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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional. Penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini 

digunakan karena peneliti bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara minat belajar dan gaya belajar dengan hasil belajar 

matematika siswa kelas X Teknik Gambar Bangunan (TGB-A) di SMK Negeri 2 

Salatiga tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah SMK Negeri 2 Salatiga yang terletak di Jl. 

Parikesit Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga. Lokasi penelitian berdiri 

sejak tahun 1999 hingga sekarang dan memiliki 8 program keahlian. Jumlah 

siswa yang tercatat pada tahun pelajaran 2013/2014 dari kelas X s/d XII 

sebanyak 1486 siswa 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Langkah awal dalam melakukan penelitian ini adalah membuat surat izin 

penelitian. Surat izin penelitian dari Dekan FKIP UKSW dengan nomor 

114/FKIP/P.Mat/I/2014 tanggal 28 Januari 2014, kemudian dibawa ke SMK 

Negeri 1 Salatiga pada tanggal 3 Februari 2014. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan pada tanggal 3 - 11 April 2014, jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X TGB A berjumlah 31 siswa.  

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut: variabel bebas 

yaitu minat belajar (X1) dan gaya belajar (X2), dan variabel terikat adalah hasil 

belajar matematika siswa (Y). Sedangkan siswa kelas X TGB A sebagai subjek 

yang diteliti oleh variabel tersebut. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Hasil belajar merupakan tolok ukur dalam pencapaian keberhasilan 

siswa dalam menempuh belajarnya. Hasil belajar dapat diartikan sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor, yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 
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materi pelajaran tertentu (Nawawi dalam Susanto, 2013). Hasil belajar 

matematika diukur menggunakan nilai tes hasil belajar matematika materi 

statistika data tunggal.  

Salah satu faktor penting dalam pencapaian hasil belajar siswa adalah 

minat belajar. Adanya minat dan tersedianya rangsangan yang ada dalam diri 

siswa, maka akan mendapatkan kepuasan dari kegiatan belajarnya. Adapun 

aspek-aspek penting yang ada dalam minat belajar seorang siswa yaitu aspek 

kognitif dan aspek afektif (Hurlock dalam Susanto, 2013). Selain aspek-aspek 

minat belajar juga terdapat indikator minat belajar. Indikator siswa yang 

memiliki minat belajar belajar yang tinggi hal ini dapat dikenali melalui proses 

belajar yaitu perasaan senang, perhatian siswa, kesadaran untuk belajar dan 

konsentrasi (Susanto, 2013). Selain minat belajar, gaya belajar juga merupakan 

salah satu faktor penting dalam pencapaian hasil belajar.  

Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan 

mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-

masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi 

yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda (Ghufron dan Risnawita, 

2013). Kolb dalam Nasution (2010) berpendapat bahwa untuk menentukan 

gaya belajar orang, Kolb menciptakan suatu Learning Style Inventory (LSI) dan 

membedakannya ke dalam empat tipe gaya belajar. Gaya converger 

merupakan kombinasi dari berpikir dan berbuat (AC dan AE), individu ini lebih 

suka belajar bila dihadapinya soal yang mempunyai jawaban tertentu. Bila 

menghadapi tugas atau masalah, mereka segera berusaha menemukan 

jawaban yang tepat. Gaya diverger merupakan kombinasi dari perasaan dan 

pengamatan (CE dan RO), individu ini memiliki kekuatan yang terletak pada 

kemampuan imajinasi. Gaya assimilator  merupakan kombinasi dari berpikir 

dan mengamati (AC dan RO), individu ini menunjukkan kemampuan yang 

tinggi dalam menciptakan model teori dan suka mengasimilasikan berbagai 

ragam hal menjadi suatu kesuluruhan yang bulat. Gaya accomodator 

merupakan kombinasi dari perasaan dan tindakan (CE dan AE). Individu ini 

suka akan pengalaman baru dan melakukan sesuatu, berani mengambil resiko, 

dan mampu menyesuaikan diri dalam situasi yang baru. 

Keempat tipe gaya belajar diukur menggunakan Kolb Learning Style 

Inventory 1984 (KLSI) yang diadaptasi dari Supeno dalam Marsis (2012). Kelas 

X TGB A merupakan objek yang diteliti untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan minat belajar dan gaya belajar dengan hasil belajar matematika. 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X TGB SMK Negeri 2 Salatiga Tahun Pelajaran 

2013/2014, dengan ukuran populasi yang berjumlah 61 siswa. Berikut ini 

gambaran distribusi siswa kelas X TGB SMK Negeri 2 Salatiga, sebagai berikut : 

Tabel 3.1  
Rekapitulasi jumlah siswa kelas X TGB 

Program Jurusan Kelas Jumlah Siswa 

Teknik Gambar 
Bangunan (TGB) 

A 31 

B 30 

Total 61 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pengambilan jumlah sampel mengacu pada Roscoe 

dalam Sugiyono (2010), yang menyarankan bahwa ukuran sampel dalam 

penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Sampel dalam penelitian ini 

dalah siswa kelas X TGB A dengan ukuran sampel berjumlah 31 siswa.  

 

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010). Teknik angket sebagai 

metode utama untuk menentukan minat belajar dan gaya belajar siswa. 

Angket minat belajar siswa memiliki 36 pernyataan diukur menggunakan 

skala Likert dengan empat alternatif pilihan jawaban. Tiap item pernyataan 

telah tersedia 4 pilihan jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang 

Sesuai (KS) dan Tidak Sesuai (TS). Cara pemberian skor alternatif jawaban 

pada setiap item, besarnya dari 1 sampai 4. 
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Tabel 3.2  
Skoring instrumen minat belajar 

Kriteria 
Skoring 

favourable unfavourable 

Sangat Sesuai 4 1 

Sesuai 3 2 

Kurang Sesuai 2 3 

Tidak Sesuai 1 4 

 

Angket gaya belajar siswa diukur dengan Kolb Learning Style 

Inventory (KLSI) yang diadaptasi dari Supeno dalam Marsis (2012). 

Inventori/ instrumen tersebut memiliki 12 pernyataan dengan empat 

pilihan anak kalimat yang harus dirangking  mulai dari pilihan 1 sampai 4, 

dengan susunan sebagai berikut sangat sesuai diberi skor 4, sesuai diberi 

skor 3, agak sesuai diberi skor 2 dan kurang sesuai diberi skor 1. 

Tabel 3.3  
Skoring instrumen gaya belajar model David Kolb 

Kriteria Skoring 

Sangat Sesuai 4 

Sesuai 3 

Agak Sesuai 2 

Kurang Sesuai 1 

 

Setiap skor/ nilai dari kolom 1 sampai 4 masing-masing dijumlahkan. 

Masing-masing kolom adalah sebagai berikut:  

Kolom 1 : Kategori model belajar feeling (CE)  

Kolom 2 : Kategori model belajar watching (RO) 

Kolom 3 : Kategori model belajar thinking (AC) 

Kolom 4 : Kategori model belajar doing (AE) 

Skor CE diperoleh dari menjumlahkan semua skor model belajar pada 

kolom pertama, skor RO diperoleh dari menjumlahkan semua skor model 

belajar pada kolom kedua, skor AC diperoleh dari menjumlahkan semua 

skor model belajar pada kolom ketiga, dan skor AE diperoleh dari 

menjumlahkan semua skor model belajar pada kolom keempat. 

Kriteria jenis gaya belajar ditentukan dengan cara menggunakan 

formula pengurangan rumus yaitu Y = AC – CE dan X = AE – RO. Kedua 

sumbu X dan Y diplotkan dalam satu koordinat, sehingga terbentuk 

kecenderungan gaya belajar yang tergambar sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Ploting gaya belajar dari koordinat X dan Y 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Gaya belajar Diverger terjadi jika AC – CE = Y, positif dan AE – RO = X, 

positif. 

2) Gaya belajar Assimilator terjadi jika AC – CE = Y, negatif dan AE – RO = X, 

positif. 

3) Gaya belajar Converger terjadi jika AC – CE = Y, negatif dan AE – RO = X, 

negatif. 

4) Gaya belajar Accomodator terjadi jika AC – CE = Y, positif dan AE – RO = 

X, negatif. 

Menentukaan klasifikasi jenis gaya belajar dari responden dapat 

berpedoman pada kriteria Kolb pada Tabel 3.4 yang diperoleh dari Gambar 

3.1 yaitu ploting gaya belajar dari koordinat X dan Y adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4  
Klasifikasi jenis gaya belajar model David Kolb 

Kriteria Skor 
Kuadran Subkonsep 

Tipe Gaya 
Belajar AC – CE AE – RO 

+ + I CE dan RO Diverger 

- + II RO dan AC Assimilator 

- - III AC dan AE Converger 

+ - IV AE dan CE Accomodator 

 

b. Dokumentasi 

Penelitian menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan 

data variabel hasil belajar matematika siswa. Data tentang hasil belajar 

matematika siswa didapat melalui teknik dokumentasi yang berupa nilai 

ulangan harian siswa pada materi statistika. 

 

 

(Y) 
AC 

AE    (X) RO 

             Diverger        Accomodator 

Assimilator        Converger 

CE 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Kisi-kisi intrumen minat belajar siswa 

Berdasarkan definisi operasional, variabel minat belajar diukur 

menggunakan indikator minat belajar yang diadaptasi dari Susanto (2013). 

Indikator minat belajar yang diukur yaitu perasaan senang, perhatian siswa, 

kesadaran untuk belajar dan konsentrasi. 

Tabel 3.5  
Kisi-kisi instrumen minat belajar siswa  

Indikator Sub Indikator 
Nomor Butir 

favourable unfavourable 

Perasaan 
senang 

1) Pendapat siswa tentang 
pelajaran matematika 

2) Kesan siswa terhadap guru 
matematika 

3) Perasaan siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika 

4) Perasaan siswa saat belajar 
matematika secara 
kelompok 

17, 20, 22, 
dan 31 

2, 7, 9, 11, 12, 
19,  dan 21 

Perhatian 1) Perhatian siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika 

2) Perhatian siswa saat diskusi 
pelajaran matematika 

3, 14, 23, 
24, dan 36 

10, 16, 33, dan 
34 

Kesadaran 
untuk 
belajar 

1) Kesadaran tentang belajar di 
rumah 

2) Langkah siswa setelah ia 
tidak masuk sekolah 

3) Kesadaran siswa untuk 
mengisi waktu luang 

4) Kesadaran siswa untuk 
bertanya 

5) Kesadaran siswa untuk ikut 
les pelajaran matematika 

4, 5, 6, 13, 
27, dan 28 

15, 18, 26, 29, 
dan 35 

Konsentrasi 1) Konsentrasi siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika di sekolah 

2) Konsentrasi siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika di rumah 

1, 8, 25, 30, 
dan 32 

- 
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b. Kisi-kisi instrumen gaya belajar model David Kolb 

Berdasarkan definisi operasional, maka variabel gaya belajar diukur 

menggunakan instrumen KLSI adaptasi dari Supeno dalam Marsis (2012). 

Pernyataan-pernyataan tentang inventori/ instrumen tersebut mengacu 

pada apa yang dipikirkan oleh siswa ketika belajar sesuatu.pernyataan 

tersebut merupakan sebuah kondisi yang mengarah pada diri siswa dalam 

menanggapi setiap kondisi pada dirinya ketika melakukan kegiatan belajar. 

Aspek-aspek yang diukur dalam instrumen ini yaitu: 1) perasaan atau 

feeling (CE); 2) mengamati atau watching (RO); 3) berpikir atau thinking 

(AC); dan 4) bertindak tau doing (AE). 

Tabel 3.6  
Kisi-kisi instrumen gaya belajar model David Kolb 

No. 
Konsep dan  
Sub Konsep 

Indikator  Nomor Butir 

1. Pengalaman konkret 
(Concrete Experience/ 
CE) adalah langsung 
memproses informasi 
melalui berpikir 
imajinasi dan inovatif 

Siswa belajar melalui 
perasaan atau feeling 
dengan menekankan segi-
segi pengalaman konkret, 
relasi dengan sesama dan 
sensitifitas terhadap 
perasaan orang lain. 

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  
Anak kalimat 
pertama 
(12 butir) 

2. Pengalaman reflektif 
(Reflective Observation/ 
RO) adalah mengamati 
informasi, berrefleksi 
atas informasi itu dan 
mengamati masalah 
dari berbagai perspektif 

Siswa belajar melalui 
pengamatan atau watching, 
mengamati sebelum 
menyimak suatu perkara dari 
berbagai perspektif. 

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  
Anak kalimat 
kedua 
(12 butir) 

3. Konseptualisasi abstrak 
(Abstract 
Conceptualization/ AC) 
adalah pola memproses 
informasiyang diamati 
berpikir teoritis-logis 

Siswa belajar melalui 
pemikiran atau thinking dan 
lebih berfokus pada analisis 
logis dari ide-ide, 
perencanaan sistematis dan 
pemahaman intelektual dari 
situasi yang dihadapi. 

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  
Anak kalimat 
ketiga 
(12 butir) 

4. Eksperimentasi aktif 
(Active 
Experimentation/ AE) 
adalah menggunakan 
teori guna memecahkan 
masalah praktis 

Siswa belajar melalui 
tindakan atau doing, 
melaksanakan tugas, berani 
mengambil resiko dan 
mempengaruhi orang lain 
lewat perbuatannya. 

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  
Anak kalimat 
keempat 

(12 utir) 
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G. Uji Coba Instrumen 

1. Uji Validitas 

Arikunto (2010) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan validitas 

adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas instrumen minat belajar 

siswa yang terdiri dari 36 pernyataan, dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 16.0 for windows. Hasil uji validitas variabel minat belajar 

dikatakan valid jika koefisien hitung lebih dari 0.20 sedangkan dikatakan tidak 

valid jika koefisien hitung kurang dari 0.20 (Ali dalam Marsis, 2012).  

Tabel 3.7  
Kriteria Validitas 

0,80 < x ≤ 1,00  Validitas sempurna 

0,60 < x ≤ 0,80 Validitas tinggi 

0,40 < x ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,20 < x ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,00 < x ≤ 0,20 Tidak ada validitas 

Hasil uji validitas instrumen minat belajar ditunjukkan pada Tabel 3.8 

berikut: 

Tabel 3.8 
Uji validitas instrumen minat belajar 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan  
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan 

minat1 0.526 Valid minat19 0.595 Valid 

minat2 0.525 Valid minat20 0.735 Valid 

minat3 0.283 Valid minat21 0.630 Valid 

minat4 0.472 Valid minat22 0.569 Valid 

minat5 0.376 Valid minat23 0.748 Valid 

minat6 0.398 Valid minat24 0.433 Valid 

minat7 0.613 Valid minat25 0.645 Valid 

minat8 0.476 Valid minat26 0.322 Valid 

minat9 0.641 Valid minat27 0.451 Valid 

minat10 0.577 Valid minat28 0.630 Valid  

minat11 0.489 Valid minat29 0.663 Valid 

minat12 0.410 Valid minat30 0.512 Valid 

minat13 0.605 Valid minat31 0.664 Valid 

minat14 0.352 Valid minat32 0.782 Valid 

minat15 0.674 Valid minat33 0.073 Tidak Valid 

minat16 0.665 Valid minat34 0.489 Valid 

minat17 0.606 Valid minat35 0.705 Valid 

minat18 0.658 Valid minat36 0.565 Valid 
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Pada tabel 3.8 yang ditunjukkan pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation yaitu dengan nilai koefisien positif terendah sebesar 0.283 dan 

nilai koefisien positif tertinggi sebesar 0.782. Nilai koefisien dari instrumen 

minat belajar berada pada kategori validitas rendah. Besarnya kevalidan 

tersebut berada pada interval 0.21 – 0.40 hal ini sesuai dengan teori validitas 

yang mengacu pada pendapat Ali dalam Marsis (2012). Berdasarkan hasil 

pengujian 36 item diperoleh 35 item yang valid dan 1 item yang tidak valid 

atau gugur. Penentuan item valid dan item tidak valid minat belajar 

ditunjukkan dalam Tabel 3.9.  

Tabel 3.9 
 Penentuan item validitas dan item gugur instrumen minat belajar 

Indikator Sub Indikator 
Nomor Butir Jumlah 

item 
valid favourable unfavourable 

Perasaan 
senang 

1) Pendapat siswa tentang 
pelajaran matematika 

2) Kesan siswa terhadap 
guru matematika 

3) Perasaan siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika 

4) Perasaan siswa saat 
belajar matematika 
secara kelompok 

17, 20, 22, 
dan 31 

2, 7, 9, 11, 12, 
19,  dan 21 

11 

Perhatian 1) Perhatian siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika 

2) Perhatian siswa saat 
diskusi pelajaran 
matematika 

3, 14, 23, 
24, dan 36 

10, 16, 33*, 
dan 34 

8 

Kesadaran 
untuk 
belajar 

1) Kesadaran tentang 
belajar di rumah 

2) Langkah siswa setelah 
ia tidak masuk sekolah 

3) Kesadaran siswa untuk 
mengisi waktu luang 

4) Kesadaran siswa untuk 
bertanya 

5) Kesadaran siswa untuk 
ikut les pelajaran 
matematika 
 

4, 5, 6, 13, 
27, dan 28 

15, 18, 26, 29, 
dan 35 

11 
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Konsentrasi 1) Konsentrasi siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika di sekolah 

2) Konsentrasi siswa saat 
mengikuti pelajaran 
matematika di rumah 

1, 8, 25, 30, 
dan 32 

- 5 

Keterangan:   * (item gugur/ tidak valid) 

 

Pengujian validitas instrumen gaya belajar siswa model David Kolb, 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0 for windows. Hasil uji 

validitas variabel gaya belajar dikatakan valid jika koefisien hitung lebih dari 

0.20 sedangkan dikatakan tidak valid jika koefisien hitung kurang dari 0.20 (Ali 

dalam Marsis, 2012). Hasil uji validitas instrumen gaya belajar siswa model 

David Kolb ditunjukkan seperti pada Tabel 3.10, 3.11, 3.12, dan 3.13 

 
Tabel 3.10  

Uji validitas instrumen gaya belajar Concrete Experience (CE) 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan  
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan 

CE1 0.411 Valid  CE7 0.397 Valid 

CE2 0.263 Valid CE8 0.122 Tidak Valid 

CE3 0.328 Valid CE9 0.612 Valid 

CE4 0.590 Valid CE10 0.414 Valid 

CE5 0.427 Valid CE11 0.302 Valid 

CE6 0.398 Valid CE12 0.397 Valid 

 

Pada Tabel 3.10 uji validitas instrumen gaya belajar pada aspek Concrete 

Experience (CE) terdiri dari 12 item pernyataan. Kevalidan instrumen 

ditunjukkan pada kolom Corrected Item-Total Correlation yaitu dengan nilai 

koefisien positif terendah sebesar 0.263 dan nilai koefisien positif tertinggi 

sebesar 0.621. Nilai koefisien dari instrumen gaya belajar pada aspek Concrete 

Experience (CE) berada pada kategori validitas rendah. Besarnya kevalidan 

tersebut berada pada interval 0.21 – 0.40 hal ini sesuai dengan teori validitas 

yang mengacu pada pendapat Ali dalam Marsis (2012). Berdasarkan hasil 

pengujian 12 item diperoleh 11 item yang valid dan 1 item yang tidak valid 

atau gugur.  
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Tabel 3.11  
Uji validitas instrumen gaya belajar Reflective Observation (RO) 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan  
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan 

RO1 0.265 Valid RO7 0.343 Valid 

RO2 0.401 Valid RO8 0.190 Tidak Valid 

RO3 0.342 Valid RO9 0.343 Valid 

RO4 0.424 Valid RO10 0.393 Valid 

RO5 0.344 Valid RO11 0.306 Valid 

RO6 0.387 Valid RO12 0.305 Valid 

Pada Tabel 3.11 uji validitas instrumen gaya belajar pada aspek 

Reflective Observation (RO) terdiri dari 12 item pernyataan. Kevalidan 

instrumen ditunjukkan pada kolom Corrected Item-Total Correlation yaitu 

dengan nilai koefisien positif terendah sebesar 0.265 dan nilai koefisien positif 

tertinggi sebesar 0.424. Nilai koefisien dari instrumen gaya belajar pada aspek 

Reflective Observation (RO) berada pada kategori validitas rendah. Besarnya 

kevalidan tersebut berada pada interval 0.21 – 0.40. Berdasarkan hasil 

pengujian 12 item diperoleh 11 item yang valid dan 1 item yang tidak valid 

atau gugur.  

 

Tabel 3.12  
Uji validitas instrumen gaya belajar Abstract Conceptualization (AC) 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan  
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan 

AC1 0.320 Valid AC7 0.459 Valid 

AC2 0.306 Valid AC8 0.231 Valid 

AC3 0.180 Tidak Valid AC9 0.543 Valid 

AC4 0.248 Valid AC10 0.260 Valid 

AC5 0.403 Valid AC11 0.295 Valid 

AC6 0.388 Valid AC12 0.463 Valid 

Pada Tabel 3.12 uji validitas instrumen gaya belajar pada aspek Abstract 

Conceptualization (AC) terdiri dari 12 item pernyataan. Kevalidan instrumen 

ditunjukkan pada kolom Corrected Item-Total Correlation yaitu dengan nilai 

koefisien positif terendah sebesar 0.231 dan nilai koefisien positif tertinggi 

sebesar 0.543. Nilai koefisien dari instrumen gaya belajar pada aspek Abstract 

Conceptualization (AC) berada pada kategori validitas rendah. Besarnya 

kevalidan tersebut berada pada interval 0.21 – 0.40. Berdasarkan hasil 

pengujian 12 item diperoleh 11 item yang valid dan 1 item yang tidak valid 

atau gugur.  
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Tabel 3.13  
Uji validitas instrumen gaya belajar Active Experimentation (AE) 

 
Corrected Item-
Total Correlation 

Keterangan  
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Keterangan 

AE1 0.366 Valid AE7 0.453 Valid 

AE2 0.603 Valid AE8 0.330 Valid 

AE3 0.223 Valid AE9 0.564 Valid 

AE4 0.230 Valid AE10 0.076 Tidak Valid 

AE5 0.431 Valid AE11 0.462 Valid 

AE6 0.235 Valid AE12 0.345 Valid 

Pada Tabel 3.13 uji validitas instrumen gaya belajar pada aspek Active 

Experimentation (AE) terdiri dari 12 item pernyataan. Kevalidan instrumen 

ditunjukkan pada kolom Corrected Item-Total Correlation yaitu dengan nilai 

koefisien positif terendah sebesar 0.223 dan nilai koefisien positif tertinggi 

sebesar 0.603. Nilai koefisien dari instrumen gaya belajar pada aspek Active 

Experimentation (AE) berada pada kategori validitas rendah. Besarnya 

kevalidan tersebut berada pada interval 0.21 – 0.40. Berdasarkan hasil 

pengujian 12 item diperoleh 11 item yang valid dan 1 item yang tidak valid 

atau gugur.  

Tabel 3.14  
Penentuan item validitas dan item gugur instrumen  

gaya belajar model David Kolb 

No. 
Konsep dan  
Sub Konsep 

Indikator  
Nomor 
Butir 

Jumlah 
item 
valid 

1. Pengalaman konkret 
(Concrete 
Experience/ CE)  

Siswa belajar melalui 
perasaan atau 
feeling. 

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8*, 9, 
10, 11, 12  

11 

2. Pengalaman reflektif 
(Reflective 
Observation/ RO)  

Siswa belajar melalui 
pengamatan atau 
watching. 

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8*, 9, 
10, 11, 12  

11 

3. Konseptualisasi 
abstrak (Abstract 
Conceptualization/ 
AC)  

Siswa belajar melalui 
pemikiran atau 
thinking.  

1, 2, 3*, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12  

11 

4. Eksperimentasi aktif 
(Active 
Experimentation/ 
AE)  

Siswa belajar melalui 
tindakan atau doing.  

1, 2, 3, 4, 
5,6, 7, 8, 9, 
10*, 11, 12  
 

11 

Keterangan:   * (item gugur/ tidak valid) 
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2. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan atau kepercayaan 

suatu instrumen yang akan diuji, sehingga dapat diandalkan (Arikunto, 2010). 

Pengujian reliabilitas dilakukan setelah pengujian validitas instrumen. 

Pengujian reliabilitas dengan bantuan program SPSS 16.00 for windows,  yang 

mengacu pada Azwar dalam Marginingsih (2012) bahwa untuk menguji 

reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dikatakan reliabel jika 

besarnya korelasi minimal α > 0,70, dengan kategori korelasi sebagai berikut: 

Tabel 3.15  
Kriteria Reliabilitas 

Nilai α Kriteria 

0,80 < α ≤ 1,00 Sangat Reliabel 

0,60 < α ≤ 0,80 Reliabel 

0,40 < α ≤ 0,60 Cukup Reliabel 

0,20 < α ≤ 0,40 Agak Reliabel 

0,00 < α ≤ 0,20 Kurang Reliabel 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen minat belajar ditunjukkan seperti pada 

Tabel 3.16. 

Tabel 3.16  
Uji reliabilitas instrumen minat belajar 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

0.943 0.945 35 

 

Pada Tabel 3.16 terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0.943 yang 

artinya instrumen minat belajar adalah reliabel. Kategori reliabilitasnya berada 

pada kategori sangat tinggi.  

 

Hasil uji reliabiltas instrumen gaya belajar model David Kolb ditunjukkan 

seperti pada Tabel 3.17, 3.18, 3.19, dan3.20 

Tabel 3.17  
Uji reliabilitas instrumen gaya belajar Concrete Experience (CE) 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

0.757 0.767 11 
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Pada Tabel 3.17 terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0.757 yang 

artinya instrumen gaya belajar aspek Concrete Experience (CE) adalah reliabel. 

Kategori reliabilitasnya berada pada kategori cukup tinggi. 

 

Tabel 3.18  
Uji reliabilitas instrumen gaya belajar Reflective Observation (RO) 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

0.705 0.706 11 

 

Pada Tabel 3.18 terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0.705 yang 

artinya instrumen gaya belajar aspek Reflective Observation (RO) adalah 

reliabel. Kategori reliabilitasnya berada pada kategori cukup tinggi. 

 

Tabel 3.19  
Uji reliabilitas instrumen gaya belajar Abstract Conceptualization (AC) 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

0.711 0.713 11 

 

Pada Tabel 3.19 terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0.711 yang 

artinya instrumen gaya belajar aspek Abstract Conceptualization (AC) adalah 

reliabel. Kategori reliabilitasnya berada pada kategori cukup tinggi. 

 

Tabel 3.20  

Uji reliabilitas instrumen gaya belajar Active Experimentation (AE) 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items 

N of Items 

0.742 0.740 11 

 

Pada Tabel 3.20 terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0.742 

yang artinya instrumen gaya belajar aspek Active Experimentation (AE) 

adalah reliabel. Kategori reliabilitasnya berada pada kategori cukup tinggi. 
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H. Teknik Analisis Data   

1. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang hasil 

pengukuran variabel minat belajar, variabel gaya belajar, dan variabel hasil 

belajar matematika siswa. Besaran statistik deskriptif antara lain mencakup 

mean, standart deviation, skor minimum, dan skor maksimum. 

2. Uji Prasyarat 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data hasil pengukuran variabel-variabel penelitian. Teknik yang 

digunakan dalam uji normalitas data menggunakan rumus Shapiro-Wilk 

dengan bantuan SPSS 16.00 for windows. Pengujian kenormalan data 

dengan Shapiro-Wilk untuk jumlah data n < 50 (Sembiring, 2003). Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikan, yaitu jika nilai 

signifikan > 0,05 maka data hasil pengukuran variabel berdistribusi 

normal (Sukestiyarno, 2010). 

2) Uji Linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas untuk mengetahui apakah variabel-

variabel penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara 

signifikan. Uji linieritas digunakan untuk prasyarat dalam analisis 

korelasi atau regresi linier. Teknik yang digunakan dalam uji linieritas 

data menggunakan rumus ANOVA. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan < 0,05 maka variabel 

penelitian dikatakan linier. 

3. Analisis Korelasi 

Analisis uji korelasi menggunakan teknik korelasi Pearson Product 

Moment dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Korelasi ini 

digunakan jika data yang akan diolah adalah berskala interval dan sebaran 

data berdistribusi normal. Korelasi Pearson Product Moment masuk dalam 

kategori statistik parametrik. Statistik parametrik digunakan untuk 

menganalisis data interval. Data interval adalah data yang jaraknya sama, 

tetapi tidak mempunyai nilai nol absolut (mutlak). Dalam penelitian yang 

instrumennya menggunakan Skala Likert, data yang diperoleh adalah data 

interval (Sugiyono, 2010). Korelasi Pearson Product Moment ini digunakan 

karena variabel minat belajar, variabel gaya belajar, memiliki jenis data 

interval dan diukur menggunakan skala Likert.  

Menurut Iskandar dalam Marginingsih (2012) pedoman untuk 

memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.21  
Pedoman Interpretasi Nilai Korelasi 

Besarnya nilai r Interpretasi (r) 

 0.80 < r ≤ 1.00 atau -0.80 < r ≤  (-1.00) Sangat kuat 

0.60 < r ≤  0.799 atau -0.60 < r ≤  (-0.799) Kuat 

0.40 < r ≤  0.599 atau -0.40 < r ≤  (-0.599) Sedang 

0.20 < r ≤  0.399 atau -0.20 < r ≤  (-0.399) Rendah 

0.01 < r ≤  0.199 atau -0.01 < r ≤  (-0.199) Sangat rendah  

0.00 Tidak ada korelasi 

Ada tidaknya hubungan (korelasi) minat belajar dan hasil belajar 

matematika siswa, maka dilakukan uji hipotesis dengan korelasi sederhana 

menggunakan uji korelasi bivariate teknik Peorson Product Moment. 

Sedangkan pengujian hipotesis ada tidaknya hubungan minat belajar dan gaya 

belajar dengan hasil belajar matematika siswa, maka dilakukan uji hipotesis 

korelasi berganda atau regresi dengan bantuan SPSS 16.0 for windows. 

Penilaian hipotesis didasarkan pada: 

a. H0 : ρ = 0 Tidak ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar  

 dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

H1 : ρ ≠ 0 Ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

b. H0 : ρ = 0 Tidak ada hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar  

 dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK 

Negeri 2 Salatiga. 

H1 : ρ ≠ 0 Ada hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar dengan 

hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 

Salatiga. 

c. H0 : ρ = 0 Tidak ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar  

 dan gaya belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas X 

TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga. 

H1 : ρ ≠ 0 Ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dan 

gaya belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-

A SMK Negeri 2 Salatiga. 

Pengambilan keputusan peneriman atau penolakan hipotesis dilihat dari 

nilai signifikan (Sig.). Jika nilai Sig lebih kecil dari alpha (α = 5%) maka 

kesimpulan yang dibuat adalah menolak H0 dan menerima H1, sebaliknya jika 

nilai Sig lebih besar dari alpha (α = 5%) maka kesimpulan yang dibuat adalah 

menerima H0 dan menolak H1. 




