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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian  pada  dasarnya  adalah  untuk  mencari  kebenaran  atas  

apa  yang diteliti, untuk mecapai tujuan tersebut dilakukan suatu metode yang 

tepat untuk tujuan yang diteliti. Pengertian Metode Penelitian menurut 

Sugiyono (2012:2) adalah “pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan   dan   kegunaan   tertentu.“.   Sugiyono   

(14:2015),   metode   penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi  atau sampel tertentu, teknik pengambilan  sampel  pada  umumnya  

dilakukan  secara  random,  pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk me 

nguji hipotesis yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan teori di atas metode penelitian yang penulis gunakan 

adalah metode  penelitian  kuantitatif  yang  selanjutnya  disajikan  secara  

korelasional untuk mengetahui ada tidaknya korelasi dan signifikansi antara 

bahan ajar “Mainichi kikitori” yang digunakan, dengan hasil belajar Chujokyu 

Choukai. 

Penelitian korelasional adalah penelitian yang ingin diketahui apakah 

ada atau tidak hubungan antara dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. 

Menurut (Sugiyono, 2013:39) Variabel X atau disebut dengan variabel bebas 
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adalah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab dari timbulnya 

variabel dependen (terikat), sedangkan variabel Y atau disebut dengan 

variabel terikat adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi  

akibat  karena  adanya variabel bebas. 

 

1. Persepsi  pembelajar  terhadap  media  pembelajaran Mainichi  

kikitori sebagai Variabel Bebas  

Variabel bebas atau independent variable merupakan variable yang 

mempengaruhi   atau   yang   menjadi   sebab   timbulnya   variable   

terikat (Sugiyono, 2017:61). Persepsi pembelajar terhadap penggunaan 

Mainichi kikitori sebagai variabel X. 

2. Hasil Belajar sebagai Variabel Terikat  

Sugiyono (2017:61) menjelaskan bahwa variabel terikat atau 

dependent variable  adalah  variable  yang  memengaruhi  atau  yang  

menjadi  akibat karena  adanya   variabel   bebas.   Hasil   belajar   

Chujokyu   choukai   pada penelitian kali ini adalah sebagai variabel Y. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa/i 

semester IV pada Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun ajaran 2017/2018. 
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1. Populasi  

Supardi (1993:101) Populasi merupakan suatu kesatuan individu 

atau subjek pada suatu wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang 

akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:117) populasi adalah 

sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Sampel  

Menurut Sugiyono (2008:116) Sampel adalah sebagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk penelitian 

ini, sampel   diambil   dari   populasi   mahasiswa   tingkat   II   Program 

Studi Pendidikan Bahasa  Jepang Universitas  Muhammadiyah  

Yogyakarta  yang berjumlah 43 orang dengan menggunakan teknik 

random sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas 

pertimbangan peneliti itu sendiri dengan maksud atau tujuan tertentu yang 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah (Sutedi, 2011:181). Peneliti 

menggunakan teknik random sampling dengan mengambil sampel pada 

mahasiswa Tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengikuti mata kuliah 

Chujokyu choukai Tahun Ajaran 2018/2019 sebanyak 43 mahasiswa.  Hal 



41 

 

ini dikarenakan angkatan tersebut pada mata kuliah Chujokyu choukai pada 

saat itu sedang menggunakan buku Mainichi Kikitori. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam   penelitian   ini   peneliti   menggunakan   teknik   non   

tes   dalam mengumpulkan   data, antara lain sebagai berikut : 

1. Teknik Pengumpulan Data Angket  

Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan angket. 

Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh data tentang persepsi 

pembelajar terhadap penggunaan Mainichi kikitori sebagai bahan ajar 

dalam mata kuliah Chujokyu choukai tahun ajaran 2018-2019. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data Dokumen  

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah teknik dokumentasi. 

Dokumentasi digunakan untuk mengetahui hasil belajar dari mata kuliah 

Chujokyu choukai. Data dokumentasi berupa nilai uji kompetensi berupa 

nilai mentah tanpa tambahan softskill, nilai tersebut dikumpulkan melalui 

dosen pengampu mata kuliah Chujokyu choukai tahun ajaran 2018-

2019 Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 
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D. Instrumen Penelitian   

Menurut Sugiono (2017:148) Instrumen penelitian merupakan suatu 

alat yang digunakan untuk mengukur kejadian alam maupun sosial yang 

diamati oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini nerupa 

angket dan dokumen. 

1. Angket 

Angket atau kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2014:142). Dalam 

penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup dengan 

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi sesorang atau sekelompok orang tentang fenomena atau kejadian 

sosial (Sugiyono 2017:134). Adapun keterangan pilihan jawaban yang 

tersedia sebagai berikut :  

 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tiak Setuju 
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Adapun kisi-kisi angket yang digunakan dalam penelitian adalah     

  sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Kisi  kisi angket 

Kisi-kisi Angket Penggunaan Media Pembelajaran “Mainichi Kikitori” padaMata 

Kuliah Chujokyu Choukai 

 

 

No. 

 

Aspek 

 

Sub-Aspek 

 

Indikator 

 

No. Soal 

1. Karakteristi

k Mainichi 

Kikitori 

a. Mainichi 

Kikitori 

memiliki 

kelebihan 

Pembelajar melihat adanya 

kelebihan pada Mainichi 

Kikitori  

 

17 

b. Komponen 

materi 

pada 

Mainichi 

Kikitori 

1. Komponen disajikan 

dengan jelas. 

 

2. Kesesuaian komponen 

pada Mainichi Kikitori 

dengan mata kuliah 

Chujokyu Choukai 

 

3. Kesesuaian materi 

dengan tujuan 

10 

 

 

 

4 

 

 

 

   20 
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pembelajaran 

c. Tampilan 

Mainichi 

Kikitori 

Tampilan Bahan Ajar 

memudahkan penggunaan 

 

 

7 

 

2.  

 

Penggunaa

n Mainichi 

Kikitori 

dalam 

pembelajar

an 

 

Kecocokan Bahan 

Ajar dengan 

pembelajaran 

 

1. Mainichi Kikitori 

cocok  

digunakan dalam mata  

kuliah/pembelajaran 

 

2. Mainichi Kikitori 

tidak  

disarankan untuk 

digunakan dalam 

pembelajaran choukai      

 

 

1 

 

 

 

 

9   
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3. 

 

Manfaat 

penggunaan 

Mainichi 

Kikitori 

dalam 

pembelajar

an 

 

Ada tidaknya 

manfaat yang 

dirasakan oleh 

pembelajar 

 

1. Penggunaan Mainichi 

Kikitori dalam 

pembelajaran 

memberikan manfaat 

 

2. Penggunaan Mainichi 

Kikitori dalam 

pembelajaran 

memberikan manfaat 

 

 

 

5 

 

 

 

 

16 

   

Manfaat Kognitif 

 

1. Peningkatan 

kemampuan pada 

pembelajar 

 

2. Peningkatan nilai 

pada hasil belajar 

 

6 

 

 

 

15 
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Manfaat Afektif 

 

1. Pembelajar memiliki 

semangat belajar 

lebih 

 

2. Keingintahuan 

pembelajar semakin 

meningkat 

 

3. Pembelajar semakin 

aktif dalam 

pembelajaran 

 

4. Pembelajar semakin 

rajin dalam 

pembelajaran 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

 

14 
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2. Dokumen  

Data dokumentasi hasil belajar Chujokyu Choukai berupa nilai 

ujikom semester IV. Nilai ini digunakan untuk mengetahui bagaimana 

hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Chujokyu Choukai. Sedangkan 

dokumentasi Rancangan   Pembelajaran   Semester   Chujokyu   Choukai   
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Tahun   ajaran 2018/2019  data tersebut digunakan untuk mengetahui 

informasi mata kuliah Chujokyu Choukai itu sendiri. 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Teknik Analisis  Data dari  Instrumen  Angket 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

adalah metode korelasi dengan pendekatan kuantitatif melalui angket. 

Data angket disebar pada tanggal 27 Mei 2019. Setelah diperoleh jawaban 

dari responden melalui angket yang telah dibagikan, selanjutnya data 

angket akan dianalisis. Angket akan diolah secara statistik. Berikut adalah 

analisis data pada penelitian ini. 

a. Skoring  

Peneliti menerapkan penilaian skor untuk variabel persepsi 

pembelajar menggunakan keperluan analisis kuantitatif. Maka dari itu, 

jawaban yang diperoleh dari angket dapat diberi skor sebagai berikut : 

1) Untuk jawaban “sangat setuju/SS” diberi skor 4 

 

2) Untuk jawaban “setuju/S” diberi skor 3 

3) Untuk jawaban “tidak setuju/TS” diberi skor 2 

4) Untuk jawaban “sangat tidak setuju/STS” diberi skor 1  

  Setelah itu data angket yang sudah diolah dianalisis dengan 

menggunakan rumus perhitungan persentase yaitu dengan rumus 

(Arikunto, 2006:86) :  
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   P  x 100%  

Keterangan :  

P  : Presentase 

f  : Jumlah jawaban  

n  : Jumlah respoden   

 

b. Persentase  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan persentase untuk 

mengetahui  seberapa  besar  jawaban  responden  terhadap  

pernyataan yang dibuat oleh penulis dalam angket tanggapan 

mahasiswa terhadap Penggunaan Media Pembelajaran “Mainichi 

kikitori” dalam pembelajaran Chujokyu choukai. Warsito (1992) 

dalam Mahendriningrum (2009:32) menjelaskan penafsiran data 

persentase sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3.2 Penafsiran Persentase 

Interval Presentase Keterangan 

0% Tidak satupun 

1-25% Sebagian kecil 

20-49% Hampir sebagian 

50% Sebagian 
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2. Uji Hipotesis Korelasi  

Sugiyono (2017:96) berpendapat tentang pengertian hipotesis, yaitu 

sebagai berikut “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data”. Dalam  penelitian ini terdapat dua hipotesis, yaitu sebagai berikut: 

H0:  Tidak ada korelasi antara persepsi pembelajar  

   terhadap penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil  

              belajar Chujokyu  choukai. 

 Ha: Terdapat korelasi antara persepsi pembelajar terhadap  

             penggunaan Mainich Kikitori dengan hasil belajar  

            Chujokyu  choukai. 

 

Bila terdapat hasil positif antara persepsi pembelajar terhadap 

penggunaan Mainichi Kikitori dengan hasil belajar Chujokyu choukai, 

maka Ha diterima dan H0 ditolak dan begitu juga sebaliknya, bila tidak 

ada korelasi antara persepsi pembelajar  terhadap penggunaan Mainichi 

51-75% Sebagian besar 

76-99% Hampir seluruh 

100% Seluruhnya 
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Kikitori dengan hasil belajar Chujokyu choukai, maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

Hipotesis pada penelitian ini diterima jika mencukupi kriteria uji 

hipotesis dengan ketentuan sebagai berikut : 

Ha diterima jika ρ hitung > ρ tabel ; H0 ditolak 

H0 diterima jika ρ hitung < ρ tabel ; Ha ditolak  

 

a. Uji Normalitas Data 

1) Definisi Uji Normalitas Data 

Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian 

adalah data yang memiliki distribusi normal. Sujarweni (2014:52) 

menyatakan normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan 

uji Kolmogorov Smirnov. Menurut Singgih Santoso (2012:393), 

dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan 

probabilitas (Asymtotic Significance), yaitu:  

Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

normal.  

Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

Dalam penelitian kali ini kita gunakan program analisis 

statistik seperti SPSS agar memudahkan dalam menganalisis. 
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2) Tujuan Uji Normalitas Data 

Dalam uji normalitas tujuannya adalah ingin mengetahui 

apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi 

normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng (bell 

sheped). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti 

distribusi normal, yaitu distribusi data tersebut tidak bengkok 

kekiri atau kekanan. 

b. Uji Korelasi 

1) Dalam menganalisis dan menghitung data untuk mencari 

koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y peneliti 

menggunakan penghitungan product moment lalu data diolah 

menggunakan SPSS. 

2) Tujuan Uji Korelasi 

Tujuan dari korelasi tersebut adalah ingin mencari tahu 

apakah terdapat hubungan positif antara persepsi terhadap 

penggunaan mainichi kikitori (x) dengan hasil belajar pada mata 

kuliah chujokyu choukai (y). 

Korelasi Pearson atau sering disebut Korelasi Product 

Moment (KPM) merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hipotesis asosiatif (uji hubungan) dua variabel bila 

datanya berskala interval atau rasio. KPM dikembangkan oleh 

Karl Pearson (Hasan, 1999) 

 

 


