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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena tujuan untuk 
mengetahui perbedaan gaya belajar yang signifikan antara laki-laki dan perempuan 
dalam belajar matematika di SDN 1 Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten 
Boyolali. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di SDN 1 Selodoko Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Alasan pememilihan lokasi tersebut 
untuk dijadikan tempat penelitian karena belum pernah dilakukan penelitian 
tentang gaya belajar. Pelaksanaan penelitian di SDN 1 Selodoko dilakukan pada 
tanggal 30 juli 2012 sampai selesai diawali dengan meminta ijin kepada kepala 
sekolah, kemudian melakukan penelitian di kelas 3, 4, 5 dan 6 dengan membagi 
instrumen berupa angket gaya belajar model Deporter. 

 
B. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis kelamin. Variabel terikat dalam 
penelitian ini adalah gaya belajar. 

  
C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 
Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa SDN 1 Selodoko yang 

berjumlah 175 siswa. 
Tabel 3.1. Populasi 

No. Kelas Siswa Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. 1 15 17 32 
2. 2 18 8 26 
3. 3 13 13 26 
4. 4 15 16 31 
5. 5 19 8 27 
6. 6 18 15 33 

Jumlah 98 77 175 
 
2. Sampel 

Pengambilan sampel mengacu pada Isaac dan Michael dalam Sugiono 
(2009) yang menyatakan bahwa penentuan jumlah populasi dari 175 siswa 
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dengan tingkat kesalahan 10% diambil jumlah sampelnya adalah 117 siswa. 
Sampel dari penelitian ini diambil dari kelas 3, 4, 5 dan 6. 

 
D. Definisi Operasional 

1. Gaya Belajar 
Deporter & Henarcki (2003) gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari 

bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. 
a. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang  menitikberatkan pada 

ketajaman penglihatan. 
b. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar yang mengandalkan pada 

pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. 
c. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang mengharuskan individu 

yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu 
agar ia bisa mengingatnya. 
 

2. Karakteristik Jenis Kelamin 
Menurut Anonim (2007) adanya beberapa pengelompokan perbedaan 

pada laki-laki dan perempuan diantaranya perbedaan biologis, perbedaan 
motorik, perbedaan kognitif, perbedaan emosi, perbedaan perilaku, perbedaan 
kepribadian. 

 
E. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka variabel gaya belajar akan 
diukur dengan menggunakan angket gaya belajar menurut Deporter (2003). 
Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam angket tersebut mengacu pada apa 
yang dipikirkan oleh siswa ketika belajar sesuatu. Pertanyaan tersebut merupakan 
sebuah kondisi yang mengarah pada diri siswa dalam menanggapi setiap kondisi 
pada dirinya ketika melakukan aktivitas belajar. Aspek-spek yang diukur dalam 
angket Deporter yaitu mendengar, melihat, dan bertindak.  
 

F. Teknik Pengambilan data 
1. Angket 

Menurut Fathomi (2006) angket  adalah teknik pengumpulan data melalui 
penyebaran kuisioner (daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh 
responden seperti yang dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun 
pendapat umum. Kuisoner atau angket merupakan suatu alat pengumpul 
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informasi dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk 
menjawab secara tertulis pula oleh responden (Margono, 2007). 

Angket gaya belajar yang dipakai menggunakan ciri-ciri gaya belajar 
menurut Deporter (2003). Angket gaya belajar ini berisi 36 pertanyaan dengan 
masing-masing gaya belajar 12 pertanyaan (visual = 12 pertanyaan, auditori = 
12 pertanyaan, kinestetik = 12 pertanyaan) dengan alternatif jawaban 
favorable: 

Tabel 3.2.Skoring Instrumen 
Rangking Scoring 

Sering 2 
Kadang-kadang 1 

Jarang 0 
Batasan konsep dan subkonsep, dengan indikator empirik angket gaya 

belajar milik Deporter (2003) terlihat  pada Tabel 3.3. 
 

Tabel 3.3.Konsep, Subkonsep, dan Indikator Empirik 

No Konsep dan 
Subkonsep Indikator Empirik No. Butir 

1. Gaya Belajar 
Visual (Visual 
Learners)  
Menitikberat-
kan pada 
ketajaman 
penglihatan. 

1. Rapi dan teratur. 
2. Berbicara dengan cepat. 
3. Perencana dan pengatur jangka panjang 

yang baik. 
4. Teliti terhadap detail. 
5. Mengingat apa yang dilihat, daripada 

yang didengar. 
6. Mengingat dengan asosiasi visual. 
7. Biasanya tidak terganggu oleh keributan. 
8. Mempunyai masalah untuk mengingat 

intruksi verbal kecuali jika dituli dan 
sering kali minta bantuan orang untuk 
mengulanginya. 

9.  Lebih suka membaca dari pada 
dibacakan. 

10. Lebih suka melakukan demonstrasi dari 
pada berpidato. 

11. Lebih suka seni dari pada musik. 
12. Seringkali mengetahui apa yang harus 

dikatakan, tetapi tidak pandai memilih 
kata-kata. 

 
 
 
 
 

Soal No  
1 – 12 



 

18 
 

No Konsep dan 
Subkonsep Indikator Empirik No. Butir 

2. Gaya belajar 
Auditori 
(Auditory 
Learners) meng
andalkan pada 
pendengaran 
untuk bisa 
memahami dan 
mengingatnya 

1. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja. 
2. Mudah terganggu oleh keributan. 
3. Menggerakkan bibir mereka dan 

mengucapkan tulisan dibuku ketika 
membaca. 

4. Senang membaca dengan keras dan 
mendengarkan. 

5. Dapat mengulangi kembali dan 
menirukan dengan nada, birama dan 
warna suara. 

6. Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi 
hebat dalam bercerita. 

7. Berbicara dalam irama yang terpola. 
8. Biasanya pembicara yang fasih. 
9. Lebih suka musik daripada seni. 
10. Belajar dengan cara mendengarkan dan 

mengingat apa yang didiskusikan 
daripada apa yang dilihat. 

11. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan 
menjelaskan sesuatu panjang lebar. 

12. Lebih pandai mengeja dengan keras 
daripada menuliskannya. 

Soal No 
13 -24 

3. Gaya belajar 
Kinestetik 
(Kinesthetic 
Learners) meng
haruskan 
individu yang 
bersangkutan 
menyentuh 
sesuatu yang 
memberikan 
informasi 
tertentu agar ia 
bisa 
mengingatnya  

1. Berbicara dengan perlahan. 
2. Menyentuh orang untuk mendapatkan 

perhatian mereka. 
3. Berdiri dekat ketika berbicara dengan 

orang. 
4. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak 

bergerak. 
Belajar melalui memanipulasi dan  
praktik. 

5. Menghafal dengan cara menghafal dan 
melihat. 

6. Menggunakan jari sebagai penunjuk 
ketika membaca. 

7. Banyak menggunakan isyarat tubuh. 
8. Tidak dapat duduk diam untuk waktu 

lama. 
9. Menggunakan kata-kata yang 

mengandung aksi. 
10. Menyukai buku-buku yang berorientasi 

pada plot mereka 
11. Mencerminkan aksi dengan gerakan 

tubuh saat membaca. 
12. Ingin melakukan segala sesuatu. 

Soal No 
25 -36 
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2. Dokumentasi 

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip 
dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-
hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut 
teknik dokumenter atau studi dokumenter (Margono, 2007). Studi dokumentasi 
ini dilakukan untuk memperoleh data yang tersedia di sekolah yang 
bersangkutan dengan populasi dan sampel siswa yang akan diteliti yaitu data 
jumlah siswa SDN 1 Selodoko dan jumlah siswa yang akan diteliti. 

 
G. Uji coba instrumen 

1. Validitas 
Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data itu valid. Kriteria untuk menentukan tinggi rendahnya 
validitas instrumen digunakan pedoman yang dibuat oleh Ali (2003 ) dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

0,00 – 0,20 = Tidak ada validitas 
0,21 – 0,40 = Validitas rendah 
0,41 – 0,60 = Validitas sedang 
0,61 – 0,80 = Validitas tinggi 
0,81 – 1,00 = Validitas sempurna 
Ali (2003) menyatakan bahwa suatu item instrumen adalah valid atau 

diterima apabila koefisien item teruji mempunyai batas sama dengan 0,20  dan 
apabila lebih kecil dari 0,20 maka item instrumen tersebut perlu diperbaiki 
sebelum digunakan dalam penelitian. 

 
Tabel 3.4 

Hasil Uji Coba Validitas Angket Gaya Belajar  
Indikator 
Empirik r Keterangan Indikator 

Empirik r Keterangan 

Soal 1 .434 Valid Soal 19 .352 Valid 
Soal 2 .295 Valid Soal 20 .116 Tidak Valid 
Soal 3 .382 Valid Soal 21 .511 Valid 
Soal 4 .434 Valid Soal 22 -.217 Tidak Valid 
Soal 5 .429 Valid Soal 23 .258 Valid 
Soal 6 .332 Valid Soal 24 .280 Valid 
Soal 7 .429 Valid Soal 25 .147 Tidak Valid 
Soal 8 .572 Valid Soal 26 .476 Valid 
Soal 9 .333 Valid Soal 27 .495 Valid 



 

20 
 

Indikator 
Empirik r Keterangan Indikator 

Empirik r Keterangan 

Soal 10 .100 Tidak Valid Soal 28 .522 Valid 
Soal 11 -.074 Tidak Valid Soal 29 .333 Valid 
Soal 12 .382 Valid Soal 30 .564 Valid 
Soal 13 .414 Valid Soal 31 .613 Valid 
Soal 14 .511 Valid Soal 32 -.218 Tidak Valid 
Soal 15 .423 Valid Soal 33 .657 Valid 
Soal 16 .348 Valid Soal 34 .549 Valid 
Soal 17 .414 Valid Soal 35 .511 Valid 
Soal 18 .229 Valid Soal 36 .561 Valid 

Berdasarkan Tabel 3.4 ternyata masih ada beberapa soal yang dinyatakan 
gugur yaitu soal nomor 10, 11, 20, 22, 25 dan 32, maka dari itu perlu diadakan 
uji validitas setelah penghapusan soal tersebut dan hasilnya sebagai berikut: 

 
Tabel 3.5 

Hasil Uji Coba Validitas Angket Gaya Belajar setelah penghapusan 
Indikator 
Empirik 

r Keterangan 
Indikator 
Empirik 

r Keterangan 

Soal 1 .363 Valid Soal 18 .202 Valid 
Soal 2 .349 Valid Soal 19 .390 Valid 
Soal 3 .427 Valid Soal 21 .491 Valid 
Soal 4 .473 Valid Soal 23 .318 Valid 
Soal 5 .428 Valid Soal 24 .300 Valid 
Soal 6 .390 Valid Soal 26 .491 Valid 
Soal 7 .428 Valid Soal 27 .555 Valid 
Soal 8 .516 Valid Soal 28 .509 Valid 
Soal 9 .309 Valid Soal 29 .309 Valid 

Soal 12 .427 Valid Soal 30 .632 Valid 
Soal 13 .403 Valid Soal 31 .567 Valid 
Soal 14 .451 Valid Soal 33 .662 Valid 
Soal 15 .458 Valid Soal 34 .582 Valid 
Soal 16 .372 Valid Soal 35 .491 Valid 
Soal 17 .403 Valid Soal 36 .538 Valid 

Berdasarkan Tabel 3.5 bahwa dari 30 soal dinyatakan valid. Hasil analisis 
tersebut menunjukkan bahwa instrumen layak digunakan mengukur gaya 
belajar.  

 
2. Reliabilitas 

Reliabilitas berarti suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpul data (Sugiono, 2010). Untuk mengetahui 
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tingkat realibilitas instrumen atau tingkat keajegan jawaban terhadap 
pertanyaan-pertanyaan dalam item instrumen digunakan metode 
Alpha(Cronbach’s). Penentuan tinggi rendahnya reliabilitas mengacu pada 
harga Alpha menurut George dan Mallery (1995) yang menyatakan bahwa 
suatu item dinyatakan reliabel apabila nilai alpha ≤  0,7 dengan kriteria sebagai 
berikut: 

푎 ≤ 0,7  : tidak dapat diterima 
0,7 < 푎 ≤ 0,8 : dapat diterima 
0,8 < 푎 ≤ 0,9 : reliabilitas bagus 
푎 > 0,9  : reliabilitas sangat memuaskan 
Uji reliabilitas dihitung menggunakan SPSS versi 16. Koefisien reliabilitas 

angket gaya belajar sebesar 0,892. 
 

H. Teknik analisis data 
Analisis data dimulai dari persiapan yang meliputi penyusunan instrumen 

penelitian yaitu angket gaya belajar, selanjutnya ke lokasi penelitian untuk 
mengumpulkan data yang terkait dengan tujuan penelitian, setelah data diperoleh 
kemudian data dideskripsikan menggunakan tabel dan dikelompokkan 
berdasarkan model gaya belajar Deporter. Analisis data yang mengukur angket 
gaya belajar dalam penelitian  ini adalah analisis validitas dan reliabilitas 
instrumen, analisis deskriptif dan analisis inferensial. 
1. Analisis validitas dan reliabilitas 

Analisis validitas dan reliabilitas pada instrumen bertujuan untuk 
mengetahui keabsahan dan reliabilitas dari instrumen gaya belajar yang akan 
digunakan dengan bantuan program SPSS versi 16. 

  
2. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang hasil 
pengukuran jenis gaya belajar yang dimiliki oleh siswa SDN 1 Selodoko. Ukuran 
yang digunakan adalah perhitungan rata-rata, standar deviasi, frekuensi, 
prosentase. 

 
3. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
gaya belajar yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dengan 
menggunakan uji proporsi atau uji chi square. Perhitungan dilakukan dengan 
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bantuan program SPSS versi 16. Secara statistik hipotesis dinyatakan sebagai 
berikut: 

H0  : Gaya belajar siswa laki-laki dengan siswa perempuan sama  
H1  : Gaya belajar siswa laki-laki dengan siswa perempuan berbeda. 
Taraf signifikansi α = 5%. Jika X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, maka H0 

diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan 
perempuan, sebaliknya Jika X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, maka H1 diterima 
yang berarti terdapat perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan perempuan. 

 
 


