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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

A. Metode Penelitian 

Untuk memecahkan masalah penelitian dengan benar, harus 

menetapkan metode yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, penulis akan 

memberikan deskripsi mengenai suatu model pembelajaran kanji 

menggunakan situs marugoto plus dengan melakukan uji pelaksanaanya, 

maka metode yang penulis anggap relevan untuk digunakan adalah metode 

penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini 

dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual.” 

(Sutedi, 2011, hlm 58). Karena ada unsur uji model, maka penulis perlu 

menambahkan istilah eksperimen. Penggunaan metode penelitian deskriptif 

dalam penelitian ini dipilih karena tidak selalu menuntut adanya hipotesis, 

sehingga variabel yang diteliti dapat berupa variabel tunggal atau dapat juga 

dalam bentuk variabel jamak. Jenis penelitian deskriptif yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kasus.  

  

B. Sumber Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: 

1. Populasi 

Populasi dalam peneltian ini adalah mahasiswa Departemen Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

2. Sampel 

  Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel penelitian ini adalah 

purposive sampling (pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan sampel yang diperlukan).  
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Dengan pertimbangan ketepatan pembelajaran kanji tingkat dasar 

lanjut, maka yang menjadi sampel penelitian ini adalah mahasiswa 

Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia 

tingkat II semester empat tahun ajaran 2015/2016. Keseluruhan sampel 

untuk penelitian ini berjumlah 22 orang, yang diambil dari satu kelas 

yakni kelas B. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah instrumen atau alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan keperluan 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes dan non 

tes. Dalam instrumen yang berupa tes, penulis melaksanakan tes untuk 

mengukur hasil belajar mahasiswa setelah diberikan perlakuan dalam 

pembelajaran kanji menggunakan marugoto plus. Sedangkan untuk instrumen 

non tes yang berupa angket, bertujuan untuk mengetahui tanggapan 

mahasiswa terhadap model pembelajaran kanji menggunakan marugoto plus.   

 

1. Instrumen Tes 

Tes yang digunakan adalah tes tertulis. Soal-soal yang digunakan 

dalam tes ini di ambil dari section kanji drill yang mana fitur ini telah 

terdapat dalam situs marugoto plus itu sendiri. Dalam kanji drill ini 

terdapat dua macam tes yang berupa pilihan ganda, yakni read (memilih 

cara baca yang tepat dari kanji yang ditampilkan dalam bentuk kalimat) 

dan choose (menentukan kanji yang tepat dari kata yang telah di garis 

bawahi dalam sebuah kalimat). Setiap latihan memiliki 10 pertanyaan, 

dengan nilai dari setiap jawaban yang benar adalah 1.  

Dalam penelitian ini penulis memilih topik ke 7 pelajaran 13, yaitu 

mengenai 出 張
しゅっちょう

 (Business Trips). Tes dilaksanakan setelah 

pembelajaran  selesai.   
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Contoh dari bentuk tesnya adalah seperti berikut:  

Bentuk soal untuk ‘read’ 

 

Gambar 3.1  

 

Bentuk soal untuk ‘choose’ 

 

Gambar 3.2 

 

2. Instrumen  Non Tes 

Angket digunakan bertujuan untuk mengetahui tanggapan atau respon 

mahasiswa terhadap model pembelajaran kanji menggunakan marugoto 

plus. Angket disebarkan kepada mahasiswa setelah seluruh kegiatan 

penelitian selesai. Angket yang dibuat adalah angket tertutup , yaitu 
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angket yang alternatif jawabannya telah tersedia. Bentuk angket yang 

digunakan adalah pilihan ganda yang berjumlah 12 soal.  

 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan angket 

adalah sebagai berikut:  

a. Membuat kisi-kisi angket 

b. Mengembangkan kisi-kisi angket yang berupa pertanyaan-

pertanyaan   

c. Mengkonsultasikan angket kepada dosen pembimbing 

Berikut adalah kisi-kisi angket yang telah peneliti buat: 

Tabel 3.1 (Kisi Kisi Angket) 

No. Kategori Pertanyaan 
Jumlah 

Pertanyaan 

1. 
Kesan mahasiswa mempelajari kanji 

melalui situs www.marugotoweb.jp  
1 

2. 
Kesan terhadap tampilan situs 

www.marugotoweb.jp 
1 

3. 

Kesulitan yang dihadapi ketika 

mempelajari kanji melalui situs 

www.marugotoweb.jp  

1 

4. 

Kemudahan yang ditemui ketika 

mempelajari kanji melalui situs 

www.marugotoweb.jp  

1 

5. 
Kelebihan pembelajaran kanji melalui 

situs www.marugotoweb.jp 
4 

6. 
Kekurangan pembelajaran kanji melalui 

situs www.marugotoweb.jp  
4 

7. Kemungkinan responden untuk 2 

http://www.marugotoweb.jp/
http://www.marugotoweb.jp/
http://www.marugotoweb.jp/
http://www.marugotoweb.jp/
http://www.marugotoweb.jp/
http://www.marugotoweb.jp/
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mempelajari kanji melalui situs 

www.marugotoweb.jp 

Jumlah 12 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer (sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data) pada 

mahasiswa Bahasa Jepang tingkat II dengan teknik pendekatan  (model 

pendekatan yang menggunakan satu kali pengumpulan data pada suatu saa. . 

Data yang diambil merupakan hasil dari evaluasi pembelajaran berupa tes 

tertulis dan angket tertutup. 

 

E. Teknik Pengolahan Data 

Setelah seluruh data telah terkumpul, kemudian data tersebut akan 

diolah. Evaluasi pembelajaran diolah dengan mencari rata-rata nilai (mean). 

Sedangkan hasil angket diolah dengan menggunakan persentase.  

 

1. Pengolahan Data Tes 

a. Memeriksa jawaban benar dan salah dari setiap bentuk soal  

b. Skoring data hasil tes 

c. Menghitung frekuensi dan persentase jawaban benar dengan 

menggunakan rumus:  

 

  
 

 
       

Ket. 

P  = persentase jawaban 

f   = frekuensi jawaban 

x   = jumlah responden 

http://www.marugotoweb.jp/


43 
 

 
Yang Dwi Leviria, 2016 
Model Pembelajaran Kanji Menggunakan ‘Marugoto Plus’ 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

d. Menyusun tabel frekuensi dan persentase jawaban tiap butir soal 

e. Mengubah skor mentah menjadi nilai standar 100 dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

 

  
 

 
      

Ket. 

R  = nilai yang dicari 

N  = skor mentah 

S  = skor ideal 

 

f. Menentukan nilai rata-rata dari setiap jenis evaluasi dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

      
  

 
 

Ket. 

Me.1  =  Mean untuk soal cara baca 

∑x = jumlah keseluruhan nilai 

N = jumlah responden 

 

      
  

 
 

Ket. 

Me.2  =  Mean untuk soal kanji 

∑x = jumlah keseluruhan nilai 

N = jumlah responden 

 

g. Menentukan keseluruhan nilai rata-rata untuk seluruh jenis evaluasi 

menggunakan rumus: 
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Ket. 

X = nilai rata-rata evaluasi  

Me.1 = nilai rata-rata soal cara baca 

Me.2 = nilai rata-rata soal kanji  

 

h. Menginterpretasikan hasil tes dengan nilai standar skala lima seperti 

berikut ini:  

Tabel 3.2 (Nilai Standar Skala Lima) 

Nilai Interpretasi 

0-54 Sangat Kurang 

55-64 Kurang 

65-74 Cukup 

75-84 Baik 

85-100 Sangat Baik 

 

2. Pengolahan Data Angket 

a. Memeriksa setiap jawaban  

b. Menghitung frekuensi jawaban 

c. Membuat tabel frekuensi  

d. Menghitung persentase dari setiap jawaban dengan rumus:  

 

  
 

 
       

Ket. 

P = persentase frekuensi dari setiap jawaban responden 

f  = frekuensi dari setiap jawaban responden 

n = jumlah responden 
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Tabel 3.3 (Penafsiran Persentase) 

Persentase Penafsiran 

0% Tidak ada seorangpun 

1% - 5% Hampir tidak ada 

6% - 25% Sebagian kecil 

26 % - 49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 75% Lebih dari setengah 

76% - 95% Sebagian besar 

96% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

 

F. Pelaksanaan Pembelajaran Kanji menggunakan www.marugotoweb.jp 

Berikut ini adalah tampilan pembelajaran Kanji dalam Marugoto Plus: 

 

Gambar 3.3 (Tampilan Awal Marugoto Plus) 

 

 

 

 

http://www.marugotoweb.jp/
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Gambar 3.4 (Tampilan Pembelajaran Kanji) 

 

 

Gambar 3.5 (Daftar Kanji dalam Topik 7 Pelajaran 13) 
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Gambar 3.6 (Kanji beserta Cara Baca) 

 

 

Gamabar 3.7 (Kanji beserta Cara Baca dan Arti dalam Bahasa Inggris) 
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Gambar 3.8 

(Penjelasan mengenai Urutan Penulisan, Memory Hint  

serta Contoh Kalimat) 

 

Gambar 3.9 (Memory Hint) 
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Tabel 3.4 (Ikon pada Pembelajaran Kanji dalam Marugoto Plus) 

 

Untuk mendengarkan 

pengucapan dari kanji  

yang dipelajari 

 

Tanda check list digunakan 

untuk menampilkan cara 

baca serta arti dari kanji  

yang dipelajari 

 

Klik kanji yang ingin 

dipelajari maka akan 

muncul tampilan seperti 

pada Gambar 3.8  

 

Langkah-langkah pembelajaran kanji menggunakan Marugoto Plus adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan Awal 

a) Perkenalan (あいさつ) 

b) Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian 

c) Menjelaskan petunjuk pelaksanaan penelitian 

d) Memeriksa kesiapan kelas dan peralatan penunjang pembelajaran berupa 

LCD proyektor & speaker 

 

2. Kegiatan Inti 

a) Pengenalan situs Marugoto Plus secara singkat 

Pengajar menjelaskan mengenai apa itu marugoto plus, fitur apa saja yang 

ada di dalamnya serta bagaimana cara penggunaannya.  

 

b) Pembelajaran Kanji 
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Pengenalan Kosakata dan Cara Baca 

- Kosakata bagian 1 (会社、本社、支社、出張) 

- Kosakata bagian 2 (空港、出発、到着、午前、午後) 

Latihan pengucapan, dengan langkah pengajar mengklik icon speaker 

yang terdapat di sebelah kanji yang dipelajari lalu siswa mengulang 

apa yang mereka dengar. Hal ini dilakukan secara menyeluruh, 

berkelompok dan individual. 

 

Pengenalan Arti 

Setelah mengetahui cara baca dan pengucapan yang benar, pengajar 

menjelaskan arti dari kanji yang dipelajari. Untuk menghafal arti dari 

setiap kanji dilakukan secara menyeluruh, berkelompok dan individual 

 

Penjelasan urutan penulisan 

Klik pada kanji yang sedang dipelajari maka akan muncul penjelasan 

mengenai arti, cara baca dan pengucapan serta urutan penulisan kanji 

tersebut yang disediakan dalam bentuk tertulis dan gif. Selain itu, 

terdapat animasi mengenai memory hint (cara mudah untuk mengingat 

kanji dengan membuat animasi dalam bentuk gif mengenai asal 

muasal kanji tersebut terbentuk). Hal ini dilakukan berulang pada 

setiap kanji yang dipelajari. 

 

Siswa melakukan latihan menulis kanji sesuai dengan urutan yang 

telah dipelajari secara individual.  

 

Pengajar membacakan contoh penggunaan kanji dalam sebuah kalimat 

yang terdapat dalam marugoto plus. 
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c) Review  

Di akhir pembelajaran, pengajar mengulang kembali mengenai kanji 

apa saja yang telah dipelajari, bagaiman cara baca dan pengucapan 

serta artinya lalu siswa mengulangi secara bersama-sama. 

 

3. Kegiatan Akhir 

a) Memberikan tes 

b) Menyebarkan angket 

c) Salam penutup 

 


