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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain  Penelitian 

 Pada bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang di dalamnya 

mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variable, dan 

data yang disediakan serta analisis data.  

 Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan positif antara penguasaan pola kalimat dengan kemampuan 

pemahaman membaca teks bahasa Jepang (dokkai) pada mahasiswa bahasa 

Jepang UPI tingkat II tahun akademik 2014/2015. Untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan, diperlukan suatu metode yang tepat. 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sutedi (2011, hlm.58) Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan, 

menjabarkan, suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan 

prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Langkah kerja dalam 

penelitian deskriptif ini adalah menentukan,  memilih, dan merumuskan 

masalah, menentukan jenis data dan prosedur pengumpulannya, menganalisa 

data dan menarik kesimpulan untuk menjawab masalah tersebut. 

 Secara umum, tujuan utama penelitian deskriptif ini adalah untuk 

menggambarkan secara fakta dan karakteristik objek/subjek yang diteliti 

secara tepat.  Menurut Sukardi (2003, hlm. 156-157) penelitian deskriptif 

merupakan model penelitian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti 

social dan banyak juga digunakan dalam penelitian pendidikan. Para peneliti 

memiliki tiga alasan mengapa banyak penelitian yang menggunakan penelitian 

deskriptif ini, yaitu : Pertama, dari pengamatan empiris didapat bahwa 

sebagian besar laporan penelitian dilakukan dalam bentuk deskriptif. Kedua, 

metode deskriptif sangat berguna untuk mendapatkan variasi permasalahan 

yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah manusia. Dan 

ketiga, karena bentuknya yang sederhana dan mudah dipahami dengan tanpa 

menggunakan teknik statistika yang kompleks.  
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 Sedangkan menurut Wirartha (2006, hlm. 34) Pendekatan kuantitatif 

adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka dan dapat mengoperasikan 

tanda matematika (+, - , x, :), sehingga angka-angka tersebut dapat dihitung. 

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan metode statistik. Dasar 

penelitian ini adalah filosofi positivist yang menekankan bahwa setiap 

fenomena bersifat tetap, berdimensi, tunggal, dan fragmental sehingga 

dianggap tidak akan mengalami perubahan ketika penelitian sedang 

berlangsung.    

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk menunjang penelitian deskriptif ini, diperlukan ketepatan dalam 

cara penentuan pengumpulan data, agar hasil yang diperoleh akurat. Oleh 

karena itu,  untuk menghimpun data penelitian, penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

a. Studi literature (kepustakaan) 

Data ini merupakan data sekunder karena sudah tertulis atau diolah 

oleh orang lain. Data ini diambil dari beberapa sumber dari buku-buku, 

internet, jurnal, serta sumber-sumber lain yang relevan guna 

mengumpulkan teori yang menjadikan landasan mengenai pengaruh 

penguasaan pola kalimat (bunkei) dengan kemampuan pemahaman 

membaca teks bahasa Jepang (dokkai).  

 

b. Melakukan test 

Pada instrumen ini pertanyaan yang dimaksudkan bertujuan untuk 

mengukur tingkat pengetahuan intellegensi  penguasaan pola kalimat 

(bunkei) dan tingkat keterampilan kemampuan pemahaman membaca teks 

bahasa Jepang (dokkai), lalu data yang diperoleh diolah secara kuantitatif. 

 Data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian 

(responden) dalam hal ini hasil test merupakan data primer/ data utama. 

Sedangkan data yang diperoleh dari dokumen, buku-buku, jurnal , 

publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi (studi pustaka) merupakan 

data sekunder / data penunjang. Dengan teknik studi literature, penulis 
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dapat melakukan perencanaan dan merumuskan hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian, menentukan dasar teoritis, menganalisi, dan mengolah 

data.  

 

C. Analisis Data 

 Salah satu tujuan penulis ingin mengetahui hubungan antara penguasaan 

pola kalimat (bunkei) dengan kemampuan pemahaman membaca teks bahasa 

Jepang (dokkai). Analisis data dilaksanakan setelah semua tes selesai 

dilaksanakan. Setelah melakukan tes, keseluruhan data dihimpun kemudian 

diolah dan dianalisis untuk menentukan besarnya hubungan antara kedua 

variable tersebut, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Korelasi 

  Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan 

antara penguasaan bunkei dengan kemampuan pemahaman membaca teks 

bahasa Jepang (dokkai). Sebelum data dianalisis, dilakukan uji persyaratan 

analisis data yang meliputi beberapa pengujian, yaitu: 

a. Uji Homogenitas variabel X dan Y 

 Uji homogenitas data ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

populasi dalam penelitian ini homogen atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas dalam data ini menggunakan rumus berikut: 

   F = 
   

   
 

Untuk mencari nilai Sx
2 
 dan nilai Sy

2
 

  Sx
2 
=  √ 

         
 

      
 

  Sy
2 
= √ 

         
 

      
 

b. Perhitungan Koefisien Korelasi  

 Setelah uji persyaratan analisis data dilakukan, maka untuk 

menentukan besarnya hubungan variabel X (penguasaan pola kalimat) 
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dan variabel Y (kemampuan pemahaman membaca teks bahasa 

Jepang), terutama untuk menguji hipotesis digunakan teknik korelasi 

Pearson Product Momen. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

a) Menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus: 

 rxy =  
             

√[           ][           ]
 

b) Menghitung nilai t 

 t =   
 √    

√    
 

Jika t hitung > t tabel, maka koefisien korelasi signifikan. 

Jika t hitung < t tabel, maka koefisien korelasi tidak signifikan 

 

c) Menghitung koefisien determinan (KD) 

 

 KD =  r
2
 x 100% 

 

2. Analisis Regresi  

  Menurut (Sugiyono, 2006: 243) menjelaskan bahwa korelasi dan 

regresi memiliki hubungan yang sangat erat. Setiap regresi pasti memiliki 

korelasi, tetapi tidak semua korelasi ditindak lanjuti dengan analisis regresi.  

  Analisis regresi ini digunakan untuk menguji hubungan antara sebuah 

dependent variabel (variabel terikat) dengan satu atau beberapa 

independent variabel (variabel bebas). 

  Jika dependent variabel (variabel terikat) dihubungkan dengan 

sebuah independent variabel (variabel bebas), persamaan regresi yang 

dihasilkan adalah regresi linier sederhana. Adapun prosedur dalam 

pengujian ini meliputi :  

a. Menentukan persamaan regresi dengan menggunakan rumus: 

 

   Y =  a + bX 
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Dimana :  Y = Variabel terikat yang diprediksikan 

  X = Veriabel bebas yang mempengaruhi 

  a  = Harga Y bila X = 0 

 b = Arah koefisien regresi yang menunjukan peningkatan  

  atau pengurangan variabel terikat (Y) akibat pengaruh dari  

  variabel bebas (X). 

 

Untuk mencari nilai a dan b, terlebih dahulu melakukan perhitungan 

menggunakan rumus berikut: 

   a  =   
           –           

            
 

   b =  
      –          

            
 

  Kemudian untuk mengetahui apakah variabel X (penguasaan pola 

kalimat) merupakan predikator bagi variabel Y (kemampuan pemahaman 

membaca teks bahasa Jepang), maka dilakukan pengujian arah regresi. 

Adapun prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) S
2
YX  =  

       

   
 

b) S²b  =  
    

     
     

 

 

c) Sb  =  √     

d)   t   =  
 

  
 

b. Uji Hipotesis  

 Melakukan uji hipotesis berarti melakukan uji signifikansi dimana 

penulis harus menentukan untuk menerima atau menolak hipotesis nol 

(H0). (Morissan, 2012: 283) 

H0 :   rxy =  0 

H1 :   rxy ≠ 0 

Keterangan : 
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Hipotesis nol (H0) =  Tidak ada perbedaan hubungan atau   pengaruh 

antar variabel.  

Hipotesis kerja (H1)  = Adanya hubungan signifikan antara kedua 

variabel. 

rxy = Koefisien korelasi  

 

 Hipotesis nol (H0) diterima apabila tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara variabel X (penguaasaan pola kalimat) dengan variabel Y 

(kemampuan pemahaman membaca teks bahasa Jepang). Namun, apabila 

terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel, maka hipotesis H0 

ditolak, dengan demikian hipotesis H1 atau hipotesis kerja diterima. 

  Dalam penelitian ini, penulis mengasumsikan bahwa terdapat 

korelasi positif dan signifikan antara penguasaan pola kalimat bahasa 

Jepang (bunkei) dengan kemampuan pemahaman membaca teks bahasa 

Jepang (dokkai). 

 

D. Anggapan Dasar dan Hipotesis 

  Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan pemahaman membaca teks bahasa Jepang (dokkai) tidaknya 

hanya menekankan pada penguasaan kosakata ataupun penguasaan kanji 

saja akan tetapi penguasaan pola kalimat pun sangat diperlukan dalam 

memahami teks bahasa Jepang. Karena tujuan utama pembelajaran dokkai 

yaitu agar dapat menyerap informasi-informasi yang hendak disampaikan. 

Oleh karena itu, semakin sering pembelajar melatih kemampuan 

pemahaman membaca teks bahasa Jepang, maka semakin banyak pula pola 

kalimat (bunkei) yang dapat diketahui dan dikuasainya. Dengan kata lain, 

terdapat hubungan posisif antara penguasaan pola kalimat bahasa Jepang 

(bunkei) dengan kemampuan pemahaman membaca teks bahasa Jepang 

(dokkai). 

b. Terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan pola kalimat bahasa 

Jepang (bunkei) dengan kemampuan pemahaman membaca teks bahasa 

Jepang (dokkai). Pembelajar yang menguasai pola kalimat (bunkei) dengan 
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baik, maka baik pula kemampuan pemahaman membaca teks bahasa 

Jepangnya. Sedangkan definisi hipotesis penelitian itu sendiri adalah 

jawaban terhadap rumusan masalah yang masih bersifat sementara karena 

kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan hasil data 

lapangan dan bersifat teoritis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 H0 : Diterima apabila tidak terdapat hubungan antara 

penguasaan pola kalimat dengan kemampuan pemahaman 

membaca teks bahasa Jepang. 

 H1 : Ditolak apabila terdapat hubungan positif antara 

penguasaan pola kalimat dengan kemampuan pemahaman 

membaca teks  bahasa Jepang. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen yang dipilih oleh penulis adalah intstrumen test inteligensi dan 

angket/kuesioner. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  

yaitu hasil datanya berupa angka-angka, maka alat yang mampu menghasilkan 

angka adalah sebagai berikut: 

 Tes Inteligensi 

Penulis memberikan tes dengan menggunakan teknik one shot, yang 

berarti tes dilaksanakan satu kali. Soal yang akan diujikan berjumlah 25 

butir soal, dengan rincian jenis soal sebagai berikut: 

1. Soal pilihan ganda yang berjumlah 7 butir soal yang harus dijawab 

oleh mahasiswa bahasa Jepang tingkat II untuk mengukur kemampuan 

responden terhadap pemahaman dokkai dan 10 butir soal untuk 

mengukur kemampuan responden terhadap penguasaan pola kalimat 

yang terdapat dalam soal-soal dokkai. Dimana, soal-soal dokkai 

tersebut diambil dari kumpulan soal-soal Nouryouku Shiken level 4, 

karena responden merupakan jurusan bahasa Jepang tingkat II . 

 

2. Soal Essai yang berupa mengisi rumpang yang kosong sebanyak 8 

butir soal yang harus dijawab oleh mahasiswa bahasa Jepang tingkat II 

untuk mengetahui rata-rata penguasaan pola kalimat (bunkei) 
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responden. Pemilihan pola kalimat ini akan disesuaikan dengan soal-

soal dokkai agar kedua tes ini memiliki korelasi tiap soal yang 

disediakan. 

 Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun soal 

tes: 

a. Mencari kumpulan soal-soal nouryokushiken level 4 dengan 

soal tes dokkai. 

b. Setelah soal-soal dokkai terkumpul lalu mensortir teks dokkai 

yang akan dijadikan bahan ujian dengan memperhatikan pola 

kalimat yang terdapat dalam dokkai tersebut. 

c. Kemudian membuat soal bunkei sesuai dengan pola kalimat 

yang terdapat dalam soal dokkai yang telah terpilih. 

d. Mendiskusikan soal dengan dosen pembimbing. 

e. Melakukan expert judgment sebagai pengesahan validitas 

instrumen tes. 

f. Melaksanakan penelitian. 

Berikut kisi-kisi Instrumen penelitian yang akan diujikan pada 25 

responden 

Tabel 3.1  

Kisi-kisi Instrumen Tes 

Indikator 

Nomor Soal 

 

読解 文型 

Dapat memahami pola kalimat  

 ～てきます 

 ～たい 

1 

 

8.2 

 

10 

Dapat memahami pola kalimat  

 ～しなければなりません 

 ～かどうか 

 ～が、～です 

2 

 

6.2 

 

4 

 

7 

Dapat memahami pola kalimat  3  
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 ～てください 

 ～てはいけません 

2.2&1.2 

 

1 

Dapat memahami pola kalimat  

 ～について 

 ～たり～たり～たりします 

4 

 

2 

 

6 

Dapat memahami pola kalimat  

～ています 

～てもいいです 

～ほうがいいです 

5 

 

7.2 

 

3.2 

 

5.2 

Dapat memahami pola kalimat  

～しまいました 

～てから 

～てもらいます 

6 

 

8 

 

5 

 

4.2 

Dapat memahami pola kalimat  

～く／になります 

～てくれて 

7 

 

3 

 

9 

 

Hasil dari tes tersebut data yang berupa angka akan diolah menggunakan data 

statistik. 

 Angket / Kuesioner 

 Penulis menganalisis hasil angket yang terdiri dari 10 pertanyaan 

pilihan ganda dan 1 pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang terdapat dalam 

angket disampaikan secara tertulis dan disebarkan kepada responden untuk 

dijawab. Tujuan pengisian angket ini untuk mengetahui kesulitan – 

kesulitan yang dihadapi responden dalam memahami teks bahasa Jepang,  

tanggapan responden terhadap soal-soal, tanggapan responden terhadap 

soal-soal yang diujikan, serta hal terkait lainnya guna mendukung 

penelitian ini. 

Angket dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tergantung pada sudut 

pandang  Arikunto (dalam Dea, 2008: 35) : 

a. Dipandang dari cara menjawab 
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1. Angket terbuka, yang memberikan kesempatan pada responden 

untuk menjawab dengan kalimat sendiri. 

2. Angket tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga 

responden tinggal memilih.  

b. Dipandang dari jawaban yang diberikan 

1. Angket langsung, yaitu responden menjawab langsung tentang 

dirinya. 

2. Angket tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang 

orang lain. 

c. Dipandang dari bentuknya 

1. Angket Pilihan ganda, yang dimaksud adlah dengan angket 

tertutup. 

2. Angket isin, yang dimaksud adalah angket terbuka. 

3. Check list, sebuah daftar dimana responden tinggal 

membubuhkan tanda cek (v) pada kolom yang tersedia. 

4. Rating scale (skala bertingkat), yaitu sebuah pernyataan diikuti 

oleh kolom-kolom yang menunjukan tingkatan, misalnya mulai 

dari sangat setuju sampai ke tingkat sangat tidak setuju. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan angket sesuai dengan 

jenis-jenis angket di atas.  

 Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan untuk menyusun 

angket:  

1. Membuat kisi-kisi angket yang nantinya akan menjadi sebuah atau 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Menyusun tabel frekuensi tiap-tiap jawaban dan nomor jawaban. 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan setiap jawaban dengan setiap 

pertanyaan yang dijawab oleh responden, penulis menggunakan 

rumus : 

  P = 
 

 
        

Keterangan: 

P = Persentase hasil angket 

f = Frekuensi dari setiap jawaban 
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n = Jumlah responden 

4. Kemudian hasil persentase tersebut disesuaikan dengan pedoman 

penafsiran hasil angket sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2  

Pedoman Penafsiran Angket 

Jumlah Responden (%) Interprestasi 

0 Tidak ada 

1-5 Hampir tidak ada 

6-25 Sebagian kecil 

26-49 Hampir setengah 

50 Setengahnya 

51-75 Lebih dari setengahnya 

76-95 Sebagian besar 

96-99 Hampir keseluruhan 

100 Seluruhnya 

 

Tabel 3.3 

Kisi-kisi Instrumen Angket 

Variabel Indikator 
Nomor 

Soal 

Mata kuliah 

dokkai 

Untuk mengetahui responden 

suka atau tidak terhadap mata 

kuliah dokkai. 

1 

Frekuensi 

membaca teks 

bahasa Jepang 

 

 

 

1. Untuk mengatahui frekuensi 

responden membaca teks bahasa 

Jepang dalam sehari. 

2. Untuk mengetahui frekuensi 

responden dalam membaca teks 

bahasa Jepang di luar jam mata 

kuliah dokkai. 

 

2 

 

 

 

3 
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3. Untuk mengetahui frekuensi 

responden untuk memahami 

bacaan teks bahasa Jepang yang 

sedang dibaca. 

 

4 

Penilaian 

pemahaman 

dokkai 

Untuk mengetahui persentase 

pemahaman responden terhadap 

soal dokkai yang diujikan. 

5 

Kesulitan dokkai 

 

Untuk mengetahui tingkat 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

responden ketika membaca 

pemahaman teks bahasa Jepang. 

 

8 

Usaha/upaya/cara 

memahami teks 

berbahasa Jepang 

dan pola kalimat 

Untuk mengetahui upaya-upaya 

yang dilakukan responden agar 

dapat memahami isi teks bahasa 

Jepang. 

 

6 & 7 

Penilaian 

responden 

terhadap soal 

yang diujikan 

 

 

 

 

1. Untuk mengetahui kesan 

responden terhadap soal-soal 

dokkai yang diujikan. 

2. Untuk mengetahui pendapat 

responden mengenai pengaruh 

pola kalimat terhadap 

pemahaman membaca teks 

bahasa Jepang. 

3. Untuk mengetahui pendapat 

responden perlu atau tidak 

peningkatan pengetahuan pola 

kalimat. 

11 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 
 

10 
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F. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2011, hlm. 80) menyatakan bahwa populasi 

merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa tingkat II 

Bahasa Jepang UPI angkatan 2014 yang berjumlah 82 orang berdasarkan 

data dari Himpunan Bahasa Jepang. 

 

b. Sampel  

  Sampel adalah sebagian atau yang mewakili populasi yang diteliti. 

Pada penelitian kuantitatif, memilih sampel dengan cara probabilitas 

adalah sangat dianjurkan. Karena prinsip objektivitas antara peneliti 

dengan yang diteliti masih dapat dijamin. (Sukardi, 2005: 58) 

  Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini penulis memilih 

sampel dengan teknik acak (random sampling), yaitu pada mahasiswa 

tingkat II bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia tahun akademik 

2014/2015 yang  berjumlah 25 orang.  

  Pada teknik acak ini, secara teoritis, semua anggota dalam populasi 

mempunyai probabilitas atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel.  

 

c. Variabel Penelitian  

 Menurut (Prasetyo,2005: 67) bahwa variable dalam penelitian kuantitatif 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1) Variabel bebas (independent variable). Variabel bebas adalah suatu 

variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya. 

Keberadaan variabel ini merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya 

fokus atau topik penelitian.  
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2) Variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas. Keberadaan variabel ini sebagai variabel yang dijelaskan 

dalam fokus/topik penelitian.  

  

 Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka akan berbentuk seperti 

gambar berikut ini: 

 

   Variabel bebas       Variabel terikat  

 (Independent variable)  (Dependent variable) 

  X      Y 

 

Gambar 3.4 Hubungan antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

 

Keterangan : 

 X  = Penguasaan pola kalimat (bunkei) sebagai variabel bebas 

 Y  =Kemampuan pemahaman membaca teks bahasa Jepang 

 (dokkai) sebagai variable terikat 

 


