesalahan (error tolerance). 

Berdasarkan pada rumus ini maka jumlah sampel 

penelitian ini dapat ditentukan seperti berikut ini.  

𝑛 =
𝑁

1+𝑁 𝑒2  =
1119

1+1119 𝑋 0.052 = 294,6675;  dibulatkan menjadi =

295. 

Maka jumlah sampel dari siswa SMP Negeri Hera 

dan siswa SMP Sacrojes sebanyak 295 orang yang 

dapat dilihat seperti dalam tabel berikut ini.  
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Tabel 3.1. Penentuan Sampel 

Sekolah Persentase 
Ukura Sampel 

Slovin Pembulatan 

SMP Hera 44 44 % X 295 = 129,80 130 

SMP K 56 56 % X 295 = 165,20 165 

Jumlah  100   295 

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sequential exploratory untuk pengumpulan data 

dilakukan secara berurutan dalam pengumpulan 

datanya. Data yang diambil baik data kualitatif 

maupun data kuantitatif akan saling menunjang satu 

sama lain. Dalam penelitian ini pengumpulan datanya 

menggunakan teknik: 

3.3.1. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

fenomena di lapangan dan mencatat secara sistematis 

gejala-gejala yang diselidiki (Narbuko, dkk. 2005: 70). 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap 

sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indera. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan dan 

pengecapan.  

Pada tahap ini peneliti secara langsung 

mengobservasi ke lapangan dengan menggunakan 
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observasi terbuka yaitu peneliti mengamati langsung 

guru pada waktu PBM sedang berlangsung dan siswa 

dalam mengikuti pembelajaran dengan menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM 

di kelas. Dengan menggunakan pedoman ini, peneliti 

dapat melakukan pencatatan mengenai berbagai hal 

yang terjadi selama proses belajar mengajar 

berlangsung di kelas. Kemudian peneliti melakukan 

interpretasi terhadap hasil pengamatan tersebut. 

3.3.2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan di mana 

peneliti dan informan kunci langsung bertatap muka 

sambil bertanya dan mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan 

(Narbuko, dkk. 2005: 83). Interview yang sering juga 

disebut dengan istilah wawancara atau keusioner lisan, 

adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) dengan terwawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). 

Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai 

keadaan seseorang. Secara fisik Interviu dibedakan 

atas interviu terstruktur, interviu semi terstruktur dan 

interviu tidak terstruktur (Arikunto, 2006 : 155). 

Menurut Denzin dan Lincoln (2009:163) ada lagi yang 

namanya wawancara kelompok yang biasanya berupa 
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pemberian beberapa pertanyaan sistematik kepada 

beberapa individu sebagai kelompok secara serempak. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara 

terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara 

dilakukan pada Inspektur Sekolah, Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Guru Bidang Studi, Kepala 

Perpustakaan dan Siswa. 

3.3.3. Studi Dokumen 

Studi dokumenter merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis maupun dokumen tak tertulis seperti gambar 

dan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih 

sesuai dengan kajian penelitian (Sukmdinata, S,N, 

2007: 221-222). Dalam penelitian ini dokumen-

dokumen yang digunakan adalah dokumen undang-

undang pendidikan, dokumen dari Kementrian 

Pendidikan serta dokumen dari guru dan kepala 

sekolah tentang proses implementasi bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam proses 

belajar mengajar di sekolah yaitu berupa hasil belajar 

siswa yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan 

kontribusi guru dan siswa pada perkembangan 

penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM. 
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3.3.4. Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan 

serangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah 

atau bidang yang akan diteliti (Narbuko, dkk. 2005: 

76). Menurut Suharsimi Arikunto (2006:18) kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui. Dari pernyataan di atas disimpulkn bahwa 

kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan tertulis yang 

diberikan kepada sekelompok orang mengenai suatu 

masalah sehingga mendapatkan informasi tentang 

masalah tersebut. Kuesioner atau angket dalam 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai implementasi program penggunaan kembali 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar pendidikan 

oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar di 

kelas.  

 3.4. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian yang digunakan adalah 

lembar observasi, lembar wawancara, lembar 

kuesioner, dokumen dan Handphone. Handphone ini  

berfungsi untuk: memotret, merekam video, merekam 

suara. Tetapi instrumen utama dalam penelitian ini 

adalah peneliti sendiri yang dibantu dan didukung oleh 

instrumen lainnya. Untuk metode kualitatif, peneliti 
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menggunakan instrumen lembar wawancara dan 

lembar observasi. (1) Lembar wawancara digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

yaitu menemukan informasi mengenai bagaimanakah 

Context program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar dalam PBM di SMP Hera dan SMP Sagrado 

Coração de Jesus, bagaimanakah Input program bahasa 

Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP 

Hera dan SMP Sarojes, bagaimanakah Process 

implementasi program bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar di SMP Hera dan SMP Sacrojes dan 

bagaimanakah Product program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar dalam PBM di SMP Hera dan 

SMP Sacrojes. (2) Lembar Observasi digunakan untuk 

melihat apakah guru dalam menyampaikan materi di 

kelas sudah menggunakan bahasa Portugis. (3) Lembar 

angket juga digunakan untuk mengukur seberapa 

besar guru dan siswa yang menggunakan bahasa 

Portugis dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  

Pada metode kuantitatif, instrumen yang 

digunakan adalah lembar angket. Lembar angket ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang guru dan 

siswa yang sudah menggunakan bahasa Portugis dalam 

kegiatan belajar mengajar. Lembar angket ini diberikan 

kepada guru dan siswa. Dalam lembar angket yang 

diberikan kepada guru, berisikan pernyataan-
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pernyataan yang berhubungan dengan pengalaman 

belajar bahasa Portugis dan pengalaman menggunakan 

bahasa Portugis. Lembar angket ini dipilih karena 

memudahkan untuk mendapatkan data, dalam waktu 

yang singkat dan responden dalam jumlah yang 

banyak. Dengan menggunakan lembar angket yang 

diberikan kepada siswa agar terhindar dari subjektif 

guru.  

3.5. Analisis Data 

3.5.1. Analisis Data Kualitatif 

Analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian 

ini digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif. Menurut Miles dan 

Huberman, data kualitatif diperoleh dari pengumpulan 

data, reduksi data, display data dan data membuat 

kesimpulan (Sugiyono, 2011: 334).  

Reduksi data adalah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangusng, bahkan sebelum data benar-benar 

terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka 

penelitian, permasalahan studi dan pendekatan 

pengumpulan data yang dipilih peneliti. Mereduksi data 

dengan cara seleksi ketat atas data, ringkasan atau 
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uraian data singkat dan menggolongkan dalam pola 

yang lebih luas. Analsis data kualitatif dilaksanakan 

dengan cara triangulasi yaitu triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangualsi sumber yaitu 

membandingkan kebenaran suatu fenomena dengan 

yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Sedangkan 

triangulasi teknik yaitu mencari data yang sama 

dengan teknik yang berbeda, yaitu antara observasi, 

wawancara, dokumentasi atau angket. Triangulasi ini 

dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai implementasi program bahasa Portugis 

sebagai bahasa pengantar pendidikan dalam proses 

belajar mengajar di SMP Hera dan SMPK Sacrojes.  

Setelah menganalisis data kemudian dilanjutkan 

dengan keabsahan data kualitatif yaitu dengan cara 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber dalam 

penelitian ini adalah dengan membandingkan informasi 

dari informan kunci yang satu dengan informan kunci 

yang lain. Setelah menganalisis data kemudian 

dilanjutkan dengan keabsahan data kualitatif yaitu 

dengan cara triangulasi metode yaitu untuk mendapat 

informasi tentang fenomena yang sama tetapi 

menggunakan metode yang berbeda.  

3.5.2. Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan berapa besar guru dan siswa yang 
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sudah menggunakan bahasa Portugis dalam proses 

belajar mengajar dan berapa besar yang belum 

menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa 

pengantar pendidikan. Analisis kuantitatif tidak 

dimaksudkan untuk melakukan generalisasi ataupun 

untuk mengukur korelasi regresi. 

3.6. Teknik Validasi Data 

3.6.1. Validasi Data Kualitatif 

Untuk mengecek keabsahan data peneliti 

memakai triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara 

membandingkan kebenaran suatu fenomena yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda. 

2. Triangulasi teknik, yaitu dengan cara mencari data 

lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh 

dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian 

hasil yang diperoleh dengan menggunakan teknik 

ini dibandingkan kemudian disimpulkan untuk 

memperoleh data yang bisa dipercaya. 

Penulis menggunakan dua teknik tersebut di atas 

untuk mengetahui persepsi yang sama maupun yang 

berbeda dari pihak Inspektur Sekolah, Kepala Sekolah, 

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, Guru 

Mata Pelajaran dan Siswa tentang data yang diperoleh 



59 
 

penulis melalui observasi, wawancara, dokumentasi 

dan angket. 

3.6.2. Validasi Data Kuantitatif 

Validasi data kuantitatif ini menggunakan 

program SPSS statistik 20. Penggunaan data kuantitatif 

ini dimaksudkan hanya untuk mendeskripsikan tingkat 

persentase guru maupun siswa dalam menggunakan 

bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar dalam PBM. 

Penggunaan metode kuantitatif tidak digunakan untuk 

membuat generalisasi atau untuk mengukur korelasi 

dan regresi. 

Untuk menguji validasi data kuantitatif 

digunakan software SPSS 20 dengan skor signifikannya 

0.01 ke atas sedangkan kurang dari 0.01 dikatakan 

datanya tidak valid. Hasil uji validitasnya dapat dilihat 

seperti pada table berikut ini. 

a. Item untuk guru. 

Ada 12 item yang digunakan sebagai kuesioner untuk diisi 

oleh para guru SMP Hera dan SMP Sacrojes. Untuk menguji 

validasi semua item itu peneliti menggunakan software SPSS 20. 

Hasil uji validitas data dapat dilihat pada table sebagai berikut. 

Table 3.2. Item untuk guru 

Correlations 

Jenis kelamin 

Pearson Correlation 1 -.112 -.417 -.350 -.187 

-

.533* 

-.154 -.217 -.149 .316 .040 -.316 

Sig. (2-tailed) 

 

.659 .085 .154 .458 .023 .543 .387 .555 .201 .876 .201 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Umur 

Pearson Correlation -.112 1 .041 .178 

-

.701*

* 

-.331 -.275 -.121 .000 .177 .088 .088 

Sig. (2-tailed) .659 

 

.873 .479 .001 .180 .270 .632 1.000 .483 .727 .727 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Jenjang 

pendidikan apa 

yang bapak/ibu 

raih? 

Pearson Correlation -.417 .041 1 .266 -.057 .000 .089 -.157 .216 -.115 -.229 .287 

Sig. (2-tailed) .085 .873 

 

.286 .823 1.000 .725 .533 .389 .650 .360 .249 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Jenjang 

pendidikan 

bapak/ibu ini 

diperoleh di 

negara mana? 

Pearson Correlation -.350 .178 .266 1 -.192 .085 .069 -.017 .024 .252 -.252 

.655*

* 

Sig. (2-tailed) .154 .479 .286 

 

.445 .738 .787 .946 .925 .313 .313 .003 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Sebagai guru, 

selama ini sudah 

berapa kali 

bapak/ibu 

mengikuti 

kursus? 

Pearson Correlation -.187 

-

.701*

* 

-.057 -.192 1 

.728*

* 

.615*

* 

.288 -.395 -.419 -.010 -.095 

Sig. (2-tailed) .458 .001 .823 .445 

 

.001 .007 .247 .104 .083 .970 .707 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Kursus intensif 

bahasa Portugis 

ini sudah 

mencapai tingkat 

apa? 

Pearson Correlation 

-

.533* 

-.331 .000 .085 

.728*

* 

1 

.600*

* 

.289 -.397 

-

.468* 

.000 .140 

Sig. (2-tailed) .023 .180 1.000 .738 .001 

 

.008 .245 .102 .050 1.000 .578 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Kursus intensif 

yang bapak/ibu 

ikuti ini berapa 

lama setiap 

tahun? 

Pearson Correlation -.154 -.275 .089 .069 

.615*

* 

.600*

* 

1 -.167 

-

.595*

* 

-.389 .194 -.097 

Sig. (2-tailed) .543 .270 .725 .787 .007 .008 

 

.509 .009 .111 .440 .701 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Apakah 

bapak/ibu suka 

belajar bahasa 

Portugis? 

Pearson Correlation -.217 -.121 -.157 -.017 .288 .289 -.167 1 .081 -.171 -.086 -.086 

Sig. (2-tailed) .387 .632 .533 .946 .247 .245 .509 

 

.750 .496 .735 .735 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Bahasa apa yang 

bapak/ibu pakai 

dalam 

menyiapkan 

pelajaran? 

Pearson Correlation -.149 .000 .216 .024 -.395 -.397 

-

.595*

* 

.081 1 .236 .118 .118 

Sig. (2-tailed) .555 1.000 .389 .925 .104 .102 .009 .750 

 

.346 .641 .641 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Bahasa apa yang 

bapak/ibu pakai 

untuk 

menjelaskan 

pelajaran? 

Pearson Correlation .316 .177 -.115 .252 -.419 

-

.468* 

-.389 -.171 .236 1 .125 .125 

Sig. (2-tailed) .201 .483 .650 .313 .083 .050 .111 .496 .346 

 

.621 .621 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Bahasa apa yang 

bapak/ibu pakai 

untuk 

berkomunikasi 

setiap hari di 

sekola? 

Pearson Correlation .040 .088 -.229 -.252 -.010 .000 .194 -.086 .118 .125 1 -.125 

Sig. (2-tailed) .876 .727 .360 .313 .970 1.000 .440 .735 .641 .621 

 

.621 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Bahasa apa yang 

bapak/ibu pakai 

dalam rapat 

resmi sekolah? 

Pearson Correlation -.316 .088 .287 

.655*

* 

-.095 .140 -.097 -.086 .118 .125 -.125 1 

Sig. (2-tailed) .201 .727 .249 .003 .707 .578 .701 .735 .641 .621 .621 

 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Untuk mempermudah kita dalam membaca item yang valid 

dan tidak valid maka semua item diberi warna. Item yang berwarna 

kuning adalah item yamg valid sedangkan yang berwarna merah 

adalah item yang tidak valid. Dengan memperhatikan kolom terakhir 

di atas dapat simpulkan bahwa semua item untuk guru adalah valid 

karena skornya lebih besar atau sama dengan 0.01 kecuali item No. 

4 dan No. 12 tidak valid karena skornya 0.03 dan kosong. 

b. Item untuk siswa 

Ada 10 item yang digunakan sebagai kuesioner untuk diisi 

oleh para siswa SMP Hera dan SMP Sacrojes. Untuk menguji 
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validasi semua item itu digunakan software SPSS 20. Hasil uji 

validitas data dapat dilihat pada table sebagai berikut. 

Correlations 

Jenis kelamin 

Pearson Correlation 1 

.272*

* 

-.048 .024 -.101 .038 -.086 -.086 .050 .025 

Sig. (2-tailed) 

 

.002 .586 .788 .254 .665 .328 .329 .570 .782 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Sudah berapa lama anda belajar 

bahasa Portugis? 

Pearson Correlation .272** 1 -.133 .072 -.039 -.104 .172* -.086 -.141 .120 

Sig. (2-tailed) .002 

 

.131 .416 .659 .241 .050 .329 .109 .174 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Apakah anda suka belajar bahasa 

Portugis? 

Pearson Correlation -.048 -.133 1 .135 .080 -.049 .038 .071 .066 -.008 

Sig. (2-tailed) .586 .131 

 

.124 .366 .583 .666 .419 .458 .925 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Sebeleum belajar bahasa Portugis 

di sekolah, apakah anda sudah 

belajar bahasa Portugis dengan 

keluarga di rumah? 

Pearson Correlation .024 .072 .135 1 .205* -.123 -.122 .156 .179* .047 

Sig. (2-tailed) .788 .416 .124 

 

.019 .162 .167 .076 .041 .594 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Apa yang anda rasakan ketika anda 

belajar bahasa Portugis? 

Pearson Correlation -.101 -.039 .080 .205* 1 .092 .026 -.028 .082 .095 

Sig. (2-tailed) .254 .659 .366 .019 

 

.295 .770 .755 .355 .285 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Apakah bahasa Portugis itu baik 

bagi masa depan anda? 

Pearson Correlation .038 -.104 -.049 -.123 .092 1 .127 -.051 .098 -.064 

Sig. (2-tailed) .665 .241 .583 .162 .295 

 

.151 .563 .265 .472 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Bahasa apa yang dipakai oleh guru 

untuk menyiapkan pelajaran? 

Pearson Correlation -.086 .172* .038 -.122 .026 .127 1 .112 -.141 .217* 

Sig. (2-tailed) .328 .050 .666 .167 .770 .151 

 

.204 .109 .013 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Bahasa apa yang digunakan oleh 

para guru untuk menjelaskan 

pelajaran? 

Pearson Correlation -.086 -.086 .071 .156 -.028 -.051 .112 1 -.085 .219* 

Sig. (2-tailed) .329 .329 .419 .076 .755 .563 .204 

 

.334 .012 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Apakah anda selalu mengerti 

apabila guru mengajar dalam 

bahasa Portugis? 

Pearson Correlation .050 -.141 .066 .179* .082 .098 -.141 -.085 1 .133 

Sig. (2-tailed) .570 .109 .458 .041 .355 .265 .109 .334 

 

.131 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

Bahasa apa yang anda pakai untuk Pearson Correlation .025 .120 -.008 .047 .095 -.064 .217* .219* .133 1 
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berkomunikasi di sekolah setiap 

hari? 

Sig. (2-tailed) .782 .174 .925 .594 .285 .472 .013 .012 .131 

 

N 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Dengan memperhatikan kolom terakhir table di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak semua item untuk siswa adalah valid 

karena masih ada item yang skornya lebih kecil dari 0.01 yaitu item 

No. 12 yang skornya adalah kosong. 

Semua item dalam kedua tabel di atas digunakan untuk 

menentukan persentase guru dan siswa SMP Hera dan SMP Sacrojes 

dalam menggunakan bahasa Portugis sebagai bahasa pengantar 

dalam PBM dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.  
 


