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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode kualiitatif dan bersifat deskriptif, 
karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan 
fenomena yang diselidiki yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan tingkat 
kemandirian belajar matematika siswa kelas VII SMP Stella Matutina Salatiga. 

 
B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Stella 
Matutina Salatiga sebanyak 141 siswa yang terbagi dalam 5 kelas, mengingat 
populasi dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menurut kelas-kelas, yaitu 
kelas VII A, kelas VII B, kelas VII C, kelas VII D, dan kelas VII E, serta tiap-tiap 
kelas mempunyai karakteristik yang sama maka teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling. 
Pengambilan sampel dipilih tiga kelas dari lima kelas yang ada, yang dalam 
menentukannya dilakukan secara acak. Sampel yang terpilih terdiri dari kelas 
VII C, VII D, serta VII E sebanyak 84 siswa dengan rincian kelas VII C sebanyak 27 
siswa, kelas VII D sebanyak 28 siswa dan kelas VII E sebanyak 29 siswa. 

 
C. Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar 
matematika, sedangkan definisi operasional yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: 

Arifin dalam Sari (2010) menyatakan bahwa kemandirian belajar 
matematika adalah suatu kemampuan untuk menimbulkan dorongan pada diri 
sendiri secara berkelanjutan untuk senantiasa terlibat dalam penyelesaian 
masalah matematika. Mengacu pada pendapat tersebut maka kemandirian 
belajar matematika merupakan suatu aktivitas belajar siswa pada mata 
pelajaran matematika yang didorong oleh kemauan sendiri tanpa bergantung 
pada orang lain dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Pengukuran variabel menggunakan 3 aspek berdasarkan Nurjannah (1995), 
yaitu: (a) Tanggung jawab dalam belajar, hal ini terlihat dari adanya rasa 
percaya pada diri sendiri atas kemampuannya, tidak tergantung secara terus 
menerus pada orang lain dan menentukan sendiri arah belajarnya. (b) Tegas 
dalam mengambil keputusan, dalam hal ini terlihat adanya kebebasan dan 
keberanian dalam mengambil keputusan, selalu mengandalkan diri sendiri dan 
mampu mengatasi atau memecahkan masalah. (c) Memburu minat baru, 
dalam hal ini bertindak kreatif, keberanian mencoba hal baru, dan mampu 
menyatakan buah pikiran. 
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Berikut ini merupakan penjabaran variabel kemandirian belajar 
matematika ke dalam indikator serta indikator empirisnya. 

 
Tabel 1 

Blue Print Kemandirian Belajar Matematika 
Konsep Aspek Indikator Indikator Empiris Positif 

(+) 
Negatif 

(-) 
Jumlah 

Item 

kemandirian 
belajar 
matematika 
adalah 
suatu 
aktivitas 
belajar 
siswa pada 
mata 
pelajaran 
matematika 
yang 
didorong 
oleh 
kemauan 
sendiri 
tanpa 
bergantung 
pada orang 
lain dalam 
menyelesaik
an masalah 
matematika
. 
 

Tanggung 
jawab 

Bersikap 
percaya 
diri 

Saya yakin bahwa setiap tugas 
matematika yang saya 
kerjakan adalah benar 

  
 

8 

Saya percaya pada 
kemampuan saya sendiri 
bahwa saya akan berhasil 
dalam belajar matematika 

   

Saya yakin dengan jawaban 
saya saat mengerjakan soal 
ulangan/tes matematika 

  
 

Saya memiliki keyakinan 
bahwa saya mampu 
mengatasi masalah atau 
hambatan yang saya hadapi 
dalam kegiatan belajar 
matematika saya 

   

Jika ada istilah/ kosa kata baru 
dalam materi matematika 
yang belum saya pahami, saya 
segera mencari tahu dari 
referensi buku-buku yang ada 
di perpustakaan atau 
bertanya kepada guru 

   

Saya ragu-ragu pada 
kemampuan saya sendiri 
bahwa saya akan berhasil dan 
memperoleh nilai yang bagus 
dalam ulangan matematika 

   

Saya pasti lemah dalam 
penguasaan materi pelajaran 
matematika yang menurut 
saya sulit 

   

Meskipun lelah dan tanpa 
disuruh orangtua, saya tetap 
bersemangat dalam belajar 
matematika 

   

Mampu 
untuk 
tidak 
selalu 

Ketika belajar matematika, 
saya sering meminjam alat 
tulis menulis atau peralatan 
belajar lainnya kepada teman 

   8 
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bergantun
g pada 
orang lain 

Saya mengerjakan pekerjaan 
rumah (PR)/tugas matematika 
selalu dibantu oleh orang lain 

   

Saya suka meminjam buku 
catatan matematika milik 
teman untuk disalin di rumah 

   

Saat belajar matematika 
dikelas, saya malas 
mengerjakan soal-soal jika 
tidak disuruh oleh guru 

   

Saya mengerjakan banyak 
latihan soal matematika 
meskipun tidak disuruh guru 

   

Ketika tes/ulangan 
matematika saya selalu 
mengerjakan sendiri tanpa 
bertanya kepada teman 
meskipun kesempatan itu ada 

   

Saya kesulitan menyelesaikan 
soal-soal matematika jika 
tanpa bantuan dari orang lain 

   

Tanpa diminta guru, saya 
memperhatikan dengan baik 
ketika beliau menjelaskan 
materi pelajaran matematika 

   

Tegas 
dalam 
mengambil 
keputusan 

Bersikap 
berani 
dalam 
mengambil 
keputusan 

Saya belajar matematika 
secara teratur tidak hanya 
ketika akan ulangan saja 

   

5 

Setiap ada pekerjaan rumah 
(PR) atau tugas matematika 
dari bapak/ibu guru langsung 
saya kerjakan pada hari itu 
juga 

   

Saya mengerjakan pekerjaan 
rumah (PR)/tugas matematika 
yang diberikan bapak/ibu 
guru sewaktu-waktu dan 
kapanpun, sesuka hati saya 

   

Saya belajar matematika 
selain di sekolah minimal 1 
jam setiap harinya 

   

Apapun saran / masukan dari 
orang lain untuk kebaikan 
prestasi belajar matematika 
saya, saya mau menerimanya, 
walaupun datangnya dari adik 
kelas 
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Mampu 
mengatasi 
atau 
memecahk
an 
masalah 
senndiri 
 
 

Apabila ada soal-soal atau 
tugas matematika yang sulit, 
saya malas untuk 
menyelesaikannya 

   

6 
 

Jika materi pelajaran 
matematika belum saya 
pahami saya berusaha 
mencari buku-buku 
perpustakaan/ sumber 
bacaan lain untuk membantu 
memahami 

   

Jika ada kesulitan dalam 
belajar matematika saya 
biasanya mampu 
mengatasinya sendiri tanpa 
bantuan orang lain 

   

Saya pergi ke perpustakaan 
untuk mencari buku referensi 
dalam membantu saya belajar 
matematika 

√  

Setiap ada ulangan 
matematika yang sulit, saya 
mencontek dari buku atau 
melirik pekerjaan teman 

   

Ketika saya tidak masuk 
sekolah karena sakit, agar 
tidak ketinggalan pelajaran 
matematika, saya meminjam 
buku catatan matematika 
milik teman untuk disalin di 
rumah ketika sudah sembuh 

   

Memburu 
minat baru 

Bertindak 
kreatif 

Sesudah ulangan atau tes 
matematika, saya 
membiarkan begitu saja soal-
soal ulangan tersebut, dan 
saya tidak peduli apakah saya 
bisa menjawab atau tidak 

   

5 
 

Sesudah tes/ulangan 
matematika, saya mencoba 
mengulang kembali untuk 
menjawab tes tersebut di 
rumah 

   

Saya selalu mengevaluasi hasil 
belajar matematika saya 

  
 

Saya malas membaca buku 
dan referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 
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pembelajaran matematika 

Saya tidak pernah mencari 
buku referensi matematika 
selain yang dwajibkan oleh 
guru 

 

  

Berani 
untuk 
mencoba 
hal yang 
baru 

Ketika membaca judul materi 
pembelajaran matematika 
yang baru, saya merasa 
tertarik untuk membacanya 
 sampai selesai 
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Semangat belajar saya tiba-
tiba hilang pada saat 
menerima materi 
pembelajaran matematika 
baru yang diajarkan oleh guru 

 

  

Agar mendapat hasil belajar 
matematika yang lebih baik, 
Saya berusaha meniru cara 
belajar teman-teman yang 
hasil belajar matematikanya 
lebih baik dari saya 

  

 

Saya merasa tidak senang 
mengikuti pembelajaran 
matematika 

 
  

Saya menentukan sendiri cara 
(membaca, mencatat, 
menghafal, latihan soal atau 
lainnya) dalam memahami 
materi pelajaran matematika 

  

 

Saya tetap mau mengerjakan 
tugas matematika yang sulit 
dan belum pernah saya 
kerjakan 

  

 

Mampu 
dan berani 
dalam 
menyampa
ikan 
pendapat 

Ketika bapak/ibu guru 
memberikan kesempatan 
untuk bertanya maka 
kesempatan itu saya biarkan 
saja, meskipun ada materi 
pelajaran matematika yang 
belum saya pahami 

 

  

5 
 Saya bertanya apabila saya 

kurang mengerti apa yang 
disampaikan oleh guru mata 
pelajaran matematika 

  

 

Ketika ada teman yang 
mengalami kesulitan belajar 
matematika, saya mencoba 
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membantunya sebisa saya 

Ketika bapak/ ibu guru 
mengajukan pertanyaan 
dalam pembelajaran 
matematika, saya berani 
mengacungkan jari untuk 
menjawabnya 

  

 

Saya sering menyuruh teman 
untuk menanyakan kepada 
guru materi matematika yang 
saya tidak mengerti 

 

  

 
D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar kuesioner. Lembar 
kuesioner yang digunakan dan dibagikan kepada responden berisi sejumlah 
pernyataan atau pertanyaan mengenai kemandirian belajar matematika. 
Kuesioner kemandirian belajar matematika terdiri dari beberapa aspek, 
diantaranya adalah tanggung jawab, tegas dalam mengambil keputusan, serta 
memburu minat baru yang dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. 

 
Tabel 2 

Jumlah Item Pernyataan Positif dan Negatif 

 
Aspek Indikator Pertanyaan/Pernyataan Jumlah 

Item Positif (+) Negatif (-) 

Tanggung 
jawab 

Bersikap percaya diri 8, 14, 16, 
19, 24, 39 

25, 27 
8 

Mampu untuk tidak 
selalu bergantung pada 
orang lain 

37, 40, 43  4, 10, 11, 
35, 41 8 

Tegas dalam 
mengambil 
keputusan 

Bersikap berani dalam 
mengambil keputusan 

2, 6, 17, 26 7 
5 

Mampu mengatasi atau 
memecahkan masalah 
senndiri 

9, 13, 15, 
30 

 5, 22 
6 

Memburu 
minat baru 

Bertindak kreatif 12,  20 1, 32, 38 5 

Berani untuk mencoba 
hal yang baru 

21, 28, 34, 
36 

23, 33 
6 

Mampu dan berani 
dalam menyampaikan 
pendapat 

18, 29, 31  3, 42 
5 

 
Butir pertanyaan/pernyataan yang tidak baik tidak digunakan dalam 

angket ini. Untuk mengetahui baik atau tidaknya suatu butir angket, dilakukan 
uji validitas dan uji reliabilitas 
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1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk menguji apakah butir-butir angket 

yang digunakan valid atau tidak. Dalam penelitian ini untuk mengukur valid 
atau tidaknya butir angket tentang kemandirian belajar matematika 
digunakan korelasi Pearson Product Moment dengan program SPSS for 
windows versi 16.0 (r). 

Kriteria penentuan validitas instrumen yang dipakai dalam 
penelitian ini mengacu pada pendapat Arikunto (2002), yaitu item 
instrumen dikatakan valid apabila koefisien item teruji memiliki batas 
bawah 0,200 atau dalam kata lain rxy ≥ 0,2. Butir yang indeks validitasnya 
kurang dari 0,2 maka butir tersebut tidak dipakai. 

Berdasarkan uji validitas diperoleh 28 item valid dari 43 item yang 
diujikan. Item yang telah valid inilah yang nantinya akan dipakai sebagai 
instrumen penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 
Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran 

dengan alat tersebut adalah sama. Skor dalam angket adalah 1 sampai 4, 
untuk uji reliabilitas analisis yang digunakan dalam penelitian adalah 
perhitungan reliabilitas Cronbach’s Alpha dengan program SPSS for 
windows versi 16.0 (r). 

Hasil item angket tersebut reliabel apabila besarnya indeks 
reabilitas yang diperoleh telah melebihi nilai 0,70, dalam penelitian ini 
angket yang dipakai jika indeks reliabilitasnya melebihi 0,70. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas angket diperoleh alfa sebesar 
0,855 yang artinya angket tersebut reliabel sehingga angket tersebut layak 
untuk dijadikan instrumen pada penelitian ini. 

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 
angket dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh tidak membutuhkan 
alasan dan jawaban dari responden. Angket dalam penelitian ini hanya akan 
digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kemandirian belajar 
siswa. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, yang berarti 
responden tinggal memberikan tanda centang (√) pada tempat atau kolom 
yang sesuai.Pemberian skor pada setiap item didasarkan pada jenis item 
berikut. 

1. Pernyataan positif 
a. Selalu (SL) skor = 4 
b. Sering (SR) skor =3 
c. Jarang (JR) skor = 2 
d. Tidak Pernah (TP) skor = 1 
 

2. Pernyataan negatif 
a. Selalu (SL) skor = 1 
b. Sering (SR) skor = 2 
c. Jarang (JR) skor = 3 
d. Tidak Pernah (TP) skor = 4 
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F. Teknik Analisis Data 
Tinggi rendahnya tingkat kemandirian belajar matematika siswa kelas VII 

SMP Stella Matutina Salatiga dibagi kedalam 4 kategori yaitu Sangat tinggi, 
Tinggi, Cukup dan Rendah. Banyaknya pilihan jawaban dalam angket ada 4, 
maka skor terendah adalah 1 dan skor tertinggi adalah 4. Untuk 
mengkategorikan tingkat kemandirian belajar matematika digunakan interval 
dengan rumus perhitungan sebagai berikut: 

 

Jarak Interval  = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔
 


