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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang 

terjadi. Dalam penelitian bahasa Jepang, ada 2 jenis penelitian berdasarkan 

bidang garapannya, yakni penelitian yang berhubungan kebahasaan 

(linguistik) dan penelitian yang berhubungan dengan pendidikan/pengajaran 

bahasa Jepang yang mana berfungsi memecahkan masalah kependidikan 

mulai dari program pengajaran, proses pembelajaran, hingga hasil belajarnya. 

Penelitian yang penulis lakukan termasuk jenis yang kedua, yakni 

penelitian pendidikan karena penelitian penulis bertujuan untuk menguji 

efektivitas suatu metode yang kedepannya diharapkan dapat bermanfaat 

dalam proses belajar mengajar bahasa Jepang khususnya huruf Hiragana. 

Oleh karena itu, selaras dengan yang diungkapkan oleh Sutedi (2011: 64), 

maka metode yang penulis gunakan adalah penelitian eksperimental. 

Penelitian eksperimen ini dilakukan dalam upaya untuk memperoleh 

jawaban atas hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Hipotesis yang penulis 

susun yaitu untuk mengetahui ada-tidaknya pengaruh yang muncul setelah 

menggunakan metode Al-Barqy dalam upaya peningkatan kemampuan 

membaca huruf hiragana siswa kelas X SMAN 15 Bandung. 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi dengan desain pretest dan 

posttest, yaitu jenis eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelas 

pembanding. (Arikunto, 2002:77). Setelah melakukan survey secara 

keseluruhan proses belajar mengajar huruf hiragana di kelas X SMAN 15 

Bandung, penulis menemukan bahwa seluruh siswa kelas X masih ada dalam 

tahap awal belajar huruf hiragana, sehingga sudah memiliki sedikit 

pengetahuan mengenai huruf hiragana, oleh karena itu penulis memilih 
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metode penelitian eksperimen kuasi dengan desain pretest dan posttest 

sehingga bisa mengetahui efektivitas metode Al-Barqy dalam upaya 

meningkatkan kemampuan membaca huruf hiragana dari hasil pretest dan 

posttest siswa. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah one 

group before after atau pre-test and post-test group design yaitu penelitian 

yang memberikan sebuah perlakuan tanpa adanya kelas pembanding, sebelum 

diberikan treatment (X) sampel diberikan Pre-test (O1 ) kemudian dilanjut 

dengan memberikan perlakuan pada sampel, lalu setelah itu sampel diberikan 

Post-test (O2) 

O1 X O2 

Tabel 3.1. Desain eksperimen 

Keterangan : 

O1 : Pre-test 

X : Treatment atau perlakuan 

O2 : Post-test 

(Arikunto, 2002:78). 

 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Penyampelan 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Dalam metode penelitian, kata populasi digunakan untuk 

menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran 

penelitian. Oleh karena itu, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 
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(Arikunto, 2010:173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X SMAN 15 Bandung. 

Sedangkan sampel yang akan di teliti adalah siswa kelas X SMAN 15 

Bandung tahun ajaran 2012/2013, adapun pengertian sampel adalah sebagian 

atau wakil populasi yang akan diteliti (Arikunto, 2010:174). Sampel 

penelitian yang diambil untuk penelitian ini adalah siswa kelas X7 SMAN 15 

Bandung sebanyak 30 orang. 

3.3.2 Teknik Penyampelan 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposif, yaitu suatu 

teknik dalam melakukan pengambilan sampel yang didasarkan atas 

pertimbangan penulis dengan maksud dan tujuan tertentu yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Penulis mengambil sampel siswa X7 karena setelah 

melakukan pretest di seluruh kelas yang penulis ajar saat Program 

Pengalaman Lapangan (PPL), hasil pretest siswa X7 termasuk yang paling 

rendah dan penulis hanya mengambil sampel sebanyak 30 orang saja 

dikarenakan dalam setiap pemberian pretest-treatment-posttest, jumlah murid 

yang rutin hadir rata-rata 30 orang setiap pekannya. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini ada dua macam. Yaitu berupa tes dan angket. 

Tes akan diberikan pada awal dan akhir pembelajaran yaitu pretest dan 

posttest. Tes ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa 

sebelum dan sesudah pembelajaran huruf hiragana dengan metode Al-Barqy. 

Sedangkan angket diberikan pada akhir pelaksanaan setelah posttest yang 

bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap metode Al-Barqy. 
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1. Tes 

Tes dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pre-test dan post-test. Pre-

test diberikan kepada sampel penelitian, untuk mengetahui 

kemampuan awal yang dimiliki dalam pembelajaran membaca huruf 

hiragana sebelum diberikan perlakuan. Post-test, yang diberikan 

kepada sample dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan membaca 

huruf hiragana setelah memperoleh perlakuan (treatment). 

 

2. Angket 

 Angket adalah suatu teknik atau instrumen pengumpulan data 

secara tidak langsung (penulis tidak langsung tanya-jawab dengan 

responden). Sifat dari instrumen berupa tes adalah mengukur 

kemampuan, sedangkan teknik non-tes yang berupa angket bersifat 

menghimpun informasi dari responden. Dalam penelitian ini penulis 

memakai angket tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang alternatif 

jawaban sudah dipersiapkan atau disediakan oleh penulis sehingga 

responden hanya memilih jawaban yang sesuai dengan kondisi 

masing-masing dan tidak memiliki keleluasan untuk menyampaikan 

jawaban yang melebar. Penulis memilih menggunakan angket tertutup 

karena dianggap lebih optimal dalam mengumpulkan data yang 

diperlukan oleh penulis. 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Angket 

No Kategori Pertanyaan No. Pertanyaan 

1. Kesan siswa terhadap pembelajaran bahasa 

Jepang. 

1, 2 

2. Kesulitan siswa dalam membaca huruf hiragana. 3 

3. Pengalaman siswa dalam pembelajaran 4 
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membaca huruf hiragana dengan metode Al-

Barqy. 

4. Manfaat metode Al-Barqy dalam membaca 

huruf hiragana. 

5, 6 

5. Kesan siswa terhadap metode Al-Barqy dalam 

pembelajaran membaca huruf hiragana. 

7, 8, 9 

6.  Metode Al-Barqy sebagai metode alternatif 

metode pembelajaran membaca huruf hiragana. 

10 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menguji dua variabel diantaranya: 

1. Variabel (X), yaitu tingkat kemampuan siswa membaca huruf hiragana 

sebelum diberikan treatment  

2. Variabel (Y), yaitu tingkat kemampuan siswa membaca huruf hiragana 

setelah diberikan treatment pembelajaran dengan metode Al-Barqy. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Memberikan pre-test 

Pre-test diberikan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa sebelum 

treatment diberikan. Mahasiswa yang menjadi objek penelitian akan 

diminta untuk membaca teks dan menjawab soalnya. 

b. Memberikan treatment 

Treatment diberikan pada mahasiswa setelah melakukan pre-test. 

Penulis menjelaskan cara penggunaan metode Al-Barqy dan mengarahkan 

objek penelitian untuk mempelajari materi yang ditentukan. 

c. Memberikan post-test 
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Post-test diberikan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa setelah 

treatment diberikan. Mahasiswa yang menjadi objek penelitian akan 

diminta untuk membaca teks dan menjawab soalnya. 

d. Memberikan angket 

Angket diberikan untuk mengetahui kesan dan pendapat mahasiswa 

mengenai pembelajaran Membaca huruf hiragana dengan menggunakan 

metode Al-Barqy.  

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

3.7.1 Pengolahan data hasil tes 

Untuk mengolah data yang diperoleh melalui hasil tes, 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut  : 

1. Mencari nilai rata-rata (mean) dari kedua variabel dengan rumus 

 MX = 
N

x
   My = 

N

y
 

MX =  Nilai rata-rata X 

My =  Nilai rata-rata Y 

X =  Jumlah nilai X 

y =  Jumlah nilai Y 

N =  Jumlah sampel 

2. Mencari standar deviasi dari variabel X dan Y dengan rumus  : 

 SdX  = 
N

x 2

   Sdy = 
N

y
2

 

SDX =  Standar Deviasi Variabel X 

SDy =  Standar Deviasi Variabel Y 
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X =  Jumlah Nilai X 

y =  Jumlah nilai Y 

N =  Jumlah sampel 

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus  : 

t0 = 

2

22







n

SdySdx

MyMx
 

t0  =  Nilai t hitung 

SdX =  Standar Deviasi Variabel X 

Sdy  =  Standar Deviasi Variabel Y 

N  =  Jumlah sampel 

4. Mencari harga t hitung pada taraf signifikansi 5% atau 1%. Jika t0 sama 

besar atau lebih besar daripada tt, maka H0 ditolak; berarti ada perbedaan 

mean yang signifikan di antara variabel X dan variabel Y. Jika t0 lebih 

kecil daripada tt maka H0 diterima; berarti tidak terdapat perbedaan mean 

yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. 

 

3.7.2 Pengolahan data angket 

Teknik untuk mengolah data dari angket dilakukan dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menjumlahkan setiap jawaban angket 

2. Menyusun frekuensi jawaban 

3. Membuat tabel frekuensi 

4. Menghitung prosentase frekuensi dari setiap jawaban dengan 

menggunakan rumus : 

P = %100x
n

f
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Keterangan : 

P = Prosentase frekuensi dari setiap jawaban responden 

f = Frekuensi dari setiap jawaban responden 

n = Jumlah responden 

Tabel 3.3  

Penafsiran Analisis Angket 

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 

 

3.8 Prosedur penelitian  

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan yaitu : 

3.8.1. Tahap Awal (persiapan penelitian) 

a. Identifikasi Masalah 

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang kondisi atau masalah yang dialami siswa dalam 

pembelajaran membaca huruf hiragana. Kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan studi pustaka mengenai teori yang melandasi 

penelitian 

 

b. Menyusun Instrumen penelitian 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Instrumen 

penelitian berikut; 

1) Merumuskan materi ajar yang akan dijadikan instrument penelitian 

2) Penyusunan soal pretest dan posttest 

3) Penyusunan angket 

4) Mengkonsultasikan dengan dosen pembimbing 

 

3.8.2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melaksanakan tes awal (pre test) 

Pre test dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan sampel dalam membaca huruf hiragana sebelum 

diberikan pembelajaran dengan menggunakan metode Al-

Barqy. 

b. Proses pembelajaran 

Pada proses pembelajaran, peserta diberikan perlakuan 

berupa pembelajaran membaca huruf hiragana dengan metode 

Al-Barqy. 

c. Melaksanakan tes akhir (post test) 

Post test dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana tingkat 

kemampuan siswa dalam membaca huruf hiragana setelah 

menggunakan metode Al-Barqy. 

b. Memberikan angket 

 

3.8.3. Tahap Akhir 

Setelah data hasil penelitian yang berupa hasil tes dan 

angket terkumpul, penulis melakukan pengolahan data dengan 

rumus statistic yang relevan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan 

menulis laporan hasil penelitian. 
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Tabel 3.4 

Tabel  Prosedur Penelitian 

Kegiatan Prosedur / Langkah Kegiatan Waktu 

Pemberian Pre-test Pemberian Pre-test (diselipkan 

dalam Ulangan Harian) 

Jum’at, 28 Februari 

2013 

Pertemuan I-III Kegiatan awal 

- Absensi 

- Pengkondisian kelas 

Kegiatan Inti 

- Memandu siswa 

membaca huruf hiragana 

dengan metode Al-Barqy 

Kegiatan Akhir 

- Evaluasi sederhana 

membaca huruf hiragana 

yang telah dipelajari hari 

ini. 

(dengan games atau quiz 

berkelompok) 

Pertemuan ke-1 : 

Jum’at, 1 Maret 

2013 

Pertemuan ke-2 : 

Jum’at, 5 April 

2013 

Pertemuan ke-3 : 

Jum’at, 26 April 

2013 

Pemberian Post-test Pemberian post-test dan 

angket 

Jum’at, 26 April 

2013 

 


