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III.   METODE PENELITIAN 

 

 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII MTS 

Darussalam Natar Lampung Selatan, semester genap tahun pelajaran 

2010/2011. Jumlah siswa di kelas VII sebanyak 40 orang dan kelas VIII 

sebanyak 38 orang siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

28 orang siswa kelas VII dan 28 orang siswa kelas VIII. 

 

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer  yang berupa 

hasil kuesioner yang terdiri dari 2 kelompok pertanyaan yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa dan faktor penyebab kecemasan 

siswa pada bidang studi Matematika. Sedangkan data hasil belajar siswa 

diambil dari nilai tes Matematika semester genap tahun pelajaran 2010/2011. 

Tes yang diberikan pada kelas VII dibuat pada materi Garis dan Sudut, 

kompetensi dasar Memahami sifat-sifat sudut yang terbentuk jika dua garis 

berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain, sedangkan 

tes yang diberikan pada kelas VIII berkaitan dengan materi bangun datar dan 

bangun ruang, kompetensi dasar Menghitung luas permukaan  dan volume 

kubus,balok,prisma dan limas. 
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C. Teknik Penelitian 

Untuk peubah bebas diperlukan data mengenai tingkat kecemasan dan 

tingkat kelas siswa, sedangkan untuk peubah terikat diperlukan data tentang 

hasil belajar. Data peubah bebas adalah data yang diperoleh langsung dari 

responden dengan kuesioner yang diberikan. Data tentang hasil belajar 

diperoleh dari guru bidang studi Matematika berupa nilai tes Matematika 

siswa pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011.   

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner  

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kecemasan siswa dan 

faktor apa saja yang menjadi penyebabnya. Kuesioner yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kecemasan siswa pada penelitian ini diadaptasi dari Math 

Anxiaty questionnaire (MAQ) yang dirumuskan oleh Wigfield tahun 1988. 

Untuk keperluan validitas dan reabilitas angket dikonsultasikan pada guru 

bidang studi matematika, dosen pembimbing,dan ahli psikologi. 

Kuesioner  yang digunakan untuk menngetahui tingkat kecemasan siswa 

disusun berdasarkan skala likert dengan 5 pilihan jawaban: 

STS = sangat tidak setuju 

TS  = tidak setuju 

KS = kurang setuju 

S = setuju 

SS = sangat setuju. 

selanjutnya siswa diminta untuk memilih sesuai dengan kondisi dirinya.  
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Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kuesioner,hasil uji coba kuesioner 

tersebut dianalisis dengan rumus Cronbach Alpha, 

 

keterangan:  

r11   : tingkat reliabilitas 

k     : banyaknya item 

  : jumlah varians tiap-tiap item 

      : varians total 

Dimana : 

 

keterangan:  

  : varians total 

N   : banyaknya data 

   : data ke-i 

    : rataan data 

(Arikunto, 2008:75) 

Interpretasi reliabilitas bisa juga menggunakan pertimbangan gambar 

dibawah ini,
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Dalam membandingkan koefisien reliabilitas, interpretasi tidak lepas dari 

besarnya varians skor (st
2). Dari sini kemudian dapat dihitung suatu statistik 

yang disebut eror standar dalam pengukuran (se). Eror standar dalam 

pengukuran merupakan ukuran validitas eror yang terjadi dalam pengukuran, 

yaitu 

se = sx √1 - rxx 

sx = deviasi standar skor tes 

rxx = koefisien reliabilitas tes 

Besar keclnya se merupakan indicator keterpercayaan pengukuran yang 

komparabel. Semakin kecil se berarti pengukuran tersebut semakin 

terpercaya dikarenakan varians erornya semakin kecil. (Azwar, 2007:189) 

Untuk mengestimasi skor yang sebenarnya digunakan semacam interval 

kepercayaan skor murni sebagai berikut, 

X – zcse ≤ T ≤ X+zcse 

X = skor yang diperoleh pada tes 

zc = nilai kritis deviasi standar normal pada taraf kepercayaanyang 

dikehendaki 

se = eror standar dalam pengukuran pada kelompok dimana subjek berada 

(Azwar, 2007:189)   

Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan memiliki nilai reliabilitas 

sebesar 0,798, hal ini berarti kuesioner yang digunakn memiliki reliabilitas 

yang tinggi/baik.  



 

 

19 

 

Kuesioner yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab kecemasan 

siswa disusun dalam bentuk daftar dan siswa dapat mengisinya dengan cara 

memberi cek list pada poin yang menjadi penyebab kecemasannnya. 

Untuk menguji validitas kuosioner digunakan uji validitas isi. Kuesioner akan 

valid apabila isinya sesuai dengan peubah yang hendak diukur. Hasil dari 

kuesioner ini memberikan gambaran tentang faktor apa saja yang dapat 

menyebabkan siswa merasa cemas pada bidang studi Matematika. Pada 

penelitian ini kuesioner yang diberikan memiliki reliabilitas yang cukup 

tinggi yaitu 0,626. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis yang diberikan, akan dilakukan analisis korelasi dan 

uji kesamaan dua rata-rata. Sebagai prasyaratnya akan dilakukan uji 

normalitas,uji linieritas dan uji homogenitas sebagai berikut: 

a. untuk menguji kenormalan data maka digunakan uji kenormalan data  

dengan rumus Chi-kuadrat 

Langkah-langkah dalam uji normalitas data: 

●  Merumuskan hipotesis 

H0 = sample yang diambil dari populasi berdistribusi normal 

H1 = sample yang diambil dari populasi tidak berdistribusi normal 

●  Menentukan batas-batas kelas interval 

●  Menghitung angka standar atau Z-score batas nyata kelas interval 

●  Menentukan batas daerah dengan menggunakan table “luas daerah 

dibawah lengkung normal standar dari 0 ke z” 
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●  Mencari luas daerah untuk tiap-tiap kelas interval 

●  Menghitung frekuensi yang diharapkan (fh) 

●  Mencatat frekuensi yang diobservasi (f0) yaitu frekuensi pada setiap kelas 

interval tersebut. 

●  Menguji normalitas data dengan rumus Chi-kuadrat  

Kriteria uji : Tolak H0 bila 22
tabhit    dan terima H0 untuk yang lain. 

Setelah dilakukan uji normalitas data, jika yang terjadi adalah menerima H0 

maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas dengan uji Barlett. Namun, jika 

yang terjadi menolak H0 maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

varians satu arah nonparametric yaitu analisis varians ranking satu arah 

Kruskal Wallis (H tes). 

b. Uji Homogenitas sample 

Menguji homogenitas sampel sama halnya dengan menguji kesamaan dua 

varians, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

●  Merumuskan hipotesis 

H0 :  σ1
2 = σ2

2 

H1 :  σ1
2 ≠ σ2

2 

α = 0,05 

●  Menentukan nilai varians dari kedua sample 

●  Menguji hipotesis dengan statistik, 

F = S1
2 / S2

2  

Kriteria pengujian adalah : terima hipotesis H0 jika, 

F(1-α)(n1-1) < F < F½α (n1-1,n2-1) 

(Sudjana, 2001:249) 
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c. untuk memperoleh koefisien regresi linear antara X1(tingkat kecemasan 

siswa)  dan Y (hasil belajar siswa) digunakan metode kuadrat terkecil dengan 

rumus :  

0 1Y 1X  
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2

1

11
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XXn

YXYXn
  

(Sudjana, 2001:315) 

Kemudian nilai θ1 dan θ2 dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier 

sederhana yaitu: 110 XY    

d. untuk mencari nilai koefisien korelasi,dapat digunakan rumus: 

 

 

e. untuk menguji apakah terdapat hubungan antara tingkat kecemasan siswa 

(X1) dan hasil belajar siswa (Y) dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : θ1 = 0 

H1 : θ1 ≠ 0 

Keterangan: θ1 adalah koefisien X1 dalam hubungannya dengan Y. 

selanjutnya,untuk taraf nyata = α, maka hipotesis kita terima jika –t(1-½α) < t < 

t(1-½α),  di mana distribusi t yang digunakan mempunyai dk=(n-2), dan dalam 

hal lainnya H0 ditolak. Persamaan uji: 

 

(Sudjana,2001:380) 
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f. untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat kecemasan siswa 

berdasarkan tingkat kelas dapat menggunakan uji dua pihak (T-tes) 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis kerja 

Bahwa ada perbedaan rata-rata tingkat kecemasan siswa pada setiap 

tingkat kelas. 

2. Hipotesis Statistik 

H0 : μ1 = μ2  

H1 : μ1 ≠ μ2 

Rumus t yang digunakan adalah 

t = 
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(Sudjana,2001:239) 

Kriteria pengujian adalah: terima H0 jika –t(1-½α) < t < t(1-½α), dimana t(1-½α) 

didapat dari daftar distribusi t dengan dk = (n1 + n2 - 2) dan peluang (1 – ½ α), 

Untuk harga-harga t lainnya H0 ditolak. (Sudjana, 2001:239-240) 

 

 

 

 

 


