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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif dan bersifat ex post 
facto, karena variabel gaya belajar telah ada di dalam diri siswa, penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika siswa 
berdasarkan gaya belajarnya. 
 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Kristen 

Widya Wacana Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah tahun ajaran 
2012-2013. Sampel dari penelitian ini dipilih dengan cara Simple random 
sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah jenis gaya belajar (visual, 
auditorial dan kinestetik) sebagai variabel bebas dan hasil belajar 
matematika siswa sebagai variabel terikat. 

 
C. Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Perbedaan hasil belajar 
matematika siswa berdasarkan gaya belajarnya siswa kelas X SMA Kristen 
Widya Wacana Purwodadi’’, maka variabel-variabel penelitian yang 
digunakan meliputi hasil belajar matematika merupakan hasil penilaian 
terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk angka, untuk 
memperoleh angka yang berupa hasil belajar matematika dapat dilihat dari 
tes hasil belajar kognitif yang diberikan guru kepada siswa, supaya 
mendapatkan hasil belajar di ranah kognitif, maka akan diambil tes tertulis 
yang diberikan oleh guru.  Variabel lainnya dalam penelitian ini adalah gaya 
belajar. Gaya belajar yaitu kombinasi bagaimana seseorang menyerap dan 
kemudian mengatur serta mengolah informasi. 

 
D. Instrumen Penelitian 

1. Instrumen yang digunakan 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket gaya 

belajar DePorter guna mengetahui gaya belajar siswa. Instrumen yang 
digunakan untuk variabel hasil belajar siswa adalah nilai ulangan 
tengah semester. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 
sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 
adalah gaya belajar siswa kelas X, sedangkan sumber sekunder adalah 
informasi yang diperoleh dari guru matematika kelas X yang berupa 
nilai asli ulangan tengah semester yang digunakan untuk variabel hasil 
belajar matematika siswa. Instrumen penelitian berupa angket yang 
digunakan pada penelitian ini seperti terlihat pada Tabel 3.1 untuk gaya 
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belajar Visual; Tabel 3.2 untuk gaya belajar Auditorial dan Tabel 3.3 
untuk gaya belajar Kinestetik. 

 
Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Angket Gaya Belajar Visual 
 

Aspek Subkonseb Indikator Empiris No Butir 

Favor
able 

Unfa
vora
ble 

Visual 
(belajar 
dengan 
penghliatan) 

Rapi dan 
teratur 

- Saya memiliki catatan 
matematika yang rapi 

- Saya memiliki jadwal 
belajar matematika 

- Saya belajar dengan 
keadaan yang teratur 
(alat  tulis ditata 
dengan teratur 

1 
 
- 
 
- 

- 
 
6 
 
10 

Berbicara 
dengan 
cepat 

- Saya menjelaskan 
materi matematika 
dengan berbicara cepat 

2 - 

Mengingat 
dengan 
asosiasi 
visual 
 

- Saya mengingat dengan 
jelas ilustrasi gambar 
dan warna dalam 
materi pelajaran 
matematika 

- Saya mengingat dengan 
materi pelajaran 
matematika yang 
disajikan dalam bentuk 
grafik dan tabel 

- Saya lebih memahami 
materi pelajaran yang 
disajikan dengan 
gambar atau model 

3 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
8 

- 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
- 

Tidak 
terganggu 
dengan 
keributan 

- Saya tetap 
berkonsentrasi ketika 
terjadi keributan saat 
belajar matematika 

5 9 

Pembaca 
cepat dan 
tekun 

- Saya tekun dan cepat 
dalam membaca  
materi pelajaran 
matematika 

7 - 

Total 6 4 
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Tabel 3.2 
Kisi-Kisi Angket Gaya Belajar Auditorial 

 
Aspek Subkonseb Indikator Empiris No butir 

Favor
able 

Unfavo
rable 

Auditorial 
(belajar 
dengan 
pendenga 
ran) 
 

Berbicara 
kepada diri 
sendiri saat 
bekerja 

- Saya mengucapkan 
kembali langkah 
langkah dalam 
mengerjakan soal 
matematika 

11 - 

Merasa 
kesulitan 
untuk 
menulis 
tetapi hebat 
dalam 
bercerita 

- Saya lebih pintar jika 
menjelaskan materi 
pelajaran matematika 
daripada menuliskan 
langkah pengerjaanya 

- Saya kesulitan 
menuliskan kembali 
langkah pengerjaan 
soal matematika 

12 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
20 

Lebih suka 
musik 
daripada 
seni 

- Saya belajar 
matematika sambil 
mendengarkan dan 
menonton acara musik 

13,19 - 

Belajar 
dengan 
mendengar 
kan dan 
mengingat 
apa yang 
didiskusikan 
daripada 
dilihat 

- Saya mengingat 
penjelasan dari guru 
matematika 

- Saya senang belajar 
matematika ketika ada 
kesempatan berdiskusi 

14 
 
 
15 

16 
 
 
- 

Suka 
berbicara 

- Saya banyak berbicara 
dalam kelompok 
belajar matematika 

- Saya senang 
mengungkapkan 
pendapat saat 
pelajaran matematika 

17 
 
 
18 

- 
 
 
- 

Total 8 2 
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Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Angket Gaya Belajar Kinestetik 

Aspek Subkonseb Indikator Empiris No Butir 
Favor
able 

Unfa
vora
ble 

Kinestetik 
(belajar 
dengan 
mempe 
ragakan 
apa yang 
dipelajari) 
 

Belajar melalui 
manipulasi dan 
praktik 

- Saya senang 
memanipulasi rumus 
dan langkah pengerjaan 
terutama untuk soal 
matematika yang belum 
dibahas 

21 26 

Menggunakan 
jari sebagai 
penunjuk saat 
membaca 

- Saya menunjuk kata 
atau kalimat yang 
dibaca dengan jari 

22 - 

Kemungki 
nan tulisannya 
jelek 

- Saya malu menuliskan 
pekerjaan di papan tulis 
karena tulisannya jelek 

23 - 

Menyentuh 
orang untuk 
mendapat 
kan perhatian 

- Saya menepuk bahu 
teman untuk 
mendapatkan perhatian 

24 29 

Berbicara 
dengan 
perlahan 

- Ketika bertanya kadang 
guru tidak mendengar 
suara saya 

- Saya tidak suka 
berbicara keras ketika 
saya berada di dalam 
kelas 

25 
 
 
27 

- 
 
 
- 

Berdiri dekat 
ketika berbicara 
dengan orang 

- Saya berdiri dekat 
teman saya ketika 
berbicara 

28 - 

Tidak dapat 
duduk diam 
untuk waktu 
yang lama 

- Saya tidak dapat duduk 
dan diam untuk waktu 
yang lama saat jam 
pelajaran matematika 

30 - 

Total 8 2 

 

Berdasarkan Tabel 3.1; Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 dapat dilihat jumlah item 

pertanyaan sebanyak 30 yang terdiri dari 22 item Favorable dan 8 item 

Unfavorable. Masing-masing aspek diwakili oleh 10 item pertanyaan. 
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2. Validitas dan Reliabilitas 
Rumus yang digunakan untuk menghitung validitas angket gaya 

belajar siswa adalah rumus product moment dengan angka kasar 
dengan formula sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑁( 𝑋𝑌) − ( 𝑋)( 𝑌)

  𝑁 𝑋2 − ( 𝑋)
2
   𝑁 𝑌2 − ( (𝑌)2 

 

 
 
dimana : 
rxy : koefisien validitas suatu item 
X : skor tiap-tiap item dari semua responden 
Y : skor total seluruh responden 
N : Jumlah seluruh responden 
Setelah diperoleh harga rxy kemudian tentukan kriteria validitasnya. Uji 
validitas juga dapat dibantu dengan aplikasi SPSS 16 dengan 
menghitung nlai Corrected Item-Total Correlation dan Microsoft Excel 
untuk membantu mendata hasil mentah penelitian, sedangkan 
validitas isi dilakukan dengan mengonsultasikan angket dengan dosen 
pembimbing. Kriteria untuk menentukan besarnya validitas dapat 
dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 
Pedoman untuk Memberikan Kategori validitas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan Tabel 3.4 suatu item dalam instrumen dinyatakan valid 
jika nilai rxy>0.2. 

Uji reliabilitas menggunakan uji konsistensi internal dengan rumus 
Alpha Cronbach dengan formula sebagai berikut: 

𝛼 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2   

dimana: 
α : koefisien reliabilitas alpha cronbach’s 
n : jumlah item dalam instrumen 
ΣSi

2 : varians item 
St

2 : varians total 
1 : bilangan konstanta 

Interval Kategori 
0,00 – 0,2 Validitas sangat rendah  

0,2 – 0,4 Validitas rendah 

0,4 – 0,6 Validitas cukup  

0,6 – 0,8 Validitas tinggi 

0,8 – 1,0 Validitas sangat tinggi 
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Kriteria instrumen dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, 
bila nilai α sekurang kurangnya bernilai 0.7. 

E. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data: 
1. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dilakukan guna memperoleh data yang 
tersedia di sekolah bersangkutan yang berhubungan dengan variabel 
yang akan diteliti. Dokumen yang diambil adalah gambar sewaktu 
penelitian dan nilai asli mid semester genap mata pelajaran 
matematika. 
 

2. Teknik Angket 
Angket yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan 

skala Likert. Responden tinggal memilih opsi jawaban yang paling 
sesuai dengan dirinya. Masing-masing item terdapat empat katagori 
pilihan jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) 
dan sangat tidak sesuai (STS). 

 
F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif guna mengetahui Mean,median,modus,deviasi standart 
serta nilai tertinggi dan nilai terendah. Analisis inferensial dalam penelitian 
ini sepenhnya dibantu oleh program SPSS dengan memakai teknik One way 
anova, karena variabel yang digunakan lebih dari dua variabel dan saling 
independent, namun sebelum melakukan uji statistik terlebih dahulu 
dilakukan uji prasyarat yang meliputi uji normalitas data guna menentukan 
jenis parameter dalam statistik yang akan digunakan. 

 
1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis sejumlah data 
yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Ukuran yang digunakan adalah 
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai tertinggi dan nilai 
terendah. 

 
2. One Way Anova 

Analisis varians dilakukan guna mengetahui perbedaan hasil belajar 
siswa berdasarkan gaya belajarnya, langkah-langkah dalam analisis 
varians adalah sebagai berikut : 
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a. Pengukuran variabilitas sampel 

Pengukuran variabilitas sampel dalam anova dibagi menjadi tiga 
bagian: 

1) Jumlah kuadrat simpangan total (𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 ), yaitu jumlah 
kuadrat selisih antara skor individual dengan rata-rata 
totalnya. 𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡  dapat dihitung menggunakan rumus : 

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 =  𝑋𝑡𝑜𝑡
2 −

( 𝑋𝑡𝑜𝑡 )
2

𝑁
 

2) Variabilitas antar kelompok (𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡 ), yaitu variansi rata-
rata kelompok sampel terhadap rata-rata keseluruhannya. 
Variansi di sini lebih berpengaruh karena terdapat 
interaksi antar kelompok. 𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡  dapat dihitung 
menggunakan rumus: 

 𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡 =
( 𝑋1)2

𝑛1
+

( 𝑥2)
2

𝑛2
+ ⋯ +

( 𝑥𝑚 )
2

𝑛𝑚
−

( 𝑥𝑡𝑜𝑡 )
2

𝑁
 

3) Variabilitas dalam kelompok (𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙 ), yaitu Variansi yang 
ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi 
akan tergantung pada banyaknya kelompok, dan variansi 
di sini tidak terpengaruh atau tergantung oleh perbedaan 
perlakuan antar kelompok. Cara menghitung 𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙  adalah 
sebagai berikut: 𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙 = 𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡 − 𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡  

b. Menghitung variance antar kelompok dan dalam kelompok 
Cara menghitung variance antar kelompok (𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡 ) dan variance 
dalam kelompok (𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙 ) adalah sebagai berikut 

1) Variance antar kelompok, rumus yang digunakan untuk 
menghitung variance antar kelompok (𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡 ) adalah 
sebagai berikut 

 𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡 =
𝐽𝐾𝑎𝑛𝑡

𝑚−1
 

2) Variance dalam kelompok, rumus yang digunakan untuk 
menghitung variance dalam kelompok (𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙 ) adalah 
sebagai berikut 

 𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙 =
𝐽𝐾𝑑𝑎𝑙

𝑁−𝑚
 

 
c. Menghitung distribsi-F 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dihitung dengan melihat nilai α, (𝑚 − 1) sebagai pembilang 
(kolom atas dari kiri ke kanan), sedangkan (𝑁 − 𝑚) merupakan 
penyebut (kolom kiri atas ke bawah). Perpotongan antara (𝑚 − 1) 
dan (𝑁 − 𝑚) merupakan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Pada penelitian ini, 
digunakan tabel distribusi-F. 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  didapatkan dengan rumus di 

bawah ini: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑀𝐾𝑎𝑛𝑡

𝑀𝐾𝑑𝑎𝑙
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Dimana :  𝑋 : Data dari masing masing kelompok 
   𝑋2 : Kuadrat dari data masing masing kelompok 

  𝑁 : Jumlah sampel keseluruhan 
  𝑋𝑚  : Data dari kelompok ke m 
  𝑛𝑚   : Jumlah sampel kelompok ke m 
  𝑚   : Kelompok sampel ke m 

Langkah selanjutnya setelah didapatkan nilai F, bandingkan nilai 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  dengan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yang sesuai. Jika didapatkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

tolak H0 yang berarti salah satu kelompok dari gaya belajar siswa memiliki 
hasil belajar matematika yang berbeda. 

Hipotesis empiris yang dibangun adalah sebagai berikut: salah satu 
kelompok dari gaya belajar siswa kelas X SMA Kristen Widya Wacana 
Purwodadi memiliki hasil belajar matematika yang berbeda. Hipotesis 
statistik dalam penelitian ini adalah: 

a. H0: µVisual=µAuditorial=µKinestetik. 
b. H1: Salah satu dari µ tidak sama. 


