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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk 

menggambarkan, menjabarkan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan 

menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sutedi, 

(2011, hlm. 58). Alasan penulis memilih menggunakan metode deskriptif 

dikarenakan dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh atau 

sebab-akibat yang ditimbulkan setelah diterapkannya metode permainan A 

Creative Story dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan bahasa 

Jepang. 

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam metode ini yakni studi 

kasus. Studi kasus menurut Bogdan dan Biklen dalam Syamsudin dan 

Damaianti (2007, hlm. 175) “Merupakan pengujian secara rinci terhadap 

suatu latar (a detailled examination of one setting) atau satu orang subjek 

(one single subject) atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu 

peristiwa tertentu (one particular event). 

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Adapun yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Departemen Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia 

khususnya mahasiswa tingkat II tahun ajaran 2016/2017 yang menjadi subjek 

dalam penelitian, serta berbagai pihak dan rekan mahasiswa yang membantu 
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dalam proses pengumpulan data dan penyusunan laporan. Sedangkan tempat 

pengambilan data dilakukan di gedung Fakultas Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini sumber data dari suatu kasus di tingkat II pada 12 

orang sebagai uji coba metode ini, sehingga tidak menggunakan data populasi 

maupun sampel. Untuk lebih menegaskan, peneliti mengungkapkan kembali, 

bahwa sumber data dalam penelitian ini adalah studi kasus pada mahasiswa 

tingkat II tahun 2016/2017 Departemen Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Pemilihan subjek data studi kasus penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive. Teknik purposive yaitu pengambilan sampel 

yang didasarkan atas pertimbangan peneliti itu sendiri, dengan maksud atau 

tujuan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sutedi, 2011, 

hlm. 181).  Untuk pemilihan subjek belajar sebagai kasus dalam penelitian 

ini dengan mempertimbangkan kemampuan secara normal yang melibatkan 

mahasiswa dengan kemampuan tinggi (high), kemampuan menengah 

(middle), dan kemampuan rendah (low). 

 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen merupakan alat bantu pengumpul data yang digunakan dan 

dipilih oleh peneliti dalam kegiatan penelitian agar dapat mengumpulkan 

data-data yang diperlukan. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini menggunakan instrument yang berbentuk tes dan non tes 
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yang terdiri dari tes tulis dan angket.  

1. Tes 

Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, dan 

kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Misbahudin dan Hasan, 2013, hlm. 17). Dalam penelitian ini bentuk tes 

yang digunakan adalah tes tulis berupa karangan bahasa Jepang yang 

dilakukan secara individu dan kelompok.  

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Tes 

No Kisi-kisi Indikator 

1 Gambar mengenai 

pendidikan 

- Dapat menggunakan  kosa kata: 

義務教育
ぎむきょういく

、科目
か も く

、進学
しんがく

、 

就 職
しゅうしょく

、入学試験
にゅうがくしけん

 

- Dapat menggunakan  pola kalimat: 

～ために．のために 

～なければなりません 

～たら～ 

～ば～ 

2 Gambar mengenai 

teman  

- Dapat menggunakan kosa kata: 

田舎
い な か

、休み、同級生
どうきゅうせい

、笑顔
え が お

、喫茶店
きっさてん

、

けんか、懐
なつ

かしい、考
かんが

え方
かた

、幼
おさな

なじみ、

思
おも

い出
で

、～年
ねん

ぶり、再会
さいかい

 

- Dapat menggunakan  

pola kalimat: 

～全然（動）～ません 

～（一つ、一人、一度。。。）も（動）～
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ません 

～たものです 

～まま～ 

3 Gambar mendapat 

lotre  

- Dapat menggunakan  kosakata: 

宝
たから

くじ、有効
ゆうこう

、旅行
りょこう

、世界中
せかいじゅう

、寄付
き ふ

、

営業
えいぎょう

、将来
しょうらい

、老後
ろ う ご

、貯金
ちょきん

 

- Dapat menggunakan  pola kalimat: 

～（もし）～たら～ 

～（もし）～ば 

～なら～ 

～ても～ 

～てしまいます 

4 Gambar mengenai 

belajar bahasa 

Jepang 

- Dapat menggunakan  kosakata: 

興味
きょうみ

、文化
ぶ ん か

、習慣
しゅうかん

、伝統
でんとう

、 

大変
たいへん

、途中
とちゅう

、仕事
し ご と

、将来
しょうらい

、 

会社
かいしゃ

、機会
き か い

 

- Dapat menggunakan pola kalimat: 

～たいです 

～（よ）うと思います 

～つもり 

～ことにします 

～なぜ．どうして～か 

 

2. Angket 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. (Arikunto, 2010, 

hlm. 165). 

Ada beberapa langkah dalam menyusun instrument angket, 
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diantaranya dikemukakan oleh Sakai dalam Sutedi (2011, hlm. 165), 

yaitu: 

(a) Merumuskan kisi-kisi dan item pertanyaan; 

(b) Merumuskan dan menetapkan bentuk jawaban yang diharapkan; 

(c) Melampaskan bahasa agar mudah dipahami oleh responden; 

(d) Merumuskan kategori jawabannya secara lengkap; 

(e) Membuat petunjuk atau perintah pengisian; 

(f) Memilih bentuk yang ditetapkan; 

(g) Membuat kalimat pengantar; 

(h) Uji coba; 

(i) Mengolah dan merevisinya; 

(j) Memperbaiki dan menetapkan bentuknya; dan 

(k) Pencetakan dan penggandaan 

Angket diberikan untuk mengetahui data kualitatif berupa informasi 

mengenai tanggapan mahasiswa terhadap penerapan permainan A 

Creative Story dalam meningkatkan kemampuan menulis karangan 

bahasa Jepang.  

     Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket 

No Indikator Nomor Soal Jumlah Soal 

1 Mengetahui objek yang 

dilakukan peneliti 

1,2,3 3 

2 Mengetahui tanggapan 

mahasiswa terhadap penerapan 

permainan a creative story 

dalam pembelajaran sakubun 

4 1 

3 Mengetahui tanggapan 

mahasiswa mengenai metode 

permainan dengan menggunakan 

5 1 
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a creative story pada 

pembelajaran sakubun 

4 Mengetahui tanggapan 

mahasiswa mengenai ada 

tidaknya perkembangan sakubun 

setelah menggunakan a creative 

story 

6 1 

7 Mengetahui kesulitan ketika 

pembelajaran sakubun 

menggunakan a creative story  

7 1 

8 Mengetahui tanggapan 

mahasiswa mengenai komentar 

dan saran yang diterima 

8,9,10 3 

 

E. Prosedur Penelitian  

 Prosedur penelitian merupakan gambaran, tahapan atau langkah- langkah 

yang akan dilakukan dalam penelitian, agar peneliti menjadi sistematis, maka 

disusunlah suatu prosedur penelitian. Langkah-langkah penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan subjek data/kelas uji coba yang sesuai, yang dapat 

digunakan sebagai sumber data.  

b. Membuat instrumen penelitian  

c. Melakukan konsultasi mengenai instrumen penelitian kepada dosen 

pembimbing 

d. Melakukan revisi terhadap instrumen penelitian 

 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
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a. Pelaksanaan tes menulis karangan dengan menerapkan permainan A 

Creative Story  

 Langkah- langkah pembelajaran dengan permainan A Creative 

Story dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Membagi mahasiswa dalam kelompok yang berjumlah 4 

orang yang merupakan mahasiswa dengan kemampuan high, 

middle, dan low 

- Memberikan soal individu yang berisi 5-6 gambar kepada 

masing-masing kelompok sebagai objek pembantu agar 

memudahkan munculnya ide untuk membuat kalimat 

- Masing-masing individu dari kelompok membuat kalimat 

dari 5-6 gambar yang diberikan sesuai dengan tema 

karangan 

- Masing-masing individu dari masing-masing kelompok 

memperlihatkan kalimat yang sudah dibuatnya kepada 

teman satu kelompoknya dan saling mengoreksi kalimat 

yang dibuat oleh temannya  

- Memberikan soal kelompok dan mengistruksikan 

masing-masing kelompok untuk berdiskusi dengan dengan 

satu kelompoknya untuk menentukan alur cerita sesuai 

dengan tema karangan 

- Masing-masing kelompok menulis karangan sesuai dengan 

tema dan hasil diskusi  
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3. Tahap analisis dan pelaporan  

a. Menganalisis hasil karangan mahasiswa baik kelompok dan individu 

b. Menganalisis hasil angket 

c. Pengolahan data terhadap karangan dan angket 

d. Tahap penulisan skripsi dengan bimbingan yang diarahkan oleh 

dosen pembimbing 

e. Membuat kesimpulan dan melaporkan hasil 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data yang berasal dari karangan hasil mahasiswa. 

Untuk mengetahui pencapaian dari setiap sampel yang diteliti 

menggunakan permainan A Creative Story dalam meningkatkan 

kemampuan menulis karangan, maka penulis akan mengukurnya dari 

hasil karangan setiap individu dan kelompok dan kemudian mencari 

nilai rata-rata. 

b. Angket 

Dalam penelitian ini, angket dibutuhkan untuk mengetahui dan 

memperoleh data serta informasi berupa pendapat partisipan tentang 

metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul, setelah itu dilakukan analisis data. Metode 

analisis data yang dilakukan adalah metode analisis statistik deskriptif. 
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Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2011, hlm 147). 

Dengan metode analisis statistik deskriptif ini, setelah data terkumpul, 

maka data akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data 

kuantitatif yang berbentuk angka, dan data kualitatif yang dinyatakan 

dalam kata-kata. Data kuantitatif diperoleh dari persentase (%) bunkei 

(pola kalimat), goi (pembendaharaan kata), naiyou (isi cerita), hyougen 

(kata ungkapan) dan kanji (pemakaian huruf kanji) untuk nilai kelompok 

dan bunkei (pola kalimat), goi (pembendaharaan kata), kanji (pemakaian 

huruf kanji) untuk nilai individu.  

Langkah- langkah yang dilakukan dalam mengolah data yang telah 

didapat yaitu dengan cara: 

1. Pengolahan data hasil karangan  

  Mengisi tabel penilaian karangan yang nanti akan digunakan 

sebagai data inti. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

menganalisa data setelah data terkumpul adalah sebagai berikut: 

a) Memeriksa data hasil penelitian kelompok dan individu  

b) Membuat tabulasi data kelompok dengan 5 (lima) aspek 

penilaian karya Oomori masami dan Kono Toyoko (2013, 

hlm. 127) yang dikutip dari skripsi Pamungkas (2015, hlm. 

29-30) diantaranya bunkei (pola kalimat), goi 

(pembendaharaan kata), naiyou (isi cerita), hyougen (kata 

ungkapan) dan kanji (pemakaian huruf kanji). Sedangkan, 
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tabulasi data individu hanya mengambil 3 aspek penilaian 

saja diantaranya bunkei (pola kalimat), goi 

(pembendaharaan kata), dan kanji (pemakaian huruf kanji). 

 

Tabel 3.3 Tabulasi data hasil penerapan untuk kelompok 

No Subjek 
Penilaian 

Jumlah 

skor 

Persentase 

(%) 

Kategori 

(1) (2) (3) (4) (5)    

1.          

2.          

3.           

Ket : (1)  Penilaian Bunkei (pola kalimat) 

 (2)  Penilaian Goi (pembendaharaan kata) 

(3)  Penilaian Naiyou (isi cerita) 

 (4)  Penilaian Hyougen (kata ungkapan) 

 (5)  Penilaian Huruf Kanji (pemakaian huruf kanji) 

c) Penilaian aspek tersebut dinilai dengan angka, yaitu: 

• Penilaian bunkei (pola kalimat) menggunakan skor 1-4, 

dimana angka 1 menyatakan pola kalimat persentasenya 

adalah 25% (sangat rendah), angka 2 menyatakan 50% 

(rendah), angka 3 menyatakan 65% (tinggi), dan 4 

menyatakan 100% (sangat tinggi).  

• Penilaian goi (pembendaharaan kata) menggunakan skor 

1-4, dimana angka 1 menyatakan pola kalimat 

persentasenya adalah 25% (sangat rendah), angka 2 
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menyatakan 50% (rendah), angka 3 menyatakan 65% 

(tinggi), dan 4 menyatakan 100% (sangat tinggi).  

• Penilaian naiyou (isi cerita) menggunakan skor 1-4, 

dimana angka 1 menyatakan pola kalimat persentasenya 

adalah 25% (sangat rendah), angka 2 menyatakan 50% 

(rendah), angka 3 menyatakan 65% (tinggi), dan 4 

menyatakan 100% (sangat tinggi).  

• Penilaian hyougen (kata ungkapan) menggunakan skor 

1-4, dimana angka 1 menyatakan pola kalimat 

persentasenya adalah 25% (sangat rendah), angka 2 

menyatakan 50% (rendah), angka 3 menyatakan 65% 

(tinggi), dan 4 menyatakan 100% (sangat tinggi).  

• Penilaian kanji (pemakaian huruf kanji) menggunakan 

skor 1-4 , dimana angka 1 menyatakan pola kalimat 

persentasenya adalah 25% (sangat rendah), angka 2 

menyatakan 50% (rendah), angka 3 menyatakan 65% 

(tinggi), dan 4 menyatakan 100% (sangat tinggi).  

 

    Tabel 3.4 Tabulasi data hasil penerapan untuk individu 

No Subjek 

Penilaian 

Jumlah Skor Gambar 1... 

(1) (2) (3) 

      

12      

 Ket : (1) Penilaian Bunkei (pola kalimat) 
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      (2) Penilaian Goi (pembendaharaan kata) 

  (3) Penilaian Huruf Kanji (pemakaian huruf kanji) 

 

 

 

No 

 

 

 

 

Subjek 

 

Nilai   

 

Rata

-rata 

Skor 

Ahir 

 

 

Persentase 

(%) 

 

 

Kategori 

G.

1 

G.

2 

G.

3 

G.

4 

G.5 

dst 

   

1 A         

2 ...         

 

d) Penilaian aspek tersebut dinilai dengan angka, yaitu: 

• Penilaian bunkei (pola kalimat) menggunakan skor 1-4, 

dimana angka 1 menyatakan pola kalimat 

persentasenya adalah 25% (sangat rendah), angka 2 

menyatakan 50% (rendah), angka 3 menyatakan 65% 

(tinggi), dan 4 menyatakan 100% (sangat tinggi).  

• Penilaian goi (pembendaharaan kata) menggunakan 

skor 1-4, dimana angka 1 menyatakan pola kalimat 

persentasenya adalah 25% (sangat rendah), angka 2 

menyatakan 50% (rendah), angka 3 menyatakan 65% 

(tinggi), dan 4 menyatakan 100% (sangat tinggi).  
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• Penilaian kanji (pemakaian huruf kanji) menggunakan 

skor 1-4 , dimana angka 1 menyatakan pola kalimat 

persentasenya adalah 25% (sangat rendah), angka 2 

menyatakan 50% (rendah), angka 3 menyatakan 65% 

(tinggi), dan 4 menyatakan 100% (sangat tinggi).  

e) Tahap selanjutnya menjumlahkan skor menggunakan rumus, 

skor yang dihasilkan dibagi dengan skor maksimal dikalikan 

100. Rumusnya sebagai berikut : 

 

 

  Keterangan :  

  % = Persentase Sub Variabel 

  n = Jumlah skor tiap sub variabel 

  N = Jumlah skor maksimum 

   (Muhammad Ali, 1998, hlm. 184) 

 

f) Dari persentase yang diperoleh kemudian di interpretasikan ke 

dalam kalimat yang bersifat kualitatif. Untuk menentukan 

kategori tinggi dan rendah dalam bentuk tabel statistik 

distributif maka perlu menentukan nilai maksimum, nilai 

minimum, dan indeks maksimum. Sedangkan untuk 

menentukan interval, serta jarak intervalnya dapat mengadopsi 

rumus yang disampaikan Sugiyono (2011, hlm. 172). Dari 

rumus-rumus tersebut maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Persentase (%) = 
n

N
 X 
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• Menentukan persentase skor ideal (skor maksimum) = 

100%.  

• Menentukan persentase skor terendah (skor minimum) = 

0%. 

• Range pada penelitian ini yaitu 100% - 0% = 75%. 

• Pada penelitian ini menggunakan interval yang 

dikehendaki yaitu 4 (Sangat Rendah, Rendah, Tinggi, 

Sangat Tinggi). 

• Menentukan lebar interval yaitu (
100

4
=25).  

Berdasarkan perhitungan diatas maka pada penelitian ini 

diperoleh range persentase & kriteria kualitatif yang disajikan 

dalam bentuk tabel statistik distribusi dibawah ini: 

 

Tabel 3.5 Range Persentase & Kriteria Kualitatif 

Interval Kriteria 

0% ≤ skor ≤25%  Sangat Rendah  

26%≤ skor ≤50%  Rendah 

51%≤ skor ≤75%  Tinggi 

76%≤ skor≤100%  Sangat Tinggi 

 Keterangan:  

 Sangat Rendah : Kemampuan menulis karangan terdapat 

pada kriteria pengukuran sangat rendah  

 Rendah : Kemampuan menulis karangan terdapat 

pada kriteria pengukuran rendah 
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 Tinggi : Kemampuan menulis karangan terdapat 

pada kriteria pengukuran tinggi  

 Sangat Tinggi : Kemampuan menulis karangan terdapat 

pada kriteria pengukuran sangat tinggi.  

2.  Pengolahan data angket 

a. Menjumlah setiap jawaban angket 

b. Menyusun frekuensi jawaban 

c. Membuat tabel frekuensi 

d. Menghitung persentase dari setiap jawaban dengan rumus: 

 P = 
𝑓

𝑁
 x 100% 

 P = Persentase frekuensi dari setiap jawaban responden 

 F = Frekuensi dari setiap jawaban responden 

 n = Jumlah responden  

 

 Tabel 3.6 Penafsiran data angket 

Interval Persentase Keterangan 

0,00% Tidak Seorang pun 

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

06,00 - 25,00% Sebagian Kecil 

26,00% - 49,00% Hampir Setengahnya 

50,00% Setengahnya 

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

76,00% - 95,00% Sebagian Besar 

96,00% - 99,00% Hampir Seluruhnya 
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100% Seluruhnya 

   (Sudjiono, 2001, hlm. 40-41) 

 

 

 

 


