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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, pengumpulan data, prosedur penelitian dan analisis data.  

A. Metode Penelitian dan Desain Penelitian  

1. Metode Penelitian  

Sudaryanto dalam Sutedi (hlm. 53) menjelaskan bahwa metode adalah cara 

yang harus dilaksanakan, teknik adalah cara cara melaksanakan metode, sedangkan 

instrumen 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. Fungsi metode adalah untuk 

memperlancar pencapaian tujuan secara lebih efektif dan efesien.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan 

pada kemampuan tata bahasa mahasiswa yang mengikuti nihongo nouryoku shiken 

N3 setelah menggunakan media video Nihonggo no Mori, berdasarkn pre-test dan 

post-test. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

kuasi.  

Menurut Campbell & Stanley (hlm. 34) ada banyak pengaturan sosial alami 

dimana penelitian Persin dapat mengenalkan sesuatu seperti desain eksperimental ke 

dalam penjadwalan prosedur pengumpulan data (misal, kapan harus diukur), 

walaupun ia tidak memiliki kendali penuh atas rangsangan penjadwalan 

eksperimental yang memungkinkan eksperimen mungkin terjadi. Secara kolektif, 

situasi seperti itu bisa dianggap sebagai desain eksperimen semu (Eksperimen kuasi). 

 

2. Desain Penelitian  

Keterangan : 

0  : Tes awal (Pre-test) Yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengukur 
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kemampuan pola kalimat bahasa jepang sebelum di terapkan treatment dengan 

menggunakan media nihongo no mori. 

X : Perlakuan (treatment) yang diberikan kepada mahasiswa dengan 

menggunakan media nihongo no mori. 

0  : Tes akhir (Post-test) yang diberikan kepada mahasiswa, untuk mengetahui 

hasil pembelajaran pola kalimat bahasa jepang setelah diterapkan treatment 

dengan menggunakan media nihongo no mori. 

 

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pretest, yaitu tes untuk 

mengetahui kemampuan mahasiswa sebelum menggunakan media video nihongo 

no mori, kemudian memberikan treatment sebanyak empat kali menggunakan 

video nihongo no mori dan setelah itu memberikan tes akhir (Post-test) untuk 

mengetahui hasil pembelajaran menggunakan media nihongo no mori. 

 

B. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Menurut kamus riset karangan Drs. Komarudin dalam Mardalis (hlm. 53), 

yang dimaksudkan dalam polulasi adalah; semua individu yang menjadi sumber 

pengambilan sampel. Pada kenyataannya polulasi itu adalah sekumpulan kasus 

yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi popuasi adalah mahasiswa bahasa 

jepang yang mengikuti nihongo nouryoku shiken N3. 

2. Sampel  

Mardalis (hlm. 55), sampling atau sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari 

seluru individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentun sampel ialah 

untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati 

hanya sebagian dari polulasi. Dengan penerapan metode eksperimen kuasi yang 

tidak menggunakan kelas kontrol sebagai pembanding jadi peneliti hanya 

menggunakan satu kelas sebagai sampel.  
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C. Instrumen Penelitian  

1. Tes 

Menurut Worthen & Sanders dalam Farida Yusuf  (hlm. 189) , istilah evaluasi, 

pengukuran dan tes sering diartikan sama atau saling tertukar, namun beberapa 

pemakai memberi arti yang berbeda bagi masing-masing istilah tersebut sebagai 

berikut :  

a. Tes, ialah sejumlah pertanyaan yang diberikan untuk dijawab. 

b. Pengukuran, lebih luas dari tes. Pegukurn dapat dilakukan dengan 

beberapa cara disamping dengan tes, antara lain dengan observasi, skala 

rating, cek list yang dapat memberikan informasi dalam bentuk kuantitatif. 

c. Evaluasi, pengertian evaluasi mencangkup tes dan pengukuran butir a dan 

b diatas yaitu : Proses pengumpulan informasi untuk membuat penilaian, 

yang mana kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan.  

d. Observation (pengamatan), yang dilakukan guru atau pengajar tentang 

siswanya, dicatat untuk melengkapi informasi tentang siswanya. 

e. Anecdotal Record (AR). Catatan guru hasil pengamatan perilaku siswa 

yang dianggap penting untuk pertimbangan, melengkapi hasil evaluasi 

dengan instumen lainnya. 

f. Rating Scale (RS) bebeda dengan AR yang tidak terstruktur. RS dapat 

memberikan prosedur yang sistematik dalam mencatat dan melaporkan 

hasil evaluasi, hasil observasu yang terstruktur, dan ada degree yang 

dipilih. 

g. Cecklist (CL). Cecklist hampir sama dengan RS, perbedaannya adalah 

macam pilihan yang diberikan untuk pertimbangan. Pada RS ada degree 

atau tingkatan yang dipilih. Pada CL yang dipilih adalah YA atau TIDAK 

karakteristik yang disebutkan  dalam pilihan, jadi lebih sederhana.  

Sebelum menerapkan treatment, peneliti melakukan pretest kepada mahasiswa 

untuk mengetahui kemampuan tata bahasa mahasiswa dengan contoh soal 

nihongo nouryoku shiken N3. Kemudian posttest diberikan setelah dilakukan 

treatment kepada mahasiswa.  
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Penulisan Soal 

No

. 

Standar 

Kompetens

i 

Kompetens

i Dasar 

Materi Indikato

r Soal 

Bentu

k Tes 

No Soal 

1. Memahami 

penggunaa

n pola 

kalimat 

sebab 

akibat 

bahasa 

jepang N3 

Menguasai 

penggunaa

n dan 

perbedaan 

pola 

kalimat 

sebab 

akibat 

bahasa 

jepang N3 

Pola 

Kalima

t Sebab 

Akibat

「～お

かげ

で、～

せい

で、～

もの

（も

ん）、

～もの

だか

ら、～

からに

は。」 

Pola 

Kalimat 

Sebab 

Akibat 

～おか

げ 

Isian 2,6,7,19 

Pola 

Kalimat 

Sebab 

Akibat 

～せい

で 

Isian 3,13,16 

Pola 

Kalimat 

Sebab 

Akibat 

～もの

（も

ん） 

Isian 1,9,10,14,18,2

0 

Pola 

Kalimat 

Sebab 

Akibat 

～もの

Isian 5,12,17 
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だから 

Pola 

Kalimat 

Sebab 

Akibat 

～から

には 

Isian 4,8,11,15 

 

2. Angket  

Metode kunsioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan 

mengenai suatu masalah atau bisang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, 

angket disebarkan kepada responden ( orang-orang yang menjawab jadi yang 

diselidiki), terutama pada penelitian survei.  

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Penulisan Angket 

No. Variabel Indikator Deskriptor Nomor 

item 

1.  Pendapat Pendapat 

mahasiswa 

tentang 

pembelajaran 

tata bahasa N3 

menggunakan 

media video 

nihongo no 

mori  

Media Nihongo no mori 

menjadikan pembelajaran pola 

kalimat sebab akibat  lebih 

menarik. 

1 

Media Nihongo no mori membuat 

pembelajaran pola kalimat sebab 

akibat  menjadi lebih sulit. 

2 

Dengan media Nihongo no mori 

saya lebih mudah mempelajari 

pola kalimat sebab akibat  

Nihongo Nouryoku Shiken N3. 

3 
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Pada saat melihat video nihongo 

no mori saya merasa kesulitan 

memahami pola kalimat sebab 

akibat  Nihongo Nouryoku Shiken 

N3. 

4 

Saat menjawab soal latihan di 

setiap pertemuan, saya dapat 

menyelesaikannya dengan mudah. 

5 

Saat menjawab soal latihan di 

setiap pertemuan, saya sulit 

mengisi jawabanya. 

6 

2. Saran 

mahasiswa 

tentang 

pembelajaran 

tata bahasa 

menggunakan 

video nihongo 

no mori  

Media Nihongo no mori 

meningkatkan kemampuan pola 

kalimat sebab akibat  Nihongo 

Nouryoku Shiken N3. 

7 

Menurut saya media video 

Nihongo no mori kurang 

bermanfaat untuk memahami pola 

kalimat sebab akibat  Nihongo 

Nouryoku Shiken N3. 

8 

Menurut saya media video 

Nihongo no mori dapat membantu 

memahami pola kalimat sebab 

akibat  menjadi lebih mudah. 

9 

Menurut saya media Nihongo no 

mori dapat digunakan dalam 

pembelajaran pola kalimat sebab 

akibat. 

10 

 

D. Uji Kelayakan Instrumen 
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Menurut sutedi (2007, hlm. 128), “ instrumen yang baik yaitu meiliki 

validitas dan reliabitas. Valid artinya dapat mengukur apa yang hendak diukur 

dengan baik, sedangkan reliabel yaitu ajeg, dalam arti dapat menghasilkan data yang 

sama meskipun digunakan berkali-kali.” 

Oleh karena itu, peneliti melakukan uji kelayakan instrumen sebelum 

menggunakan instrument penelitian. Sugiyono (2012, hlm. 15) mengungkaokan 

bahwa “untuk mengkaji kevalidan instrument dapat digunakan pendapat para ahli 

(expert judgment)”. Untuk expert judgment peneliti meminta pertimbangan kepada 

dosen tenaga ahli penimbang Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI. 

 

E. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian adalah sebuah tahapan yang harus dilakukan oleh seorang 

peneliti secara sistematis demi terlaksananya sebuah penelitian. Berikut adalah 

tahapan penelitian yang dilakukan peneliti :  

1. Tahapan awal  

a. Menentukan sampel penelitian 

b. Menghubungi panitia nokenkai untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang subjek penelitian yang ada di lapangan. 

c. Mengumpulkan teori yang berhubungan dengan penelitian. 

d. Pembuatan instrumen penelitian berupa soal tes dan angket 

e. Menyusun RPP/SAP penelitian 

f. Menguji kelayakan instrumen penelitian yang telah dibuat, melalui expert 

judgement maupun uji reliabilitas 

2. Tahap pelaksanaan 

Pada tahap ini meliputi pelaksanaan kegiatan observasi yang di dalamnya 

mencangkup hal-hal teknis selama kegiatan observasi/penelitian. 

a. Pretest 
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Peneliti memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

yang akan mengikuti nihongo nouryoku shiken N3 sebelum menggunakan 

media video nihongo no mori. 

b. Treatment 

Peneliti melaksanakan pembelajaran pola kalimat N3 menggunakan 

media nihongo no mori. Dengan materi : ～おかげ、～せい、～もの （も

ん）、～ものだから、～からには. 

c. Postest 

Peneliti memberikan posttest untuk mengetahui kemampuan tata 

bahasa N3 mahasiswa setelah diberikan pembelajaran menggunakan video 

nihongo no mori.  

d. Angket 

Setelah dilakukan postest, peneliti memberikan angket kepada subjek 

penelitian untuk mengetahui tanggapan subjek terhadap pembelajaran tata 

bahasa N3 menggunakan video nihongo no mori. 

3. Tahap akhir  

a. Pengolahan data tes dan angket menggunakan data statistik setelah semua data 

terkumpul 

b. Menganaisis data dengan menggunakan rumus stsistika. 

c. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan terhadap instrument penelitian berupa tes dan 

angket dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Mencari nilai rata-rata (mean) hasil pretest (x) dan posttest (y).

Mx = 
  

 
  My = 

  

 
 

Keterangan : 

Mx : nilai rata-rata pretest 

My : Nilai rata-rata posttest 
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∑x  : jumblah total nilai pretest 

∑y  : jumlah total nilai posttest 

N   : jumblah sampel  

2. Mencari standar deviasi variabel x (SDx) dan standar deviasi variabel y 

(SDy) 

SDx=√
   

 
               dan  SDy= √

   

 
 

3. Mencari standar error mean dari variabel x (SEMx) dan dari (SEMy). 

SEMx= 
   

√    
          dan  SEMy=

   

√    
 

   Keterangan :  

   SEMx : Standar error Mean variabel x 

   SEMy : Standar Error Mean variabel y 

   SDx : Standar Deviasi variabel x 

   SDy : Standar Deviasi variabe y 

   N : jumlah sampel  

4. Mencari standar error perbedaan antara mean variabel x dan variabel y 

SEMxy = √             

Keterangan : 

SEMx : Standar Error mean Variabel x  

SEMy : Standar Error mean Variabel y 

SEMxy : Standar error mean variabel antara mean x dan y 

5. Mencari nilai thitung  

thitung = 
     

     
 

6. Memberikan interpretasi (tafsiran) 
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Untuk menginterpretasikan hasil penelitian, digunakan dua hipotesis 

yaitu : 

1. Hipotesis Kerja (Hk) terdapat hasil yang signifikan dari pengunaan 

media video nihongo no mori dalam kemampuan pola kalimat 

sebab akibat apabila nilai t hitung > t tabel. 

2. Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat hasil yang signifikan dari 

penggunaan media video nihongo no mori dalam kemampuan pola 

kalimat sebab akibat apabila nilai t hitung < t tabel. 

7. Mencari nilai derajat kebebasan (degrees of freedom) 

db = N-1 

Keterangan : 

db : Nilai derajat kebebasan 

N : jumblah sampel 

8. Mengolah data angket  

Selain pretest dan posttest, dalam penelitian ini juga dipergunakan 

angket sebagai alat pengumpul data yang kemudian diolah dengan cara 

sebagai berikut :  

P = 
 

 
 x 100 %  

Keterangan : 

P : presentase jawaban 

f: frekuensi setiap jawaban 

n : jumblah responden  

 

 

 


