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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Menurut Sutedi (2011, hlm. 53) metode penelitian dapat diartikan sebagai 

cara atau prosedur yang harus ditempuh untuk menjawab masalah penelitian. 

Prosedur ini merupakan langkah kerja yang bersifat sistematis, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan kesimpulan. Fungsi metode adalah 

untuk memperlancar pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efisien. 

Menurut Sugiyono (2007,  hlm. 3) metode penelitian adalah cara untuk 

melakukan sebuah penelitian agar memperoleh hasil penelitian yang tepat dan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Sehingga pada gilirannya dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan.  

Sedangkan menurut Musfikon (2012, hlm. 13) metode penelitian adalah ilmu 

yang mempelajari prosedur melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat 

secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, 

menyusun, serta menganalisis dan mengumpulkan data. 

Menurut Sutedi (2011, hlm. 22) penelitian eksperimen ada yang berupa 

eksperimen murni dan ada pula yang berupa eksperimen semu (kuasi eksperimen). 

Penelitian eksperimen merupakan bagian dari penelitian kuantitatif. Dalam 

pendidikan bahasa Jepang, eksperimen dapat dilakukan seperti dalam bentuk uji 

coba suatu metode pengajaran, media pembelajaran, bentuk latihan, dengan tujuan 

untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan hasil dari kegiatan 

belajar mengajar.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode true experiment 

(eksperimen murni). Untuk melaksanakan metode ini penelitian dilakukan kepada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan dengan adanya pretest dan posttest yang 

dapat memperlihatkan perbedaan sebelum dan sesudah perlakuan (treatment). 

Dikelas eksperimen, penulis memberikan treatment berupa teknik mind mapping, 

sedangkan dikelas kontrol penulis memberikan treatment dengan metode 

pengajaran berbasis penugasan dan tanpa teknik mind mapping. Digunakannya 
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metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan 

diharapkan kemudian hasilnya dapat dibuktikan berupa data, khususnya untuk 

mengetahui efektivitas penerapan teknik mind mapping pada pembelajaran 

menulis karangan sederhana bahasa Jepang tingkat dasar.  

B. Desain Penelitian  

Menurut Arifin (dalam Erawati dkk, 2013) desain penelitian adalah kerangka 

yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah the pretest-post test control group design. 

Desain penelitian dapat dilihat dari tabel berikut :  

Tabel 3.1 The Pretest-Posttest Control Group Design 

Kelompok Pretest Treatment Post-test 

Eksperimen X1 T1 Y1 

Kontrol X2 T2 Y2 

Keterangan : 

X1  :  Pretest kelas eksperimen 

X2  :  Pretest kelas kontrol 

T1  :  Treatment kelas eksperimen 

T2  :  Treatment kelas kontrol 

Y1  :  Post test kelas eksperimen 

Y2  :  Post test kelas kontrol 

C. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini melibatkan partisipan dari peserta didik SMA Negeri 5 

Bandung kelas XI sebagai subjek penelitian. Adapun spesifikasi dari partisipan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 63 peserta 

didik. Terdiri dari 34 peserta didik dari kelas eksperimen (XI MIA G) dan 

29 peserta didik dari kelas kontrol (XI MIA C). 

2. Kelas XI MIA G dan kelas XI MIA C adalah kelas lintas minat bahasa 

Jepang. 

3. Kelas XI MIA G dan kelas XI MIA C belajar bahasa Jepang dalam empat 

jam mata pelajaran (4x45 menit) dalam satu minggu. 
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4. Karakteristik penelitian : 

a) XI MIA G 

(1) Terdiri dari 34 orang peserta didik sebagai partisipan. 

(2) Menurut guru mata pelajaran bahasa Jepang selaku guru pamong 

mahasiswa PPL mengungkapkan semangat belajar bahasa Jepang 

cukup tinggi. 

(3) Sebagian besar minat mempelajari bahasa Jepang, namun 

kemampuan tiap peserta didik berbeda. 

(4) Sulit untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan menulis 

karangan sederhana, dikarenakan penguasaan huruf kana belum 

lancar. 

b) XI MIA C 

(1) Terdiri dari 29 orang peserta didik sebagai partisipan. 

(2) Menurut guru mata pelajaran bahasa Jepang selaku guru pamong 

mahasiswa PPL mengungkapkan semangat belajar bahasa Jepang 

cukup tinggi. 

(3) Sebagian besar minat mempelajari bahasa Jepang, namun 

kemampuan tiap peserta didik berbeda. 

(4) Sulit untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan menulis 

karangan sederhana, dikarenakan penguasaan huruf kana belum 

lancar. 

5. Dasar pertimbangan pemilihan partisipan : 

a) Penulis sedang melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di 

SMA Negeri 5 Bandung pada saat penyusunan skripsi. 

b) Penulis mengajar dikelas XI MIA G dan XI MIA C dan partisipan 

dirasa sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 

c) Peneliti ingin membuktikan bahwa kemampuan menulis karangan 

sederhana peserta didik kelas XI MIA G dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan teknik pembelajaran yang inovatif. 

d) Peneliti ingin membuktikan bahwa teknik mind mapping dapat lebih 

menyenangkan dan efektif daripada teknik pembelajaran yang 
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biasanya dipakai dalam pengajaran menulis karangan sederhana 

dikelas XI MIA G. Sehingga peserta didik dapat lebih tertarik untuk 

belajar umumnya dalam pembelajaran menulis karangan sederhana 

bahasa Jepang. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sastradipoera (2005, hlm. 289) populasi merupakan sekelompok 

kasus yang dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Sutedi (2011, hlm. 179) mengemukakan bahwa 

manusia yang dijadikan sebagai sumber data disebut dengan populasi 

penelitian, kemudian sebagian dari populasi tersebut dianggap bisa mewakili 

seluruh karakter dari populasi yang ada dapat dipilih untuk dijadikan sumber 

penelitian. Sementara itu, menurut Sugiyono (2007, hlm. 117) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi penelitian adalah peserta didik SMA Negeri 5 Bandung. 

2. Sampel  

Menurut Nasution (1987, hlm. 114) penelitian pada umumnya bertujuan 

untuk menemukan suatu generalisasi, maka kita harus membatasinya pada 

suatu jumlah yang lebih kecil yang disebut sampel. Sedangkan menurut 

Sutedi (2011, hlm. 179) mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari 

populasi yang dianggap mewakili untuk dijadikan bagian dari populasi yang 

dianggap mewakili untuk dijadikan sumber data. Sampel dalam penelitian ini 

adalah peserta didik kelas XI MIA G SMA Negeri 5 Bandung sebagai kelas 

eksperimen dan peserta didik kelas XI MIA C SMA Negeri 5 Bandung 

sebagai kelas kontrol. 

E. Instumen Penelitian 

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

digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan berbagai data yang diperlukan 

dalam kegiatan penelitian. Sugiyono (2007, hlm 148) mengemukakan bahwa 

instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
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fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Arifin (2011, 

hlm. 225) mengemukakan bahwa instrumen merupakan komponen kunci dalam 

suatu penelitian. Mutu instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan 

dalam penelitian, sedangkan data merupakan dasar kebenaran empirik dari 

penemuan atau kesimpulan penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tes 

Menurut Arifin (2011, hlm. 226) tes adalah suatu teknik pengukuran yang 

di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan atau serangkaina tugas yang harus 

dikerjakan atau harus dijawab oleh responden. Menurut Arikunto (2010, hlm. 

193) 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. 

Sedangkan Sutedi (2011, hlm. 157) mengemukakan bahwa tes merupakan 

alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa 

setelah satu satuan program pengajaran tertentu.  

Tes yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu 

sebagai berikut : 

a) Tes awal (pretest) adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 

sejauhmana kemampuan peserta didik dalam menulis karangan 

sederhana sebelum dilakukannya treatment dengan teknik mind 

mapping. 

b) Tes akhir (post test) adalah tes yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana hasil dan sejauhmana kemampuan peserta didik dalam 

menulis karangan sederhana setelah dilakukannya treatment dengan 

teknik mind mapping.  

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 

No Kompetensi Dasar Jenis Soal Bobot 

Nilai 

1 Menggambarkan tentang kehidupan 

sehari-hari (mainichi no seikatsu) 

sesuai dengan konteks penggunaannya 

Mengisi soal wacana 

mengenai kegiatan 

sehari-hari (Watashi no 

10 
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pada teks interaksi transaksional lisan 

dan tulis dengan memperhatikan 

fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kebahasaan 

Ichinichi) 

2 Menentukan kegiatan tentang 

kesenangan, wisata, makanan khas, 

cita-cita  pada teks interaksi 

transaksional lisan dan tulis  dengan 

memperhatikan fungsi sosial, struktur 

teks, dan unsur kebahasaan sesuai 

dengan konteks penggunaannya. 

Mengisi soal wacana 

mengenai kesukaan/hal 

yang disukai (Sukina 

mono) 

10 

3 Menggambarkan lingkungan  rumah 

(uchi) yang terdapat pada teks 

interaksi interpersonal lisan dan tulis 

dengan memperhatikan fungsi sosial, 

struktur teks, dan unsur kebahasaan 

sesuai dengan konteks 

penggunaannya.  

 Menulis kosakata 

bahasa Jepang 

dengan 

menggunakan 

kosakata bahasa 

Jepang dalam huruf 

kana. 

 Kemudian membuat 

karangan sederhana 

bahasa Jepang 

dengan tema 

“Kamarku” 

(Watashi no Heya) 

20 

 

2. Angket 

Menurut Arifin (2011, hlm. 228) angket adalah instrumen penelitian yang 

berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau 

infomasi yang harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan 

pendapatnya. Menurut Arikunto (2010, hlm. 194) kuesioner atau angket 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal 
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yang ia ketahui. Sedangkan menurut Sugiyono (2012, hlm. 199) 

mengemukakan bahwa angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawab.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup yaitu 

bentuk pertanyaan yang bisa dijawab dengan dua alternatif ya atau tidak, 

pilihan ganda atau berupa daftar checklist.  

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket 

No Kategori Pertanyaan Nomor 

Pertanyaan 

1 

 

Kesan peserta didik terhadap pembelajaran bahasa 

Jepang. 

1 

2 Kesulitan peserta didik dalam menulis karangan 

sederhana bahasa Jepang. 

2 

3 Pengalaman peserta didik dalam pembelajaran menulis 

karangan sederhana bahasa Jepang dengan menggunakan 

teknik mind mapping. 

3,4 

4 Manfaat teknik mind mapping dalam pembelajaran 

karangan sederhana bahasa Jepang. 

5,6,7 

5 Kesan peserta didik terhadap teknik mind mapping dalam 

pembelajaran karangan sederhana bahasa Jepang. 

8,9 

6 Teknik mind mapping sebagai alternatif dalam menulis 

karangan sederhana bahasa Jepang. 

10 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan penelitian, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Tahapan Awal (Persiapan Penelitian)  

Tahapan awal atau persiapan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Membuat proposal penelitian. 
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b) Melakukan pengamatan dikelas XI MIA C dan XI MIA G untuk 

memperoleh informasi tentang karakteristik partisipan dan 

permasalahan yang ada di dalamnya. 

c) Mengurus surat perizinan penelitian dari jurusan yang ditujukan 

kepada fakultas. 

d) Mengurus surat perizinan penelitian dari fakultas yang ditujukan 

kepada SMA Negeri 5 Bandung dan Kesbangpol. 

e) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat 

mengeluarkan surat rekomendasi No.070/1396/V/Rekomlit/KESBAK/ 

2017 untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Jawa Barat. 

f) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  mengeluarkan 

rekomendasi No.065/565-BP3WIL.IV untuk disampaikan kepada 

Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandung. 

g) Menyiapkan materi-materi pembelajaran, khususnya tentang 

pembelajaran menulis karangan sederhana dengan menggunakan 

teknik mind mapping. 

h) Menyusun instrumen penelitian. 

i) Menguji instrumen tes penelitian. 

j) Pembuatan RPP penelitian. 

k) Menguji instrumen penelitian melalui analisis butir soal, uji validitas, 

uji reliabilitas. 

2. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu : 

a) Tahap awal, peserta didik diberikan pretest untuk mengetahui 

bagaimana kemampuan peserta didik dalam menulis karangan 

sederhana bahasa Jepang. 

b) Tahap kedua, peserta didik diberikan treatment dengan menggunakan 

teknik mind mapping.  

c) Tahap akhir, peserta didik diberikan post test untuk mengetahui 

sejauhmana pengaruh penggunaan teknik mind mapping dalam 

pembelajaran menulis karangan sederhana peserta didik. 



34 

 

Dian Novitasari, 2017 
EFEKTIVITAS TEKNIK MIND MAPPING PADA PEMBELAJARAN KARANGAN SEDERHANA BAHASA 
JEPANG TINGKAT DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 3 minggu, dimulai pada 

tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Mei 2017. 

 

3. Tahapan Akhir (Pengambilan Kesimpulan) 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah sebagai berikut : 

a) Pengolahan data. 

b) Menganalisis data. 

c) Menarik kesimpulan dari hasil analisis data penelitian. 

G. Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengolahan data dengan menggunakan statistik komparansional. 

Menurut Sutedi (2011, hlm. 228) statistik komparansional digunakan untuk 

menguji hipotesis yang menyatakan ada tidaknya perbedaan antara dua 

variabel atau lebih yang sedang diteliti.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data 

statistik komparansional yang bertujuan untuk menjelaskan ada tidaknya 

perbedaan hasil evaluasi dari pembelajaran bahasa Jepang dengan 

menggunakan teknik mind mapping dan yang menggunakan teknik 

penugasan serta pengaruh teknik mind mapping pada pembelajaran karangan 

sederhana bahasa Jepang peserta didik. Salah satu rumus statistik yang bisa 

digunakan yaitu dengan uji t-test (uji t tabel).  

Menurut Sutedi (2011, hlm. 230-232) langkah-langkah yang harus 

ditempuh untuk mencari t hitung antara lain sebagai berikut :  

a) Membuat tabel persiapan (menetukan variabel X dan variabel Y) 

b) Mencari mean kedua variabel dengan rumus berikut : 

    
     

Keterangan : 

MX : Rata-rata nilai variabel X 

MY : Rata-rata nilai variabel Y 

∑X : Jumlah skor variabel X 
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∑Y : Jumlah skor variabel Y 

NX : Jumlah sampel variabel X 

NY : Jumlah sampel variabel Y 

c) Mencari standar deviasi dari variabel X dan variabel Y dengan rumus 

berikut : 

      

Keterangan : 

 : Standar deviasi variabel X 

 : Standar deviasi variabel Y 

 : Deviasi dari skor X 

 : Deviasi dari skor Y 

d) Mencari standar error mean kedua variabel tersebut dengan rumus 

berikut : 

     

Keterangan: 

SEMx  : Standar eror rata-rata nilai variabel X 

SEMy  : Standar eror rata-rata nilai variabel Y 

  : Jumlah sampel variabel X  

  : Jumlah sampel variabel Y 

e) Mencari standar error perbedaan kedua variabel dengan menggunakan 

rumus berikut : 

 

Keterangan: 

SEMxy  : Standar eror perbedaan mean nilai variabel X dan Y 

f) Mencari nilai t-hitung dengan menggunakan rumus berikut : 
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Keterangan : 

  : nilai t hitung yang dicari 

 

g) Memberikan nilai interpretasi terhadap nilai t-hitung sebagai berikut : 

Hipotesis yang akan diuji dalam analisis data penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

H0: Tidak adanya perbedaan tingkat kemampuan peserta didik secara 

signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Hk: Adanya perbedaan tingkat kemampuan peserta didik secara 

signifikan antara siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Keterangan : 

H0: Hipotesis nol. 

Hk: Hipotesis kerja (diterima).  

h) Membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel dengan 

menggunakan rumus berikut : 

db = (variabel x + variabel y)-1 

       Keterangan : 

       db  : derajat bebas 

2. Teknik Pengolahan Angket 

Untuk mengetahui kesan peserta didik mengenai diterapkannya teknik 

mind mapping, angket diberikan setelah post test dilaksanakan. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung presentasi dari hasil anget adalah sebagai 

berikut : 

      

Keterangan : 

P : Presentase jawaban 

f  : Frekuensi jawaban responden 

n  : Jumlah responden 

Adapun penafsiran analisis angket menurut Sudjiono (2010, hlm. 40-41) 

menurut  adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Penafsiran Analisis Angket 
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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 

    

3. Uji Kelayakan Instrumen 

Menurut Sutedi (2011, hlm. 157) instrumen yang benar-benar layak 

adalah instrumen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang cukup 

terandalkan. Kevalidan suatu alat ukur berkenaan dengan ketepatannya dalam 

mengukur apa yang hendak diukurnya, sedangkan reliabilitas suatu alat ukur 

harus memiliki kepercayaan.  

a) Analisis Tingkat Kesukaran  

Menurut Sutedi (2011, hlm. 214) tingkat kesukaran soal dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

TK   : Tingkat kesukaran 

SkA   : Jumlah jawaban benar kelompok atas 

SkB   : Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

n      : Jumlah sampel kelompok atas dan kelompok bawah  

Sk.mak : Skor maksimal 

Sk.min  : Skor minimal 

Tabel 3.5 Penafsiran Analisis  Tingkat Kesukaran 

0,00 – 0,25 Sukar 

0,26 – 0,75 Sedang 

0,76 – 1,00 Mudah 
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Menurut Sutedi (2011, hlm. 212) sebelum perangkat tes digunakan 

untuk mengambil data, uji coba biasanya dilakukan pada beberapa orang 

sampel kelompok kecil (di luar calon sampel sebenarnya). Pada analisis 

tingkat kesukaran ini, penulis mengambil sampel dari kelas lain yaitu kelas 

XI MIA F sebanyak 10 orang peserta didik. Adapun hasil dari analisis 

tingkat kesukaran ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Hasil Uji Coba Bentuk Tes Esai 

 

No 

Nomor Butir Soal 

(1) (2) (3) (4) 

1 10 8 8 10 

2 10 8 10 8 

3 9 8 8 10 

∑ 29 24 26 28 

4 10 7 7 9 

5 8 8 7 8 

6 8 7 7 8 

7 7 6 6 8 

∑ 33 28 27 33 

8 7 5 6 7 

9 6 6 5 5 

10 6 5 4 5 

∑ 19 16 15 17 

 

 Dari tabel di atas di ketahui bahwa :  

∑SkA(1) : 29            Sk.mak (1) : 10  

∑SkA(2) : 24     Sk.mak (2) : 8 

∑SkA(3) : 26    Sk.mak (3) : 10 

∑SkA(4) : 28     Sk.mak (4) : 10 

∑SkB(1) : 19    Sk.min (1) : 6 

∑SkB(2) : 16     Sk.min (2) : 5 

∑SkB(3) : 15    Sk.min (3) : 4 

∑SkB(4) : 17    Sk.min (4) : 5 
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Jawab : 

 

 

(1) Menghitung analisis tingkat kesukaran soal bagian satu {∑SkA(1) 

dan ∑SkA(1)}. 

 

  

 

Jadi, tingkat kesukaran soal bagian satu termasuk ke dalam kategori 

sedang. 

(2) Menghitung analisis tingkat kesukaran soal bagian dua {∑SkA(2) 

dan ∑SkA(2)}. 

 

          

                        

Jadi, tingkat kesukaran soal bagian dua termasuk ke dalam kategori 

sedang. 

(3) Menghitung analisis tingkat kesukaran soal bagian tiga {∑SkA(3) 

dan ∑SkA(3)}. 
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Jadi, tingkat kesukaran soal bagian tiga termasuk ke dalam kategori 

sedang. 

(4) Menghitung analisis tingkat kesukaran soal bagian empat {∑

SkA(4) dan ∑SkA(4)}. 

 

         

 

Jadi, tingkat kesukaran soal bagian empat termasuk ke dalam 

kategori sedang. 

Dapat disimpulkan bahwa analisis tingkat kesukaran butir soal pada 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Teknik Mind Mapping pada 

Pembelajaran Karangan Sederhana Bahasa Jepang Tingkat Dasar” dari 

keempat kategori soal tersebut termasuk ke dalam kategori soal sedang. 

b) Analisis Daya Pembeda 

Menurut Sutedi (2011, hlm. 214) mengemukakan bahwa butir soal 

yang baik adalah yang bisa membedakan kelompok atas dan kelompok 

bawah, untuk melihat daya pembeda tiap butir soal esai dapat digunakan 

rumus sebagai berikut :  

 

Keterangan : 

DP  : Daya pembeda 

SkA   : Jumlah jawaban benar kelompok atas 

SkB   : Jumlah jawaban benar kelompok bawah 

n       : Jumlah sampel kelompok atas atau kelompok bawah 

Sk.mak : Skor maksimal 

Sk.min  : Skor minimal 

Tabel 3.7 Penafsiran Analisis  Daya Pembeda 

0,00 – 0,25 Sukar 
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0,26 – 0,75 Sedang 

0,76 – 1,00 Mudah 

 

Sebelumnya penulis telah menghitung terlebih dahulu tingkat 

kesukaran dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaran tiap bagian 

butir soal. Menurut Sutedi (2011, hlm. 212) mengemukakan analisis butir 

soal minimal mencakup tingkat kesukaran (TK), daya pembeda (DP) dan 

analisis distraktor. Untuk menghitung analisis daya pembeda ini, dapat 

dilihat pada tabel 3.6.  

(1) Menghitung analisis daya pembeda butir soal bagian satu. 

 

   

   

  Jadi, daya pembeda butir soal bagian satu termasuk dalam kategori 

sedang. 

(2) Menghitung analisis daya pembeda butir soal bagian dua. 

 

   

   

 Jadi, daya pembeda butir soal bagian dua termasuk dalam kategori 

sedang. 

(3) Menghitung analisis daya pembeda butir soal bagian tiga. 
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Jadi, daya pembeda butir soal bagian tiga termasuk dalam kategori 

sedang. 

(4) Menghitung analisis daya pembeda butir soal bagian empat. 

 

   

   

Jadi, daya pembeda butir soal bagian empat termasuk dalam 

kategori sedang. 

    Dapat disimpulkan bahwa analisis daya pembeda tiap butir soal dari 

penelitian yang berjudul “Efektivitas Teknik Mind Mapping pada 

Pembelajaran Karangan Sederhana Bahasa Jepang Tingkat Dasar” dari 

keempat kategori soal tersebut termasuk ke dalam kategori soal sedang. 

c) Validitas 

Penelitian ini menggunakan validitas internal. Menurut Sutedi (2011, 

hlm. 217) validitas internal terdiri dari validitas bangun pengertian yaitu 

yang diusahakan dengan mengacu pada teori yang relevan, dan validitas 

kesamaaan yaitu yang diupayakan dengan menyusun soal berdasarkan 

pada rancangan program yang ada, yang kedua jenis validitas ini dapat 

diukur dengan cara konsultasi pada pakar. Penulis menkonsultasikan 

mengenai instrumen penelitian ini kepada Dian Bayu Firmansyah, S,Pd., 

M.Pd.  

d) Reliabilitas  

Menurut Sutedi (2011, hlm. 220) mengemukakan bahwa reliabilitas 

suatu perangkat tes bisa diukur dengan cara mengadakan tes dua kali pada 

sampel yang sama dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama. Pada uji 

coba penelitian ini, penulis menggunakan reliabilias eksternal yaitu 

menggunakan cara tes ulang. Di ujicobakan pada sampel lain diluar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang tingkatannya sederajat (homogen) pada 

uji kelayakan instrumen ini, peneliti memberikan uji coba kepada 10 orang 
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peserta didik kelas XI MIA F. Kemudian hasil tes yang di diujicobakan 

dicari reliabilitasnya. Berikut hasil dari perhitungan uji reliabilitas : 

                                     Tabel 3.8 Uji Reliabilitas Soal 

NO X Y XY   

1 9 8,25 74,25 81 68,0625 

2 9 8,25 74,25 81 68,0625 

3 8,75 8 70 76,5625 64 

4 8,25 8 66 68,0625 64 

5 7,75 7,5 58,125 60,0625 56,25 

6 7,5 7,5 56,25 56,25 56,25 

7 6,75 6,25 42,1875 45,5625 39,0625 

8 6,25 6 37,5 39,0625 36 

9 5,5 5,25 28,875 30,25 27,5625 

10 5 4,75 23,75 25 22,5625 

∑ 73,75 69,75 531,1875 562,813 501,813 

   

 Dari tabel di atas diketahui bahwa : 

 ∑X : 73,75  ∑XY : 531,1875  ∑  : 501,813 

∑Y : 69,75  ∑  : 562,813 

 

Jawab : 
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Setelah diketahui angka korelasi berdasarkan pada skor asli dari uji 

reliabilitas ini adalah 0,99. Menurut Sutedi (2011, hlm. 220) adapun tabel 

penafsiran angka korelasi adalah sebagai berikut : 

             Tabel 3.9 Tabel Penafsiran Angka Korelasi 

No Rentang Angka Korelasi Tafsiran 

1 0,00 ~ 0,20 Sangat Rendah 

2 0,21 ~ 0,40 Rendah 

3 0,41 ~ 0,60 Sedang 

4 0,61 ~ 0,80 Kuat 

5 0,81 ~ 1,00 Sangat Kuat 

  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perangkat tes dari penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Teknik Mind Mapping pada Pembelajaran Karangan 

Sederhana Bahasa Jepang Tingkat Dasar” termasuk ke dalam kategori 

sangat kuat. Oleh karena itu, perangkat tes ini setelah diuji dengan teknik 

tes ulang, bisa dikatakan memiliki reliabilitas (keajegan) yang sangat 

tinggi.  

H. Capaian dan Standar Penilaian pada Pembelajaran Karangan 

Sederhana Bahasa Jepang Tingkat SMA 

Capaian dalam pembelajaran karangan sederhana bahasa Jepang tingkat SMA 

kelas XI di SMA Negeri 5 Bandung adalah sebagai berikut : 

1. Materi Pelajaran 私の部屋 (Kamarku)  

Pencapaian dalam materi pelajaran ini adalah peserta didik mampu 

menulis karangan sederhana bahasa Jepang sesuai dengan mind mapping 

yang telah dibuat. Pada materi ini, peserta didik menuliskan bagaimana 

kondisi kamar peserta didik, menjelaskan bagaimana kondisi barang yang 

terdapat di kamar peserta didik dan tata letak dari barang-barang tersebut 

sesuai dengan pola kalimat yang sudah dipelajari. 

= 0,99 

 

0

,

9

9 
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2. Materi Pelajaran おいしいですか (Makanan dan Minuman) 

Pencapaian dalam materi pelajaran ini adalah peserta didik mampu 

menulis karangan sederhana bahasa Jepang sesuai dengan mind mapping 

yang telah dibuat. Pada materi ini, peserta didik menuliskan pendapat 

mengapa menyukai maupun tidak menyukai makanan dan minuman tersebut 

disertai dengan alasan yang sesuai dengan konteks kebahasaan. 

3. Materi Pelajaran 私の一日 (Kegiatanku Sehari-Hari) 

Pencapaian dalam materi pelajaran ini adalah peserta didik mampu 

menulis karangan sederhana bahasa Jepang sesuai dengan mind mapping 

yang telah dibuat. Pada materi ini, peserta didik menuliskan kegiatan sehari-

hari dengan menggunakan bentuk て (te) beserta mampu menggunakan kata 

hubung dengan tepat dan disesuaikan dengan pola kalimat yang sudah 

dipelajari. 

Dalam melakukan penilaian karangan sederhana bahasa Jepang, penulis 

memiliki standar penilaian atau bobot nilai pada pembelajaran karangan sederhana 

bahasa Jepang tingkat SMA kelas XI di SMA Negeri 5 Bandung. Adanya standar 

penilaian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi (penilaian) secara objektif. 

Standar penilaian ini dipakai untuk mengevaluasi hasil karangan sederhana bahasa 

Jepang peserta didik yaitu pada saat pretest, treatment dan posttest.  Adapun 

standar penilaiannya adalah sebagai berikut : 

1. Materi Pelajaran 私の部屋 (Kamarku)  

Materi pelajaran ini menjelaskan tentang barang-barang yang ada di kamar 

dan kondisi kamar peserta didik. Skor maksimal dalam materi ini adalah 10. 

Adapun standar penilaian pada materi pelajaran ini adalah sebagai berikut : 

a) Skor 10 

(1) Menulis huruf hiragana, katakana maupun kanji dasar dengan jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Mampu menambahkan kosakata yang tidak terdapat dalam mind 

mapping. 

(4) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 
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(5) Menjelaskan secara rinci tata letak suatu barang-barang yang ada 

dikamar. 

(6) Menjelaskan warna dari barang-barang yang ada di kamar. 

(7) Menjelakan kondisi barang dengan tepat. 

(8) Menjelaskan kondisi kamar dengan tepat. 

b) Skor 9 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Mampu menambahkan kosakata yang tidak terdapat dalam mind 

mapping. 

(4) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(5) Menjelaskan tata letak barang-barang yang ada di kamar. 

(6) Menjelaskan kondisi barang dengan tepat. 

(7) Menjelaskan kondisi kamar dengan tepat. 

c) Skor 8 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(4) Menjelaskan tata letak barang-barang yang ada di kamar. 

(5) Menjelaskan kondisi kamar dengan tepat. 

d) Skor 7 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan jelas. 

(2) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(4) Menjelaskan tata letak beberapa barang-barang yang ada di kamar. 

(5) Menjelaskan kondisi kamar dengan tepat. 

e) Skor 6 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana tidak terlalu jelas. 

(2) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menggunakan pola kalimat yang kurang sesuai dengan konteks 

bahasan. 

(4) Menjelaskan kondisi kamar dengan tepat. 
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f) Skor 5 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana tidak terlalu jelas. 

(2) Menulis kosakata gairaigo dengan huruf abjad. 

(3) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(4) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

g) Skor 4 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan tidak jelas. 

(2) Menulis kosakata gairago dengan huruf abjad. 

(3) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

(4) Tidak memberikan penjelasan apapun tentang bagaimana kondisi 

barang dan kondisi kamar. 

h) Skor 3 

(1) Menulis tidak menggunakan huruf hiragana dan katakana 

(2) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

(3) Tidak memberikan penjelasan apapun tentang bagaimana kondisi 

barang dan kondisi kamar. 

i) Skor 2 

(1) Menulis tidak menggunakan huruf hiragana dan katakana 

(2) Tidak memberikan penjelasan apapun tentang bagaimana kondisi 

barang dan kondisi kamar. 

j) Skor 1 

(1) Menulis tidak menggunakan huruf hiragana dan katakana. 

(2) Hanya menulis kosakata tanpa memberikan penjelasan apapun. 

k) Skor 0 

(1) Tidak menulis apapun. 

2. Materi Pelajaran おいしいですか (Makanan dan Minuman) 

Materi pelajaran ini menjelaskan tentang macam-macam makanan dan 

minuman dan rasa dari makanan dan minuman tersebut. Peserta didik 

maksimal menjelaskan 5 makanan maupun minuman. Skor keseluruhan pada 
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materi ini adalah 10. Skor maksimal dari tiap karangan yang di buat adalah 2. 

Adapun rincian dari jumlah skor tiap karangan yang di buat adalah sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.10 Jumlah Pemberian Skor 

Skor 2 @ Jumlah Skor Skor 1 @ Jumlah Skor 

5 10 5 5 

4 8 4 4 

3 6 3 3 

2 4 2 2 

1 2 1 1 

 

Adapun standar penilaian pada materi pembelajaran ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Skor 2 

(1) Menulis dengan menggunakan huruf hiragana dan katakana dengan 

jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(4) Menjelaskan alasan mengapa menyukai ataupun tidak menyukai 

makanan dan minuman tersebut. 

b) Skor 1 

(1) Menulis dengan menggunakan huruf hiragana dan katakana dengan 

jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Tidak memberikan alasan mengapa menyukai ataupun tidak 

menyukai makanan dan minuman tersebut. 

c) Skor 0 

(1) Tidak menulis apapun. 

3. Materi Pelajaran 私の一日 (Kegiatanku Sehari-Hari) 

Materi pelajaran ini menjelaskan tentang kegiatan sehari-hari yang di 

lakukan dari bangun tidur sampai dengan tidur. Skor maksimal dalam materi 



49 

 

Dian Novitasari, 2017 
EFEKTIVITAS TEKNIK MIND MAPPING PADA PEMBELAJARAN KARANGAN SEDERHANA BAHASA 
JEPANG TINGKAT DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pelajaran ini adalah 10. Adapun standar penilaian pada materi ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Skor 10 

(1) Menulis huruf hiragana, katakana maupun kanji dasar dengan jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur sampai dengan tidur. 

(4) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tepat. 

(5) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(6) Mampu mengembangkan karangan dengan cara menambahkan 

kosakata yang tidak terdapat dalam mind mapping. 

(7) Menggunakan kata penghubung dengan tepat. 

b) Skor 9 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur sampai dengan tidur. 

(4) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tepat. 

(5) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(6) Menambahkan beberapa kosakata  yang tidak terdapat dalam mind 

mapping. 

(7) Menggunakan kata penghubung dengan tepat. 

c) Skor 8 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan jelas. 

(2) Menulis ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur tidak sampai dengan tidur. 

(4) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tepat. 

(5) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

(6) Menggunakan kata penghubung dengan tepat. 

d) Skor 7 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana dengan jelas. 
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(2) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur tidak sampai dengan tidur. 

(4) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tepat. 

(5) Menggunakan pola kalimat yang sesuai dengan konteks bahasan. 

e) Skor 6 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana tidak terlalu jelas. 

(2) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang dengan tepat. 

(3) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur tidak sampai dengan tidur. 

(4) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tepat. 

(5) Menggunakan pola kalimat kurang sesuai dengan konteks bahasan. 

f) Skor 5 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana tidak terlalu jelas. 

(2) Menulis kosakata gairaigo dengan huruf abjad. 

(3) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang kurang tepat. 

(4) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur tidak sampai dengan tidur. 

(5) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan kurang tepat. 

(6) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

g) Skor 4 

(1) Menulis huruf hiragana dan katakana tidak terlalu jelas. 

(2) Menulis kosakata gairaigo dengan huruf abjad. 

(3) Menulis beberapa ejaan kosakata bahasa Jepang kurang tepat. 

(4) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur tidak sampai dengan tidur. 

(5) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tidak tepat. 

(6) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

h) Skor 3 
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(1) Menulis tidak menggunakan huruf hiragana dan katakana 

(2) Menuliskan kegiatan dari bangun tidur tidak sampai dengan tidur. 

(3) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tidak tepat. 

(4) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

i) Skor 2 

(1) Menulis tidak menggunakan huruf hiragana dan katakana. 

(2) Menulis perubahan kata kerja bentuk ます (masu) ke bentuk て 

(te) dengan tidak tepat. 

(3) Menggunakan pola kalimat yang tidak sesuai dengan konteks 

bahasan. 

j) Skor 1 

(1) Hanya menyalin kosakata dari mind mapping dan kata kerja bentuk 

ます (masu) tidak diubah ke bentuk て (te). 

k) Skor 0 

(1) Tidak menulis apapun. 


