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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang mana 

metode ini menggunakan pendekatan korelasional. Menurut Sugiyono (2017:8) penelitian 

kuantitatif adalah metode penelitianmyang berlandaskanmpada filsafat positivisme, 

digunakan untukmmeneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifatkkuantitatif atau statistik, dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pendekatan korelasional 

menurut Sukardi (2009:166) penelitian korelasi merupakan suatu penelitian yang 

melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan 

tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini terdapat dua variabel 

yaitu penguasaan pola kalimat bahasa Jepang sebagai mana variabel x atau variabel 

indenpenden dan kemampuan berbicara bahasa Jepang sebagai variabel y atau variabel 

dependen. Oleh karena itu penguasaan pola kalimat bahasa Jepang sebagai variabel yang 

mempengaruhi variabel kemampuan berbicara dalam bahasa Jepang. 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini data dari variabel tersebut akan diolah 

menggunakan aplikasi SPSS (Statistikal Package for the Social Science), selanjutnya akan 

dianalisis dengan teknik korelasi untuk menguji hipotesis penelitian. 
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Diagram 3.1 Variabel Penelitian 

 

 

 

Keterangan  

X : Penguasaan Pola Kalimat  bahasa Jepang tingkat menengah (variabel bebas) 

Y : Kemampuan berbicara bahasa Jepang tingkat menengah (variabel terikat) 

 

B. Hipotesis 

Margono (2004) menjelaskankbahwa hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. 

Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berartikpendapat. Jadi, hipotesis ialah suatu 

pendapat ataukkesimpulan yangksifatnya masih sementara. Hipotesis dalam penelitian ini 

terdiri dari hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. 

1. Hipotesis nol (H0) 

Hipotesis nol adalah hipotesis yang tidak terdapat terdapat korelasi antara 

penguasaan pola kalimat bahasa Jepang dengan kemampuan berbicara bahasa Jepang. 

 

2. Hipotesis altenatif (Ha) 

Hipotesis alternatif adalahkhipotesis yang terdapat korelasi antara penguasaan pola 

kalimat bahasakJepang dengankkemampuan berbicara bahasa Jepang. 

 

 

X Y 
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Dalam penelitian ini hipotesis di atas akan diuji berdasarkan memenuhi kriteria 

berikut ini : 

1. H0 diterima dan Ha ditolak, jika r hitung < r tabel;  

2. Ha diterima dan H0 ditolak, jika r hitung > r tabel; 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Nazir (2005:271) mengemukakan bahwa populasi merupakan sekumpulan 

individu-individu dengan kualitas dan karakter yang ditetapkan oleh peneliti. Pada 

penelitian ini populasi yang diteliti adalah seluruh mahasiswa Progam Studi Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

2. Sampel  

Di penelitian ini yang akan dijadikan sampel adalah mahasiswa tingkat II pada 

semester genap tahun ajaran 2018-2019 Progam Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mempelajari modul pola kalimat 

bahasa Jepang pada tingkat Chuukyuu Bunkei dan berbicara bahasa Jepang pada tingkat 

Chuukyuu Kaiwa. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengunakan teknik 

pengambilan sampel random sampling, sebagai mana teknik pengambilan ini setiap 

populasi memiliki peluang/kesempatan yang sama dengan sampelnya. Hal ini selaras 

dengan pendapat Sugiyono (2001:57) teknik sampel random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Oleh karena itu peneliti mengambil 



32 
 

sampel mahasiswa tingkat II semester genap tahun ajaran 2018-2019 Pendidikan 

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sampel dalam 

penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. 

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Untuk itu pengambilan data dokumentasi pada sampel yang akan diteliti melalui data 

perkuliahan dari Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) kedua mata kuliah, dan nilai 

hasil Uji Kompetensi pada mata kuliah Chuukyu Bunkei dan mata kuliah Chuukyuu Kaiwa 

terhadapnmahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas 

MuhammadiyahmYogyakarta tahun ajaran 2018/2019. Dari hasil kedua nilai Uji 

Kompetensi tersebut selanjutnya di korelasikan apakah terdapat korelasi antara penguasaan 

pola kalimat bahasa Jepang terhadap kemampuan berbicara bahasa Jepang. 

 

E. 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 adalah dokumentasi yang berupa 

Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan nilai Uji Kompetensi (UJIKOM) dari mata 

kuliah Chuukyuu Bunkei dan Chuukyuu Kaiwa. RPS digunakan sebagai arah dari 

berlangsungnya sebuah kegiatan pembelajaran dari kedua mata kuliah tersebut. 
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Selanjutnya adalah data nilai hasil Uji Kompetensi mahasiswa tingkat II Program Studi 

Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-

2019 dari mata kuliah Chuukyuu Bunkei dan Chuukyuu Kaiwa  dikorelasikan, sehingga  

akan mendapatkan koefisien korelasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dokumentasi yang menganalisis 

korelasi pada hasil nilai Uji Kompetensi (UJIKOM) dari mata kuliah Chuukyuu Bunkei dan 

Chuukyuu Kaiwa mahasiswa tingkat II Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2018-2019. Untuk mengetahui 

tentang seberapa besar tingkat korelasi antara variabel X dan variabel Y dengan cara uji 

hipotesis yang menggunakan rumus product moment. Sebelum mengkorelasikan kedua 

variabel maka dilakukan uji normalitas data. Berikut penjelasan uji normalitas dan analisis 

korelasi: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan yang bertujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pendapat ini serupa dengan pendapat Imam 

Ghozali (2013: 110) yang mengungkapkan pendapatnya bahwa “tujuan dari pengujian 

uji normalitas merupakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak”. Maka dari itu apabila asumsi ini dilanggar kemudian 

akan membuat uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat 

digunakan. Pada pengujian data mengunakan rumus uji normalitas Kolmogorov-

Smirnov yang mana dilakukan melalui software SPSS 20. Data dianggap berdistribusi 
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normal apabila nilai probabilitas (P) yang dihasilkan lebih dari 0,05 (P > 0,05), 

sedangkan data dianggap tidak berdistribusi normal jika probabilitas (P) yang 

dihasilkan kurang dari 0,05 (P < 0,05).   

 

2. Analisis korelasi 

Analisis korelasi digunakan sebagai menjawab dari hipotesis yang ada dalam 

penelitian ini. Dalam pendapatnya Sugiyono (2017:215) menyatakan bahwa “Untuk 

menguji hipotesis asosiatif atau hubungan bila datanya berbentuk interval atau rasio 

salah satunya menggunakan korelasi product moment di mana untuk menguji satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen”. Dalam penelitian uji hipotesis 

merupakan data analisis korelasi yang mana menggunakan rumus product momen. 

Rumus 3.1 Rumus product moment 

rxy =
∑xy

√(∑x2)(∑y2)
 

Sumber: (Sugiyono, 2017:262) 

Keterangan: 

rxy         = Koefisiensi korelasi antara variabel X dan variable Y: dua variabel yang 

dikorelasikan (x=X-M) dan (y= Y-M). 

∑xy      = Jumlah perkalian x dengan y 

x2          = Kuadrat dari x (deviasi x) 

y2          = Kuadrat dari y (deviasi y) 
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Selanjutnya hasil dari perhitungan koefisien korelasi akan di interpretasikan 

menggunakan tabel koefisien korelasi di bawah ini : 

Gambar 3.1 Tabel interpretasi koefisien korelasi 

 
sumber Sugiyono (2017:257) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


