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BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan metode campuran (mix method) dengan

analisis deskriptif. Menurut Sugiyono ( 2017 : 404 ) metode campuran

atau metode penelitian kombinasi adalah salah satu metode penelitian

yang menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode

kualitatif yang digunakan bersama-sama dalam sebuah penelitian demi

mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan

obyektif. Creswell ( 2017 : 6 ) juga berpendapat bahwa dengan

menggunakan metode campuran dalam sebuah penelitian dapat

memberikan pemahaman yang lebih lengkap daripada hanya

menggunakan salah satu metode saja. Selanjutnya, dalam proses

analisis data yang terkumpul menggunakan metode analisis deskriptif.

Analisis deskriptif adalah sebuah metode statistik yang digunakan

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang terkumpul tanpa adanya maksud untuk

membuat kesimpulan umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2017 : 206).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan

kesadaran fonemik mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta yang nantinya akan disajikan data dalam
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bentuk statistik kemudian dianalisis secara deskriptif tanpa membuat

korelasi antar variabel. Data kualitatif sendiri didapatkan dengan

melakukan in-depth interview, kemudian data yang terkumpul akan

diklasifikasikan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi

kesadaran fonemik pada mahasiswa.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian fonologi, khususnya fonemik kajiannya adalah

berupa populasi dan sampel dari manusia dalam hal ini sebagai subyek

pembelajar bahasa Jepang. Creswell (2017) menyebutkan bahwa ada

beberapa teknik sampling dalam penelitian, salah satunya adalah

purposeful sampling, dimana subjek penelitian yang diambil memiliki

ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik purposeful

sampling cocok dengan tujuan penelitian ini dengan

mempertimbangkan kategori subjek penelitian sesuai dengan batasan

masalah penelitian.

Kategori atau ciri - ciri subjek penelitian harus mengacu pada

ilmu kebahasaan yang diperoleh subjek penelitian, dalam hal ini

mereka diharapkan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk

melakukan monitoring terhadap bahasa kedua (B2). Selain itu, subjek

telah memperoleh mata kuliah kaiwa sampai level chujokyu, sehingga

subjek penelitian diharapkan mampu memahami instruksi yang ada

dalam soal tes kesadaran fonemik. Dengan alasan tersebut, populasi
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yang dipilih dalam penelitian ini merupakan mahasiswa Pendidikan

Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun

angkatan 2016 - 2018, dengan sampel 17 orang yang dipilih secara

acak.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data berupa tes dan wawancara.

1. Tes

Menurut Arikunto (2012: 67) tes adalah alat atau prosedur

yang digunakan dalam rangka untuk mengetahui sesuatu dalam

suasana, dengan cara serta aturan-aturan yang telah ditentukan..

Tujuan pengambilan data dengan tes dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui kesadaran fonemik mahasiswa dengan cara

tes kesadaran fonemik. Tes kesadaran fonemik diberikan dengan

model tes yang dikemukakan oleh Heggerty (2005) dalam

bukunya yang berjudul Phonemic Awareness: The Skills That

They Need to Help Them Succeed . Tes terdiri dari tujuh aspek

yang mewakili kesadaran fonemik. Tes diberikan satu kali dalam

bentuk tes lisan dan proses pengambilannya dilakukan dengan

sistem online via aplikasi whatsapp dengan metode voice note.

Adapun langkah-langkah pengambilan data dilakukan

dengan empat tahap ; persiapan, penjelasan tata cara pengerjaan
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soal, distribusi soal, dan pengumpulan hasil tes. Dalam proses

analisis, untuk keabsahan analisis fonem, peneliti meminta

bantuan kepada native speaker dalam pengecekan pengucapan

fonem bahasa Jepang responden.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono ( 2017 ), wawancara merupakan teknik

pengumpulan data jika peneliti akan melakukan studi

pendahuluan dan mengetahui hal-hal dari responden secara

terperinci dan dalam jumlah yang sedikit. Wawancara adalah

pertemuan antar dua orang yang bertujuan untuk bertukar

informasi serta ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat

mencapai pemahaman makna pada suatu topik tertentu. Teknik

wawancara dibagi menjadi tiga yaitu, wawancara terstruktur,

semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini,

teknik yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa wawancara semi

terstruktur dapat dikategorikan in depth interview, dimana

dalam praktiknya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara

terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk

menemukan masalah secara lebih terbuka, dimana responden

diminta ide serta pendapatnya. Peneliti juga perlu untuk

mencatat secara teliti apa saja yang dikemukakan oleh

responden. Oleh karena itu, wawancara semi terstruktur cocok
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dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui lebih lanjut

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran fonemik

seseorang. Dengan wawancara semi terstruktur, maka peneliti

dapat mengetahui informasi dari responden sampai pada data

jenuh, artinya sampai sudah tidak bisa digali lagi informasi baru

dari responden, sehingga data yang didapatkan bersifat

mendalam.

Wawancara dilakukan dengan seluruh responden yang

mengikuti tes kesadaran fonemik.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Soal Tes

Tes adalah suatu alat untuk mengetahui dan mengukur

sesuatu dengan prosedur yang ditetapkan. Arikunto (2019).

Peneliti menggunakan tes berupa tes kesadaran fonemik dengan

model tes yang dikemukakan oleh Heggerty ( 2005). Model tes

ini terbagi menjadi tujuh aspek sebagai tolak ukur dari

kesadaran fonemik yang mencakup kemampuan mendengar,

mengidentifikasi dan memanipulasi bunyi fonem. Ketujuh

kemampuan tersebut adalah pengenalan bunyi (rhyme

recognition ), kelancaran ejaan ( onset fluency ) , paduan kata

majemuk ( blending compound words ) , paduan suku kata
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( blending syllables ), memisahkan suara terakhir per kata

( isolating final sound in word ), pengelompokan kata majemuk

( segmenting compound words ), pengelompokan suku kata

( segmenting syllables ). Pembagian jumlah soal dapat dilihat di

tabel berikut :

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Soal dalam Tes Kesadaran Fonemik

Jenis Kemampuan Kesadaran Fonemik Jumlah Soal

Pengenalan Bunyi 10

Kelancaran Ejaan 10

Paduan Kata Majemuk 5

Paduan Suku Kata 5

Memisahkan Suara Terakhir Per Kata 10

Pengelompokan Kata Majemuk 5

Pengelompokan Suku Kata 5

TOTAL 50

Soal tes diambil dari kosakata yang terdapat di buku Minna

no Nihongo II , Minna no Nihongo Chukyu 1, dan Kamus Bahasa

Jepang-Indonesia karya Kenji Matsura . Kosakata yang dipilih
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adalah kosakata yang mengandung fonem- fonem dalam bahasa

Jepang yang tidak ada dalam bahasa Indonesia yakni [ɯ] [ i ] [ç] [ɕ]

[dʑ] [ts] [tɕ], [o].

2. Soal Wawancara

Metode wawancara atau interview merupakan salah satu

metode dalam menghimpun data dengan cara melakukan

percakapan dengan narasumber terkait topik tertentu. Salah satu

jenis wawancara adalah wawancara semi terstruktur (in depth

interview). Melalui wawancara semi terstruktur, peneliti dapat

lebih banyak mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan

mengajukan pertanyaan pancingan kemudian menggali lebih dalam

informasi tentang responden terkait pendapat dan keadaan

responden dalam menanggapi fonem-fonem yang didengarnya,

bakat bahasa, pengalaman belajar bahasa Jepang responden,

motivasi serta sikap terhadap bahasa yang sedang dipelajarinya

dalam hal ini adalah bahasa Jepang.

Responden yang menjadi target wawancara dalam

penelitian ini adalah responden yang memiliki skor tertinggi dan

terendah dalam tes kesadaran fonemik yang diambil per

angkatan.
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E. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Tes

Analisis data tes dalam penelitian ini menggunakan metode

deskriptif dengan analisis tingkat presentase. Analisis data

ditempuh dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mengoreksi dan memberikan penilaian terhadap hasil

tes kesadaran fonemik

2. Menyerahkan hasil koreksi tes ke native speaker untuk

pengecekan dan validasi penilaian.

3. Setelah data hasil penilaian tervalidasi oleh native, data

temuan hasil tes diubah dari data angka menjadi

kategorisasi sesuai dengan standar kurikulum Heggerty

(2014). Menurut Heggerty (2014), terdapat tiga macam

kategori dalam pengukuran kesadaran fonemik yaitu

pemula, sedang berkembang dan sesuai usia belajar.

Berikut merupakan tabel standar penilaian model

Heggerty (2014) :
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Tabel 3.2 Standar Penilaian Tes Kesadaran Fonemik Heggerty

Kemampuan

Kesadaran Fonemik

Pemula Sedang

Berkembang

Sesuai Usia

Belajar

Pengenalan Bunyi 0 1-5 6-10

Kelancaran Ejaan 0 1-5 6-10

Paduan Kata Majemuk 0 1-3 4-5

Paduan Suku Kata 0 1-3 4-5

Memisahkan Suara

Terakhir Per Kata

0 1-5 6-10

Pengelompokan Kata

Majemuk

0 1-3 4-5

Pengelompokan Suku

Kata

0 1-3 4-5

*angka pada tabel menunjukkan jumlah jawaban benar

4. Menentukan nilai tertinggi dan terendah dengan melihat

referensi hasil tes.

5. Menentukan modus data dengan melihat skor atau nilai

yang memiliki frekuensi paling banyak.
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6. Hasil dari tes kesadaran fonemik berupa skor angka

diubah ke dalam kategori sesuai dengan kurikulum

Heggerty (2004). Terdapat tiga kategori ; P ( Pemula ),

SB ( Sedang Berkembang ), dan SUB ( Sesuai Usia

Belajar ).

7. Membuat deskripsi data simpulan dari data statistik

yang telah disajikan dengan interpretasi data

menggunakan rumus frekuensi sebagai berikut :

P = �
N
x 100%

Keterangan :

P : Persentase

f : Jumlah Frekuensi

N : Total Jumlah Responden

2. Analisis Data Wawancara

Data hasil wawancara dianalisis sesuai dengan prinsip

analisis data kualitatif. Berikut adalah tahap analisis data

wawancara [Mahsun, 2007]:

1) Data hasil wawancara dirangkum, dipilah hal-hal yang

pokok kemudian dicari tema dan polanya serta membuang hal

yang tidak diperlukan. Tahapan ini disebut tahap reduksi data.
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2) Melakukan display data atau penyajian data. Penyajian

data berupa kategori yang sudah dipilih dapat berupa uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Penyajian data berupa teks naratif digunakan

dalam analisis data wawancara untuk mendeskripsikan

kondisi yang sesungguhnya dari responden secara mendalam

sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan.

3) Membuat simpulan sementara kemudian menguji

kembali dengan melakukan triangulasi data atau mencocokan

dengan data dan sumber lain agar tercipta kredibilitas hasil

penelitian. Triangulasi sumber dan teori digunakan dalam

penelitian ini. Triangulasi sumber menggunakan narasumber

selain mahasiswa yakni dosen native yang mengajar mata

kuliah kaiwa, sedangkan triangulasi teori menggunakan

teori behaviorisme Skinner ( 2014 ) dan teori pemerolehan

bahasa Krashen ( 1928 ).

4) Membuat simpulan akhir terkait temuan faktor-faktor

yang mempengaruhi kesadaran fonemik mahasiswa

Pendidikan Bahasa Jepang UMY.


