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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode dan Desain Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengkaji dan mendiskripsi penguasaan 

huruf hiragana dan katakana siswa kelas eksperimen setelah menggunakan buku 

Hirakata, (2) mengkaji dan mendiskripsikan penguasaan huruf hiragana dan 

katakana siswa kelas kontrol tanpa menggunakan buku Hirakata, (3) mengkaji 

dan mendiskripsikan perbedaan yang signifikan penguasaan huruf hiragana dan 

katakana antara siswa yang menggunakan buku Hirakata dengan siswa yang tidak 

menggunakan buku Hirakata, (4) mengetahui tanggapan siswa setelah 

menggunakan buku Hirakata dalam pembelajaran huruf hiragana dan katakana. 

(5) Berdasarkan hasil no. 1- 4 dapat diketahui efektifitas buku Hirakata dalam 

meningkatkan hasil pembelajaran huruf hiragana dan katakana. Sesuai dengan 

tujuan penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini 

bermaksud untuk melihat suatu perlakuan pada variabel- variabel yang diteliti dan 

selanjutnya mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) yang terjadi. Oleh 

karena itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

eksperimental dengan jenis penelitian murni (true experiment). Dalam penelitian 

eksperimen murni terdapat dua kelompok sampel, yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol. Penulis memilih jenis eksperimen ini dengan 

pertimbangan bahwa dengan adanya dua kelompok sampel akan diketahui 

perbedaan secara pasti antara kelompok yang mendapat perlakuan (treatment) 

dengan kelompok yang tidak mendapat perlakuan. Pada penelitian ini penulis 

akan menggunakan buku Hirakata dalam pembelajaran huruf hiragana dan 

katakana. Tujuan metode eksperimental yaitu untuk menguji efektivitas dan 

efisiensi dari suatu pendekatan, metode, teknik, atau media pengajaran sehingga 
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hasilnya apabila baik akan diterapkan, dan apabila tidak baik maka tidak 

diterapkan dalam pembelajaran sebenarnya (Sutedi, 2009:64). 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (Quatitative Research), yaitu 

penelitian yang datanya berupa angka-angka yang diolah dengan menggunakan 

metode statistik. Dasar penelitian kuantitatif adalah filosofi positivisme yang 

menekankan bahwa setiap fenomena bersifat tetap, berdimensi tunggal dan 

fragmental, sehingga dianggap tidak akan mengalami perubahan ketika penelitian 

berlangsung. Posisi peneliti terlepas dari objek yang diteliti, penggunaan statistik 

sebagai alat ukur yang digunakan untuk menjaga keobyektifannya. 

Pada penelitian ini ada dua kelompok sampel yaitu, kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dimana keduanya akan mendapat pre-test dan post-test yang sama. 

Kelas eksperimen akan menggunakan buku Hirakata pada pembelajaran huruf 

hiragana dan katakana, dan kelas kontrol akan diberikan pembelajaran hiragana 

dan katakana dengan metode konvensional. Desain penelitian ini yaitu Control 

Group Pre-test Post-test Design (Arikunto, 2010:125), dengan ilustrasi skema 

sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.1. 

 

 E    O1   X1     

O2 

 

 K    O3   X2    O4  

Gambar 3.1 Skema Desain Penelitian “Control Group Pre-test Post-test Design” 

Keterangan: 

   E adalah kelas eksperimen 

   K adalah kelas kontrol 

   O1 adalah pre-test kelas eksperimen 

   O2 adalah post-test kelas eksperimen 

   O3 adalah pre-test kelas kontrol 
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   O4 adalah post-test kelas kontrol 

   X1 adalah perlakuan terhadap kelas eksperimen 

   X2 adalah perlakuan terhadap kelas kontrol 

 

Pada desain ini diadakan pasangan terhadap kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Kemudian dilihat perbedaan pencapaian efektifitas 

pembelajaran di kelompok kontrol dan pencapaian efektifitas di kelompok 

eksperimen. Pencapaian perlakuan atau efektivitas X1 dapat dilihat dari X1= 

O2-O1, sedangkan pencapian perlakuan atau efektivitas X2 dapat dilihat dari 

X2=O4-O3. Kemudian dari hasil post-test (O2 dan O4) untuk pembuktian terhadap 

hipotesis yaitu ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan penguasaan huruf 

hiragana dan katakana antara siswa yang tidak menggunakan buku Hirakata 

dengan siswa yang menggunakan buku Hirakata dalam pembelajaran huruf 

hiragana dan katakana. 

Dengan demikian, anggapan dasar dalam penelitian ini yaitu, (1) penggunaan 

buku Hirakata dalam pembelajaran huruf hiragana dan katakana dapat 

memudahkan pembelajar dalam mengingat dan menghafal huruf hiragana dan 

katakana, (2) penggunaan buku Hirakata dapat meningkatkan penguasaan huruf 

hiragana dan katakana pembelajar. 

Adapun hipotesis statistik yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. H0 : Tidak terdapat peningkatan yang signifikan penguasan huruf hiragana 

dan katakana siswa kelas eksperimen setelah menggunakan buku Hirakata. 

H1 : Terdapat peningkatan yang signifikan penguasan huruf hiragana dan 

katakana siswa kelas eksperimen setelah menggunakan buku Hirakata. 

2. H0 : Tidak terdapat peningkatan yang signifikan penguasaan huruf hiragana 

dan katakana siswa kelas kontrol setelah diterapkan teknik pencatatan biasa/ 

konvensional. 
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H1 : Terdapat peningkatan yang signifikan penguasaan huruf hiragana dan 

katakana siswa kelas kontrol setelah diterapkan teknik pencatatan biasa/ 

konvensional. 

3. H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan huruf hiragana dan 

katakana antara siswa yang menggunakan buku Hirakata dengan siswa yang 

yang diterapkan dengan teknik pencatatan biasa/ konvensional dalam 

pembelajaran huruf hiragana dan katakana. 

H1 : Terdapat perbedaan yang signifikan penguasaan huruf hiragana dan 

katakana antara siswa yang menggunakan buku Hirakata dengan siswa yang 

diterapkan dengan teknik pencatatan biasa/ konvensional dalam pembelajaran 

huruf hiragana dan katakana. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang 

menpunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 

2014:117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 1 Yogyakarta 

tahun ajaran 2015/2016. Sedangkan penentuan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas 

pertimbangan peneliti itu sendiri, dengan maksud atau tujuan yang bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sutedi, 2009:181). Sampel dalam 

penelitian ini adalah kelas X SMAN 1 Yogyakarta. Sebagai kelas eksperimen 

adalah kelas X1, X2, X3, X4, sebanyak 35 orang dan sebagai kelas kontrol adalah 

kelas X7, X8, X9, dan XIIS sebanyak 35 orang. Alasan penulis memilih teknik 

purposif dalam menentukan sampel adalah: 

 Penulis adalah pengajar bahasa Jepang pada kelas X. 
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 Kelas X merupakan kelas dasar/ permulaan belajar huruf hiragana dan 

katakana. 

 

3.3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Sugiyono (2014) dan Arikunto (2010:193) menyatakan bahwa teknik 

pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya, seperti: angket, wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. Dengan kata lain instrumen penelitian merupakan 

alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes, observasi dan kuesioner 

dengan instrumen berupa soal tes, lembar observasi dan angket. 

1.3.1 Tes 

Arikunto (2010:193) menyatakan bahwa tes adalah serentetan pertanyaan 

atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Djemari dalam Widoyoko (2012) juga menyatakan bahwa tes 

merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara 

tidak langsung, yaitu melalui tanggapan seseorang terhadap stimulus atau 

pertanyaan. Instrumen yang berupa tes terdiri atas tes tulisan, tes lisan, dan tes 

tindakan. Dari segi penskorannya, tes tulisan dapat dikategorikan menjadi dua, 

yaitu tes obyektif dan tes subyektif. Instrumen tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes obyektif berbentuk pilihan ganda dan tes subyektif 

berbentuk uraian terbatas (restricted response) dengan tipe jawaban singkat. 

Tes obyektif adalah tes yang penskorannya bersifat obyektif, yaitu hanya 

dipengaruhi oleh objek jawaban atau tanggapan yang diberikan oleh peserta tes  

(Widoyoko 2012). Penulis memilih pilihan ganda dengan tujuan agar penskoran 



 

 
Lussy Novarida Ridwan, 2016 
MODEL PEMBELAJARAN HURUF KANA MENGGUNAKAN BUKU AJAR HIRAKATA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

hasil tes dapat dilakukan secara objetif dan memudahkan dalam perhitungan uji 

kelayakan instrumen. 

Menurut Widoyoko (2012) tes subyektif adalah tes yang penskorannya selain 

dipengaruhi oleh jawaban maupun tanggapan peserta tes, juga dipengaruhi oleh 

subjektivitas korektor. Pada umumnya, tes subyektif berbentuk uraian (esai). Tes 

uraian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu tes uraian bebas atau uraian terbuka 

(extended response) dan tes uraian terbatas (restricted response). Tes uraian bebas 

adalah bentuk tes uraian yang memberi kebebasan kepada peserta tes untuk 

mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam 

menjawab soal tes. Tes uraian terbatas memberikan batasan- batasan atau rambu- 

rambu tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Terdapat beberapa 

ragam dalam tes uraian terbatas, salah satunya adalah ragam tes jawaban singkat. 

Dalam tes jawaban singkat, butir soal dapat dijawab dengan satu kata, satu frasa, 

satu angka atau satu formula. Alasan peneliti memilihan tes subyektif dengan 

uraian terbatas ini adalah untuk mengetahui kemampuan menulis huruf hiragana 

dan katakana. Selain itu, tes jawaban singkat dapat mengukur hasil belajar yang 

sederhana, yaitu ingatan (Widoyoko, 2012). 

Tes obyektif dan subyektif ini dilakukan pada saat pre-test dan post-test 

untuk mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam penguasaan huruf 

hiragana dan katakana. 

1.3.2 Non- tes 

Instrumen non tes dapat berupa angket, pedoman observasi, pedoman 

wawancara, skala, sosiometri (checklist) dan sebagainya (Sutedi, 2011). 

Sugiono (2014) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data dengan 

observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala- gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Peneliti menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan tujuan 

untuk mengetahui perilaku siswa dalam proses pembelajaran huruf hiragana dan 

katakana menggunakan buku Hirakata. Perilaku tersebut seperti keaktifan, 
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motivasi, ataupun kemandirian dalam belajar. Instrumen untuk observasi adalah 

lembar atau pedoman observasi. Pedoman observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat tertutup yang dapat dilakukan dengan memberikan checklist 

atau memberikan beberapa alternative sebagai pilihannya (Sutedi, 2011). 

Teknik pengumpulan data lain yang penulis gunakan adalah kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2014). Dilihat dari cara menjawab, kuesioner dapat 

dikategorikan menjadi kuesioner terbuka, yang memberikan kesempatan kepada 

responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri, dan kuesioner tertutup, 

yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih 

(Arikunto, 2010). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

tertutup dalam bentuk Skala Likert dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan 

mengenai pembelajaran huruf hiragana dan katakana dengan menggunakan buku 

Hirakata. 

Prinsip pokok dari Skala Likert ini adalah menentukan lokasi kedudukan 

seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap obyek sikap, mulai dari sangat 

negatif sampai dengan sangat positif. Skala Likert yang dipilih menggunakan 

empat skala penilaian, yaitu (a) sangat setuju, (b) setuju, (c) tidak setuju, (d) 

sangat tidak setuju. Skala penilaian yang bersifat netral tidak penulis gunakan 

untuk menghindari ketidakseriusan responden dalam menjawab. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik 

komparasional dan pengolahan datanya menggunakan perangkat lunak Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) versi 19. Menurut Trihendradi (2011), 

program SPSS versi 19 for Windows menggunakan dua tipe windows, yaitu: 

1) SPSS data editor yang memiliki bentuk tampilan sejenis spreadsheet yang 

digunakan untuk mengisi, menyunting, serta menampilkan isi dari data 
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penelitian (Data View) serta penamaan terhadap variable-variabel penelitian 

(Variable View). Hasilnya disimpan dengan tipe SPSS Data Document. 

2) Output viewer berisi tampilan hasil pengolahan data penelitian. Hasilnya 

disimpan dengan tipe SPSS Viewer Document. 

Analisis data dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 19 dalam 

penelitian ini pertama-tama dilakukan uji normalitas dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, dilakukan uji homogenitas sampel 

menggunakan uji Independent Sample T-Test untuk mengetahui varian kelompok 

sampel homogen (sama) atau heterogen (berbeda). Untuk menjawab rumusan 

masalah penelitian, dilakukan dua uji komparasi (Compare Means), yaitu Paired 

Samples T-test dan Independent Samples T-Test. Uji Paired Samples T-test untuk 

sampel-sampel yang berkorelasi atau berpasangan bertujuan untuk melihat 

efektivitas pembelajaran pada masing-masing kelas dan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan hasil belajar (pretest dan posttest) pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol sehingga dapat diketahui peningkatan penguasaan huruf hiragana 

dan katakana mahasiswa kelas eksperimen setelah diterapkan teknik pembelajaran 

dengan buku Hirakata dan mahasiswa kelas kontrol setelah diterapkan 

pembelajaran dengan teknik konvensional. Uji Independent Sample T-Test untuk 

sampel-sampel yang berbeda atau tidak sama bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan penguasaan huruf hiragana dan katakana antara siswa yang 

diterapkan teknik pembelajaran dengan buku Hirakata dengan siswa yang 

diterapkan teknik konvensional dalam pembelajaran hiragana dan katakana. 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis data tes dan analisis data 

angket. Tahapan analisis data diuraikan sebagai berikut. 

3.4.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data telah mengikuti 

ciri-ciri distribusi normal. Uji Normalitas merupakan syarat mutlak untuk 

mengambil suatu kesimpulan dalam analisis. Apabila dalam satu kelompok siswa 
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berdistribusi tidak normal, kesimpulan yang diambil untuk analisis tidak dapat 

digunakan meskipun uji hipotesis diterima. Uji Normalitas juga bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam satu kelompok, apakah kelompok 

siswa berkemampuan heterogen atau homogen.  

Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Nonparametric 

Kolmogorov-Smirnov Test. Uji Kolmogorov-Smirnov Test digunakan untuk 

menguji null hipotesis suatu sampel atas suatu distribusi tertentu. Uji ini 

dilakukan dengan menghitung perbedaan terbesar (nilai absolut) antara dua fungsi 

distribusi kumulatif, yakni distribusi yang berasal dari data dan distribusi secara 

teori matematika. Dalam perangkat lunak SPSS 19, ada empat macam pilihan 

distribusi teoretis yang disediakan, yaitu normal, uniform, poisson, dan 

eksponensial. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan 

distribusi teoretis normal.   

Kaidah Keputusan: 

(a) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar atau sama dengan  = 0,05 atau 

(Sig ≥  = 0,05), maka H0 diterima. 

Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil atau sama dengan  = 0,05 atau 

(Sig ≤  = 0,05), maka H0 ditolak. 

(b) Jika most-extreme-difference absolute ≤ critical value Dn, tabel maka H0 

diterima. 

Jika most-extreme-difference absolute ≥ critical value Dn, tabel maka H0 

ditolak. 

3.4.2 Uji Homogenitas Sampel 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian sampel yang 

digunakan homogen atau tidak. Uji homogenitas digunakan untuk melakukan 

generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan.  

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen masing-masing dikategorikan homogen 

jika nilai Pretest Based on Mean lebih besar daripada 0.05. 
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3.4.3 Uji Komparasi Paired Samples T-test 

Uji Paired Samples T-test untuk sampel-sampel yang berkorelasi atau 

berpasangan bertujuan untuk melihat efektivitas pembelajaran pada 

masing-masing kelas dan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil belajar 

(pretest dan posttest) pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga dapat 

diketahui peningkatan penguasaan huruf hiragana dan katakana siswa kelas 

eksperimen setelah diterapkan teknik pembelajaran dengan menggunakan buku 

Hirakata dan siswa kelas kontrol setelah diterapkan pembelajaran dengan teknik 

konvensional. 

Kaidah keputusan: 

 Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih kecil atau sama dengan  = 0,05 atau (Sig ≤  = 

0,05), maka H0 diterima. 

 Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar atau sama dengan  = 0,05 atau (Sig ≥  = 

0,05), maka H0 ditolak. 

 

3.4.4 Uji Komparasi Independent Samples T-test 

Uji Independent Sample T-Test untuk sampel-sampel yang berbeda atau tidak 

sama bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penguasaan huruf 

hiragana dan katakana antara siswa yang diterapkan teknik pembelajaran dengan 

buku Hirakata dengan siswa yang diterapkan teknik konvensional dalam 

pembelajaran hiragana dan katakana. 

Untuk membuat keputusan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau 

ditolak, dilakukan cara sebagai berikut. 

Ho :  Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penguasaan huruf hiragana 

dan katakana antara siswa yang diterapkan teknik pembelajaran dengan 

buku Hirakata dengan siswa yang diterapkan teknik konvensional dalam 

pembelajaran hiragana dan katakana. 

H1 :  Terdapat perbedaan yang signifikan dalam penguasaan huruf hiragana dan 
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katakana antara siswa yang diterapkan teknik pembelajaran dengan buku 

Hirakata dengan siswa yang diterapkan teknik konvensional dalam 

pembelajaran hiragana dan katakana. 

Kaidah Keputusan: 

 Jika nilai Sig.(2-tailed) lebih besar atau sama dengan  = 0.05 atau (Sig. (2-tailed) ≥ 

 = 0.05), maka Ho diterima. 

 Jika nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil atau sama dengan  = 0.05 atau (Sig. (2-tailed) ≤ 

 = 0.05 ), maka Ho ditolak. 

3.4.5 Analisis Data Angket 

Analisis data angket digunakan untuk mengetahui tanggapan mahasiswa 

terhadap penerapan penggunaan buku Hirakata dalam pembelajaran hiragana dan 

katakana. Data angket diolah melalui persentase dengan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

P : Persentase jawaban 

f : Jumlah jawaban 

n : Jumlah responden 

Hasil angket ditafsirkan dengan berpedoman pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 

Klasifikasi Perhitungan Persentasi Tiap Kategori 

Interval Keterangan 

0,00% Tak seorangpun 

01,00% - 05,00%   Hampir tidak ada 

06,00% - 25,00%   Sebagian kecil 

26,00% - 49,00%   Hampir setengahnya 
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50,00%  Setengahnya 

51,00% - 75,00%   Lebih dari setengahnya 

76,00% - 95,00%   Sebagian besar 

96,00% - 99,00%   Hampir seluruhnya 

100 %   Seluruhnya 

(Anas Sudjiono dalam Octaviani, 2001: 40-41) 

 

Format angket dan aspek yang dinilai ditampilkan dalam bentuk tabel 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2 berikut ini. 

 

Tabel 3.2 

Format Angket dan Pernyataan/Aspek yang Dinilai 

No Aspek yang dinilai SS S KS TS 

1 Proses pembelajaran hiragana dan katakana 

menggunakan buku Hirakata Menarik 

    2 Proses pembelajaran menggunakan buku Hirakata 

menyenangkan 

    3 Penggunaan buku Hirakata dapat menciptakan 

suasana belajar yang aktif 

    4 Penggunaan buku Hirakata dapat meningkatkan 

motivasi dalam pembelajaran 

    5 buku Hirakata efektif dalam pembelajaran 

hiragana dan katakana 

    6 Buku Hirakata dapat mempermudah memahami 

huruf hiragana dan katakana 

    7 Buku Hirakata dapat mempermudah menghafal 

huruf hiragana dan katakana 

    8 Buku Hirakata dapat membantu penulisan huruf 

hiragana dengan balance dan bentuk yang baik 

dan indah 

    9 Buku Hirakata dapat mengatasi kesulitan dalam 

mempelajari huruf hiragana dan katakana 

    10 buku Hirakata dapat mempelancar membaca huruf 

hiragana dan katakana 

    11 Buku Hirakata dapat mempermudah mengerjakan 

soal-soal hiragana dan katakana 
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12 Buku Hirakata dapat mengatasi kesulitan dalam 

mempelajari huruf kanji dasar 

    13 Buku Hirakata mampu meningkatkan penguasaan 

huruf hiragana dan katakana 

    SS=sangat setuju; S=setuju; KS=kurang setuju; TS=tidak setuju 

 

3.5. Uji Kelayakan Instrumen 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, instrumen penelitian perlu 

diuji coba terlebih dahulu kelayakannya sebelum digunakan dengan cara analisis 

butir soal, uji validitas dan reliabilitas tes. 

3.5.1 Analisis Butir Soal 

Analisis butir soal dilakukan dengan menganalisis tingkat kesukaran serta 

daya pembeda soal, baik dalam bentuk pilihan ganda maupun esai. 

3.5.1.1 Analisis Tingkat Kesukaran 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda digunakan 

rumus berikut (Sutedi, 2011). 

 
Keterangan: 

  TK : Tingkat Kesukaran 

  BA : Jumlah jawaban benar kelompok atas 

  BB : Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

  N  : Jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah 

Penafsiran: 

  TK = 0,00 – 0,25 : Sukar 

  TK = 0,26 – 0,75 : Sedang 

  TK = 0,76 – 1,00 : Kuat 

3.5.1.2 Analisis Daya Pembeda 

Untuk mengukur daya pembeda soal digunakan rumus sebagai berikut. 



 

 
Lussy Novarida Ridwan, 2016 
MODEL PEMBELAJARAN HURUF KANA MENGGUNAKAN BUKU AJAR HIRAKATA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 
Keterangan: 

  DP : Daya Pembeda 

  BA : Jumlah jawaban benar kelompok atas 

  BB : Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

  N  : Jumlah sample kelompok atas dan kelompok bawah 

Penafsiran: 

  DP = 0,00 – 0,25 : rendah (lemah) 

  DP = 0,26 – 0,75 : sedang 

  DP = 0,76 – 1,00 : tinggi (Kuat) 

3.5.2 Uji Validitas Instrumen  

   Instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur 

apa yang akan hendak diukur. Oleh karena itu, validitas dalam sebuah instrumen 

sangatlah penting karena instrumen yang valid akan menghasilkan data yang 

valid.    

   Menurut Widoyoko (2012), validitas instrumen dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dapat dilakukan 

dengan menggunakan pendapat para ahli (expert judgment). Menurut Widodo 

(2012), para ahli dimintakan pendapatnya tentang apakah instrumen tersebut dapat 

digunakan tanpa perbaikan, atau dengan perbaikan dan atau dirombak total. Uji 

validitas eksternal dapat dilakukan dengan cara membandingkannya dengan 

perangkat tes yang dianggap sudah standar, kemudian hasilnya dianalisis 

menggunakan Uji t-test. Jika tidak ada perbedaan yang signifikan artinya soal 

tersebut layak untuk dijadikan instrumen penelitian (Sutedi, 2011). Rumus untuk 

mencari t-hitung pada uji validitas eksternal adalah sebagai berikut.  
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t  

 Keterangan: 

   t   : nilai t hitung 

   Mx : Mean variabel x 

   My : Mean variabel y 

   Sdx : Standar deviasi variabel X 

   Sdy : Standar deviasi variabel Y 

   N   : Jumlah sampel  

3.5.3  Uji Reliabilitas 

   Sama halnya dengan uji validitas, uji realibilitas instrumen sangatlah penting 

dilakukan dalam penelitian. Arikunto (2010) menjelaskan bahwa reliabel artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Instrumen harus reliabel mengandung arti 

bahwa instrumen tersebut harus cukup baik sehingga mampu mengungkapkan 

data yang bisa dipercaya.  

   Sugiono (2014) pengujian realibilitas instrumen dapat dilakukansecara 

eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan test- retest, 

equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal dapat dilakukan dengan 

teknik Spearman Brown, KR 20, KR 21 dan Anova Hoyt. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan teknik KR 20 dan KR 21 untuk menghitung reliabilitas tes 

pilihan ganda.  

Rumus statistiknya adalah sebagai berikut ini. 

3.5.3.1  Rumus KR 20 

 

Keterangan: 

ri : reliabilitas instrumen 

k  : jumlah item dalam instrumen 
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pi  : proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1 

qi  : 1-pi 

St
2 : varians total 

 

3.5.3.2  Rumus KR 21 

 

Keterangan: 

r  : koefisien reliabilitas tes 

k : jumlah butir soal 

St2 : varians total 

M : mean (nilai rata-rata) 

Menurut Sutedi (2011), penafsiran angka korelasi untuk reliabilitas adalah 

sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3 berikut ini. 

 

Tabel 3.3 

Kategori Tingkat Korelasi Nilai Realibilitas 

Nilai Reliabilitas Tingkat Korelasi 

0,00 – 0,20 Sangat rendah 

0,21 – 0,40 rendah 

0,41 – 0,60 sedang 

0,61 – 0,80 kuat 

0,81 – 1,00 Sangat kuat 

(Sutedi, 2011) 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

   Penelitian eksperimen ini dilakukan selama tujuh kali pertemuan. Rancangan 

eksperimen pada setiap pertemuan memiliki langkah-langkah eksperimen yang 

sama tetapi dengan perbedaan pada materi hiragana dan katakana yang diberikan 

pada setiap pertemuan. Pre-test hanya diberikan di awal pertemuan sebelum 
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dilakukan kegiatan belajar mengajar (pembelajaran hiragana dan katakana). 

Sedangkan post-test hanya diberikan di akhir pertemuan setelah dilakukan 

kegiatan belajar mengajar (pembelajaran hiragana dan katakana) dan diakhiri 

dengan penyebaran angket.  

Prosedur urutan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini dan digambarkan pada Gambar 3.2. 

1) Melakukan studi pendahuluan terhadap masalah- masalah yang 

berhubungan dengan penelitian 

2) Merancang rencana penelitian 

3) Menyiapkan instrumen penelitian 

4) Melakukan ujicoba dan merevisi instrumen penelitian 

5) Menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

6) Melakukan pre-test pada kedua kelompok 

7) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan buku Hirakata pada 

kelompok eksperimen dan pembelajaran tanpa menggunakan buku 

Hirakata pada kelas kontrol 

8) Melakukan post-test pada kedua kelompok 

9) Menyebarkan angket pada kelompok eksperimen untuk mengetahui 

tanggapan mahasiswa mengenal pembelajaran hiragana dan katakana 

dengan menggunakan buku Hirakata 

10) Menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian 
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Gambar 3.2 Bagan Prosedur Penelitian 

 

UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
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