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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan 

dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai 

upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh 

fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk 

mewujudkan kebenaran (Mardalis, 2009:24).  

 Sutedi (2011:16) juga memberikan pengertian bahwa penelitian dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan berdasarkan pada langkah 

kerja ilmiah secara teratur, sistematis, dan logis dalam upaya mengkaji, 

memahami, dan menemukan jawaban dari suatu masalah. Dengan demikian, 

penelitian pendidikan merupakan upaya untuk memahami permasalahan 

pendidikan serta hal-hal yang lain berhubungan dengannya, melalui 

pengumpulan berbagai bukti akurat, dilakukan secara sistematis berdasarkan 

metode ilmiah, sehingga diperoleh suatu jawaban untuk memecahkan 

masalah tersebut.  

 Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi 

saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah 

secara aktual (Sutedi, 2011 : 58). Sifat penelitian deskriptif yaitu menjabarkan, 

memotret segala permasalahan yang dijadikan pusat perhatian peneliti , 

kemudian dibeberkan apa adanya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat 

kaitan antara variabel-variabel yang ada (Mardalis, 2009 : 26).  



 

 
Agung Cahyadi, 2015 
Analisis kemampuan mahasiswa dalam menggunakan partikel WO  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 
 
 

Sesuai dengan pengertian para ahli tersebut, penelitian ini bertujuan 

untuk menggambarkan dan menjabarkan fenomena yang terjadi secara apa 

adanya sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan pada saat proses penelitian.  

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena 

didalamnya terdapat data berupa angka-angka. Sutedi (2011  : 23) 

menyatakan bahwa  :  

 Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka-

angka yang diolah dengan menggunakan metode statistik. Dasar 

penelitian kuantitatif adalah filosofi positivisme yang menekankan bahwa 

setiap fenomena bersifat tetap, berdimensi tunggal, dan fragmental, 

sehingga dianggap tidak akan mengalami perubahan ketika penelitian 

sedang berlangsung. Oleh karena itu, dapat disusun suaut rancangan 

penelitian yang pasti dan tidak mengalami perubahan selama penelitian 

berlangsung. Posisi peneliti terlepas dari objek yang diteliti, penggunaan 

alat statistik sebagai alat ukur yang digunakan untuk lebih menjaga 

keobjektifannya.  

 

B. Sumber Data  

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber pada : 

1. Populasi  

 Populasi atau universe adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik 

berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi (Arifin 

2011 : 215). Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Departemen 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. 

2. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili untuk 

dijadikan sumber data (Sutedi, 2011 : 179). Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Pendidikan Indonesia tingkat III tahun ajaran 2014/2015. Peneliti 

mengambil sampel sebanyak 30 orang. Sampel tersebut dipilih karena 

materi kuliah mengenai tata bahasa yang mempelajari partikel, 

khususnya partikel wo (を) telah dipelajari mulai dari awal semester 
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hingga akhir tingkat dua, sehingga peneliti beranggapan bahwa 

mahasiswa telah menguasai materi partikel, terutama partikel wo (を). 

 

 

 

C. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

atau menyediakan berbagai data yang digunakan dalam kegiatan penelitian 

(Sutedi, 2011 : 155). Dalam penelitian pendidikan, instrumen penelitian 

secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang berbentuk 

tes dan non tes (Sutedi, 2011 : 155). Instrumen penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tes 

 Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan atau bakat yang dimiliki 

individu atau kelompok. (Arikunto, 2010 : 193). Tes yang digunakan 

adalah tes tertulis yang memuat soal-soal mengenai partikel wo (を). Tes 

ini bertujuan untuk meneliti kemampuan mahasiswa dalam memahami 

penggunaan partikel wo (を). Tes tertulis ini dibagi menjadi tiga macam, 

yaitu :  

a. Tes bagian I, bentuk tes soal isian, mahasiswa harus menentukkan 

letak partikel wo (を) pada bagian kalimat yang kosong dengan cara 

melingkari angka yang sesuai dengan posisi/letak partikel wo (を) 

pada kalimat tersebut secara tepat, tes ini bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menggunakan partikel wo 

(を).  

b. Tes bagian II, bentuk tes benar atau salah, mahasiswa harus 

menentukan menentukan kalimat mana yang benar atau salah dengan 
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cara memberikan  jawaban maru (O) atau batsu (X) pada soal. Tes 

ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman mahasiswa 

mengenai penggunaan dan fungsi partikel wo (を)  dalam kalimat. 

c. Tes bagian III, bentuk membuat kalimat, mahasiswa harus membuat 

kalimat yang sesuai dengan fungsi-fungsi partikel wo (を) , tes ini 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam membuat 

kalimat yang sesuai dengan masing-masing fungsi partikel wo (を). 

Berikut ini adalah kisi-kisi pada instrumen soal tes,  

 

Tabel 3.1  

Tabel Kisi-Kisi Instrumen Tes 

No. Indikator Tes Nomor soal  

1.  Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa 

terhadap penggunaan partikel wo (を) 

 

 

1. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

objek langsung dari verba transitif  

Bagian I : 1, 8,  

Bagian II: 7,  

2. Partikel wo (を) yang menunjukkan 

profesi/jabatan/pekerjaan 

Bagian I : 4 

Bagian II : 10 

3. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

objek dari verba pasif 

Bagian I : 2, 19 

Bagian II : 13,  

4. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

objek pada kalimat kausatif yang berarti 

menyuruh, membuat menjadi 

Bagian I : 7, 11, 17 

Bagian II : 4, 6, 17 

5. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

objek/tempat/lokasi yang ditinggalkan 

yang berarti keluar 

Bagian I :  3, 5, 12 

Bagian II : 3, 18 
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6. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

penyebab dari emosi/perasaan hati 

manusia 

Bagian I : 20 

Bagian II : 8, 11 

7. Partikel wo (を) yang menunjukkan titik 

tolak (lokasi/tempat) ketika berbelok 

menuju suatu arah  

Bagian I : 10, 15 

 

8. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

objek dari keinginan atau kehendak  

Bagian II : 14 

9. Partikel wo (を)  yang menunjukkan 

objek/tempat/lokasi yang dilewati atau 

dilintasi dalam suatu perjalanan atau 

suatu aktivitas yang berupa perpindahan 

Bagian I : 6, 13, 

14,  

Bagian II : 1, 2, 5,  

 

10. Partikel wo (を)  yang  menunjukkan 

waktu/ periode/ masa yang  

digunakan/dihabiskan oleh suatu aktivitas 

 

Bagian I : 16 

Bagian II : 12 

 

 

 11. Partikel lain yang dapat menggantikan 

partikel wo (を)  : ga (が) 

Bagian II : 16 

2.  Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam membuat kalimat yang sesuai dengan 

fungsi-fungsi partikel wo (を) 

Bagian III :  1 - 10 

 

 Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini telah 

mendapatkan uji kelayakan tes dalam bentuk expert judgement dari dosen 

ahli diluar dosen pembimbing.  
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2. Non-tes (Angket) 

 Non-tes yang dimaksud adalah angket. Angket adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan dari pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 2010:194). Sutedi (2011:164) juga memaparkan bahwa angket 

atau kuesioner adalah salah satu instrumen pengumpulan data penelitian 

yang diberikan kepada responden (manusia yang dijadikan subjek 

penelitian). Teknik angket ini dilakukan dengan cara pengumpulan 

datanya melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan 

untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari responden.   

 Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket 

tertutup. Angket tertutup adalah angket yang alternatif jawabannya sudah 

disediakan oleh peneliti, sehingga responden tidak memiliki keleluasaan 

untuk menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepadanya 

(Sutedi (2011:164). Bentuk angket yang digunakan adalah pilihan ganda 

berjumlah delapan soal, dengan kisi-kisi angket sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Kisi-Kisi Angket 

No.  Aspek yang diamati No. Soal 

1. Mengetahui pengetahuan mahasiswa 

mengenai partikel wo (を) 

1, 2 

2. Mengetahui kesulitan mahasiswa 

dalam menggunakan partikel wo (を) 

3, 4 

3. Mengetahui pendapat mahasiswa 

mengenai partikel wo (を) 

5, 6 

4. Mengetahui usaha yang dilakukan 

oleh mahasiswa dalam menghadapi 

kesulitan mengenai materi partikel wo 

7 
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(を) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur 

 Peneliti mengumpulkan beberapa sumber dan rujukan yang relevan 

mengenai partikel o. Buku-buku yang dijadikan sumber antara lain,  A 

Dictionary of Basic Japanese Grammar, A Dictionary of Japanese 

Particles, Informative Japanese Dictionary, Japanese Verbs and 

Essential of  Grammar Third Edition, Partikel Penting Bahasa Jepang, 

dan beberapa sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.  

 

 

2. Studi Lapangan 

 Peneliti mengumpulkan data penelitian secara langsung pada 

mahasiswa tingkat III dengan teknik pendekatan one shoot model. One 

shoot model, One shoot model, yaitu model pendekatan yang 

menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saat. (Arikunto, 

2010 : 122). Data yang diambil merupakan hasil tes berupa tes tertulis 

yang berisi soal-soal mengenai partikel wo (を)  dan angket tertutup.  

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Pengolahan Data Tes 

a. Memeriksa jawaban benar dan salah untuk setiap bentuk soal 

b. Menghitung jawaban benar dan salah 

c. Menyusun frekuensi dan persentase jawaban yang benar dengan 

menggunakan rumus : 
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Keterangan : 

P : persentase jawaban 

f  : frekuensi jawaban 

x : jumlah responden 

d. Menyusun tabel frekuensi dan persentase jawaban tiap butir soal. 

e. Mengubah skor mentah menjadi nilai standar 100 dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

  
 

 
       

Keterangan : 

R : nilai yang dicari 

N : skor mentah 

S : skor ideal 

Skor tiap butir soal tes bentuk isian adalah 1 

Skor tiap butir soal tes bentuk benar-salah adalah 1 

Skor tiap butir soal tes membuat kalimat adalah 1 sampai dengan 5 

d. Menentukan nilai rata-rata setiap aspek kemampuan dengan rumus 

sebagai berikut : 

1)  

 

 

Keterangan : 

Me.1 : Mean (nilai rata-rata) untuk soal bentuk isian 

∑ X : jumlah keseluruhan nilai  

n : jumlah responden 

 

2)  

𝑴𝒆.𝟏   
∑𝑿

𝒏
  

 

𝑴𝒆.𝟐   
∑𝑿

𝒏
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Keterangan : 

Me.2 : Mean (nilai rata-rata) untuk soal bentuk benar-salah 

∑ X : jumlah keseluruhan nilai  

n : jumlah responden 

 

3)                   . 

 

Keterangan : 

Me.3 : Mean (nilai rata-rata) untuk soal membuat kalimat 

∑ X : jumlah keseluruhan nilai  

n : jumlah responden 

 

e. Menentukan keseluruhan nilai rata-rata aspek kemampuan dengan 

menggunakan rumus : 

  
  .      .     .  

 
 

Keterangan : 

X  : nilai rata-rata aspek kemampuan 

Me.1 : nilai rata-rata soal bentuk isian 

Me.2 : nilai rata-rata soal bentuk benar-salah 

Me.3 : nilai rata-rata soal bentuk membuat kalimat  

f. Menginterpretasikan hasil tes dengan nilai standar skala lima berikut 

ini : 

Tabel 3.3 

Tabel Penafsiran Nilai Skala Lima 

Nilai Interpretasi 

0 - 54 Sangat Kurang 

55 - 64 Kurang  

𝑴𝒆.𝟑   
∑𝑿

𝒏
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65 - 74 Cukup  

75 - 84 Baik  

85 - 100 Sangat Baik  

 

2. Pengolahan Data Angket 

 Data hasil angket yang telah terkumpul diolah dengan cara sebagai 

berikut :  

a. Menghitung frekuensi dan persentase jawaban dari setiap nomor 

pertanyaan dengan menggunakan rumus : 

   
 

 
        

Keterangan :  

P : persentase jawaban 

f : frekuensi jawaban 

x : jumlah responden 

b. Menyusun tabel frekuensi dan persentase dari setiap jawaban nomor 

pertanyaan 

c. Menginterpretasikan persentase jawaban pada kriteria sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.4 

Tabel Interpretasi Angket 

Persentase Penafsiran 

0 % Tidak ada 

1 % – 5 % Hampir tidak ada 

6 % - 25 % Sebagian kecil 

26 % - 49 % Hampir setengahnya 

50 % Setengahnya  
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51 % - 75 % Lebih dari setengahnya 

76 % - 95 % Sebagian besar 

96 % - 99 % Hampir seluruhnya 

100 % Seluruhnya 

 


