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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

 Berdasarkan masalah yang diteliti, pada penelitian ini digunakan metode  

penelitian kuantitatif. Untuk menguji rumusan masalah dan hipotesis pada 

penelitian ini, metode yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu metode 

deskriptif dan metode asosiatif, berupa kausal (sebab akibat). Jenis data pada 

penelitian ini berupa data ordinal dan rasio, maka hitungan statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji kelayakan Regresi Logistik.  

 

Paradigma Penelitian antara dua variabel : 

 

                            X       r                 Y 

 

               Gambar 3.1  

         Sumber : Sugiyono (2008, hlm. 66) 

 

Keterangan :  

X : Sikap Bahasa 
Y : Kemampuan Tata Tulis (Ortografi)  

r  :  Pengaruh Sikap Bahasa terhadap Kemampuan Tata Tulis (Ortografi)  
      Pembelajar bahasa Jerman 
 

Tujuan dari metode penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan, menyusun 

dan menganalisis data agar diperoleh gambaran mengenai simpulan dari rumusan 

masalah yang dikemukakan dalam penelitian.  

 

B. Partisipan  

Penelitian dilaksanakan di Departemen Pendidikan Bahasa Jerman FPBS 

UPI Bandung. Penelitian ini melibatkan 30 orang mahasiswa yang berada di 

Semester 2. Dosen penanggung jawab dari kelas yang akan diteliti berperan 
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sebagai tenaga ahli yang memberikan penilaian terhadap salah satu instrument 

penelitian, yaitu instrument kemampuan tata tulis (ortografi). 

C. Populasi dan Sampel  

1) Populasi  

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi Departemen 

Pendidikan Bahasa Jerman FPBS UPI Bandung angkatan 2018. Populasi total 

berjumlah 60 mahasiswa dan terbagi menjadi 2 kelas, yaitu A dan B.  

 

2) Sampel  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Departemen Bahasa 

Jerman FPBS UPI Bandung, semester 2 angkatan 2018 dan sampel pada 

penelitian ini  yaitu 30 orang mahasiswa dan mahasiswi dari kelas B. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angket untuk 

mengukur sikap bahasa siswa dan tes untuk mengukur kemampuan tata tulis 

(ortografi) dalam bahasa Jerman. 

1) Kuesioner 

Pada bagian ini, angket dibuat dengan berpedoman pada Skala Likert yaitu 

alat ukur untuk menentukan sikap dan berdasar pada teori Garvin-Mathiot (1977), 

(kisi-kisi kuesioner dan kuesioner terlampir). Pada angket ini terdapat 30 butir 

pertanyaan untuk dijawab oleh sampel. Jumlah butir pertanyaan pada kuesioner 

dapat berubah atau sama setelah uji validitas dan uji reliabilitas. Proses pembuatan 

angket ini dibantu dan dikonsultasikan ke UPT LBK UPI. Skala Likert ini 

berisikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Mahasiswa 

diharap mampu memproses pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa 

menampakkan kecenderungan sikap positif atau negatif melalui jawaban yang 

terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sistem 

pemberian skor pada Skala Likert menurut Sugiyono (2008, hlm.135) adalah 

sebagai berikut: “5 untuk jawaban ‘sangat setuju’,  4 untuk jawaban ‘setuju’,  3 

untuk jawaban ‘ ragu’ , 2 untuk jawaban ‘tidak setuju’,  dan 1 untuk jawaban 
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‘sangat tidak setuju’ ”.  Untuk menghindari jawaban yang dirasa kurang pasti oleh 

subjek penelitian, maka pilihan jawaban ke – 3 yaitu ‘ragu’ , dihilangkan.  

 

2) Tes Kemampuan Tata Tulis (Ortografi)  

Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan tata tulis (ortografi) 

pembelajar bahasa Jerman. Tes yang digunakan bernama Dikte/Diktat. 

Djiwandono (dalam Wardhani, 2016, hlm. 73) mengartikan dikte dengan 

sederhana yaitu “sebagai salah satu bentuk tes bahasa yang menugaskan peserta 

tes untuk menuliskan suatu wacana yang dibacakan oleh seorang penyelenggara 

tes”. Kutipan tersebut menegaskan bahwa dikte adalah sebuah tes. Hal ini 

didukung juga oleh pendapat Farhady dan Malekpour (dalam Hassankiadeh, 2013, 

hlm. 129-130) yang menyebutkan bahwa “studied dictation as a testing tool and 

discussed different scoring techniques for spelling tests”. Dari kutipan tersebut 

dapat dipahami bahwa dikte adalah alat tes/ alat pengukuran dalam aspek bahasa 

yaitu tentang ejaan.  

Dikte untuk menguji kemampuan ejaan pembelajar bahasa Jerman ini 

berupa teks berbahasa Jerman yang sebelumnya telah melalui proses bimbingan 

dan persetujuan melalui Expert Judgement untuk menguji validitas dan reliabilitas 

isi instrumen. Instrumen yang digunakan berupa teks yang akan diujikan kepada 

sampel penelitian, sehingga tes tersebut harus sesuai dengan tingkat kemampuan 

berbahasanya. Pemberi Expert Judgement pada penelitian ini merupakan orang/ 

ahli yang tahu/ paham dengan kondisi tingkat kemampuan berbahasa sampel. 

(Teks Diktat Schreiben terlampir). 

 

E. Prosedur Penelitian 

Berikut merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian ini yang 

terbagi menjadi beberapa langkah, yaitu:  

1. Persiapan  pengumpulan data :  

a. Membuat proposal dan desain penelitian. 

b. Menyusun instrumen penelitian. 

c. Penilaian instrumen (Diktat Texte) untuk tes kemampuan tata  

tulis melalui Expert Judgment. 
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d. Mengajukan surat ijin untuk penelitian kepada dosen penanggung jawab.  

 

 

2. Pelaksanaan pengumpulan data 

a. Melakukan studi pustaka untuk mencari dan menggunakan  informasi dari 

buku dan jurnal di internet. 

b. Menentukan subjek penelitian. 

c. Memberikan angket yang terdiri dari beberapa pernyataan mengenai sikap 

bahasa. 

d. Uji validitas dan uji reliabilitas kuesioner.  

e. Pengambilan data primer dengan menggunakan kuesioner yang  

sudah uji valid dan uji reliabilitas, serta melakukan Diktat  

Schreiben. 

 

3. Pengolahan data  

a. Memeriksa dan menganalisis hasil tes dikte serta hasil angket  

yang sudah dikerjakan subjek penelitian.  

b. Data diolah dan dianalisis. 

 

F. Analisis Data  

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan software PASW 

(Predictive Analytics Software) atau biasa dikenal IBM SPSS versi 24. Untuk 

mengolah dan menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 

dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

kemampuan sikap bahasa dan kemampuan tata tulis (ortografi), sedangkan 

analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui pengaruh sikap bahasa terhadap 

kemampuan tata tulis (ortografi) yang  terdiri dari :  

1. Uji kelayakan Regresi Logistik 

2. Uji keseluruhan Regresi 

3. Uji persamaan Regresi Logistik 

4. Koefisien Determinasi 

5. Uji Hipotesis  
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G. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

H0 : rxy  = 0 

H1 : rxy  < 0 

 

H0 diterima jika tidak terdapat pengaruh  yang positif antara variabel X dan 

variabel Y, sedangkan H1 diterima (H0 ditolak) apabila terdapat pengaruh yang 

positif antara variabel X dan variabel Y. 

 

 


