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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Metode Penelitian  

 Metode adalah cara yang harus dilaksanakan, teknik adalah cara melaksanakan 

metode (Sudaryanto, 1993:9) sedangkan instrument adalah alat yang digunakannya. 

Dalam kegiatan penelitian, metode 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. Adapun masalah teknik berkaitan dengan teknik pengambilan data dan 

teknik pengolahan (analisa) data. Teknik pengumpulan data berkaitan dengan jenis 

instrumen yang digunakan, sedangkan teknik pengolahan data berkaitan dengan prosedur 

atau langkah konkret yang ditempuh pada saat analisa data dilakukan (Sutedi, 2009:53). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, 

peristiwa, objek, apakah orang, atau segala sesuatu yang terkaitdengan variable-variabel 

yang bias dijelaskan baik dengan angka maupun kata-kata (Punaji, 2010:72)  adapun 

pendapat selanjutnya antara lain penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

untuk menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 

prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sutedi, 2011 : 58). Sesuai 

pengertian-pengertian tersebut penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sebuah masalah 

yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan partikel level dasar pada siswa SMA 

dengan menggunakan tes dan angket. 

 Penelitian kuantitatif menurut Sutedi (2011 : 23) menyatakan bahwa penelitian 

kuantitatif adalah 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 sedang 

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

sebagai alat ukur yang digunakan untuk lebih menjaga keobjektifannya. 
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1.2 Sumber Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini bersumber pada : 

a. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA dari 3 SMA yang berbeda 

di Bandung. 

b. Sampel 

Sampel penelitian ini berjumlah 150 siswa diambil dari siswa kelas 10-11 

masing-masing diambil dari 50 siswa setiap sekolah. Siswa-siswa tersebut 

telah mempelajari materi yang sama dan berasal dari sumber ajar yang sama 

pula, yaitu Buku Pelajaran Bahasa Jepang Sakura. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose 

sampling dimana pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan 

peneliti itu sendiri, dengan maksud dan tujuan tersendiri. 

 

1.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan angket. Instrumen 

penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyediakan berbagai 

data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ( Sutedi, 2011 : 115).  

a. Tes  

Tes yang digunakan adalah tes tertulis yang memuat soal-soal mengenai partikel 

level dasar. Tes ini bertujuan untuk meneliti kemampuan siswa SMA dalam 

memahami partikel level dasar. Arikunto (2010 : 193) menyatakan bahwa tes adalah 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok.  

Tes disusun setelah penulis memastikan materi apa saja yang telah dipelajari 

siswa SMA. Penulis menemukan 14 fungsi dari 9 partikel yang berasal dari Buku 

Pelajaran Bahasa Jepang Sakura.Sembilan partikel tersebut antara lain adalah 

partikel は , を , に , で , が , と , の , も , dan へ . Fungsi dari partikel tersebut 

berdasarkan Buku Pelajaran Bahasa Jepang Sakura antara lain adalah :  
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Tabel 1 

Tabel Kisi-Kisi Instrumen Tes Uji Partikel Level Dasar Bahasa 

Jepang 

Partikel 

Level Dasar 

Fungsi Partikel 

Pertama 

Fungsi Partikel 

Kedua 

Fungsi Partikel 

Ketiga 

は 
Menunjukan tema 

dalam suatu kalimat 
  

を 

Menunjukan objek 

atau tujuan dari kata 

kerja transitif 

 

Menunjukan 

objek pada bagian 

sebelumnya 

 

 

に 
Menunjukan waktu 

keterjadian 

Menunjukan 

tempat 

keberadaan benda 

ataupun orang. 

 

Menyatakan 

objek suatu 

aktivitas. 

で 

Menunjukan alat 

yang digunakan. 

 

Menunjukan 

tempat 

berlangsungnya 

suatu kegiatan 

atau pekerjaan. 

 

が 
Menunjukan 

keberadaan sesuatu. 

Menunjukan 

kepemilikan 

sesuatu. 

 

の 

Menggabungkan 

dua nomina yang 

menunjukan 

kepemilikan 

  

と 

Menunjukan 

pasangan / teman 

yang menyertai. 
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も 

Menunjukan 

penguatan atau 

penegasan. 

  

へ 

Menunjukan arah 

gerakan atau tempat 

tujuan yang 

dinyatakan oleh 

kata kerja. 

  

 

Untuk menguji pamahaman siswa terhadap penggunaan pertikel level dasar, 

penulis memutuskan untuk membuat soal dengan dua macam yaitu soal dengan 

kosakata yang ada di buku sakura dan soal dengan kosakata yang tidak ada di buku 

sakura. Hal ini dilakukan untuk mengetahui siswa menjawab soal apakah karena 

benar-benar memahami penggunaan fungsi partikel atau karena mengenali kosakata 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

Berdasarkan paparan diatas, penulis memutuskan untuk membuat 56 soal tes 

tertulis, yang terdiri atas 14 fungsi partikel. Setiap fungsi partikel memiliki 4 soal, 2 

soal dengan kosakata dari buku sakura dan 2 soal lainnya dengan kosakata di luar 

buku sakura. 

b. Angket  

Sutedi (2011 : 164) memaparkan bahwa angket atau kuisioner adalah salah satu 

instrumen pengumpulan data penelitian yang diberikan kepada responden (manusia 

yang dijadikan responden). Teknik angket ini dilakukan dengan cara pengumpulan 

datanya melalui daftar pertanyaan tertulis yang disusun dan disebarkan untuk 

mendapatkan informasi atau keterangan dari responden.  

Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka. Angket 

terbuka merupakan jenis angket yang memberikan keleluasaan bagi responden untuk 

menyampaikan pendapatnya. Angket ini dibentuk dengan kisi-kisi sebagai berikut :  
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Tabel 2 

Tabel Kisi-Kisi Instrumen Angket Faktor Kesulitan Pemahaman Terhadap 

Partikel Level Dasar Bahasa Jepang  

No Aspek yang diamati Soal 

1 
Mengetahui apa kesulitan pemahaman siswa 

terhadap partikel level dasar 
Bagian A 

2 
Mengetahui faktor kesulitan siswa terhadap 

partikel level dasar 
Bagian B 

 Penulis membagi isian angket menjadi dua bagian yaitu bagian A dan 

bagian B. Bagian A isian yang digunakan adalah essay, sedangkan pada angket 

bagian B isian yang digunakan adalah pilihan ganda yang terdiri atas pilihan 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

1.4 Teknik Pengolahan Data 

Adapun proses pengolahan data penelitian ini adalah : 

a. Teknik pengolahan data tes  

Tujuan utama pengolahan data tes ini adalah untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa SMA terhadap partikel level dasar dengan melakukan 

langkah-langkah berikut ini : 

1. Menghitung jumlah jawaban tes. 

2. Menghitung presentase jawaban tes dengan rumus berikut ini: 

3. Menghitung skor mentah dan skor standar jawaban tes. 

4. Menghitung tingkat penggunaan partikel level dasar. 

5. Menghitung tingkat kesalahan partikel level dasar. 

Melalui cara pengolahan seperti diatas, maka akan diperoleh 

penafsiran sebagai berikut:  

 

Tabel 3  

Penafsiran Nilai Hasil Tes Uji Partikel Level Dasar Bahasa Jepang 

Presentase Interpretasi 
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85% - 100% Tinggi Sekali 

75% - 84% Tinggi 

60% - 74% Cukup Tinggi 

45% - 59% Lebih Dari Cukup 

30% - 44% Cukup 

15% - 29% Rendah 

0% - 14% Rendah Sekali 

 

b. Teknik pengolahan data angket 

Tujuan utama pengolahan data angket ini adalah untuk mengetahui faktor 

kesulitan siswa SMA terhadap partikel level dasar dengan melakukan 

langkah-langkah berikut ini : 

1. Mengklarifikasikan jawaban angket. 

2. Menghitung presentase dari setiap jawaban angket. 

3. Menafsirkan data angket dan menginterpretasi jawaban siswa. 

Pedoman yang digunakan setiap pengujian data adalah sebagai berikut:

  

                            Tabel 4 

Penafsiran Wacana Hasil Angket Faktor Kesulitan    Pemahaman Terhadap 

Partikel Level Dasar Bahasa Jepang  

Presentase Interpretasi 

100% Seluruhnya 

76% - 99% Sebagian besar 

56% - 75% Lebih dari setengahnya 

45% - 55% Setengahnya 

26% - 44% Hampir setengahnya 

1% - 25% Sebagian kecil 

0%  Tidak seorangpun 
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