
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian

korelasional  dengan  menggunakan  pendekatan  deduktif.

Pendekatan  deduktif  adalah  pendekatan  yang  didasarkan

pada  teori,  kemudian  disusun  hipotesis  dan  akan  diuji

kebenarannya secara empirik berdasarkan data pengamatan

(Babie, 1993).  Pada penelitian ini  dilakukan secara korelasi

bertujuan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel

bebas adalah motivasi belajar, gaya belajar dan kedisiplinan

belajar  siswa  dengan  variabel  terikatnya  adalah  prestasi

belajar.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi  penelitian  dilakukan  di  SD  Kristen  Pratama,

jalan  Kasuari  C31  –  32  Solo  Baru.  Penentuan  lokasi

penelitian  didasarkan  atas  pertimbangan  siswa  tersebut

mempunyai  kondisi  belajar  yang  berbeda-beda  motivasi,

gaya  belajar  dan  kedisiplinan  belajar  siswa  dan  sekolah

tersebut  merupakan  salah  satu  sekolah  favorit  di  antara

sekolah  yang  lainnya  di  Sukoharjo.  Selain  itu  untuk

penggunaan media LCD baru pertama kali akan dilakukan di

wilayah Sukoharjo untuk  SD.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian



Dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  SD  Kristen

Pratama, populasi (jumlah total murid Pratama) sebanyak 128

siswa, sedangkan sampel penelitian pada kelas 5 sebanyak

21 siswa

3.4 Variabel Penelitian

Pada penelitian  ini  ditentukan  variabel  bebas  adalah

penggunaan  LCD,  Variabel  bebas  adalah  motivasi  belajar,

gaya belajar siswa dan kedisiplinan belajar siswa. Sedangkan

Variabel terikat adalah prestasi belajar siswa.

Seperti yang digambarkan di bawah ini :

X1 = motivasi belajar 

X2 = gaya belajar 

X3 = kedisiplinan siswa 

Y   = prestasi belajar perlakuan

Gambar 3.1 Variabel bebas  dan variabel terikat

Fokus  penelitian  yang  dilakukan  adalah  keterkaitan  antara

variabel bebas dengan variabel terikat

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen  penelitian  pada  motivasi  belajar,  gaya

belajar siswa dan kedisiplinan menggunakan skala Likert yaitu

dengan  memberikan  skor  dari  setiap  jawaban  responden.
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Item pertanyaan terdri dari dua jenis yaitu item yang favorable

dan unfavorable sehingga pemberian skor ditentukan sebagai

berikut :

(1) Untuk jawaban sangat setuju

(2) Untuk jawaban setuju

(3) Untuk jawaban netral

(4) Untuk jawaban tidak setuju

(5) Untuk jawaban sangat tidak setuju

Berikut  ini  instrumen  penelitian  yang  dilakukan  pada

SD Kristen Pratama antara lain :

3.5.1 Instrumen Penelitian pada Motivasi Belajar Siswa 

Instrumen  penelitian  pada  motivasi  belajar  siswa

diadopsi  dari  Agustina  Ninik  Puji  Rahayu,  mahasiswi

Universitas Satya Wacana Salatiga dalam tesisnya berjudul

Hubungan Motivasi Belajar Bahasa Kedua dan Intelegensia

Linguistik  dengan  Skor  TOEIC  pada  siswa  SMK  Farmasi

Semarang kelas XI tahun ajaran 2010/2011

3.5.1.1 Instrumen untuk  mengungkap motivasi  belajar

siswa di SD Kristen PRATAMA  

Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

berbentuk angket atau kuesioner yang disusun dan 



dikembangkan berdasarkan deskripsi teori diatas. 

Instrumen motivasi belajar menurut Agustina (2010) :

Skor  pada  instrument  motivasi  belajar  dikatagorikan

menjadi 5 bagian yang dihitung dengan rumus :

Lebar interval = skor max – skor min
  jumlah pertanyaan

No Aspek Indikator
Item

Positif

Item

Negatif
Jumlah

1

Motivasi

belajar

IPA

Usaha yang

dilakukan

siswa dalam

mempelajari

IPA

 10, 16, 24 4,8  5

2

Sejauh mana

individu

mendapatkan

level

kompetensi

yang tinggi

pada pelajaran

IPA

6, 7, 9, 17,

18, 21, 29,

26

5  9

3

Sikap belajar

IPA dan

pengalaman

yang diperoleh

3, 2, 14,  23,

27, 28, 

1, 11,12,

13, 15,

19, 20,

22, 25,

30

16



3.5.2 Instrumen Penelitian pada Gaya Belajar Siswa 

Instrumen penelitian pada gaya belajar siswa diadopsi

dari buku yang berjudul  Quantum Teaching, yang ditulis oleh

Bobbi de Porter dan Mike Hernacki. 

3.5.2.1 Instrumen  untuk  mengungkap  gaya  belajar

siswa di SD Kristen PRATAMA 

Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

berbentuk  angket  atau  kuesioner  yang  disusun  dan

dikembangkan berdasarkan deskripsi teori diatas. 

Berikut  ini  disajikan  kisi-kisi  instrumen menurut  Bobbi  de

Porter (2000) adalah :
No Aspek Indikator Item Jumlah

1
Visual

a)     Melakukan 

kegiatan 

berdasarkan visual 

(apa yang dilihat)

4, 5, 6, 8 4

Melakukan tindakan

yang berdasarkan 

visual

 1, 2, 3,

7

4

2 Auditorial

Berfokuskan

dengan  apa  yang

didengar

 13 1

Melakukan tindakan

berdasarkan audio

10,12,

14,11

4

Melakukan kegiatan

sesuai  dengan

keadaan sekitar

9 1

3 Kinetetik

      Melakukan 

kegiatan 

berdasarkan rasa

15, 19 2

c)      Berfokuskan 

pada tindakan

16,  17,

18,  20,

21

5



Skor pada instrument gaya belajar siswa dikatagorikan

menjadi 5 bagian yang dihitung dengan rumus :

Lebar interval = skor max – skor min
  jumlah pertanyaan

Penentuan siswa termasuk pada katagori  yang mana

pada instrument gaya belajar siswa yaitu dengan mencari nilai

yang paling besar pada visual, auditori dan kinestetik.

3.5.3 Instrumen  peneliltian  pada  kedisplinan  belajar

siswa

Instrumen  penelitian  pada  kedisiplinan  belajar  siswa

diadopsi  dari  Hasanatin  Syahadatina  dari  mahasiswa  UIN

Malang  dengan  skripsi  yang  berjudul  Pengaruh  Displin

Belajar dan Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi

Belajar siswa pada Kelas XI di SMAN Malang. 

3.5.3.1 Instrumen  untuk  mengungkap  tingkat

kedisiplinan  belajar  siswa  di  SD  Kristen

PRATAMA  

Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini

berbentuk  angket  atau  kuesioner  yang  disusun  dan

dikembangkan berdasarkan deskripsi teori di atas. 

Berikut ini disajikan kisi – kisi  instrumen menurut Hasanatin

(2011) adalah :



No Aspek Indikator Item jumlah

(+) (-)

1 Ketaatan

a)  Ketaatan pada

tata tertib 

sekolah

1  2 2

Ketaatan

terhadap

kegiatan

belajar  di

sekolah  dan

di rumah

  7 3 2

c)   Ketaatan

pada

mengerjakan

tugas-tugas

pelajaran

6 4, 5 3

2

Lingkungan

keluarga

a)    Cara  orang

tua mendidik

10,12 8,9,

11

5

b)   Rumah

mendukung

suasana

belajar

13 1

3 Perhatian

Orang Tua

    Orang  tua

lebih

memperhatika

n  dalam  hal

disiplin

15,16

,17

14,18 5

b)   Memberikan

perhatian

belajar

terhadap

anak

20 19 2



Skor  pada  instrument  kedisiplinan  siswa  dikatagorikan

menjadi 5 bagian yang dihitung dengan rumus :

Lebar interval = skor max – skor min
  jumlah pertanyaan

3.5.4 Instrumen penelitian pada prestasi belajar siswa

Instrumen penelitian prestasi belajar siswa diukur pada

saat  melakukan  pretest  maupun  post  test  di  SD  Kristen

Pratama.

Adapun  instrumen  penelitian  prestasi  belajar  dapat

dilihat pada lampiran.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pene-

     litian

Untuk  menguji  apakah  instrumen  yang  digunakan,

dalam hal ini angket memenuhi persyaratan maka dilakukan

uji validitas.  Uji  Validitas  item  atau  butir  dapat  dilakukan

dengan menggunakan software SPSS. yang  pada dasarnya

digunakan korelasi Pearson Product Moment. 

Cara  analisisnya  dengan  cara  menghitung  koefisien

korelasi antara masing-masing nilai  pada nomor pertanyaan

dengan nilai total dari nomor pertanyaan tersebut.  Dalam hal

ini masing-masing item yang ada di dalam variabel X dan Y

akan diuji relasinya dengan skor total variabel tersebut.

Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh r masih

harus diuji signifikansinya, bisa menggunakan uji t atau mem-

bandingkannya dengan r tabel.  Agar penelitian ini lebih teliti,

sebuah  item sebaiknya  memiliki  korelasi  (r)  hitung  dengan



skor total masing-masing variabel r hitung ≥ 0,25. Item yang

punya r hitung < 0,25 akan disingkirkan akibat mereka tidak

melakukan pengukuran secara sama dengan yang dimaksud

oleh skor total skala dan lebih jauh lagi, tidak memiliki kontri-

busi dengan pengukuran seseorang jika bukan malah dapat

mengacaukannya.

Bila t hitung > t tabel atau r hitung > r tabel, maka

nomor pertanyaan tersebut valid.  Bila menggunakan pro-

gram komputer,  asalkan r  yang diperoleh  diikuti  harga  p <

0,05 berarti nomor pertanyaan itu valid.

Uji  Reliabilitas dilakukan dengan uji  Alpha Cronbach.

Rumus Alpha Cronbach sebagai berikut :

Note:

Jika nilai  alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi

(sufficient  reliability)  sementara  jika  alpha  >  0,80 ini

mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh tes secara

konsisten  secara  internal  karena  memiliki  reliabilitas  yang

kuat. Atau, ada pula yang memaknainya sebagai berikut:

• Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna

• Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi



• Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat

• Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah

Jika alpha rendah,  kemungkinan satu atau beberapa

item  tidak  reliable  :  segera  identifikasi  dengan  prosedur

analisis  per  item.  Item  Analysis  adalah  kelanjutan  dari  tes

Aplha sebelumnya guna melihat item-item tertentu yang tidak

reliabel. Lewat item analisis ini maka satu atau beberapa item

yang tidak reliabel dapat dibuang sehingga Alpha dapat lebih

tinggi lagi nilainya.

Reliabilitas item diuji  dengan melihat  Koefisien Alpha

dengan  melakukan  Reliability  Analysis  dengan  SPSS  ver.

16.0  for  Windows.  Akan  dilihat  nilai  Alpha-Cronbach untuk

reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Agar lebih

teliti,  dengan menggunakan SPSS,  juga akan dilihat  kolom

Corrected Item Total Correlation.

Nilai  tiap-tiap  item  sebaiknya  ≥  0.40  sehingga

membuktikan  bahwa  item  tersebut  dapat  dikatakan  punya

reliabilitas konsistensi internal. Item-item yang punya koefisien

korelasi  <  0.40  akan  dibuang  kemudian  uji  reliabilitas  item

diulang  dengan  tidak  menyertakan  item yang  tidak  reliabel

tersebut. Demikian terus dilakukan hingga koefisien reliabilitas

masing-masing item adalah ≥ 0.40.

Data yang diperoleh pada uji instrumen perlu diadakan

uji  validitas  dan  reliabilitasnya.  Adapun  uji  validitas  dan

reliabilitas  dilakukan pada  parameter  motivasi  belajar,  gaya

belajar siswa dan kedisiplinan siswa.

a. Hasil  Uji  Validitas dan Reliabilitas  pada Motivasi  Belajar



Siswa

 

Instrumen  dikatakan  valid  apabila  mempunyai  nilai

validitas ≥ 0,25 dan α > 0,5 dan reliabilitas α

Tabel 3.1 Penentuan uji instrumen pada motivasi belajar

Item
Corrected Item Total

Correlation
Keputusan

Var001 0,401 Valid
Var002 0,388 Valid
Var003 0,263 Valid
Var004 -0.062 tidak valid
Var005 -0,078 tidak valid
Var006 0,315 Valid
Var007 0,283 Valid
Var008 0,354 Valid
Var009 0,015 tidak valid

Var0010 -0,242 tidak valid
Var0011 0,250 Valid
Var0012 0,299 Valid
Var0013 0,392 Valid
Var0014 0,265 Valid
Var0015 0,271 Valid
Var0016 -0,059 tidak valid
Var0017 -0,104 tidak valid
Var0018 0,404 Valid
Var0019 -0,172 tidak valid
Var020 0,304 Valid
Var021 -0,100 tidak valid
Var022 -0,035 tidak valid
Var023 0,376 Valid
Var024 0,015 tidak valid
Var025 0,008 tidak valid
Var026 0,289 Valid
Var027 -0,145 tidak valid
Var028 0,272 Valid
Var029 0,510 Valid



Var030 0,291 Valid

Seperti  tampak  pada  tabel  3.1  menunjukkan  bahwa

terdapat 18 nomor yang valid dan 12 nomor yang tidak valid.

Untuk  instrument  yang  tidak  valid  maka  pada  penelitian

selanjutnya pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan lagi

pada angket tersebut. 

Penyebaran angket motivasi belajar menggunakan 18

pertanyaan  yang  valid  yang  sesuai  dengan  uji  instrumen

sebelumnya

b. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Gaya Belajar Siswa 

Tabel 3.2 Penentuan uji instrumen gaya belajar siswa

Item
Corrected Item Total

Correlation
Keputusan

Var001 -0,144 tidak valid
Var002 0,474 Valid
Var003 0,329 Valid
Var004 0,456 Valid
Var005 0,357 Valid
Var006 -0,180 tidak valid
Var007 0,352 Valid
Var008 0,596 Valid
Var009 -0,361 tidak valid

Var0010 0,500 Valid
Var0011 0,245 tidak valid
Var0012 0,251 Valid
Var0013 -0,062 tidak valid
Var0014 0,481 Valid
Var0015 0,206 tidak valid
Var0016 0,263 Valid
Var0017 0,419 Valid
Var0018 0,472 Valid
Var0019 0,008 tidak valid



Var020 0,272 Valid
Var021 0,302 Valid
Var022 0,016 tidak valid
Var023 0,257 Valid
Var024 0,123 tidak valid
Var025 0,435 Valid
Var026 0,247 tidak valid
Var027 0,103 tidak valid
Var028 0,610 Valid
Var029 0,311 Valid
Var030 0,191 tidak valid
Var031 0,072 tidak valid
Var032 0,425 Valid
Var033 0,531 Valid
Var034 -0,065 tidak valid
Var035 0,345 Valid

Seperti  tampak  pada  tabel  3.2  menunjukkan  bahwa

terdapat 21 nomor yang valid dan 14 nomor yang tidak valid.

Untuk  instrument  yang  tidak  valid  maka  pada  penelitian

selanjutnya pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan lagi

pada angket tersebut.

Penyebaran  angket  gaya  belajar  menggunakan  21

pertanyaan  yang  valid  yang  sesuai  dengan  uji  instrumen

sebelumnya

c. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Kedisiplinan Siswa

Tabel 3.3 Penentuan uji instrumen kedisiplinan siswa

Item
Corrected Item

Total Correlation
Keputusan

Var001 0,307 Valid



Var002 0,366 Valid
Var003 0,500 Valid
Var004 0,402 Valid
Var005 0,107 tidak valid 
Var006 0,346 Valid
Var007 0,491 Valid
Var008 0,298 Valid
Var009 0,024 tidak valid

Var0010 - 0,047 tidak valid
Var0011 0,359 Valid
Var0012 - 0,026 tidak valid
Var0013 0,261 Valid
Var0014 - 0,171 tidak valid 
Var0015 0,507 Valid
Var0016 0,373 Valid
Var0017 - 0,070 tidak valid
Var0018 0,419 Valid
Var0019 0,259 Valid
Var020 0,345 Valid
Var021 0,516 Valid
Var022 0,216 tidak valid
Var023 0,458 Valid
Var024 0,554 Valid
Var025 0,390 Valid
Var026 0,234 tidak valid 
Var027 0,600 Valid
Var028 0,400 Valid
Var029 0.648 Valid
Var030 0,376 Valid
Var031 0,436 Valid
Var032 0,499 Valid
Var033 0,144 tidak valid
Var034 0,375 Valid
Var035 0,732 Valid
Var036 0,510 Valid
Var037 0,409 Valid
Var038 0,437 Valid
Var039 0,346 Valid
Var040 0,655 Valid
Var041 0,205 tidak valid



Var042 0,410 Valid
Var043 0604 Valid
Var044 0,383 Valid
Var045 0,233 tidak valid

Seperti  tampak  pada  tabel  3.3  menunjukkan  bahwa

terdapat 34 nomor yang valid dan 11 nomor yang tidak valid.

Untuk  instrumen  yang  tidak  valid  maka  pada  penelitian

selanjutnya pertanyaan yang tidak valid tidak digunakan lagi

pada angket tersebut.

Penyebaran  angket  kedisiplinan  belajar  siswa

menggunakan 34 pertanyaan yang valid yang sesuai dengan

uji instrumen sebelumnya.

3.7 Uji Normalitas Data dan Linieritas 

Kita  mengetahui  kenormalan  distribusi  data  dengan

parameter  motivasi  belajar,  gaya  belajar  dan  kedisiplinan

siswa  dapat  dilakukan  uji  normalitas  seperti  yang  tampak

pada tabel 3.4 

Tabel 3.4 Uji Normalitas 

No Variabel Kolmogorov

– Smirnov

Asymp.

Sig. (2

tailed)

Ket

1 Motivasi belajar 0,514 0,954 Normal
2 Gaya belajar 0,553 0,919 Normal
3 Kedisiplinan 0,558 0,914 Normal
4 Prestasi belajar 0,526 0,945 Normal

Uji  normalitas dapat  dilakukan dengan menggunakan

One Sample Kolmogorov – Smirnov Test diperoleh signifikasi



untuk  keempat  variabel   (2  tailed P)  > 0,05,  dimana kalau

signifikasi  hitung  lebih  besar  dari  0,05  maka  datanya

terdistribusi  normal  sedangkan  lebih  kecil  dari  0,05  maka

datanya tidak terdistribusi normal.

Berdasarkan tabel maka motivasi belajar, gaya belajar

dan kedisiplinan pada media non LCD dan LCD merupakan

data yang terdistribusi normal

Uji  linieritas  dilakukan antara  variable moderator  dan

variabel  terikat.  Analisis  tersebut  digunakan cara  One Way

ANOVA (analysis of variances) dan uji linieritas ini dilakukan

dengan uji F test seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.6 dan

tabel 3.7 dengan parameter motivasi belajar, gaya belajar dan

kedisiplinan siswa.

Tabel 3.5 Analisis Uji Linieritas terhadap prestasi belajar pada

media LCD

No Variabel Fhit Sig Keterangan
1 X1 dan Y 1,344 0,424 Linier
2 X2 dan Y 0,588 0,804 Linier
3 X3 dan Y 1,475 0,383 Linier

X1 = Motivasi belajar, X2 = Gaya belajar X3 = Kedisiplinan  Y = Prestasi belajar

Tampak pada tabel 3.5 data yang diperoleh merupakan

data yang linier dimana data > 0,25, sehingga untuk analisis

selanjutnya digunakan korelasi dan regresi secara linier.



3.8 Korelasi dan Regresi Berganda

Korelasi  berganda biasanya  digunakan untuk  melihat

hubungan  antara  satu  variabel  dependen  (terikat)  terhadap

beberapa variabel independen (bebas)

Formula yang digunakan adalah :

ry 123 = √1-(1-ry1
2)(1-ry2

2)(1-ry3
2)

Untuk  mengetahui  hubungan  antara  motivasi  belajar,

gaya belajar dan kedisiplinan siswa terhadap prestasi belajar

menggunakan  software  SPSS, yang  pada  dasarnya

digunakan korelasi Pearson Product Moment. 

Cara  analisisnya  dengan  cara  menghitung  koefisien

korelasi antara  motivasi  belajar  terhadap  prestasi  belajar,

antara  gaya  belajar  terhadap  prestasi  belajar  dan  antara

kedisiplinan belajar  terhadap prestasi  belajar.  Dalam hal  ini

masing-masing  item  yang  ada  di  dalam  variabel  bebas  X

(motivasi  belajar,  gaya  belajar  dan  kedisiplinan  siswa)  dan

variable terikat Y (prestasi belajar) akan diuji relasinya dengan

skor total variabel tersebut.

Penentuan  nilai  korelasi  dengan  α  =  5%  dapat

menggunakan aturan sebagai berikut :

a. r > rtabel berarti korelasi signifikan

b. r <  rtabel berarti korelasi tidak signifikan

Selanjutnya koefisien korelasi yang diperoleh r masih

harus diuji  signifikansinya, nilai r berada diantara -1 sampai

dengan 1 dimana -1 < r < 0, mempunyai nilai korelasi negatif

dan  0  <  r  <  1  mempunyai  nilai  korelasi  positif.  Nilai  r



mendekati  0 berarti  mempunyai  hubungan korelasi  semakin

lemah dan nilai r semakin mendekati nilai 1 berarti hubungan

korelasi semakin kuat.

Bila menggunakan program komputer, asalkan r yang

diperoleh diikuti harga p < 0,05 berarti  mempunyai hubungan

korelasi yang positif dan signifikan.

Di dalam mengambil keputusan maka perlu dianalisis

dengan  regresi  berganda  dengan  tujuan  untuk  mengetahui

seberapa signifikan variabel bebas (X) berpengaruh terhadap

variabel terikat (Y).

Pengujian  hipotesis  menggunakan  regresi  berganda

menggunakan koefisien regresi dengan rumus 

r = b1 ∑  X1 Y + b2 ∑ X2 Y
 ∑ Y2

Menentukan  hipotesis  diterima  atau  tidak,  maka

dilakukan menggunakan analisis  uji  F  pada program SPSS

versi 16 dengan analisis Anova.

Jika  Fhitung >  Ftabel berarti  mempunyai  hubungan yang

signifikan  dan  apabila  Fhitung <  Ftabel berarti  mempunyai

hubungan yang tidak signifikan.






