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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan konsep atau rancangan dalam menyusun 

langkah dari suatu penelitian yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, 

dan tahap penyelesaian. Adapun desain penelitain dari penelitain ini yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Perencanaan 

Studi Literatur tentang juju 

hyougen  

Menyusun Instrumen 

Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terhadap mahasiswa kelas 4C jurusan bahasa 

jepang dengan memberikan uji instrumen tentang juju hyougen dan 

angket mengenai tanggapan responden dalam pembelajaran materi         

tersebut 

 

  

Tahap Pengumpulan Data dan 

Pengolahan Data 

Hasil analisis kesalahan mahasiswa dalam penggunaan 

kata kerja juju hyougen 

Tahap Penyelesaian 

Tahap Pelaksanaan 
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3.2 Pengertian Metode Penelitian 

Metode berasal dari bahasa yunani yaitu “methodos” yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang 

dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan 

masalah dan tujuan penelitian.  Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode 

menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk 

mencapai tujuan, dalam hal ini metode yang penulis gunakan adalah metode 

kuantitatif deskriptif dalam rangka  memudahkan untuk mencapai tujuan 

penelitian.  

Didukung oleh pendapat Sugiyono (2012:2) Metode penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara 

ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu 

1)  Rasional, artinya kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang 

masuk akal sehingga terjangkau oleh manusia 

2) Empiris, artinya cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera 

manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara 

yang digunakan. 

3) Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 

4) Objektif, artinya tidak berat sebelah. Jadi data tersebut tidak hanya 

mendukung kebenaran hipotesis, tetapi juga harus memperhatikan data-

data yang tidak sejalan dengan harapan-harapan penelitian. 

  

3.3 Jenis –jenis Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode campuran (mixed 

methodos) yaitu metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data uji 

Penuntasan dalam bentuk skripsi 
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instrumen dan metode deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan hasil 

angket. Adapun uraian mengenai jenis metode di atas adalah sebagai berikut 

 

3.3.1    Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian empiris di 

mana data adalah dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung/angka. 

Penelitian kuantitatif memerhatikan pada pengumpulan dan analisis 

data dalam bentuk numerik. 

Metode penelitian kuantitatif memiliki ciri khas berhubungan 

dengan data numerik dan bersifat objektif. Fakta atau fenomena yang 

diamati memiliki realitas objektif yang bisa diukur. Variabel-variabel 

penelitian dapat diidentifikasi dan interkorelasi variabel dapat diukur.  

Berdasarkan penjelasan diatas penulis beranggapan metode 

kuantitatif ini valid untuk mendukung penelitian penggunaan kata 

kerja juju hyougen berupa uji instrumen yang akan menghitung data 

yang bersifat obejktif dari jawaban mahasiswa dalam mengisi 30 soal 

uji instrumen tersebut. 

3.3.2 Metode Penelitian Deskriptif 

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumya, metode deskriptif 

merupakan salah satu dari jenis-jenis metode penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian deskriptif ditujukan kepada pemecahan masalah 

yang berlaku pada saat sekarang. Suatu penelitian deskriptif berarti 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu penelitian 

(Ahmad Mansur 2011:25). 

Adapun beberapa macam penelitian berdasarkan metode deskriptif 

yaitu, penelitian survey, penelitian komparatif, penelitian tingkah laku, 

dan studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

survey. Menurut Fathoni, Metode survey adalah metode pemeriksaan 
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dan pengukuran metode penelitian yang dilakukan untuk mengadakan 

pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala empirik 

yang berlangung di lapangan dan lokasi penelitian. Survey deskriptif 

adalah survey untuk mengadakan pemeriksan dan pengukuran 

terhadap gejala emprik yang diperiksa. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menganilisis kesalahan 

mahasiswa Jurusan Bahasa Jepang UPI dari proses pembelajaran 

mengenai juju hyougen. Metode analisis kuantitatif deskriptif ini 

dianggap efektif karena penelitian ini merupakan penjabaran 

kesalahan hasil perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan mengenai 

juju hyougen. Untuk mengukur hasil tersebut metode survey deskriptif 

sangat cocok. Hasil pengolangan data dipaparkan dalam bentuk 

angka-angka sehingga lebih mudah menjabarkan informasi yang 

didapatkan. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah statistic yang 

mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisa data angka, agar 

dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas dan jelas, 

mengenai suatu gejala, peristiwa atau keadaan yang aktual. 

Disamping itu Sutedi (2011:48) mengemukakan bahwa metode 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena, yang terjadi saat ini 

dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah 

secara aktual. 

3.4 Analisis Kuantitatif Deskriptif 

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis metode penelitian yang telah 

dijelaskan di atas, dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode 

campuran yaitu metode kuantitatif dan metode deskriptif. Melihat dari instrumen 

penelitian yang digunakan yaitu tes dan non tes, metode tersebut dianggap valid. 

Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menghitung dan menilai uji 

instrumen responden dan metode penelitian deskriptif digunakan untuk 
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menjelaskan/menjabarkan hasil angket dan wawancara dari responden yaitu 25 

orang mahasiswa kelas 4C jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. 

Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian dapat didekati dari dua sudut 

pendekatan, yaitu analisis secara deskriptif dan analisis kuantitatif secara 

inferensial. Masing-masing pendekatan ini melibatkan pemakaian dua jenis 

statistik yang berbeda. Yang pertama menggunakan statistik deskriptif dan yang 

kedua menggunakan statistik inferensial. Kedua jenis statistik ini memiliki 

karakteristik yang berbeda, baik dalam hal teknik analisis maupun tujuan yang 

akan dihasilkannya dari analisis itu (Sudjiono, 1996:4). 

Metode analisis data yang dilakukan adalah  metode  analisis  statistik 

deskriptif.  Statistik  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan  untuk 

menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data yang  

telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012: 147). 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Dalam penelitian ini penulis memerlukan sejumlah orang/objek 

penelitian untuk diberikan sebuah tes/ujian dalam rangka 

mendapatkan hasil dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Mansur (2011:18), di 

dalam setiap penelitian diperlukan adanya sejumlah yang diteliti yang 

disebut populasi. Populasi tidak hanya orang, tetapi juga objek dan 

benda-benda alam lainya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang 

ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek/subjek tersebut.  

Populasi dibedakan kedalam dua macam yaitu populasi sampling 

dan populasi sasaran. Populasi sampling adalah keseluruhan unit 

elementer yang terdapat dalam suatu lokasi penelitian, sedangkan 

populasi sasaran adalah sebagian dari populasi sampel. Populasi 

sampling yang akan menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa 
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jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Dept.Pendidikan Bahasa dan Sastra, 

sedangkan populasi sasarannya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Jepang UPI tingkat II karena mulai semester 3 mereka telah 

mempelajari juju hyougen. 

 

3.5.2 Sampel  

Populasi dari sebuah penelitian itu biasanya cukup luas dan 

jumlahnya tidak sedikit sehingga memungkinkan bagi seorang peneliti 

mengalami kesulitan, oleh sebab itu dalam sebuah penelitian seorang 

penulis dapat mengambil beberapa objek dengan jumlah yang cukup 

dan baik untuk penulis teliti, sebagian orang/objek dari populasi 

tersebut disebut sampel. 

Didukung oleh pendapat para ahli yang menyebutkan sebagian dari 

populasi adalah sampel. Sampel inilah yang akan diteliti. Menurut 

Fathoni sampel merupakan wakil sah bagi populasi sasaran. Menurut 

Ahmad Mansur (2011:19) ada dua macam teknik pengambilan sampel 

yaitu : 

1.  Probability sampling adalah sampel yang memberi kemungkinan 

yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih. 

2. Nonprobability sampling adalah sampel yang tidak member 

kemungkinan yang sama bagi tiap unsur populasi untuk dipilih 

karena tidak diketahui populasi yang sebenarnya. 

 Dalam probability sampling terdapat simple random sampling 

yaitu mengambil data pada siapapun tanpa pandaga subjektif. Menurut 

Sutedi (2009:181) Teknik random itu artinya memilih sampel dari 

populasi dengan cara acak. Teknik tersebutlah yang digunakan oleh 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

Dari populasi yaitu mahasiswa tingkat II Pendidikan Bahasa 

Jepang, terdapat 3 kelas yaitu A, B dan C, karena homogeny penulis 
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berasumsi bahwa siapapun sampelnya akan menghasilkan data yang 

tidak terlalu signifikan. Karena jumlahnya tergolong banyak, maka 

penulis mengambil sampel 1 kelas saja yaitu kelas 4C dengan jumlah 

responden sebanyak 25 orang. 

 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Pengertian instrumen penelitian menurut Sutedi (2011:155) yaitu alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan berbagai data yang diperlukan 

dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis membuat seperangkat 

instrumen penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. 

Instrumen penelitiannya adalah sebagai berikut :  

a. Tes 

Tes ini berupa uji instrumen yang bertujuan untuk menganalisis kesalahan 

mahasiswa yang diukur dari jawaban dalam mengisi soal tentang juju 

hyougen yang terdiri dari 6 bagian. Adapun kisi-kisinya sebagai berikut: 

a) Kalimat rumpang 1 isian (no soal 1-10) 

Indikator : 

Mengisi kalimat rumpang berupa verba/kata kerja juju hyougen sesuai 

dengan aturan yang tepat yaitu 

1) Kalimat yang menggunakan kata kerja ageru 

 Untuk yang lebih atas/dihormati menggunakan kata kerja さ

しあげる (no.10) 

 Untuk yang setara/teman sebaya menggunakan kata kerja あ

げる (no.3) 

 Untuk yang lebih rendah/umurnya dibawah menggunakan 

kata kerja やる (no.7) 

2) Kata kerja kureru 



Addinda Nurillah Sari, 2015 
ANALISIS KESALAHAN MAHASISWA TINGKAT II TERHADAP PENGGUNAAN JUJU HYOUGEN 
(AGERU, KURERU, DAN MORAU) BERDASARKAN MASTERY LEARNING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 Untuk yang lebih atas/dihormati menggunakan kata kerja く

ださる (no.2, 8) 

 Untuk yang setara/teman sebaya menggunakan kata kerja く

れる (no.1) 

 Untuk yang lebih rendah/umurnya dibawah menggunakan 

kata kerja くれる 

 

 

3) Kata kerja morau 

 Untuk yang lebih atas/dihormati menggunakan kata kerja い

ただく(no. 9) 

 Untuk yang setara/teman sebaya menggunakan kata kerja も

らう(no.5,6)   

 Untuk yang lebih rendah/umurnya dibawah menggunakan 

kata kerja もらう (no.4) 

b) Kalimat rumpang 2 isian 

Indikator :  Mengisi kalimat rumpang berupa subjek dan kata kerja 

dengan menyelaraskannya agar kalimat menjadi benar 

sesuai aturan seperti pada soal kalimat rumpang 

sebelumnya.  

Nomor soal : 11-15 

c) Terjemahan kalimat ke dalam bahasa jepang 

Indikator  :   menerjemahkan kalimat dengan kata kerja 

memberi/menerima dalam  bahasa Indonesia ke bahasa 

jepang. Untuk menilai sejauh mana pengetahuan 

mahasiswa dalam menerjemahkan dan ketepatan menulis 

huruf jepang. 

Nomor soal : 1-5 

d) Terjemahan kalimat ke dalam bahasa Indonesia  
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Indikator :  menerjemahkan kalimat dengan kata kerja 

memberi/menerima dalam  bahasa jepang ke bahasa 

indonesia. Untuk menilai sejauh mana kesalahan 

mahasiswa dalam menerjemahkan dan ketepatan dalam 

membaca huruf kanji yang tersedia dalam soal.  

Nomor soal : 1-5 

 

 

 

 

e) Terjemahan percakapan ke bahasa Indonesia 

Indikator :  percakapan yang terdiri dari 3 soal. Dalam setiap sal 

terdri dari 4-6 kalimat Tanya jawab dengan 

menggunakan kata kerja member/menerima. Untuk 

menggambarkan pemahaman mahasiswa dalam 

membedakan kondisi dalam percakapan yang tersedia 

dengan menggunakan kata kerja yang tepat. 

f) Terjemahan percakapan ke bahasa jepang 

 Indikator :  percakapan yang terdiri dari 2 soal. Dalam setiap sal 

terdiri dari 4-6 kalimat Tanya jawab dengan 

menggunakan kata kerja member/menerima. Dalam hal 

ini mahasiswa diuji untuk menggunakan kata kerja dan 

huruf yang tepat dalam setiap kalimat yang harus 

diterjemahkan ke dalam bahasa jepang. Sekaligus 

membandingkan kemampuan mahasiswa dengan soal 

sebeumnya yang menerjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia.    

b. Angket  

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk menggali respon dari 

sampel yang berisi pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan dan 

tingkat kesalahan mahasiswa (sampel dalam penelitian ini) yang telah 
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mempelajari juju hyougen kurang lebih selama 4 semester masa 

perkuliahan. Adapun kisi-kisi angket penelitian tersebut yaitu sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi angket 

 

No Variabel Indikator No item 

1. Pengetahuan Pengetahuan mahasiswa 

tentang juju hyougen 

1, 2, 3, 

4, 5, 12 

2. Pembelajaran  Cara belajar mahasiswa dan 

tanggapannya mengenai 

materi juju hyougen 

8, 9, 14 

3. Kesulitan  Seberapa sulit mahasiswa 

dalam memahami juju 

hyougen 

6, 7 

4. Usaha  Menilai upaya mahasiswa 

dalam mengatasi kesulitan 

dalam memahami juju 

hyougen & motivasinya 

dalam mempelajari juju 

hyougen 

10,11, 

13, 14 

 

3.7 Pengumpulan data 
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3.7.1  Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes tertulis berisi 10 

kalimat rumpang (1 kosakata), 5 kalimat rumpang (2 kosakata), 5 kalimat 

terjemahan bahasa jepang, 5 kalimat terjemahan bahasa indonesia, 3 uraian 

terjemahan bahasa jepang, 3 uraian terjemahan bahasa Indonesia. 

Dari tes tertulis tersebut penulis mendapatkan data berupa jawaban 

yang salah dan benar untuk informasi sejauh mana pengetahuan 

mahasiswa mengenai juju hyougen dan seberapa banyak tingkat 

kesalahannya dalam mengisi tes tersebut. 

 

b. Angket 

Dalam penelitian ini angket digunakan untuk mengumpulkan data dan 

informasi berupa pendapat partisipan tentang pembelajaran juju hyougen, 

gambaran pengetahuan juju hyougen yang telah dipelajari dan faktor 

penyebab kesalahan mahasiswa dalam menggunakan kata kerja juju 

hyougen. 

c. Wawancara 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa 

mahasiswa kelas 4C, tidak seluruhnya. Melihat dari hasil atau nilai 

perolehan uji instrumen maka penulis melakukan wawancara kepada satu 

orang dari setiap mahasiswa yang memperoleh nilai tinggi, sedang, dan  

rendah. Pertanyaan wawancara ini kurang lebih merujuk pada angket yang 

telah disebar sehingga penulis dapat mengetahui lebih jauh mengenai 

faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam meggunakan kata 

kerja juju hyougen secara benar.  

 

3.7.2 Teknik pengolahan 

a. Data tes tertulis 
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Setelah mendapatkan data dan informasi berdasarkan teknik 

pengumpulan data diatas, peneliti melakukan analisis data dari sampel 

yaitu dengan mengolah data-data tersebut sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mengolah data yang telah didapat menurut Tarigan, yaitu dengan 

cara : 

a) Pengumpulan sampel/data 

Sampel yang didapat dari populasi mahasiswa jurusan bahasa 

jepang tingkat II yaitu kelas 4C, berjumlah 25 responden.  

b) Pengidentifikasian kesalahan 

Kesalahan akan diidentifikasi dengan teknik pengumpulan data 

berupa uji instrumen. 

 

 Tes tersebut menguji pengetahuan mahasiswa tentang juju 

hyougen dan menganalisis kesalahan mahasiswa dalam 

menjawab soal juju hyougen. Data yang didapat berupa 

jawaban uji instrumen diidentifikasi benar dan salahnya. 

c) Penjelasan kesalahan 

Menjelaskan kesalahan mahasiswa dalam menjawab soal 

berupa kesalahaan menjawab kata kerja, kesalahan partikel 

yang digunakan, kesalahan huruf & penulisan, subjek dan kata 

kerja yang tidak sesuai, serta kesalahan dalam mengartikan 

baik kata maupun kalimat. Penjelasan mengenai faktor 

penyebab mahasiswa melakukan kesalahan dalam penggunaan 

juju hyougen. 

d) Pengklasifikasian kesalahan 

Taksonomi kesalahan menurut Tarigan (2011:129) ada empat 

pengklasifikasian atau taksonomi bagi kesalahan-kesalahan 

berbahasa, yaitu sebagai berikut : 

1. Taksonomi kategori linguistik 
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Pengkasifikasian kesalahan berbahasa berdasarkan 

komponen linguistik yaitu fonologi (ucapan, ejaan), 

morfologi (afiksasi dan perulangan kata), sintaksis (frasa, 

klausa, kalimat), leksikon (pilihan kata). 

2. Taksomoni siasat permukaan 

Cara sturktur-struktur permukaan berubah meliputi 

peghilangan kata, penambahan kata, salah formasi dan 

salah susun dalam kalimat. 

3. Taksonomi kompratif 

Didasarkan pada perbandingan-perbandingan antara 

struktur kesalahan bahasa kedua dan tipe-tipe konstruksi 

tertentu lainnya. Meliputi kesalahan perkembangan, 

kesalahan antar bahasa. 

 

 

4. Taksomoni efek komunikatif 

Memandang kesalahan perspektif efeknya terhadap 

pembaca, yaitu tertuju pada kesalahan yang menyebabkan 

salah komunikasi. 

http://abdhieajja-akabe.blogspot.co.id/2008/04/taksomoni-

kesalahan-berbahasa.html 

Berdasarkan klasifikasi di atas data kesalahan yang 

telah didapat dilakukan dengan tahap editing; proses 

memeriksa data yang sudah terkumpul, meliputi taksonomi 

kesalahan linguistik berupa kelengkapan isian, keterbacaan 

tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman 

satuan data yang digunakan, dan sebagainya. Tahap coding; 

memberikan kode atau pemisahan pada setiap data yang 

terkumpul disetiap instrumen penelitian untuk memudahkan 

analisis. Tabulating; memasukan data yang telah dikelompokan 
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ke dalam table perhitungan. (http://diachs-an-

nur.blogspot.co.id/2012/05/teknik-pengolahan-data.html) 

e) Pengevaluasian kesalahan 

Data tes uji instrumen yang telah terkumpul dan 

diklasifikasikan memaparkan hasil berupa perhitungan yang 

akan menunjukan berapa besar tingkat kesalahan yang 

dilakukan mahasiswa dalam menjawab soal uji instrumen 

tentang juju hyougen. Data kuisioner/angket memberikan 

informasi mengenai pengetahuan mahasiswa tentang juju 

hyougen, proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan 

faktor penyebab terjadinya kesalahan dan kekeliruan 

mahasiswa dalam menjawab dan menggunakan kata kerja juju 

hyougen. Berdasarkan informasi tersebut dapat dilakukan 

evaluasi untuk mengatasi kesalahan dan kekeliruan berbahasa. 

 

b. Data angket 

Untuk mengolah data angket yang telah dikumpulkan, penulis 

megambil langkah-langkah pengolangan sebagai berikut 

a) Mengumpulkan jawaban angket 

b) Mengklasifikasi jawaban 

c) Menghitung frekuensi dan prosentase data menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Keterangan :  p = prosentase jawaban 

                f  = frekuensi jawaban  

                x =  jumlah responden 

d) Menghitung prosentase dari setiap jawaban 

e) Menafsirkan data angket dan interpretasi jawaban responden 

P =  
 

 
 x 100% 

 .100% 
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