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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode 

menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan. Menurut Djadjasudarma, metode adalah cara 

yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu 

pengetahuan, dsb.); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan 

suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (2010, hlm. 1). Adapun 

yang dipaparkan oleh Rosdy Ruslan (2003, hlm. 24), metode merupakan kegiatan 

ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu 

subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metode adalah cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai hasil 

yang baik seperti yang dikehendaki. 

Sedangkan penelitian merupakan proses pengumpulan informasi dengan 

tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan 

atau kelompok penyelidikan. Penelitian atau riset berasal dari bahasa Inggris 

“research” yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan 

meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau 

kelompok penyelidikan. Lebih jelas lagi disampaikan oleh Woody (1927), 

penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga 

merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi 

pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, merumuskan hipotesis atau 
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jawaban sementara, membuat kesimpulan dan sekurang-kurangnya mengadakan 

pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan kecocokan 

dengan hipotesis. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian dapat memecahkan 

suatu masalah yang muncul dan hasil dari penelitian tersebut dapat 

mengembangkan ilmu yang sudah ada dan berguna untuk ke depannya. Namun 

tidak semua pemecahan masalah disebut dengan penelitian bila tidak dilakukan 

secara terencana dan sistematis. Hal ini berkaitan dengan adanya metode ilmiah 

yang akan digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban dari masalah 

tersebut. 

Lebih lanjutnya, metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan 

masalah dengan tujuan penelitian. Menurut Nawawi (2004, hlm. 25) metode 

penelitian merupakan ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode 

ilmiah dalam menggali pengetahuan. Hal tersebut menjabarkan bahwa metode 

penelitian merupakan ilmu yang mengkaji serta membahas metode-metode untuk 

menemukan kebenaran pengetahuan secara sistematis, bertujuan dan berencana. 

Pendapat serupa juga diutarakan oleh Sugiyono, yakni metode penelitian 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu (2004, hlm. 1). Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah 

berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, 

empiris dan sistematis. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, 

teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok 

dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik serta alat yang 

digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang 

ditetapkan. Kejelasan suatu penelitian dan keilmiahannya dapat dilihat dari 

metode yang digunakannya. Dalam hal ini, metode yang digunakan di dalam 

penelitian linguistik (ilmu bahasa) harus dipertimbangkan dari dua segi, segi 

penelitian itu sendiri yang mencakup pengumpulan data beserta cara dan teknik 

serta prosedur yang ditempuh.  
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Setelah menelaah paparan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa 

metode penelitian merupakan satu tahapan berisi cara atau langkah-langkah yang 

bersifat ilmiah dan sistematis untuk pemecahan suatu masalah yang ada dan 

membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis dalam suatu penelitian. Metode 

penelitian meliputi pula waktu penelitian, sumber data, dan dengan cara apa data 

tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi 

metode yang berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan.   

 

3.2 Desain Penelitian 

Melihat penjelasan di atas mengenai metode penelitian, dalam penelitian 

ini penulis memutuskan menggunakan metode penelitian deskriptif, karena 

penulis menganggap bahwa metode ini adalah metode yang peling sesuai untuk 

menganalisa objek dalam penelitian ini. Metode penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena 

yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab 

masalah secara aktual (Dedi Sutedi, 2009, hlm. 58). Menurut Notoatmodjo (2002) 

penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan 

utama untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan secara 

objektif. Selain itu, metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk 

membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini 

berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka (Nazir, 2011, hlm. 55). 

Tujuan dari diadakannya penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau melukiskan secara sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang 

diselidiki oleh penulis.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 
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Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa departemen Pendidikan 

Bahasa Jepang UPI dengan sampel penelitian mahasiswa tingkat III dan IV yang 

belum lulus dan telah lulus Nihongo no Nouryoku Shiken N3. Selain itu responden 

juga merupakan pengguna internet. Teknik yang dilakukan untuk mengambil 

sampel penelitian adalah teknik purposif, yaitu suatu teknik dalam melakukan 

pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan peneliti dengan maksud 

dan tujuan tertentu yang bisa dipertanggung jawabkan. 

 

3.4 Pengumpulan Data  

Dalam proses pengumpulan data dibutuhkan alat atau instrumen. Pada 

penelitian ini penulis menggunakan metode non tes yaitu angket. Dalam hal ini 

penulis menggunakan teknik pengambilan data menggunakan angket yang berisi 

beberapa pertanyaan untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam penggunaan media 

yang telah dibuat sebelumnya. Angket yang dibuat merupakan angket tertutup 

yaitu angket yang jawabannya telah disediakan. Sesuai dengan pengertian angket 

menurut Arikunto, yaitu angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

diguanakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (2006, hlm. 151). 

Angket yang telah disusun oleh penulis dan telah dikonsultasikan terlebih 

dulu dengan pembimbing kemudian di ajukan kepada responden, sebelum 

responden mengisi angket yang telah disusun oleh penulis mereka diminta untuk 

menggunakan media pembelajaran yang telah penulis susun. Yang isinya adalah 

soal-soal latihan kanji Nihongo no Nouryoku Shiken N3 dalam bentuk media 

interaktif berbasis internet ganbarimon. Dalam penelitian ini penulis hanya 

membuat versi offlinenya. Versi offline inilah yang kemudian di uji cobakan pada 

responden. Dalam hal ini penulis menyusun 5 latihan soal dari 5 fitur berbeda 

yang terdapat pada software Hot Potatoes. Yang terdiri dari latihan teka-teki 

silang, menyusun kalimat, pilihan ganda, isian dan menjodohkan. Perlu diingatkan 
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kembali bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada keunggulan penggunaan 

media yang telah dibuat, bukan untuk mengukur kemampuan pembelajar dalam 

bahasa Jepang.  

 

3.5 Analisis Data 

Tahap selanjutnya adalah analisis data. Data yang didapat dari angket yang 

telah diisi oleh responden yang kemudian ditafsirkan secara deskriptif oleh 

penulis. Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan, maka selanjutnya 

peneliti mengolah, menganalisis, menginterpretasikan dan merefleksikan data 

yang telah didapat sesuai dengan maksud-maksud dari penelitian ini. Adapun 

langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu menganalisis dan 

menafsirkan data angket. Yaitu penulis melakukan pentabulasian data dengan 

menggunakan perhitungan persentase data yang diperoleh dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a) Menjumlahkan setiap jawaban angket. 

b) Menghitung persentase dan frekuensi dari setiap jawaban dengan 

rumus berikut : 

 

% = 
𝑓

𝑁 
 x 100% 

 

Keterangan : 

𝑓 : Frekuensi 

N : Jumlah Responden 

% : Persentase Frekuensi 

 

c) Menafsirkan hasil perhitungan data angket berdasarkan tabel berikut : 
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Tabel 3.1 

Tabel Klarifikasi Perhitungan Persentasi Tiap Kategori 

Interval Keterangan 

0,00% Tak seorangpun 

01,00% - 05,00% Hampir tidak ada 

06,00% - 25,00% Sebagian kecil 

26,00% - 49,00% Hampir setengahnya 

50,00% Setengahnya 

51,00% - 75,00% Lebih dari setengahnya 

76,00% - 95,00% Sebagian besar 

96,00% - 99,00% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

 


