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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dibahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif, 

dimana penulis menjabarkan segala permasalahan yang dijadikan pusat penelitian. 

Sesuai dengan pernyataan Sutedi (2011,hlm.20) yang mengatakan bahwa 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memerikan 

(menjabarkan) suatu keadaan atau fenomena yang ada secara apa adanya. 

Objeknya berupa fenomena aktual yang terjadi pada masa kini dalam suatu 

populasi tertentu atau berupa studi kasus yang aktual dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai suatu metode, penelitian deskriptif dapat dibagi lagi ke dalam beberapa 

jenis, seperti survei, studi kasus, studi perbandingan, studi kolerasi, studi prediksi, 

dan studi pertumbuhan. 

Kemudian penelitian ini diolah dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data 

yang diperoleh dari hasil tes kemampuan membaca dan menulis kanji doo’on 

igigo yang telah diujikan dimana data tersebut berupa angka dan harus diolah 

dengan menggunakan statistik, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk 

menganalisis data dari hasil angket yang telah disebarkan. Karena paradigma 

kedua pendekatan metode antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif 

berbeda, maka sangat sulit menggabungkan metode tersebut bila digunakan dalam 

satu proses penelitian yang bersamaan. Namun menurut Sugiyono, kedua metode 

tersebut dapat digunakan bersama-sama atau digabung, tetapi dengan catatan 

sebagai berikut : 

1. Dapat digunakan bersama untuk meneliti pada obyek yang sama, tetapi 

tujuan yang berbeda. Metode kualitatif digunakan untuk menemukan 

hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji 
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hipotesis. “Each methodology can be used to complement the other within 

the same are of iquiry, since they have different purposes or aims” (Susan 

Stainback,1988). 

2. Digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan metode 

kualitatif, sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut 

diuji dengan metode kuantitatif. 

3. Kedua metode penelitian tidak dapat digabungkan dalam waktu 

bersamaan, tetapi teknik pengumpulan data dapat digabungkan. Misalnya 

penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yang utama adalah 

kuesioner tersebut dilakukan pengumpulan data dengan teknik lain yaitu 

observasi dan wawancara (Sugiyono,2012,hlm. vi-v) 

 

Sesuaipula dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono, metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana penulis adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitan kualitatif lebih 

menekannkan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009, hlm.1), sedangkan 

metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono,2012,hlm.14). 

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) 

adalah seperti berikut: 

1. Qualitative research has the natural setting as the direct source of data 

and reseacrher is the key instrumen. 
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2. Qualitative research is descriptive. The data collacted is in the form of 

words of pictures rather than  number. 

3. Qualitative research  are concerned with process rather than simply with 

outcomes products. 

4. Qualitative research tend to analyze their data inductively. 

5. “Meaning” is of essential to the qualitative approach. 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut dapat dikemukakan di sini bahwa 

penelitian kualitatif itu : 

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen 

kunci. 

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome. 

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati) 

(Sugiyono, 2012,hlm.21-22) 

 

Alasan lain peneliti memilih pendekatan kuantitatif dengan penjelasan 

sebagai berikut, menurut Setiyadi (dalam Rizki, 2011, hlm. 48): 

1. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mengkondisikan situasi dengan 

cara memberikan alat pengumpul data berupa tes yang disiapkan untuk 

mengukur kemampuan kebahasaan. 

2. Analisa data menggunakan alat analisa standar yang sudah tersedia untuk 

meganalisa data kuantitatif. 

3. Orientasi penelitian bertujuan untuk mendapatkan temuan yang 

merupakan hasil atau produk dari aktifitas subyek (sampel penelitian) 

setelah mengalami proses belajar. 
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4. Permasalahan penelitian sudah dirumuskan sejak awal dan tidak akan 

terbawa ke dalam permasalahan baru yang mungkin muncul selama 

penelitian berlangsung. 

 

Oleh karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data 

berupa angka lalu hasilnya akan dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan 

akhir untuk menjawab permasalahan yang ada. Maka, metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan metode kuantitatif kualitatif ini dianggap sesuai karena 

bertujuan untuk dapat mengetahui dan menjabarkan Analisis Kemampuan 

Membaca dan Menulis Kanji Doo’on igigo padaMahasiswa Semester 6 Tahun 

Akademik 2014-2015 Departemen Pendidikan Bahasa Jepang FPBS UPI. 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian merupakan manusia yang dijadikan sebagai sumber 

data. Manusia yang dijadikan sebagai sumber data disebut dengan populasi 

penelitian, kemudian sebagian dari populasi tersebut yang dianggap bisa 

mewakili seluruh karakter dari populasi yang ada dapat dipilih untuk dijadikan 

subjek penelitian. (Sutedi, 2011,hlm.179).  

Ada pula yang berpendapat bahwa populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012, hlm.117). 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Departemen Pendidikan 

Bahasa Jepang Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan 

Indonesia, Bandung. 

2. Sampel 

Sampel adalah suatu proposal kecil dari populasi yang seharusnya 

diteliti, yang dipilih atau ditetapkan untuk keperluan analisis. Dengan meneliti 

sampelnya saja peneliti berharap akan dapat menarik kesimpulan tertentu yang 
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akan dikenakan terhadap populasinya (Sudijono,1987). Sampel dapat pula 

diartikan sebagai contoh, tetapi yang dimaksud contoh di sini bukan sekedar 

contoh dalam arti teladan, melainkan contoh terpilih untuk dihadapi sebagai 

objek sasaran penelitian yang hasil atau kesimpulannya dapat mewakili 

seluruh populasi sasaran representatif. Oleh sebab itu, cara pengambilannya 

harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan untuk itu ada tiga 

hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan dan penggunaan sampel, 

yaitu: 

a. Dapat memberikan gambaran terpercaya tentang keadaan populasi 

sasaran. 

b. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan 

menggunakan tenaga, waktu dan dana yang terbatas. 

c. Dapat menentukan presisi hasil penelitian dengan mengestimasi batas 

kesalahan (standard error) dari taksiran hasil yang diperoleh. 

 

Sebenarnya tidak ada ketentuan mengenai beberapa persen ukuran 

sampel yang diambil untuk suatu penelitian (Fathoni, 2006, hlm.101). 

Sampel yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa semester 6 Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI berjumlah 

40 orang yang telah lulus dalam mata kuliah Hyouki. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah teknik penyampelan random, yaitu teknik 

memilih sampel dari populasi acak karena peneliti mengambil 10-15 orang 

dari tiap kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kemudian mengambil sampel 14 

orang saja untuk dilaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes Kemampuan Kanji Doo’on igigo (Berupa Soal) 

Tes diberikan kepada mahasiswa semester 6 Tahun Akademik 2014-

2015 Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI sehubungan dengan 
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membaca dan menulis kanji yang memiliki cara baca yang sama tetapi 

memiliki bentuk kanji dan arti yang berbeda (Doo’on igigo). 

Berikut kisi-kisi soal tes kemampuan membaca dan menulis kanji 

doo’on igigo. 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Tes 

No. Indikator Tes 
Nomor 

soal 

Jumlah 

soal 

1.  
Untuk mengetahui kemampuan menulis kanji 

doo’on igigo 
1-20 20 soal 

2.  
Untuk mengetahui kemampuan membaca kanji 

doo’on igigo 
21-40 20 soal 

Total 40 soal 

 

Referensi pembuatan soal berasal dari website yang menyediakan 

pembelajaran kanji doo’on igigo (internet) 

Berikut alamat website tersebut: 

http://newskizuna.blog.fc2.com/blog-entry-416.html 

http://smartyou.blog.fc2.com/blog-entry-41.html 

Berikut kisi-kisi kanji doo’on igigo yang akan diujikan kepada mahasiswa 

semseter 6 DPBJ FBS UPI tahun ajaran 2014-2015: 

1. こうかい (koukai) 

公開 ：一般の人が、自由に見たり聞いたりできるように開放す

ること。(di muka umum) 

後悔：してしまったことをあとでくやむこと。(penyesalan) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.330 dan Taniguchi.G,hlm.309) 

2. いらい (irai) 

以来：その時からあと。その時から今まで。(sejak, semenjak, 

mulai) 

依頼：人に物事をたのむこと。(permintaan, permohonan) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.71 dan Taniguchi.G,hlm.198) 

3. あたたかい (atatakai) 

http://newskizuna.blog.fc2.com/blog-entry-416.html
http://smartyou.blog.fc2.com/blog-entry-41.html
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暖かい：気温がほどよい高さで気持ちがいい。(hangat) 

温かい：温度がほどよい高さでさわった感じが気持ちいい。気

持ちや性質が優しい。(hangat) 

(似たものちびまるこちゃんの漢字使い分け教室 .hlm.21 dan 

Taniguchi.G,hlm.20) 

4. かわ (kawa) 

河･川：山や湖から流れ出して海にそそ ぐ、水の流れ。(sungai) 

皮：動物・植物の外がわを包んで内部を保護するもの。(kulit) 

革：動物の皮の毛や脂肪をとりのぞいて、やわらかくしたもの。

くつ。かばん・ベルトなど。(kulit) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.208 dan Taniguchi.G,hlm.267) 

 

5. じしん (jishin) 

自信：自分の値打ち・能力を信じる気持ち。 (kepercayaan 

(percaya) sendiri) 

自身：自分。おのれ。自己。そのもの。それ自体。(diri sendiri) 

地震：地球の表面のはげしいゆれ。 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.425 dan Taniguchi.G,hlm.216) 

6. へいき (heiki) 

平気：悪いことや困難なことがあっても、落ちついていること。

(ketenangan hati) 

兵器：戦争で、攻撃や守備に使う機器。(senjata) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.917 dan Taniguchi.G,hlm.150) 

7. でんき (denki) 

電気：毛皮でこすったエボナイトが紙を引き付けるなど、電気

現象をおこすもとになるもの。(listrik) 
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伝記：ある人の、生まれてから死ぬまでのことを、物事のよう

に書いたもの。(cerita kehidupan seseorang, biografi) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.703 dan Taniguchi.G,hlm.76) 

8. こうじょう (koujou) 

工場：機械などを使って、物を作ったり加工したりするところ。

(pabrik) 

向上：よくなっていくこと。(perbaikan) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.336 dan Taniguchi.G,hlm.309) 

9. しょうがい (shougai) 

障害：さまたげとなるもの。じゃま。(halangan, rintangan) 

生涯：生まれてから死ぬまでの間。一生。(seumur hidup) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.483 dan Taniguchi.G,hlm.538) 

10. つとめる (tsutomeru) 

務める：しなければならないこと。義務 (kewajiban) 

勤める：働きに行くこと。また、その仕事や役目。(bekerja) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.679 dan Taniguchi.G,hlm.617) 

11. はかる (hakaru) 

図る：計画して実現をめざす。うまく処理する。 

計る：数や時間を調べる。考えて計画する。(merencanakan) 

測る：長さ・深さ。広さや。温度。圧力などを調べる。

(mengukur panjang, kedalaman) 

量る：はかり・ますなどを使って、重さや容積を調べる。こう

だろうと思う。(ukuran berat) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.809 dan Taniguchi.G,hlm.134) 

12. きく(kiku) 

聞く：音や声を耳で感じとる。受け入れる。たずねる。

(mendengar) 
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聴く：注意してきく。きこうとしてきく。音楽をきいて楽しむ。

(mendengarkan dengan memasang telinga) 

利く：十分な働きをする。(berfaedah, berguna, bermanfaat) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.233 dan Taniguchi.G,hlm.287) 

13. めいし (meishi) 

名詞：文法で、品詞の一つ。ものやことの名前を表すことば。

(kata benda) 

名刺：名前・住所・勤務先や役職などを印刷した小さなあつ紙。

(kartu nama) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.1003 dan Taniguchi.G,hlm.375) 

14. はし (hashi) 

端：中心からいちばん遠い部分。ふち。へり。はじ。切りはな

した部分。きれはし。ほんの一部分。(ujung, sisi, pinggir) 

橋：川や道路などにかけわたし、人や車が通れるようにしたも

の。(jembatan) 

箸：食べ物をはさむのに使う、二本の細い棒。(sumpit) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.815 dan Taniguchi.G,hlm.144) 

15. ようし (youshi) 

用紙 ：ある特定の目的に使う紙。 (surat isian, formulir,surat 

blanko) 

要旨：話や文章の中心になる内容。文章の一をまとめる。

(ringkasan) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.1053 dan Taniguchi.G,hlm.649) 

16. あつい (atsui) 

厚い：表と裏とのへだたりがが大きい。人としての情が深い。

まごころがこもっている。(tebal, tidak tipis) 

暑い：気温が高い。(panas) 



34 

Elizabeth Nova Rahayu, 2016 
ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS KANJI DOO’ON IGIGO PADA MAHASISWA 
SEMESTER 6 DPBJ FPBS UPI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

熱い：温度が高い。感情が高まっているようす。(panas) 

篤い：病気が重い。(penyakit berat) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.20 dan Taniguchi.G,hlm.22) 

17. とまる (tomaru) 

留まる：鳥や虫などが木や物につかまって休む。はなれたり動

いたりしなくなる。(menyemat) 

止まる：動くなくなる。来ていたものが来なくなる。

(menghentikan) 

泊まる：自分の家以外で一夜をすごす。船が港にいかりをおろ

す。(menginap di, menyediakan akomodasi) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.740 dan Taniguchi.G,hlm.602) 

18. きかい (kikai) 

機械：動力によって、ある仕事をする装置。(mesin, pesawat) 

機会：なにかをするのに、ちょうどよいとき。(kesempatan) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.230 dan Taniguchi.G,hlm.285) 

19. たいけい (taikei) 

体系：ある分野に属するさまざまなものを広く集め、ある決ま

りによって順序よくならべてまとめた全体。システム。(sistem, 

organisasi) 

体型：人の体の型。(bentuk tubuh orang) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.606 dan Taniguchi.G,hlm.575) 

20. いどう (idou) 

移動：動いて場所をかわること。(pergerakan) 

異動：会社や組織などで昇進・転任など、地位や勤め場所がか

わること。(perpindahan) 

異同：二つのものの、ちがう点と、同じ点。ちがい。

(perbedaan) 
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(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.65 dan Taniguchi.G,hlm.187) 

21. あがる (agaru) 

上げる：はっきりと見えるように示す。(naik) 

揚げる：高く掲げる。浮かべる。(goreng) 

挙げる：高いところに進める、移す。 

(似たものちびまるこちゃんの漢字使い分け教室 .hlm.20 dan 

Taniguchi.G,hlm.3) 

22. きょうかい (kyoukai) 

協会：ある目的のために会員が協力して運営している会。

(asosiasi, perhimpunan, lembaga) 

教会：宗教、特にキリスト教で、その教えを広めたり、いのり

や儀式などを行ったりする建物。(gereja) 

境界：土地などの境。(batas) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.257 dan Taniguchi.G,hlm.345) 

23. とる (toru) 

取る：手で持つ。自分のものにする。(mengambil) 

撮る：写真などをうつす。(menangkap gambar, video) 

捕る：つかまえる。(menangkap) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.746 dan Taniguchi.G,hlm.606) 

24. しめる (shimeru) 

締める：かたく結ぶ。。ゆるみをなくす。(mengikat) 

閉める：開いていたものをとじる。(menutup) 

占める：自分のものにする。ある地位にいる。(menempati) 

絞める：紐などで強くくくる。(mencekik) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.444 dan Taniguchi.G,hlm.522) 

25. つく(tsuku) 

着く：目当てのところにとどく。到着する。(tiba, sampai) 
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付く：くっつく。身からはなれない。加わる。つきそう。味方

する。新しくおこる。(melekat pada) 

突く：とがったものでさす。強く当てる。強く打つ。せめたて

る。(menikam) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.675 dan Taniguchi.G,hlm.614) 

26. きゅうそく(kyuusoku) 

急速：ひじょうにはやく進むようす。(kecepatan) 

休息：体を休めること。(istirahat, persantaian) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.252 dan Taniguchi.G,hlm.352) 

27. かえる (kaeru) 

帰る：人が、もといたところにもどる。(kembali, pulang) 

飼える：動物を養い育てる。(memelihara binatang) 

変える：前とちがった状態や位置にする。(ganti, mengubah) 

返る：物がもとにもどる。もとのようす。(mengembalikan) 

換える：あるものを、別のものにとりかえる。交換。(menukar) 

( 学 研 現 代 標 準 国 語 辞 典 .2001.hlm.164-165 dan 

Taniguchi.G,hlm.231) 

28. たつ (tatsu) 

建つ：建物などがつくられる。(membangun) 

立つ：おきあがる。縦になっている。(berdiri) 

経つ：時間がすぎる。(melewati) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.626 dan Taniguchi.G,hlm.585) 

29. かわる (kawaru) 

変わる：前とちがった状態や位置になる。変化する。(mengganti, 

mengubah) 

代わる：あるものが他のものの役割などをする。(menukar) 
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替わる：同じ種類の別のものといれかわる。 (mengganti, 

menukar) 

(学研現代標準国語辞典.2001.hlm.210 dan Taniguchi.G,hlm.231) 

30. あう (au) 

会う：人と人とが顔を合わせる。(berjumpa, bertemu, menghadapi, 

mengunjungi) 

合う：両方からぴたりと重なる。(cocok, sesuai dengan) 

遭う：事故や災難に出くわす。 

(似たものちびまるこちゃんの漢字使い分け教室 .hlm.18 dan 

Taniguchi.G,hlm.23) 

Sumber : 

 学研現代標準国語辞典  

 似たものちびまるこちゃんの漢字使い分け教室 

 Kamus Standar Bahasa Jepang-Indonesia Goro Taniguchi 

  http://newskizuna.blog.fc2.com/blog-entry-416.html, 

  http://smartyou.blog.fc2.com/blog-entry-41.html 

 

a. Uji Validitas 

Dalam penelitian, instrumen penelitian dituntut untuk memiliki 

tingkat kesahihan atau valid. Sehingga uji validitas diperlukan untuk 

mengetahui valid tidaknya suatu instrumen penelitian. Validitas terdiri dari 

dua macam yaitu validitas internal dan validitas eksternal (Sutedi, 2011, 

hlm. 217). Validitas soal penelitian ini diukur dengan cara validitas 

internal, yaitu validitas yang diukur dengan cara konsultasi pada pakar. 

Selain dengan cara di atas, validitas juga dapat disusun dengan 

berdasarkan pada fakta-fakta empirik yang telah terbukti (Sutedi, 2011, 

hlm. 218). 

Penulis mengkonsultasikan instrumen tes kepada dosen dan 

menghitung nilai validitasnya. Dosen ahli telah memberikan Expert 

http://newskizuna.blog.fc2.com/blog-entry-416.html
http://smartyou.blog.fc2.com/blog-entry-41.html
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Judgement (terlampir) yang berarti instrumen telah valid. Namun, penulis 

juga melakukan perhitungan validitas instrumen tes, dengan mencari nilai t 

dengan rumus sebagai berikut : 

 
Keterangan :  

 : Mean variabel x 

 :Mean variabel y 
 

: Standar deviasi variabel x 

 : Standar deviasi variabel y 

n : jumlah sampel 

 

Sebelum mencari nilai t hitung, harus diketahui nilai rata-rata 

(mean) dan standar deviasi dari variabel x dan dan variabel y, dengan 

rumus sebagai berikut : 

Rumus untuk mencari variabel mean x 

 
Rumus untuk mencari variabel mean y  

 
Rumus untuk mencari standar deviasi variabel x dan variabel y : 

 
 

Penulis melakukan uji coba instrumen kepada 10 orang sampel 

dengan soal mengenai kemampuan membaca dan menulis kanji doo’on 

igigo. Berikut tabel persiapan perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.2.Persiapan Perhitungan 

No. X y x
2
 y

2
 Xy 

1 8 7 64 49 56 

2 8 7 64 49 56 

3 7 7 49 49 49 
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No. X y x
2
 y

2
 Xy 

4 7 7 49 49 49 

5 6 6 36 36 36 

6 6 5 36 25 30 

7 6 5 36 25 30 

8 5 4 25 16 20 

9 5 4 25 16 20 

10 4 3 16 9 12 

   62 55 400 323 358 

Setelah itu melakukan perhitungan sebagai berikut : 
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Berdasarkan perhitungan di atas, ditemukan nilai t hitung 1.047. 

Kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel dengan derajat kebebasan 

(db=(n+n)-2) adalah 18, diperoleh angka 2.10 untuk taraf signifikasi 5% 

dan 2.88 untuk signifikasi 1%. Artinya nilai t hitung lebih kecil dari t 

tabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes 

dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk melakukan penelitian. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Selain validitas, syarat lain yang harus dimiliki oleh instrumen 

yang berupa tes adalah reliabilitas. Suatu alat ukur dikatakan memiliki 

reliabilitas yang dapat mengukur secara ajeg, yaitu meskipun berkali-kali 

tes tersebut digunkan pada sampel yang sama dengan waktu yang tidak 

terlalu lama, akan menghasilkan data yang sama pula. 

Untuk menguji reliabilitas instrumen tes pada penelitian kali ini, 

sampel mengerjakan tes yang sama selama 2 kali dengan selang waktu 

satu hari. Selanjutnya skor bagian awal dikorelasikan dengan skor bagian 

kedua dengan menggunakan rumus di bawah ini : 

 
Keterangan : 

 = korelasi 

 = skor rata-rata dari variabel x 

 = skor rata-rata dari variabel y 

 =jumlah responden 

 

Kemudian dihitung nilai reliabilitasnya dengan menggunakan rumus 

teknik belah dunia, yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan: 

 = reliabilitas instrumen 

 = indeks korelasi antara dua bagian instrumen 

 

Penafsiran hasil data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Penafsiran Uji Reliabilitas 

Rentang Reliabilitas Penafsiran 

0.00 – 0.20 Kurang Reliabel 

0.21 – 0.40 Agak Reliabel 

0.41 – 0.70 Cukup Reliabel 

0.71 – 0.90 Reliabel 

0.91 – 1.00 Sangat Reliabel 

 

Berikut perhitungan yang diperoleh: 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, didapat nilai 0.97. Dapat 

disimpulkan bahwa soal instrumen yang digunakan pada penelitian kali ini 

sangat reliabel. 

 

c. Analisis Butir Soal 

Setiap butir soal yang dipergunakan pun harus diukur terlebih 

dahulu tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Untuk mengetahui 

tingkat kesukaran tiap butir soal yang digunakan rumus sebagai berikut : 

 
Keterangan : 

 = Tingkat kesukaran 

 = Jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok tinggi 

 = Jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok rendah 

 = Jumlah siswa kelompok tinggi 

 = Jumlah siswa kelompok rendah 

 

Untuk menafsirkan hasil data yang digunakan skala sebagai berikut: 

 

 

Tabel 3.4 Skala Penafsiran Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Skala Penafsiran 

0-0.25 Sukar 

0.26-0.75 Sedang 

0.76-1.00 Mudah 
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Setelah dihitung, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 3.5.Analisis Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Nomor Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0.5 Sedang 

2 0.5 Sedang 

3 0.5 Sedang 

4 0.5 Sedang 

5 0.5 Sedang 

6 0.5 Sedang 

7 0.167 Sukar 

8 0.167 Sukar 

9 0.5 Sedang 

10 0.5 Sedang 

11 0.5 Sedang 

12 0.5 Sedang 

13 0.5 Sedang 

14 0.5 Sedang 

15 0.83 Mudah 

16 0.5 Sedang 

17 0.5 Sedang 

18 0.5 Sedang 

19 0.5 Sedang 

20 0.5 Sedang 

21 0.5 Sedang 

22 0.167 Sukar 

23 0.167 Sukar 

24 0.5 Sedang 

25 0.5 Sedang 

26 0.5 Sedang 

27 0.5 Sedang 

28 0.5 Sedang 

29 0.5 Sedang 

30 0.5 Sedang 

31 0.167 Sukar 

32 0.5 Sedang 

33 0.5 Sedang 

34 0.5 Sedang 

35 0.5 Sedang 

36 0.167 Sukar 

37 0.5 Sedang 

38 0.5 Sedang 

39 0.5 Sedang 
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Nomor Soal Tingkat Kesukaran Keterangan 

40 0.167 Sukar 

 

Kemudian, butir soal yang baik adalah yang dapat membedakan 

kelompok atas dan kelompok bawah. Untuk mengetahui daya pembeda 

dari setiap butir soal digunakan rumus sebagai berikut : 

 
 

Keterangan : 

 = Daya Pembeda 

 = Jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok tinggi 

 = Jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok rendah 

 = Jumlah siswa kelompok tinggi 

 = Jumlah siswa kelompok rendah 

 

Untuk menafsirkan hasil data, digunakan skala sebagai berikut : 

Tabel 3.6. Penafsiran Daya Pembeda 

Skala Penafsiran 

0.00-0.20 Rendah 

0.21-0.40 Cukup 

0.41-0.70 Baik 

0.71-1 Baik Sekali 

 

Tabel 3.7.Analisis Butir Soal Daya Pembeda 

Nomor Soal Daya Pembeda Keterangan 

1 0.33 Sedang 

2 0.33 Sedang 

3 0.33 Sedang 

4 0.33 Sedang 

5 0.33 Sedang 

6 0.33 Sedang 

7 0.167 Lemah 

8 0.33 Sedang 

9 0.33 Sedang 

10 0.33 Sedang 

11 0.33 Sedang 

12 0.33 Sedang 



45 

Elizabeth Nova Rahayu, 2016 
ANALISIS KEMAMPUAN MEMBACA DAN MENULIS KANJI DOO’ON IGIGO PADA MAHASISWA 
SEMESTER 6 DPBJ FPBS UPI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Nomor Soal Daya Pembeda Keterangan 

13 0.33 Sedang 

14 0.167 Lemah 

15 0.33 Sedang 

16 0.167 Lemah 

17 1 Kuat 

18 0.33 Sedang 

19 0.33 Sedang 

20 0.167 Lemah 

21 0.33 Sedang 

22 0.33 Sedang 

23 0.167 Lemah 

24 0.33 Sedang 

25 0.167 Lemah 

26 0.33 Sedang 

27 0.33 Sedang 

28 0.167 Lemah 

29 0.33 Sedang 

30 0.167 Lemah 

31 0.33 Sedang 

32 0.33 Sedang 

33 0.33 Sedang 

34 0.167 Lemah 

35 0.33 Sedang 

36 0.167 Lemah 

37 0.33 Sedang 

38 0.33 Sedang 

39 0.33 Sedang 

40 0.33 Sedang 

 

2. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

(daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang 

dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum (Fathoni, 

2006, hlm.111). 

Kata angket berasal dari bahasa Latin, inquirere atau inquiro, yang 

artinya bertanya, mencari, memeriksa, meneliti, mengusut atau mencari bukti 

(Sastradipoera, 2005, hlm.284). 
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Angket diberikan kepada mahasiswa yang telah mengerjakan soal tes 

mengenai kemampuan membaca dan menulis kanji doo’on igigo. Fungsi 

angket adalah untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pemahaman 

mahasiswa dalam pemakaian kanji-kanji yang memiliki cara baca yang sama 

tetapi memiliki bentuk kanji dan arti yang berbeda dan mencari tahu 

bagaimana pola belajar mahasiswa dalam menghapal kanji, sehingga dapat 

diketahui berbagai faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pemakaian 

kanji-kanji tersebut. Berikut kisi-kisi soal angket : 

 

Tabel3.8.Kisi-Kisi Soal Angket 

No. Indikator Angket 
No. 

soal 
Jumlah 

1.  
Untuk mengetahui apakah sebelumnya responden 

telah mengetahui definisi tentang doo’on igigo 
1 1 

2.  
Untuk mengetahui pendapat responden mengenai 

kanji doo’on igigo 
2 1 

3.  
Untuk mengetahui apakah kanji doo’on igigo sering 

dibahas di perkuliahan atau tidak 
3 1 

4.  
Untuk mengetahui sejak kapan responden mulai 

mempelajari kanji 
4 1 

5.  
Untuk mengetahui berapa jam dalam seminggu di 

luar perkuliahan responden mempelajari kanji 
5 1 

6.  

Untuk mengetahui pendapat responden apakah kanji 

doo’on igigo perlu dibahas dalam perkuliahan atau 

tidak 

6 1 

7.  
Untuk mengetahui berapa kira-kira kanji yang dapat 

dibaca sampai saat ini oleh responden 
7 1 

8.  
Untuk mengetahui berapa kira-kira kanji yang dapat 

ditulis sampai saat ini oleh responden 
8 1 

9.  
Untuk mengetahui dimana responden mempelajari 

kanji selain di dalam perkuliahan 
9 1 

10.  
Untuk mengetahui pendapat responden menegnai 

faktor apa yang membuat sulit untuk membaca dan 

menulis kanji, khususnya kanji doo’on igigo 

10-13 4 

11.  
Untuk mengetahui level JLPT yang telah diperoleh 

oleh responden 
14 1 

12.  
Untuk menampung pendapat responden tentang 

cara meningkatkan kemampuan membaca dan 

menulis kanji 

15 1 

 TOTAL 15 soal 
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D. Prosedur Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, secara garis besar terdapat empat 

tahapan yaitu tahapan persiapan, tahap pelaksaan, dan tahap pengolahan data 

penelitian serta tahapan penarikan kesimpulan. Berikut flowchart prosedur 

penelitian: 
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Gambar 3.1.Flowchart Prosedur Penelitian 

Mulai

Pengajuan judul penelitian dan Seminar Proposal

Disetujui

Studi Pustaka

Membuat instrumen penelitian (tes dan angket)

Bimbingan pada dosen dan pengajuan expert 
judgment

Uji instrumen pada 10 orang (dua kali)

Uji validitas Uji Reliabilitas

Analisis butir soal dan tingkat kesukaran

Melakukan penelitian

Pengolahan data

Analisis data

Penarikan kesimpulan dan hasil penelitian

Selesai

Tidak

Ya

Disetujui
Tidak

Ya

Instrumen 
reliabel?

Instrumen 
valid?

Ya

TidakTidak

Ya

 
1. Tahap Persiapan  
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Dalam tahap persiapan ini, terdapat beberapa langkah dilaksanakan 

oleh penulis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Mengajukan judul dan proposal penelitian. 

b. Melaksanakan seminar proposal. 

c. Melakukan studi pustaka. 

d. Membuat instrumen penelitian yaitu tes kemampuan membaca dan 

menulis kanji doo’on igigo serta membuat angket. 

e. Membuat expert judgement. 

f. Menentukan sampel penelitian dengan mempertimbangkan materi 

penelitian. 

g. Melakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap instrumen penelitian 

berupa soal dan angket yang telah dibuat. 

h. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah melaksanakan tahap persiapan seperti yang dijabarkan di atas, 

selanjutkan penulis melaksanakan penelitian. Penelitian tersebut dilaksanakan  

pada tanggal 11 Mei 2015 pada pukul 10.00 di gedung Fakultas Pendidikan 

Bahasa dan Sastra lantai 3 dengan responden sebanyak 40 orang mahasiswa 

semester 6 Departemen Pedidikan Bahasa Jepang. Dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

a. Mengambil kira-kira 10-15 orang dari masing-masing kelas (kelas A, 

B, C) menempatkan siswa di dalam 3 ruangan berbeda. 

b. Membagikan soal tes kemampuan membaca dan menulis kanji doo’on 

igigo dan meminta para responden tersebut mengerjakan sesuai dengan 

kemampuannya selama kurang lebih 1 jam tanpa melihat buku, kamus, 

maupun aplikasi pada handphone. 

c. Membagikan angket dan meminta koresonden mengerjakan angket 

selama kurang lebih 15 menit dengan jujur dan sebenar-benarnya agar 

mengetahui bagaimana pemahaman dan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi nilai kemampuan membaca dan  menulis kanji doo’on 

igigo. 

 

 

 

3. Tahap Pengolahan Data 

Setelah melaksanakan penelitian dengan mengambil data tes dan 

angket, kemudian penulis memasuki tahapan pengolahan data dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menilai ketepatan jawaban responden dalam tes kemampuan membaca 

dan menulis kanji doo’on igigo. 

b. Mengolah dan menganalis data kuantitatif dari hasil tes kemampuan 

membaca dan menulis kanji doo’on igigo tersebut. 

c. Menyajikan hasil penilaian dalam bentuk tabel. 

d. Membandingkan antara hasil penilaian tes kemampuan menulis dan 

kemampuan membaca kanji doo’on igigo. 

e. Mengolah dan menganalis data kualitatif berupa angket yang telah 

disebarkan kepada responden. 

f. Menyajikannya dalam bentuk diagram dan tabel agar mudah dipahami. 

 

4. Tahapan Penarikan Kesimpulan 

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir yang penulis 

laksanakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menarik kesimpulan 

berdasarkan rumusan masalah yang mengacu pada hasil analisis data yang 

telah diolah dalam tahap pengolahan data.  

 

E. Analisis Data  

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Studi pustaka untuk memperoleh informasi dengan teknik literatur 

dengan cara mengkaji literatur yang berhubungan dengan konsep, 
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teoridan contoh mengenai doo’on igigo sehingga memperoleh 

informasi selengkap-lengkapnya tentang materi penelitian yang 

digunakan. 

b. Studi lapangan dengan menyebarkan soal tes kemampuan membaca 

dan menulis kanji doo’on igigo dan menyebarkan angket untuk 

mengetahui tanggapan mahasiswa mengenai kanji doo’on igigo dan  

mencari tahu faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan pemakaian 

kanji doo’on igigo.  

c. Wawancara mengenai kanji doo’on igigo dengan beberapa dosen dan 

native speaker. 

 

2. Teknik Analisis Data 

Setelah melaksanakan pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian, kemudian peneliti melakukan analisis data. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis data tes kemampuan membaca dan menulis kanji doo’on 

igigo. Dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Memeriksa dan memberikan skor pada hasil tes. Skor yang 

diberikan berupa nilai standar 100 dengan menggunakan rumus di 

bawah ini : 

 
Keterangan : 

 : nilai yang dicari 

 : skor yang dicapai 

 : skor ideal 

2) Membuat tabel penilaian hasil tes kemampuan membaca dan 

menulis kanji doo’on igigo. 

3) Menentukan nilai rata-rata dari skor keseluruhan dengan 

menggunakan rumus. 

 
Keterangan : 
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 : nilai rata-rata tes 

 : jumlah nilai keseluruhan 

 : jumlah responden 

4) Menginterprestasikan hasil tes. Dalam menginterprestasikan hasil 

tes tersebut, penulis menggunakan standar penilaian UPI yaitu : 

Tabel 3.9. Kategori Standar Penilaian UPI 

(dalam Septiany,2013,hlm.36) 

Angka Keterangan 

86-100 Sangat baik 

76-85 Baik 

66-75 Cukup 

56-65 Kurang 

46-55 Sangat kurang 

36-45 Buruk 

0-35 Sangat buruk 

5) Menganalisis jawaban responden pada setiap soal dan 

membandingan nilai hasil tes kemampuan membaca dan menulis 

sehingga diketahui kemampuan manakah yang lebih unggul. 

 

b. Menganalisis data angket  

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk menganalis data 

angket adalah sebagai berikut : 

1) Menjumlahkan setiap jawaban angket. 

2) Menghitung persentase dari setiap jawaban dengan menggunakan 

rumus di bawah ini:  

 
Keterangan : 

 : Persentase frekuensi dari jawaban responden 

 : Frekuensi dari setiap jawaban responden 

 : Jumlah responden  

(Mardiyah,2014,hlm.69) 
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Kemudian, agar memperoleh hasil yang lebih akurat dan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis akan menggunakan 

rumus chi kuadrat, sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

2x  : angka chi kuadrat yang dicari  
fo  : frekuensijawaban aktual 
fe  : frekuensi jawaban yang diharap dengan cara membagi 

jumlah responden dengan banyaknya opsi 

(Sutedi, 2011, hlm. 239) 

3) Menginterprestasikan jawaban angket berdasarkan kriteria di 

bawah ini : 

Tabel 3.10. Interprestasi Jawaban Angket 

Besar Persentase Interpretasi 

0% Tidak seorangpun 

1-5% Hampir tidak ada 

6-25% Sebagian kecil 

26-49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya 

51-75% Lebih dari setengahnya 

76-95% Sebagian besar 

96-99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya 

(dalam Septiany, 2013,hlm.37) 

4) Membuat diagram persentase dari masing-masing pertanyaan 

angket. 

5) Membuat tabel persentase jawaban angket satu per satu. 

6) Menafsirkan data angket. 

 

c. Menarik kesimpulan 

Software yang digunakan untuk membantu menganalisis data 

adalah Ms.Excel 2007 dan StatView-J 5.0. Statview adalah aplikasi 

statistik awalnya dirilis untuk komputer Apple Macintosh pada tahun 
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1985. Statview 5.01 untuk Windows berjalan tanpa masalah pada 

Windows XP, Windows 7 Home dan sistem Pro, kedua 32 dan 64-bit. 

Meskipun kurangnya ketersediaan dan dukungan dan kesulitan 

menjalankan aplikasi di Mac komputer saat ini pada tahun 2009, Statview 

masih banyak digunakan oleh beberapa orang untuk membantu dalam 

melakukan analisis data.  

 


