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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen kuasi atau penelitian eksperimen semu atau pre-test and post-test one 

group. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu kelas eksperimen 

saja. Kemudian kelas eksperimen tersebut diberikan pre-test untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa dalam berbicara bahasa Jepang. Kemudian, kelas 

eksperimen tersebut diberi perlakuan atau treatment yaitu pembelajaran berbicara 

bahasa Jepang dengan metode cooperative learning tipe inside-outside circle. 

Kemudian, siswa diberikan post-test untuk melihat sejauh mana peningkatan 

kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa dan angket untuk mengetahui 

tanggapan siswa tentang metode cooperative learning tipe inside-outside circle 

dalam pembelajaran berbicara bahasa Jepang. 

Tabel 3.1  

Desain Penelitian Eksperimen Kuasi 

Pre-test Variabel Terikat Post-test 

O1 X O2 

      (Arikunto, 2006, hlm. 85) 

 

O1 : Tes awal (pre-test) untuk melihat kemampuan awal siswa dalam 

berbicara dengan bahasa Jepang sebelum diberikannya perlakuan (treatment). 

X : Perlakuan atau treatment. Yaitu digunakannya metode cooperative 

learning tipe inside-outside circle dalam pembelajaran berbicara bahasa Jepang. 

O2 : Tes akhir (post-test) untuk melihat kemampuan siswa dalam berbicara 

dengan bahasa Jepang setelah diberikannya perlakuan (treatment). 
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 Tetapi, dalam penelitian ini, kemampuan berbicara siswa akan dilihat pada 

setiap treatment untuk melihat apakah ada perkembangan pada kemampuan 

berbicara bahasa Jepang siswa dengan metode pembelajaran kooperatif tipe 

inside-outside circle.  

3.2 Partisipan 

 Partisipan pada penelitian ini adalah siswa kelas XII IPA dan IPS di SMA 

Pasundan 2 Bandung. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Sutedi (2011, hlm. 179) mengemukakan bahwa, “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. Subjek penelitian 

tersebut disebut dengan sampel”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Pasundan 2 Bandung. 

Dan sampel untuk penelitian ini adalah 16 siswa dari kelas XII IPA 2 sebagai 

kelas eksperimen. 

Teknik memilih sampel yang digunakan adalah probability sampling 

dengan teknik random sampling, yaitu teknik sampling yang digunakan oleh 

peneliti apabila populasi dari mana sampel diambil merupakan populasi homogen 

yang hanya mengandung satu ciri (Arikunto, 2010, hlm. 95). 

3.4  Instrumen Penelitian 

 Menurut Sutedi (2011, hlm. 155), instrumen penelitian yaitu alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan berbagai data yang diperlukan 

dalam kegiatan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes 

Tes merupakan alat ukur yang biasanya digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa setelah selesai satu satuan program 

pengajaran tertentu (Sutedi, 2011, hlm. 157). 
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Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes awal (pre-test) 

dan tes akhir (post-test). Tes awal atau pre-test diberikan kepada kelas 

eksperimen untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan 

treatment. Kemudian kelas eksperimen diberikan tes akhir atau post-test 

untuk mengetahui adakah perbedaan yang signifikan setelah diterapkannya 

metode cooperative learning tipe inside-outside circle dalam pembelajaran 

bahasa Jepang khususnya dalam kemampuan berbicara. 

a. Pre-test 

Pada pertemuan pertama, peneliti akan mengukur sejauh mana 

kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan (tanya jawab) kepada 

siswa sebelum diberikan treatment, yaitu pembelajaran bahasa 

Jepang dengan metode cooperative learning tipe inside-outside 

circle.  

Tabel 3.2 

Pertanyaan Tanya-Jawab Pre-Test 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：げんきですか。 

Ａ： 

Ｑ：Ａ－さん、Ａ－さんの部屋に何がありますか。 

Ａ： 

Ｑ：部屋に机の上に何がありますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。部屋はどうですか。 

Ａ： 

Ｑ：ああ、そうですか。ありがとうございます。 
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Ａ： 

 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：元気ですか。 

Ａ： 

Ｑ：Ａ－さん、Ａ－さんのだいどころに何がありますか。 

Ａ： 

Ｑ：だいどころにれいぞうこのとなりに何がありますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。だいどころはどうですか。 

Ａ： 

Ｑ：ああ、そうですか。ありがとうございます。 

Ａ： 

 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：元気ですか。 

Ａ： 

Ｑ：Ａ－さん、Ａ－さんのうちに何がありますか。 

Ａ： 

Ｑ：うちに机の上に何がありますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。うちはどうですか。 

Ａ： 

Ｑ：ああ、そうですか。ありがとうございます。 

Ａ： 
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b. Post-test 

Pada pertemuan keenam, peneliti akan mengukur sejauh mana 

kemampuan berbicara bahasa Jepang siswa dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan (tanya jawab) kepada 

siswa setelah diberikan treatment, yaitu pembelajaran bahasa 

Jepang dengan metode cooperative learning tipe inside-outside 

circle.  

Tabel 3.3 

Pertanyaan Tanya-Jawab Post-Test 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：元気ですか。 

Ａ： 

Ｑ：Ａ－さん、朝、何をしますか。 

Ａ： 

Ｑ：何時に ～しますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。それから、何時に ～しますか。 

Ａ： 

Ｑ：朝、宿題をしますか。 

Ａ： 

Ｑ：ああ、そうですか。ありがとうございます。 

Ａ： 

 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：元気ですか。 
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Ａ： 

Ｑ：Ａ－さん、朝ご飯、何を食べますか。 

Ａ： 

Ｑ：あ、そうですか。朝、何を飲みますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。Ａ－さん、ドリアンを食べますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。ありがとうございます。 

Ａ： 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：元気ですか。 

Ａ： 

Ｑ：Ａ－さん、毎日何をしますか。 

Ａ： 

Ｑ：あ、そうですか。朝、何をしますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。日曜日に何をしますか。 

Ａ： 

Ｑ：何時に ～しますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。ありがとうございます。 

Ｑ：こんにちは。 

Ａ： 

Ｑ：元気ですか。 

Ａ： 

Ｑ：私は朝何も食べません。 

Ａ－さん朝ご飯を食べますか。 
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K 

 

 

Data yang diambil dari hasil pre-test dan post-test diolah berdasarkan 

kriteria penilaian sebagai berikut: 

1. Pemberian skor untuk masing-masing komponen yang dilakukan 

dengan memberi tanda (√) pada lembar penilaian sesuai aspek 

kemampuan yang dinilai sebagai berikut: 

a. Penggunaan kosakata yang tepat saat berbicara 

b. Kefasihan atau kelancaran (mencakup kemudahan dan kecepatan 

berbicara) 

c. Pemahaman terhadap isi pembicaraan dan topik pembicaraan 

2. Jenis penilaian pada penelitian  ini menggunakan penilaian berskala. 

Dengan jenis skala likert atau likert scale. Setyadi (2006), 

mengungkapkan bahwa skala jenis ini memberikan pilihan dengan 

rentangan yang berlawanan arah, misalnya dari sangat setuju hingga 

sangat tidak setuju atau sangat sering hingga tidak pernah.  

Adapun pada penelitian ini rentangan yang digunakan adalah dari sangat 

baik hingga sangat kurang dengan arti skala secara umum, adalah: 

1 = sangat kurang   3 = cukup  5 = sangat baik 

2 = kurang   4 = baik 

Untuk mempermudah proses evaluasi, dapat dilihat dalam deskripsi/ 

penjabaran lebih lengkap mengenai skala penilaian aspek keterampilan 

berbicara berikut ini:  

 

 

Ａ： 

Ｑ：朝、牛乳を飲みますか。 

Ａ： 

Ｑ：そうですか。ありがとうございます。 
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Tabel 3.4 

Format Penilaian Kemampuan Berbicara Siswa 

Aspek Penjelasan Nilai Bobot 

Penggunaan 

kosakata saat 

berbicara 

a.       kata yang digunakan dipilih secara 

tepat dan bervariasi sesuai dengan topik 

pembicaraan. 

5 5 

b.      kata-kata yang digunakan umumnya 

sudah tepat dan cukup bervariasi 

4 

c.       kata-kata yang digunakan sudah 

cukup baik hanya kurang bervariasi. 

3 

d.      menggunakan beberapa kata-kata 

yang kurang tepat. 

2 

e.       kata-kata yang digunakan banyak 

sekali yang tidak tepat dan tidak sesuai. 

1 

Kefasihan atau 

Kelancaran 

a.         pembicaraannya sangat lancar/ 

fasih, baik dari segi penguasaan isi 

maupun bahasa. 

5 5 

b.        pembicaraan lancar/ fasih, hanya 

ada beberapa gangguan yang tidak berarti. 

4 

c.         pembicaraan agak lancar, agak 

sering berhenti. 

3 

d.        pembicaraan kurang lancar. 2 

e.         pembicaraan sangat tidak benar, 

banyak diam dan gugup. 

1 
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Pemahaman 

terhadap topik 

dan isi 

pembicaraan 

a.         isi pembicaraan sesuai dengan 

topik pembicaraan yang diberikan, serta 

dapat dipahami dengan sangat baik. 

5 10 

b.        isi pembicaraan sesuai dengan topik 

pembicaraan, serta dapat dipahami, serta 

cukup banyak hal yang diungkapkan. 

4 

c.         isi pembicaraan sesuai dengan 

topik pembicaraan dan cukup dapat 

dimengerti namun  tidak banyak hal yang 

diungkapkan. 

3 

d.        isi pembicaraan cukup baik, namun 

dirasakan masih sangat sedikit hal yang 

diungkapkan. 

2 

e.         isi pembicaraan tidak sesuai dengan 

topik pembicaraan dan sangat sulit untuk 

dipahami. 

1 

 

Nilai akhir = 
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100 

Skor maksimal = 100  

Tabel 3.5 

Penafsiran Penilaian Standar UPI 

Angka Keterangan 

86-100 Baik Sekali 
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76-85 Baik 

66-75 Cukup 

56-65 Kurang 

46-55 Kurang Sekali 

36-45 Gagal 

 

2. Materi Penelitian 

1. Treatment pertama 

Pada treatment  pertama, peneliti akan memberikan 

materi pembelajaran bahasa Jepang terlebih dahulu kemudian 

diterapkan pembelajaran dengan metode cooperative learning 

tipe inside-outside circle. Pada pertemuan ini, materi yang 

diajarkan adalah Maria-san no Heya. Pembelajar mempelajari 

apa saja nama-nama ruangan di rumah, kata sifat untuk 

menyatakan keadaan, dan pola kalimat yang tepat untuk 

menyatakan keadaan suatu tempat dan menanyakan keadaan 

suatu tempat dalam bahasa Jepang. 

 

Tabel 3.6 

Materi Treatment Pertama 

Pengenalan kosakata 

 

Nama-nama tempat: 

へや 

だいどころ 

いま 

うち 

Kata sifat tentang keadaan :  
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おおきい 

ちいさい 

あたらしい 

ふるい 

ひろい 

せまい 

あかるい 

くらい 

きれい 

きたない 

Pengenalan pola kalimat 

 

Untuk menyatakan keadaan 

suatu tempat:  

(tempat) は (keadaan) です。 

 

Untuk menanyakan keadaan 

suatu tempat: 

(tempat)はどうですか。 

 

Tabel 3.7 

Topik Pembicaraan Pada Treatment Pertama 

あなたのうち 

あなたの部屋 

あなたのだいどころ 

あなたのいま 
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2. Treatment kedua 

Pada treatment kedua, materi yang diberikan adalah Asa, 

Nani o Shimasuka. Pembelajar mempelajari bagaimana 

menyatakan kegiatan sesuai dengan waktu dilakukannya dalam 

bahasa Jepang. 

Tabel 3.8 

Materi Treatment Kedua 

Pengenalan kosakata 

 

Keterangan Waktu:  

 あさ 

 ひる 

 よる 

Kata kerja: 

 かおを あらいます 

 はを みがきます 

 シャワー / みずを あ

びます 

 ごはんを たべます 

 こうちゃを のみます 

 しんぶん / ざっしを 

よみます 

 おんがく / ラジオを 

ききます 

 てがみを かきます 

 テレビを みます 

 しゅくだいを します 

 おいのりを します 

 せんたくします 
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 そうじします 

 

Kata penghubung: それから 

Pengenalan pola kalimat 

 

Untuk menyatakan kegiatan:  

(keterangan waktu) 、 (kata 

kerjaます)。 

 

Untuk menyatakan kegiatan 

lebih dari satu: 

(keterangan waktu) 、 (kata 

kerja ます )。それから、

(kata kerjaます)。 

Untuk menanyakan kegiatan: 

(keterangan waktu), なにをし

ますか。 

 

 

Tabel 3.9 

Topik Pembicaraan Treatment Kedua 

 

 

 

 

 

 

3. Treatment ketiga 

朝の活動 

夜の活動 

日曜日の活動 

土曜日の活動 
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Pada treatment ketiga, materi yang diberikan adalah Nanji 

ni Okimasuka. Pembelajar mempelajari bagaimana menyatakan 

waktu dilakukannya suatu kegiatan dalam bahasa Jepang. 

 

Tabel 3.10 

Materi Treatment Ketiga 

Pengenalan kosakata 

 

keterangan waktu:  

 まいにち 

 まいあさ 

 まいばん 

Jam: 

 いちじ 

 にじ 

 さんじ 

 よじ 

 ごじ 

 ろくじ 

 しちじ 

 はちじ 

 くじ 

 じゅうじ 

 じゅっぷん 

 さんじゅっぷん・は

ん 

 

Kata kerja: 

 おきます 

 ねます 

 いきます 
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 きます 

 かえります 

 

Pengenalan pola kalimat 

 

Untuk menyatakan kegiatan 

beserta dengan waktunya:  

(keterangan waktu), (jam)に /

ごろ(kata kerjaます)。 

 

Untuk menyatakan kegiatan 

lebih dari satu: 

(keterangan waktu), (jam)に /

ごろ(kata kerja ます)。それ

か ら 、 (keterangan 

waktu),(jam) に / ごろ (kata 

kerjaます)。 

 

Untuk menanyakan waktu 

kegiatan: 

(keterangan waktu), なんじに

おきますか。 

 

 

Tabel 3.11 

Topik Pembicaraan Treatment Ketiga 

 

朝、何をしますか。何時におきますか。 

昼、何をしますか。何時に昼ご飯を食べますか。 
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夕方、何をしますか。何時にテレビを見ますか。 

夜、何をしますか。何時に寝ますか。 

 

4. Treatment keempat 

Pada treatment keempat, materi yang diberikan adalah 

Asagohan. Pembelajar mempelajari bagaimana menyatakan 

waktu makan seperti sarapan, makan siang, dan makan malam. 

Serta, menyatakan makanan yang dimakan atau minuman yang 

diminum dalam bahasa Jepang. 

 

Tabel 3.12 

Materi Treatment Keempat 

Pengenalan kosakata 

 

Kegiatan makan:  

 あさごはん 

 ひるごはん 

 ばんごはん 

 

Makanan: 

 ごはん 

 パン 

 にく 

 さかな 

 たまご 

 やさい 

 くだもの 

 

Minuman:  
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 みず 

 コーヒー 

 こうちゃ 

 ぎゅうにゅう 

 ジュース 

 

Kata kerja: 

 たべます 

 のみます 

 

Pengenalan pola kalimat 

 

Untuk menyatakan bahwa 

saya sudah sarapan/ makan 

siang/ makan malam:  

わたしは(あさごはん/ ひ

るごはん/ ばんごはん)を

たべます。 

 

Untuk menyatakan memakan 

suatu makanan: 

(makanan)を たべます。 

 

Untuk menyatakan meminum 

suatu minuman: 

(minuman)を のみます。 

 

Untuk menyatakan tidak bisa 

memakan suatu makanan 

(bentuk negatif): 

(makanan)を たべません 
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Untuk menanyakan 

memakan makanan lebih dari 

satu: 

(makanan) と (makanan) を 

たべます 

 

Menanyakan apakah lawan 

bicara sarapan/ makan siang/ 

makan malam: 

イラさん、 (あさごはん / 

ひるごはん/ ばんごはん)

をたべますか。 

 

Menanyakan apa yang lawan 

bicara makan: 

あさ、なにをたべますか。 

 

Menanyakan apa yang lawan 

bicara makan saat sarapan/ 

makan siang/ makan malam: 

(あさごはん/ ひるごはん/ 

ばんごはん) は なにをた

べますか。 

 

Tabel 3.13 

Topik Pembicaraan Treatment Keempat 

朝、何を食べますか。何をのみますか。 

昼、何を食べますか。何を飲みますか。 
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昨夜、何を食べますか。何を飲みますか。 

昨日の昼ご飯、何を食べますか。何を飲みま

すか。 

 

 

3. Angket 

Angket merupakan salah satu instrumen pengumpul data penelitian 

yang diberikan kepada responden (sampel). Menurut Faisal (dalam Sutedi 

2011, hlm. 164), teknik angket ini dilakukan dengan cara pengumpulan 

datanya melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan 

untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari responden. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup. 

Angket tertutup adalah angket yang jawabannya telah disediakan oleh 

peneliti, sehingga responden tidak memiliki keleluasaan untuk 

menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang diberikan kepadanya (Sutedi 

2011, hlm. 164). Angket diberikan kepada responden atau sampel untuk 

mengetahui tanggapan siswa mengenai proses pembelajaran bahasa 

Jepang dengan menggunakan metode cooperative learning tipe inside-

outside circle. 

 

 

Tabel 3.14 

Angket Tanggapan Siswa Terhadap Pembelajaran Berbicara Bahasa Jepang 

dengan Metode Cooperative Learning tipe Inside-outside Circle 

No Indikator 
Nomor 

Soal 

Jumlah 

Soal 

1 Pendapat siswa terhadap kegiatan berbicara dalam 

bahasa Jepang 

1 1 
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2 Kesempatan berbicara siswa dalam bahasa Jepang 3, 4 2 

3 Pendapat siswa terhadap metode dan teknik 

pembelajaran bahasa Jepang yang selama ini 

digunakan 

2 1 

4 Pendapat siswa terhadap pembelajaran bahasa Jepang 

dengan metode cooperative learning tipe inside-

outside circle 

5, 6, 7 3 

5 Kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dengan 

metode cooperative learning tipe inside-outside circle 

dalam pembelajaran bahasa Jepang 

8 1 

 

3.5  Prosedur Penelitian  

Penelitian harus dilakukan secara terencana, sistematis dan teratur. Untuk 

mencapai salah satu tujuan penelitian ini, yaitu pengumpulan data, peneliti harus 

melalui beberapa tahapan pengumpulan data yang  terdiri dari: 

a. Persiapan 

1) Menentukan permasalahan dan merumuskan proposal penelitian. 

2) Mencari dan mengkaji sumber-sumber yang berkaitan dengan 

variabel penelitian sebagai studi pendahuluan. 

3) Mengurus surat penelitian. 

4) Menyusun rancangan penelitian eksperimen, yaitu sebagai berikut: 

a) Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) penelitian 

dengan materi-materi sebagai berikut: 

1. Maria-san no heya (materi bab 22 pada buku Sakura 2) 

2. Asa, Nani wo Shimasuka? (materi bab 23 pada buku Sakura 

2) 

3. Nanji ni Okimasuka? (materi bab 24 pada buku Sakura 2) 

4. Asagohan (materi bab 25 pada buku Sakura 2) 
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b) Membuat instrumen penelitian yang terdiri dari tes (pre-test 

dan post-test) dan angket 

b. Pelaksanaan 

1) Memberikan pre-test kepada sampel untuk mengetahui 

kemampuan sampel sebelum diberikan treatment. 

2) Memberikan treatment kepada siswa dengan menggunakan metode 

cooperative learning tipe inside-outside circle dalam pembelajaran 

bahasa Jepang sesuai dengan bahan ajar yang telah dirumuskan 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Menjelaskan tujuan dan prosedur pembelajaran bahasa Jepang 

dengan metode cooperative learning tipe inside-outside circle 

sebelum dimulainya treatment. 

b) Membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang 

c) Peneliti memberikan topik pembicaraan yang berbeda kepada 

setiap kelompok dan setiap kelompok berdiskusi tentang topic 

pembicaraan tersebut. 

d) Setelah selesai, seluruh siswa membaur dan membentuk dua 

lingkaran besar yaitu lingkaran dalam dan lingkaran luar. 

e) Siswa saling berhadapan dan berbicara dalam bahasa Jepang 

sesuai dengan topik pembicaraan yang didapatnya dari 

kelompok masing-masing. Siswa terus melakukan kegiatan 

berbicara hingga empat sesi dimana setiap sesinya siswa dari 

lingkaran luar bergerak searah jarum jam. 

f) Seluruh siswa dipimpin oleh peneliti berdiskusi dan 

mengevaluasi secara bersama-sama keseluruhan kegiatan pada 

setiap pertemuan  

3) Memberikan post-test kepada sampel untuk mengetahui 

kemampuan sampel setelah mendapatkan treatment. 

4) Memberikan angket untuk mengetahui pendapat dan kesan siswa 

mengenai metode cooperative learning tipe inside-outside circle 

dalam pembelajaran berbicara bahasa Jepang. 

5) Mengolah data hasil tes dan angket 
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6) Membuat penafsiran dan pembahasan dari data yang telah diolah 

7) Membuat kesimpulan berdasarkan hipotesis 

8) Laporan hasil penelitian 

 

 

 

 

3.6 Analisis Data 

Sugiyono (2007, hlm. 169) menyatakan, analisis data merupakan kegiatan 

setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis 

responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, 

menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang telah diajukan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan statistik probabilitas yang 

biasa digunakan untuk penelitian yang menggunakan sampel. Sugiyono (2007, 

hlm. 170) menyatakan bahwa statistik inferensial (sering juga disebut statistik 

induktif atau statistik probabilitas) adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Suatu data 

sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan 

dan kebenaran (kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase). 

 

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data yang terdiri dari hasil pre-test, post-test, dan 

angket, selanjutnya peneliti mengolah data-data tersebut. Pengolahan data 

memiliki ketentuan sebagai berikut: 

a. Mengolah data pre-test dan post-test  

 

b. Mencari mean pre-test (Mx): 
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Mx = 
Σ𝑥

𝑁
 

Keterangan: 

Mx = jumlah rata-rata pre-test 

x = jumlah total nilai pre-test 

N = Jumlah siswa 

 

c. Mencari mean post-test (My): 

My = 
Σ𝑦

𝑁
 

Keterangan: 

My = jumlah rata-rata post-test 

y = jumlah total nilai post-test 

N = Jumlah Siswa 

 

d. Mencari gain (d) antara pre-test dan post-test: 

d =  Post-test - Pre-test 

 

e. Mencari mean gain (Md) antara pre-test dan post-test: 

Md = 
Σ𝑑

𝑁
 

 

Md = jumlah rata-rata post-test dan pre-test 

d = jumlah total nilai post-test dan pre-test 

N = Jumlah siswa 

 

f. Mencari thitung: 

 

𝑡 =  
𝑀𝑑

√
Σ𝑥𝑑2

𝑁 (𝑁 − 1)

 

  

 t  : nilai t yang dihitung 
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 Md  : nilai rata-rata selisih antara post-test dan pre-test 

 xd2  : nilai kuadrat deviasi (xd= d - Md) 

 N  : jumlah siswa 

 

g. Uji hipotesis 

 Merumuskan Hipotesis Kerja ( 𝐻𝑘 ), yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan antara variabel X (hasil pre-test) dan 

variabel Y (hasil post-test), dan merumuskan Hipotesis Nol (𝐻0), 

yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel X 

dan variabel Y. 

 Kebenaran dua hipotesa di atas diuji dengan 

membandingkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , dengan terlebih dulu 

menetapkan derajat kebebasan dengan rumus:  

df atau db = N – 1 

dengan menggunakan df atau db ini maka akan diperoleh nilai 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada taraf signifikasi 5% atau 1%. Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih kecil 

atau sama dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ( 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ) maka 𝐻0diterima dan 

𝐻𝑘  ditolak, dengan kata lain tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel X dan variabel Y. Dan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari  

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 ( 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) maka 𝐻0ditolak dan 𝐻𝑘  diterima, dengan 

kata lain antara variabel X dan variabel Y terdapat perbedaan yang 

cukup signifikan. 

 

3.6.2 Teknik Pengolahan Data Angket 

     Untuk mengolah data angket dapat dilakukan dengan menggunakan langkah- 

langkah sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan setiap jawaban angket 

b. Menyusun frekuensi jawaban 

c. Membuat tabel frekuensi 



44 
 

Dhiar Rachma Diyanthi, 2016 
EFEKTIVITAS METODE COOPERATIVE LEARNING TIPE INSIDE-OUTSIDE CIRCLE DALAM 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA BAHASA JEPANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

d. Menghitung presentase frekuensi dari setiap jawaban dengan rumus sebagai 

berikut: 

P = 
𝑓

𝑛
 x 100% 

Keterangan: 

P : Persentase frekuensi dari setiap jawaban responden 

f : frekuensi dari setiap jawaban responden 

n : jumlah responden 

e. Menafsirkan hasil angket dengan berpedoman pada tabel dan data berikut ini:  

Tabel 3.15 

Tabel Penafsiran Data Angket 

Persentase (P) Jumlah Responden (n) 

0% Tidak ada seorang pun 

1% - 5% Hampir tidak ada 

6% - 25% Sebagian keci 

26% - 49% Hampir setengahnya 

50% Setengahnya  

51% - 75% Lebih dari setengahnya 

76% - 95% Sebagian besar 

96% - 99% Hampir seluruhnya 

100% Seluruhnya  

 

(Sudjiono, 2001, hlm. 40-41) 

 


