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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilewati dalam 

meneliti suatu masalah. Menurut Sugiyono (2009, hlm 2) menyatakan bahwa metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Pernyataan ini menegaskan bahwa metode penelitian 

adalah cara yang ditempuh dalam melakukan sebuah penelitian, digunakan dalam 

upaya memperoleh data, dengan tujuan memperoleh jawaban dari permasalahan 

penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Dalam metode ekperimen ada perlakuan, dengan demikian metode 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh 

perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. Sugiyono (2009, hlm 

72).  

Adapun dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya peneliti menggunakan 

metode penelitian terapan. Sedangkan berdasarkan kealamiahannya peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pre-experimental 

design, jenis penelitian yang di dalamnya masih ada variabel luar yang ikut 

berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Sugiyono (2009, hlm 74). 

Desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu one-shot case study, pada penelitian 

ini terdapat suatu kelompok diberi treatment/perlakuan dan selanjutnya di observasi 

hasilnya. Metode eksperimen dipilih oleh peneliti di rasa cocok untuk pembelajaran 

seni tari dan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh gaya belajar siswa terhadap 

hasil belajar tari siswa.  

Rumus penelitian pre-experimental design dengan menggunakan jenis one-

shot case study, seperti di bawah ini: 

 

 

 

X O 
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X = treatment yang diberikan (variabel independen) 

O = Observasi (variabel dependen) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Sugiyono (2009, hlm 80) menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan dari 

objek penelitian. Menurut Santoso dan Tjiptono (2002, hlm 79) menyatakan bahwa: 

Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk suatu masalah pokok 

dalam suatu riset khusus. populasi yang akan diteliti harus didefinisikan 

dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. 

Penelitian ini mengambil populasi siswa kelas VIII yang berjumlah  328 siswa 

di SMP Negeri 45 Bandung. Hal ini didasari oleh pernyataan bahwa anak usia 

menengah pertama memiliki ciri-ciri khusus. Oleh karena itu dirasa cocok dan sangat 

tepat menjadi subjek penelitian ini untuk melihat ada tidaknya pengaruh gaya belajar 

terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran seni tari. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sugiyono (1997, hlm 57).  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII J yang berjumlah 37 

siswa yang terdiri dari 23 siswi perempuan dan 14 siswa laki-laki. Pengambilan 

sampel kelas VIII J dirasa sesuai karena dilihat hasil dan kemampuan siswa yang 

lemah. Peneliti pun ingin melihat ada tidaknya pengaruh gaya belajar terhadap hasil 

belajar siswa pada pembelajaran seni tari. Penelitian ini dimana peneliti mengambil 

sampel secara purpose sampling. Sugiyono (2009, hlm 82) menyatakan bahwa 

“purpose sampling yaitu simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel 

dilihat dari kehadiran siswa.” Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan satu kelas dari keseluruhan kelas populasi dan tidak ada kelas 

pembanding. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Instrument sebagi alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu 

metode. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan 

dengan variabel terukur yaitu pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran seni tari. Adapun instrumen yang digunakan sebagai berikut: 

a) Pedoman wawancara berisi tentang daftar pertanyaan proses pembelajaran 

seni tari yang dilakukan. Pertanyaan ini ditujukan kepada guru dan siswa. 

pertanyaan tersebut meliputi kurikulum yang diterapkan, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, stimulus dan tujuan pembelajaran serta kondisi siswa 

meliputi seberapa besar pengaruh gaya belajar (visual, auditorial, kinestetik) 

terhadap hasil belajar mereka dalam proses pembelajaran seni tari. 

Wawancara dilakukan dengan wali kelas VIII,guru mata pelajaran seni tari 

dan siswa untuk memperoleh data tambahan mengenai gaya belajar siswa., 

dalam wawancara ini peneliti hanya mengambil garis-garis besar mengenai 

hal-hal yang menjadi pertanyaan. 

b) Pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi merupakan pedoman untuk 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan lain-lain. Pada penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya belajar (visual, 

auditorial, kinestetik) terhadap hasil belajar mereka dalam proses 

pembelajaran seni tari dikelas VIII J di SMP Negeri 45 Bandung. Pedoman 

dokumentasi ini meliputi format pengamatan dan penilaian pada saat proses 

pembelajaran seni tari, serta dokumen-dokumen yang dikumpulkan seperti 

profil sekolah, struktur organisasi, kondisi sekolah dan lain-lain untuk 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan sekolah yang diobservasi. 
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c) Pedoman observasi dilakukan pada saat terjun langsung penelitian guna untuk 

melihat dan mengamati segala hal yang terjadi selama penelitian. Aspek yang 

dilihat yaitu hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran. peneliti 

melakukan observasi guna untuk menyusun tahapan-tahapan pembelajaran 

sehingga proses pembelajaran akan sangat efektif dan menyenangkan, 

sehingga tujuan pembelajaran pada aspek hasil belajar siswa dapat tercapai 

dengan baik.  

d) Angket  

Angket termasuk alat untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi, 

pendapat, dan paham dalam hubungan kausal dengan memberi sejumlah 

pertanyaan tertulis dan dijawab oleh responden secara tertulis pula. Angket 

digunakan untuk memperoleh data mengenai gaya belajar siswa. Angket yang 

dipilih adalah angket tertutup yang telah disediakan oleh peneliti skor yang 

diberikan pada setiap jawaban pertanyaan dilakukan dengan menggunakan 

skala likert. Dimana skala likert ini digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang. 
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3..4 Skema Penelitian 

Bagan 3.1 

Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRA-PENELITIAN 

1. Pengusulan Judul 

2. Penyusunan Proposal 

Penelitian 

3. Seminar Proposal 

4. Acc Proposal 

1. Pemilihan Dosen 

Pembimbing 

2. Acc Dosen 

Pembimbing 

3. Pembuatan SK 

Penelitian 

1. Penyusunan Kajian 

Terdahulu 

2. Penyusunan Kajian 

Pustaka 

3. Penyusunan Metode 

Penelitian 

PROSES PENELITIAN 
Pengumpulan 

Data: 

1. Angket 

2. Observasi 

3. Studi Pustaka 

4. Dokumentasi 

5. Wawancara 

Analisis Data: 

1. Deskripsi Data 

2. Uji Normalitas 

3. Uji Hipotesis 

PASCA-PENELITIAN 

1. Bimbingan dan Penyusunan 

Dari Hasil Temuan dan 

Pembahasan 

2. Penyusunan dan bimbingan 

kesimpulan dan saran 

3. Penyusunan dan bimbingan 

draft terakhir skripsi 

Persiapan Sidang: 

1. Ujian Akhir 

2. Revisi Akhir 
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3.5 Definisi Operasional 

Untuk mempertegas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran 

penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Tari Siswa 

Kelas VIII Di SMP Negeri 45 Bandung” Oleh karenanya peneliti memberikan 

definisi operasional dan penjelasan dari istilah yang ada sebagai berikut: 

Gaya belajar adalah salah satu kemampuan atau cara yang dilakukan oleh 

masing-masing siswa untuk menerima suatu informasi dari lingkungan dan 

memproses informasi tersebut. Belajar merupakan kunci untuk mengembangkan 

potensi diri, karena berkaitan dengan kesenangan dalam mengembangkan diri. 

Semakin kuat hubungan hal tersebut, akan muncul semakin besar gaya belajar 

sebagai alat untuk menyerap informasi. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh 

terhadap pengetahuan dan keterampilan siswa yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran, sehingga akan sangat berpengaruh pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Harapan kita dengan menggunakan gaya belajar dalam proses belajar 

mengajar pada mata pelajaran seni atau yang lainnya, siswa lebih bisa menyerap dan 

memproses informasi materi yang diberikan oleh guru di dalam kelas dan akan 

mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 

Seni Tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang di tuangkan ke dalam gerak-

gerak tari yang terstruktur dan mengandung nilai estetika. Seni tari merupakan 

pembelajaran yang lebih menitikberatkan pada aspek psikomotorik. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa seni tari juga termasuk ke dalam aspek kognitif dan afektif. 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan 

evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan 

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa gaya belajar 

siswa dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan hasil belajar dalam proses 

pembelajaran seni tari. 
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3.6 Identifikasi Jenis Variabel 

Variabel merupakan atribut sekaligus objek yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian. Komponen dimaksud penting dalam menarik kesimpulan atau inferensi 

suatu penelitian. 

Menurut Sugiyono (2009, hlm 38) berpendapat bahwa “variabel penelitian 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.” 

Variabel dapat diartikan juga segala sesuatu yang akan menjadi objek 

pengamatan penelitian yang dalam penelitian ini variabel hanya melibatkan satu 

variabel saja yaitu hasil belajar siswa. Sedangkan gaya belajar disini hanya 

mempunyai variasi dan tidak mempunyai nilai. 

Menurut Arikunto (2006, hlm 116) bahwa variabel adalah gejala yang 

bervariasi. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabelnya adalah objek 

penelitian yang bervariasi. 

Pendapat lainnya juga menegaskan bahwa “Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya 

pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat 

perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain.” Sugiyono (2014, hlm 35). 

Hasil belajar adalah suatu data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat 

kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, sertas hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar sesuai dengan bobot pencapaian dalam 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai. Tabel berikut 

merupakan indikator dari variabel hasil belajar. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

 

Variabel Dimensi Indikator Skala Keterangan 

 

Hasil Belajar 

Siswa 

 

Nilai 

Siswa 

 

Hasil Perhitungan 

rata-rata nilai 

proses dan post test 

semester genap 

siswa kelas VIII J 

tahun ajaran 

2016/2017 

 

 

Interval 

 

Data diperoleh 

dari proses dan 

post test siswa 

mata pelajaran 

seni budaya 

SMP Negeri 

45 Bandung   

 

 Menurut Bobby DePorter terdapat tipe gaya belajar yang terbagi menjadi gaya 

belajar visual yang menitikberatkan pada indera penglihatan, gaya auditorial yang 

menitikberatkan pada kemampuan indera pendengaran, dan gaya belajar kinestetik 

yang menitikberatkan pada aktivitas bergerak dan menyentuh. Terdapat indikator 

ketiga gaya belajar tersebut yang tertera pada tabel yang disajikan berikut ini: 

Tabel 3.2 

Indikator Angket Gaya Belajar Pembelajaran Seni Tari 

Tipe Gaya Belajar Indikator Sumber Data 

 

 

Gaya Belajar Visual 

1. Apresiasi video 

pembelajaran tari di 

kelas 

Data diperoleh dari 

jawaban responden (siswa) 

terhadap instrument 

pengumpulan data yang 

digunakan (Angket) 
2. Melihat gambar 

busana tari 

 

 

Gaya Belajar Auditorial 

1. Mendengarkan 

ceramah guru 

Data diperoleh dari 

jawaban responden (siswa) 

terhadap instrument 

pengumpulan data yang 

digunakan (Angket) 

2. Mendengarkan musik 

tari 

 

 

Gaya Belajar Kinestetik 

1. Meniru gerakan tari Data diperoleh dari 

jawaban responden (siswa) 

terhadap instrument 
2. Aktif dalam praktek 
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pengumpulan data yang 

digunakan (Angket) 

3.7    Prosedur Penelitian 

Suatu penelitian tentu saja erat kaitannya dengan prosedur penelitian sebelum 

penelitian dilakukan. Peneliti tentunya membuat rancangan dimulai dari persiapan 

hingga pelaksanaan, adapun prosedur penelitian ini sebagai berikut : 

3.7.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian ini menggunakan metode penelitian pre-experimental 

design dan desain yang digunakan pada penelitian ini yaitu one-shot case study, 

peneliti menyusun rencana atau rancangan yang bertujuan agar proses penelitian 

berjalan dengan baik dan lancar, dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik. Persiapan ini berisi tentang rancangan yang telah dibentuk dan disusun 

sedemikian rupa sehingga menjadi rancangan yang sistematis. Persiapan yang 

dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Mengidentifikasi Masalah 

 Peneliti terjun langsung dengan melihat beberapa permasalahan yang terdapat 

disekolah tersebut, sehingga peneliti dapat merumuskan masalah yang sangat konkrit 

agar bisa diidentifikasi permasalahan tersebut. Masalah yang menarik untuk diteliti 

yaitu seberapa besar pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar dalam pembelajaran 

seni tari. 

2) Orientasi 

 Peneliti melakukan study literatur dari beberapa sumber yang relevan, 

melakukan penelitian, menentukan variabel, menentukan lokasi, populasi dan sampel 

yang tentunya tepat. 

3) Penyusunan Proposal 

 Penyusunan proposal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang akan diteliti. 

Proposal ini tentunya setelah dibuat lalu diajukan kepada dewan skripsi dan dosen 

pembimbing. Proposal disusun dengan data-data dari hasil observasi dilapangan dan 

proposal ini bertujuan untuk mendapatkan surat resmi dari Universitas Pendidikan 

Indonesia. 
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4) Melakukan observasi awal 

 Observasi awal dilakukan langsung di sekolah yang akan diteliti, observasi ini 

berupa pengamatan langsung. 

5) Menentukan dan menyusun instrument penelitian 

 Penyusunan instrument penelitian ini bertujuan agar penelitian tersusun rapi 

sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengolah dan menganalisis data. 

 

3.7.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan prosedur sebagai berikut: 

1) Observasi Lapangan 

Peneliti melakukan survey di awal, guna untuk melihat proses pembelajaran 

yang dilakukan di SMP Negeri 45 Bandung 

2) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diperoleh dari proses penelitian, data-data tersebut diambil 

dari teknik pengumpulan data berupa, observasi, angket, tes, dan study 

dokumentasi. Tahapan-tahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Observasi 

Melakukan observasi dengan cara melihat dan mengamati proses 

pembelajaran seni tari di dalam kelas, sebelum memberikan kuisioner 

berupa pernyataan mengenai gaya belajar. 

b) Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini diajukan kepada siswa dan guru Seni 

Budaya dan Keterampilan (SBK). Pertanyaan yang ditanyakan kepada 

guru meliputi kurikulum yang diterapkan, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, stimulus dan tujuan pembelajaran, serta kondisi siswa 

meliputi seberapa besar pentingnya belajar dan mengetahui gaya belajar 

yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

c) Tes 
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Tes ada penelitian ini dilakukan saat pelaksanaan dan pada saat post test 

 

d) Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi gambar-gambar dan berkas-

berkas yang berkaitan dengan penelitian. Gambar-gambar tersebut 

menggambarkan proses pembelajaran seni tari, dan data-data sekolah. 

Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian. 

3) Melakukan post-test guna untuk mengetahui hasil pembelajaran seni tari 

setelah dilakukannya treatment. 

4) Konsultasi dengan pembimbing 

Pada kegiatan ini peneliti melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing I 

dan dosen pembimbing II guna untuk mendapatkan bimbingan, arahan, 

koreksian dan masukan. Dan juga berdiskusi seputar masalah atau kesulitan 

yang dihadapi peneliti selama proses pembuatan skripsi. 

 

3.7.3 Akhir Penelitian 

1) Mengolah data hasil proses dan post-test, angket, wawancara, dan hasil 

observasi 

2) Menganalisis data hasil penelitian 

3) Pemberian kesimpulan mengenai hasil analisis penelitian 

4) Pembuatan laporan hasil penelitian 

 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan 

penting yang harus dilakukan. Kegiatan pengumpulann data inilah peneliti akan 

memperoleh data-data atau informasi yang akan digunakan untuk memperoleh hasil 

atau kesimpulan dari penelitian. Kegiatan memperoleh data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.8.1 Angket (Kuisioner) 
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 Abdurahmat Fathoni (2006, hlm 111) menyatakan bahwa “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.” 

 Pendapat lainnya seperti Cholid Narbuko (2009, hlm 76) menyatakan bahwa 

“Kuisioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu 

masalah atau bidang yang akan diteliti.” 

 Teori-teori di atas menegaskan bahwa angket adalah suatu daftar pertanyaan 

atau isian untuk disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab tadi yang 

diselidiki) yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan 

penelitian. 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran 

seperangkat daftar pernyataan tertentu yang telah ditentukan. Responden pada 

penelitian ini merupakan siswa kelas VIII J SMP Negeri 45 Bandung. Angket yang 

diberikan pada responden bertujuan untuk memperoleh informasi dan jawaban atas 

beberapa pernyataan yang diajukan, kemudian akan diolah untuk memperoleh hasil 

informasi yang relevan.  

 Kuisioner yang diberikan berisi pernyataan-pernyataan tertulis yang berkaitan 

dengan gaya belajar. Jenis angket yang digunakan yaitu angket tertutup dengan 

menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2009, hlm 93) menyatakan bahwa 

“Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.” Jawaban setiap item instrument yang 

menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif berupa kata-kata seperti, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat 

tidak setuju, selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah., sehingga akan memperoleh 

jawaban yang jelas mengenai penggolongan gaya belajar siswa. 

 Pada masing-masing item terdapat empat kategori pilihan jawaban yaitu, 

selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Skala Likert selain dapat dibuat dalam 

bentuk pilihan ganda juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Misalnya untuk 
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jawaban selalu diberi skor 5 dan tidak pernah diberikan skor 1. Adapun penilaian atau 

skor pada kuisioner yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Penilaian Item Kuisioner 

Jawaban Item Instrument Skor Jawaban 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Pernah 

Tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

 

3.8.2 Observasi  

 Observasi merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian. 

Observasi ini meliputi perizinan kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian. 

Pihak sekolah tersebut bagian humas/kurikulum, kepala sekolah, dan guru Seni 

Budaya. Obervasi ini juga bertujuan untuk memperoleh data mengenai kondisi 

dilapangan sesungguhnya serta mengamati perkembangan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pada proses observasi akhir dilakukan untuk mengamati 

dan mengetahui hasil belajar tari berdasarkan tipe gaya belajar berdasarkan 

kemampuan yang dimilikinya. 

3.8.3 Studi Pustaka 

 Studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membaca 

dan mengkaji buku-buku, skripsi, artikel, jurnal yang relevan dan bisa dijadikan 

referensi penelitian dengan tujuan untuk mencegah terjadinya plagiarisme. Tentunya 

sumber studi pustaka ini mengenai pembelajaran tari, gaya belajar siswa terhadap 

hasil belajar tari siswa. 

3.8.4 Dokumentasi 

 Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data mengenai hal-hal berupa 

dokumen-dokumen yang ada pada objek penelitian. Analisis dokumentasi dilakukan 
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untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada 

disekolah yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai hasil belajar siswa dan 

data mengenai sekolah.  

3.8.5 Wawancara 

Sugiyono (2009, hlm 137) menyatakan bahwa: 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedkit/kecil. 

 Kutipan di atas menegaskan bahwa wawancara digunakan jika ingin 

mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden 

sedikit. 

 Analisis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

struktur. Menurut Sugiyono (2009, hlm 140) menyatakan bahwa: 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

Kutipan di atas menegaskan bahwa wawancara tidak terstruktur adalah sering 

digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih mendalam 

tentang responden.  

 Pada penelitian pendahuluan dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan mengenai 

belajar pada siswa sebagai objek penelitian, sehingga peneliti dapat menentukan 

secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. 

3.9 Teknik Pengujian Instrument 

 Sebelum menganalisis data, maka terlebih dahulu dilakukan dalam pengujian 

instrument penelitian sebagai berikut: 

3.9.1 Uji Reabilitas 
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  Arikunto (2010, hlm 22) menyatakan bahwa “reabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.” Pernyataan ini 

menegaskan bahwa reabilitas menunjuk pada tingkat keterdalaman sesuatu, bahwa 

Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan. 

 Syofian Siregar (2012, hlm 55) menyatakan bahwa “Reabilitas adalah untuk 

mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan, 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunkan alat 

pengukur yang sama pula.” 

 Uji reabilitas ini adalah tingkat hasil pengukuran konsistensi suatu tes, yakni 

sejauh mana suatu tes dapat dipercaya intuk menghasilkan skor yang konsisten, relatif 

tidak berubah walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Penelitian ini 

peneliti menguji reabilitas angket ini, menggunakan metode alpha atau Teknik Alpha 

Cronbach dengan koefisien reabilitas (r11) dan dengan rumus Alpha sebagai berikut: 

Langkah 1: Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan 

    𝜎𝑖
2 =  

 𝑋𝑖
2− 

( 𝑋𝑖  )
2

𝑛

𝑛
  

Sofyan Siregar (2012: hlm 58) 

Keterangan: 

𝜎𝑖
2       : Varians total 

 𝑋𝑖
2      : Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

( 𝑋𝑖 )
2  : Jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

N     : Jumlah responden 

 

Langkah 2: Menentukan nilai varians total 

      𝜎𝑖
2 =  

 𝑦2− 
( 𝑦  )

2

𝑛

𝑛
 

Sofyan Siregar (2012: hlm 58) 
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Keterangan: 

𝜎𝑖
2       : Varians total 

 𝑦2       : Jumlah kuadrat jawaban responden dari setiap item 

( 𝑦 )
2   : Jumlah skor seluruh responden dari setiap item 

N     : Jumlah responden 

 

Langkah 3: Menentukan reabilitas instrument 

    r11 =  
k

k−1
  1 −   

 σb
2

σt
2    

Sofyan Siregar (2012: hlm 58) 

 

Keterangan: 

r11        : Koefisien reabilitas instrument 

σt
2    : Varians total 

k      : Jumlah butir pertanyaan 

 σb
2 : Jumlah varians butir 

 

  Setelah diperoleh nilai r11 berdasarkan rumus di atas, selanjutnya 

dikonsultasikan dengan nilai pada rtabel dengan taraf signifikan 𝛼 = 0,05. Jika 

didapatkan nilai rhitung > rtabel, maka butir instrument dikatan reliable. Begitupun 

sebaliknya, ketika rhitung < rtabel maka dikatakan bahwa instrument tersebut tidak 

reliabel. 

  Adapun hasil pengujian reabilitas pada instrument penelitian ini yaitu angket 

gaya belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reabilitas Angket Gaya Belajar 

 

rhitung Rtabel 

 

Keterangan 

0,630 0,367 Reliabel 

Sumber: Hasil Output IBM SPSS V16 for windows 
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  Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa reliabilitas instrument penelitian 

angket gaya belajar diperoleh nilai rhitung = 0,630 dengan rtabel = 0,367. Hal ini berarti 

angket gaya belajar siswa dinyatakan reliabel dengan kata lain mempunyai daya 

ketetapan. 

 

3.9.2 Uji Validitas 

  Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketetapan alat ukur terhadap konsep 

yang diukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 

  Menurut Syofian Siregar (2012, hlm 46) menyatakan bahwa “Validitas atau 

kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa 

yang ingin diukur.” Suatu instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi, begitupun sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas 

yang rendah. Uji validitas yang peneliti gunakan untuk menguji tingkat validitas dari 

instrument penelitian dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment.  

  Koefisien validitas butir pernyataan diperoleh dengan menggunakan rumus 

korelasi Product Moment, yaitu: 

    rhitung = 
𝑛  ( 𝑋𝑌)−( 𝑋)( 𝑌)

 [𝑛( 2𝑋  )−  𝑋)2   [𝑛  2𝑌   −  𝑌)2  
  

   

Sofyan Siregar (2012: hlm 48) 

Keterangan: 

rhitung : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

n   : Jumlah responden 

 X     : Jumlah skor variabel (jawaban responden) 

 Y     : Jumlah skor total dari variabel (jawaban responden) 

 

Kaidah keputusan:         Jika rhitung > rtabel maka valid 

      Jika rhitung ≤ rtabel maka tidak valid 

Dari hasil uji coba instrument penelitian maka akan mendapatkan kesimpulan 

yang berupa item pertanyaan yang valid dan tidak valid. Untuk item pertanyaan yang 
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valid maka harus digunakan dan dipakai sedangkan untuk item pertanyaan yang tidak 

valid maka harus dihilangkan. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba 

instrument terhadap 37 orang responden kelas VIII SMP Negeri 45 Bandung yang 

dipilih secara acak. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan Program IBM SPSS 

V16 for windows. Untuk hasil rekapitulasi uji validitas dari tiap item dapat terlihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Angket Gaya Belajar 

 

No Butir 

Instrument 

Koefisien  

Korelasi 

Rtabel Keterangan 

1 0,368 0,367 Valid 

2 0,380 0,367 Valid 

3 0,372 0,367 Valid 

4 0,386 0,367 Valid 

5 0,387 0,367 Valid 

6 0,489 0,367 Valid 

7 0,390 0,367 Valid 

8 0,383 0,367 Valid 

9 0,450 0,367 Valid 

10 0,368 0,367 Valid 

11 0,586 0,367 Valid 

12 0,390 0,367 Valid 

13 0,426 0,367 Valid 

14 0,375 0,367 Valid 

15 0,395 0,367 Valid 

16 0,353 0,367 Tidak Valid 

17 0,456 0,367 Valid 

18 0,448 0,367 Valid 

19 0,352 0,367 Tidak Valid 

20 0,631 0,367 Tidak Valid 

21 0,361 0,367 Valid 

22 0,375 0,367 Valid 

23 0,446 0,367 Valid 

24 0,393 0,367 Valid 

25 0,573 0,367 Valid 

26 0,455 0,367 Valid 

27 0,376 0,367 Valid 

28 0,392 0,367 Valid 
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29 0,358 0,367 Tidak Valid 

30 0,352 0,367 Tidak Valid 

Sumber: Hasil Output IBM SPSS V16 for windows 

 

3.10 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

Peneliti menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data 

hasil penelitian agar dapat diinterpretasikan sehingga laporan yang dihasilkan dapat 

dipahami. Penelitian ini menggunakan analisis data sebagai berikut: 

3.10.1 Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan disajikan dalam bentuk deskripsi data dari 

masing masing variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis data 

tersebut meliputi penyajian data terkecil dan terbesar, rentang data, mean, median, 

modus, tabel distribusi frekuensi, histogram dan tabel kecenderungan masing-masing 

variabel. 

a. Modus, Mean, Median 

1) Modus 

Menghitung modus dilakukan dengan sangat sederhana yaitu dengan cara 

mencari nilai yang paling sering muncul. Menghitung modus dapat dilakukan dengan 

rumus : 

𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝 [ 
𝑏1

𝑏1 + 𝑏2
 ] 

 

Keterangan : 

Mo = Modus 

b = Batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak 

p  = Panjang kelas interval 

b1 = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada kelas interval yang terbanyak)   

    dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya. 

b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi kelas interval sebelumnya 
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2) Mean 

Menghitung rata-rata hitung dengan cara menjumlahkan semua data yang ada, 

kemudian dibagi dengan banyaknya data. Rumus untuk menghitung mean adalah : 

𝑀𝑒 =  
 𝑓𝑖𝑥𝑖

 𝑓𝑖
 

Keterangan : 

Me = Mean 

 𝑓𝑖    = Jumlah data/sampel 

 𝑓𝑖𝑥𝑖   = Produk perkalian antara fi, pada tiap interval data dengan tanda kelas (xi) 

3) Median 

Median adalah nilai tengah dari suatu gugusan data yang telah disusun dari 

data terkecil sampai data terbesar atau sebaliknya dari data terbesar sampai data 

terkecil. Menghitung modus dapat dilakukan dengan rumus : 

 

𝑀𝑑 = 𝑏 + 𝑝 [ 

1
2 𝑛 − 𝐹

𝑓
] 

Keterangan : 

Md = Median 

b = Batas bawah, dimana median akan terletak 

n  = Banyak data/ banyak sampel 

p  = Panjang kelas interval 

F  = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f  = Frekuensi kelas median 
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b. Tabel Distribusi Frekuansi 

1) Menentukan Kelas Interval 

Jumlah kelas interval dapat dihitung dengan rumus Sturges, yaitu : 

K = 1 + 3,3 log n 

Keterangan : 

K = Jumlah kelas interval 

n = Jumlah data observasi 

 log = Logaritma 

2) Menghitung Rentang Data 

Menghitung rentang data digunakan rumus sebagai berikut :  

Rentang = Skor tertinggi – Skor terendah kemudian ditambah 1. 

3) Menentukan Panjang Kelas 

Menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai berikut: 

Panjang kelas = Rentang dibagi Jumlah kelas 

c. Grafik Batang 

Grafik batang dibuat berdasarkan data frekuensi dan kelas interval yang akan 

ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi.  

 

3.10.2  Uji Normalitas 

  Uji normalitas dimaksudkan untuk mengkaji sampel yang diselidiki 

terdistribusi secara normal atau tidak. Jika analisis menggunakan metode parametrik, 

maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang 

normal. Dalam penelitian ini data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunkan rumus Chi Kuadrat. Langkah-langkah pengujian normalitas data dengan 

Chi Kuadrat adalah sebagai berikut: 

1. Merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. 

2. Menentukan jumlah kelas interval. 

3. Menentukan panjang kelas intervalnya. 
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4. Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, yang sekaligus merupakan tabel 

penolong untuk menghitung harga Chi Kuadrat. 

5. Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh), dengan cara mengalikan persentase 

luas tiap bidang kurva normal dengan jumlah anggota sampel. 

6. Memasukkan harga-harga fh kedalam tabel kolom fh, sekaligus menghitung harga 

(fo- fh) dan 
( 𝑓𝑜− 𝑓ℎ  )2

𝑓ℎ
 serta menjumlahkannya. Harga 

( 𝑓𝑜− 𝑓ℎ  )2

𝑓ℎ
 merupakan harga 

chi kuadrat.  

7. Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel. Bila harga 

Chi Kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan Chi Kuadrat tabel (x
2
 hitung ≤ 

x
2
 tabel) maka distribusi data dinyatakan normal, begitu juga sebaliknya. 

 

3.10.3 Pengklasifikasian Data Berdasarkan Gaya Belajar  

 Riduwan (2013, hlm 60) menyatakan bahwa “Klasifikasi data merupakan 

usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada 

klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.” Pernyataan ini 

menegaskan bahwa dalam mengklasifikasikan data terdapat usaha peneliti dalam 

mengelompokkan dan memilah data-data berdasarkan apa yang telah peneliti 

tentukan. Dibawah ini merupakan langkah-langkah pengklasifikasian data berdasarkan 

gaya belajat, yaitu: 

1. Data yang diperoleh melalui angket gaya belajar tersebut dianalisis kemudian 

siswa dikelompokkan berdasarkan pemilihan terbanyak dari angket gaya belajar 

berdasarkan tipe gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar 

kinestetik sehingga peneliti dapat melihat dan memperoleh kecendurangan gaya 

belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. 

2. Data ditampilkan dan disajikan dalam bentuk tabel serta dikelompokkan 

berdasarkan hasil pengolahan nilai hasil belajar yang diperoleh siswa. 
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3.10.4 Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis adalah penjelasan yang bersifat sementara atau terkaan untuk 

tingkah laku, kejadian dan peristiwa yang sudah atau akan terjadi. Fred N. Kerlinger 

dalam Hamid Darmadi (2011, hlm 43) menyatakan bahwa “hipotesis sebagai 

pernyataan yang merupakan terkaan mengenai hubungan antara dua variabel atau 

lebih.” Pernyataan ini menegaskan bahwa hipotesis jawaban sementara atau terkaan 

terhadap vaiabel-variabel yang saling berhubungan. 

Adapun untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan Analysis Of Variance 

(ANOVA) dengan menggunakan One Way Anova. Syofian Siregar (2012, hlm 203) 

menyatakan bahwa One Way Anova adalah pengujian hipotesis komparatif untuk 

data berjenis interval/rasio dengan k sampel (lebih dari dua sampel) yang 

berkorelasi.” Tujuannya untuk menguji rata-rata/pengaruh perlakuan dari suatu 

percobaan yang menggunakan satu faktor, dimana satu faktor tersebut memiliki tiga 

atau lebih kelompok. 

Langkah-langkah perhitungan One Way Anova menurut Syofian Siregar 

(2012, hlm 203), yaitu: 

1. Membuat hipotesis dalam uraian kalimat  

Ho : tidak ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta 

sampel C 

Ha : ada perbedaan nilai rata-rata antara sampel A dan sampel B serta sampel C 

2. Membuat hipotesis model statistic 

3. Menentukan taraf signifikan  

4. Menentukan kaidah pengujian 

Jika: Fhitung ≤ Ftabel maka terima Ho 

Jika: Fhitung > Ftabel maka tolak Ho 

5. Menghitung Fhitung dan Ftabel 

Fhitung = 
S1

2

S1
2 

Tahapan menghitung nilai Fhitung 
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a. Membuat tabel penolong 

b. Mencari nilai kuadrat antarbaris 

JKB = [  
( x1  )2  

n1
 + 

( x2  )2  

n2
 + 

( x3  )2  

n3
 ] - 

( xr  )2  

N
 

      Dimana: 

      Xn = Total jawaban setiap kelompok (sampel) 

      Xr = Jumlah total jawaban dari setiap kelompok (sampel) 

       nn = Jumlah sampel setiap kelompok 

       N = total sampel 

c. Mencari nilai derajat kebebasan antargrup 

Rumus: 

Dka = A-1 

Di mana: A= Jumlah kelompok/sampel 

d. Menentukan nilai ragam antar grup 

Rumus: 

S1
2 =  

JKB

dkB
 

Dimana:  

S1
2   : ragam antar grup 

dkB : derajat kebebasan antar grup 

e. Menentukan nilai kuadrat dalam grup 

Rumus: 

JKD = [  (𝑋1 )2 +  (𝑋2)2 +  (𝑋3)2] – 
( 𝑋𝑟)

𝑁
 

f. Menentukan nilai derajat kebebasan dalam antar grup 

Rumus: 

dkD = N – A 

g. Menentukan nilai ragam dalam antar grup 

Rumus: 

S1
2 =  

JKD

dkD
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h. Menentukan nilai Fhitung 

Rumus: 

Fhitung = 
S1

2

S2
2 

Menentukan nilai Ftabel 

Ftabel = F(∝)(dkA,dkB) 

Nilai Ftabel dapat dicari di tabel F 

6. Membuat tabulasi ragam untuk Anova satu arah 

7. Membandingkan Ftabel dan Fhitung 

Tujuan membanding Ftabel dan Fhitung adalah untuk mengatahui, apakah Ho ditolak 

atau diterima berdasarkan kaidah pengujian. 

8. Membuat keputusan 

 

3.10.5 Hipotesis Statistik 

Peneliti mengajukan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar visual, 

gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual-auditorial dan gaya 

belajar visual-kinestetik 

Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar visual, gaya 

belajar auditorial, gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual-auditorial dan gaya 

belajar visual-kinestetik 

 


