
 
 
 
 

 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 

A. Metode Penelitian  

 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

korelasional. Menurut Sumadi Suryabrata (2003:82) metode penelitian 

korelasional adalah penelitian yang menghubungkan satu variabel dengan variabel 

lainnya. Metode ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara 

satu variabel dengan variabel lain dan apabila ada hubungan, berapa eratnya 

hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan tersebut.  

 
Dengan menggunakan metode korelasional, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan adanya hubungan antara gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik 

dengan prestasi belajar geografi siswa kelas XII IPS SMA Mutiara Natar 

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2010/2011.  

 
 
B. Populasi dan Sampel  

 
1.  Populasi  

 
Menurut Sugiyono (2005:55) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 



Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2006:130), pengertian populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian.  

 
Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XII Jurusan IPS di SMA Mutiara Natar Tahun 

Pelajaran 2010/2011 yang terdiri dari 2 kelas dan keseluruhannya berjumlah 75 

siswa.  

 
Tabel 2. Jumlah Populasi Penelitian Siswa Kelas XII IPS SMA Mutiara Natar 
             Tahun Pelajaran2010/2011 
 
No. Kelas Jumlah 

1 XII IPS 1 39 
2 XII IPS 2 36 

Jumlah 75 
Sumber: Dokumentasi Guru Mata Pelajaran Geografi Kelas XII IPS SMA Mutiara 
              Natar Tahun Pelajaran 2010/2011 
 
 
 
2. Sampel  

 
Menurut Sugiyono (2005:56) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut.Untuk menentukan jumlah sampel yang akan 

diambil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus T.Yamane sebagai 

berikut: 

� = 	
�

�	(�)� + 1
 

 
Dimana:  n   = Jumlah sampel  
  N  = Jumlah populasi  
  d2 = Presisi yang ditetapkan  
                        (Sugiyono, 2005:65) 
 
 
 
 



Dengan populasi 75 siswa dan presisi yang ditetapkan atau tingkat signifikansi 

0,05 maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah:  

 

� = 	
75

75	(0,05)� + 1
 

 

� = 	
75

1,1875
 

 
� = 	63,15	 

 
� = 	63	(dibulatkan) 

 

Jadi banyaknya  sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 63 

siswa. Penentuan sampel dilakukan secara Proporsional Random Sampling. 

Teknik proporsional digunakan untuk menentukan sampel pada tiap-tiap kelas. 

Hal ini dilakukan dengan cara berikut:  

 
        Jumlah siswa tiap kelas  
Jumlah sampel setiap kelas  =                                          x  Jumlah Sampel  
           Jumlah populasi 
 

Tabel 3. Perhitungan Proporsional Sampel Penelitian Setiap Kelas  
 
No. Kelas Jumlah  Sampel  

1. XII IPS 1 n = 39/75 x 63 33 

2.  XII IPS 2 n = 36/75 x 63 30 

Jumlah  63 

Sumber: Hasil Perhitungan Sampel Penelitian Tahun 2011 

 
Berdasarkan tabel tersebut maka jumlah sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 63 siswa. Sedangkan cara memilih responden dilakukan 

dengan teknik random yaitu dengan cara undian. Nama siswa dituliskan pada 



kertas kecil dan digulung. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kaleng guna 

dilakukan pengundian. Kaleng dikocok dan kertas undian dikeluarkan satu per 

satu seperti dalam arisan. Nama yang tertera pada kertas yang terambil akan 

dicatat dan dijadikan sampel penelitian. Nama yang sudah keluar tersebut tidak 

dimasukkan kembali ke dalam kaleng melainkan diganti dengan kertas lain yang 

kosong. Dengan cara yang sama dilakukan pengundian lagi untuk mendapatkan 

nama lain sampai sampelnya terpenuhi dengan jumlah 63 siswa.  

 
 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

 
1. Variabel Penelitian  

 
Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan 

penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian ini sebagai faktor-faktor 

yang berperanan dalam peristiwa atau gejala-gejala yang akan diteliti (Sumadi 

Suryabrata, 2003:72).  

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam 

penelitian ini variabel bebasnya adalah gaya belajar visual (X1), gaya 

belajar auditorial (X2) dan gaya belajar kinestetik (X3).   

2. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mata pelajaran 

Geografi siswa kelas XII IPS SMA Mutiara Natar (Y).  



2. Definisi Operasional Variabel  

 
Menurut Masri Singarimbun (2006:46) definisi operasional dapat diartikan 

sebagai unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu 

variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk 

pelaksana bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian. Adapun definisi 

operasional variabel dalam penelitian ini adalah :  

 
2.1 Gaya Belajar Visual 

 
Gaya belajar visual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap atau cara 

seseorang dalam berusaha menerima informasi/pelajaran dengan cara visualitas 

yaitu kebutuhan melihat segala sesuatu informasi secara visual.  

 
Variabel gaya belajar visual diukur melalui beberapa indikator, yaitu sebagai 

berikut:  

13. Rapi dan teratur 
14. Teliti 
15. Biasanya tidak mudah terganggu dengan keributan 
16. Mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar 
17. Lebih suka membaca daripada dibacakan 
18. Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi 
19. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, dan seringkali 

meminta bantuan orang lain untuk mengulanginya  
20. Pembaca cepat dan tekun 
21. Lebih suka demonstrasi daripada berpidato  
22. Mengingat dengan asosiasi visual  
23. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat 
24. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai 

memilih kata-kata 
(Bobbi Deporter dan Mike Hernacki, 1999:117) 

 
 
 



Jumlah pernyataan mengenai gaya belajar visual ini sebanyak 13 soal. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Setiap jawaban dihubungkan 

dengan bentuk pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata sangat sering, 

sering, jarang, sangat jarang dan tidak pernah. Adapun pemberian skor untuk 

masing-masing jenis pernyataan adalah sebagai berikut:  Sangat  sering (5), Sering 

(4),  Jarang (3), Sangat jarang (2), dan Tidak pernah (1).  

 
Karena gaya belajar merupakan suatu sikap, maka gaya belajar visual ini dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

- Skor gaya belajar visual sangat tinggi  

- Skor gaya belajar visual tinggi  

- Skor gaya belajar visual sedang  

- Skor gaya belajar visual rendah  

- Skor gaya belajar visual sangat rendah  

 

2.2. Gaya Belajar Auditorial  

 
Gaya belajar auditorial  yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap atau cara 

seseorang dalam berusaha menerima informasi/pelajaran yang berhubungan 

dengan pendengaran. Karakteristik gaya belajar ini menempatkan pendengaran 

sebagai alat utama dalam menyerap informasi.  

 
Variabel gaya belajar auditorial diukur melalui beberapa indikator, yaitu sebagai 

berikut:  

 

 



10. Mudah terganggu oleh keributan 
11. Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca 
12. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan  
13. Berbicara dengan irama terpola  
14. Merasa kesulitan dalam menulis, tetapi hebat dalam bercerita  
15. Biasanya pembicara yang fasih  
16. Belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan 

daripada apa yang dilihat 
17. Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar 
18. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan 

visualisasi 
(Bobbi Deporter dan Mike Hernacki, 1999:118) 

 
 
Jumlah pernyataan mengenai gaya belajar auditorial ini sebanyak 13 soal. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Setiap jawaban dihubungkan 

dengan bentuk pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata sangat sering, 

sering, jarang, sangat jarang dan tidak pernah. Adapun pemberian skor untuk 

masing-masing jenis pernyataan adalah sebagai berikut:  Sangat  sering (5), Sering 

(4),  Jarang (3), Sangat jarang (2), dan Tidak pernah (1).  

 
Karena gaya belajar merupakan suatu sikap, maka gaya belajar auditorial ini dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  

- Skor gaya belajar auditorial sangat tinggi  

- Skor gaya belajar auditorial tinggi  

- Skor gaya belajar auditorial sedang  

- Skor gaya belajar auditorial rendah  

- Skor gaya belajar auditorial sangat rendah  

 
 
 
 
 
 



2.3 Gaya Belajar Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap atau cara 

seseorang dalam berusaha menerima informasi/pelajaran yang memiliki 

kecenderungan untuk terlibat secara fisik dalam kegiatan pembelajaran yaitu 

bergerak, bekerja atau menyentuh. 

 
Variabel gaya belajar kinestetik diukur melalui beberapa indikator, yaitu sebagai 

berikut: 

13. Berbicara dengan perlahan 
14. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif 
15. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 
16. Belajar melalui manipulasi dan praktik 
17. Lebih memilih untuk menunjukkan daripada menjelaskan sesuatu 
18. Menghapal dengan cara berjalan dan melihat 
19. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca 
20. Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama  
21. Tidak mudah terganggu dengan situasi keributan 
22. Kemungkinan tulisannya jelek  
23. Ingin melakukan segala sesuatu dalam satu waktu 
24. Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot, mereka mencerminkan 

aksi dengan gerakan tubuh saat membaca  
(Bobbi Deporter dan Mike Hernacki, 1999:119-120) 

 
 
Jumlah pernyataan mengenai gaya belajar kinestetik ini sebanyak 13 soal. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Setiap jawaban dihubungkan 

dengan bentuk pernyataan yang diungkapkan dengan kata-kata sangat sering, 

sering, jarang, sangat jarang dan tidak pernah. Adapun pemberian skor untuk 

masing-masing jenis pernyataan adalah sebagai berikut:  Sangat  sering (5), Sering 

(4),  Jarang (3), Sangat jarang (2), dan Tidak pernah (1).  

 
Karena gaya belajar merupakan suatu sikap, maka gaya belajar kinestetik ini dapat 

dikategorikan sebagai berikut:  



- Skor gaya belajar kinestetik sangat tinggi  

- Skor gaya belajar kinestetik tinggi  

- Skor gaya belajar kinestetik sedang  

- Skor gaya belajar kinestetik rendah  

- Skor gaya belajar kinestetik sangat rendah  

 
 
Sedangkan untuk mengetahui tipe gaya belajar mana yang dominan, digunakan 

angket  yang dapat mengukur ketiga gaya belajar tersebut. Dengan demikian dari 

setiap jawaban responden dapat diperoleh jumlah skor untuk setiap kelompok 

butir tipe gaya belajar. Gaya belajar siswa akan diketahui dari jumlah skor total 

tertinggi yang diperoleh, dengan kategori sebagai berikut:  

1. Dikategorikan sebagai gaya belajar visual, jika jumlah skor total pernyataan 

gaya belajar visual lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah skor total 

pernyataan gaya belajar auditorial dan kinestetik. 

2. Dikategorikan sebagai gaya belajar auditorial, jika jumlah skor total 

pernyataan gaya belajar auditorial lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

jumlah skor total  pernyataan gaya belajar visual dan kinestetik. 

3. Dikategorikan sebagai gaya belajar kinestetik, jika jumlah skor total  

pernyataan gaya belajar kinestetik lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

jumlah skor total  pernyataan gaya belajar visual dan auditorial. 

 
 
 
 
 
 
 

 



d. Prestasi Belajar  

 
Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai yang diperoleh 

responden setelah mengisi soal tes yang diberikan oleh peneliti. Soal yang 

diberikan oleh peneliti merupakan bentuk soal pilihan ganda dengan jumlah 40 

soal. Soal tersebut sudah di uji coba terlebih dahulu kepada 10 siswa di luar 

sampel. Adapun langkah-langkah untuk mengolah prestasi belajar adalah sebagai 

berikut:  

1. Menghitung jumlah skor benar yang diperoleh siswa dari 40 soal yang 

diteskan. Sehingga diketahui nilai tertinggi dan nilai terendah yang 

diperoleh siswa.  

2. Menentukan angka terendah yang menyatakan keberhasilan belajar atau 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu:  

< 62 = Tidak tuntas 

≥ 62 = Tuntas  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik angket, teknik tes dan teknik dokumentasi.  

 
1. Teknik Angket 

 
Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

ingin diketahui (Suharsimi Arikunto, 2006:151).  



Dalam penelitian ini teknik angket digunakan untuk memperoleh data langsung 

dari responden/data primer yang berupa data gaya belajar yang dimiliki siswa 

antara lain gaya belajar tipe visual, auditorial dan kinestetik.  

 
Angket ini dibuat oleh peneliti dengan jumlah 45 soal mengenai gaya belajar 

visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik. Masing-masing gaya 

belajar terdiri dari 15 pertanyaan, sehingga jumlah total  soal  adalah 45 soal.  

 
Setelah peneliti ujicobakan pada tanggal 10 Februari 2011 pada 10 siswa yang 

bukan termasuk sampel. Secara teknisnya pelaksanaan ujicoba angket ini 

dilakukan selama 1 hari dan pelaksanaannya berada di Kelas XII IPS SMA 

Mutiara Natar Lampung Selatan. Angket diberikan secara perorangan oleh 

peneliti agar dapat diamati langsung dan diisi oleh responden, angket tersebut 

tidak dibawa pulang oleh responden dan responden langsung dapat mengisi 

angket di kelas tersebut, dan juga dalam menjawab angket tersebut langsung dapat 

diisi dengan memberi tanda checklist (√) pada jawaban yang dipilih responden.  

Pada awalnya kuesioner terdiri dari 45 soal yang terdiri dari 15 soal untuk variabel 

gaya belajar visual, 15 soal gaya belajar auditorial dan 15 soal gaya belajar 

kinestetik. Namun setelah dilakukan ujicoba dan dilakukan perhitungan uji 

validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) Versi 16.0 ternyata ada beberapa soal yang tidak valid dengan 

perincian sebagai berikut: 

1. Untuk gaya belajar visual, dari 15 soal yang diujicobakan semuanya valid 

dan reliabel. Tetapi agar jumlah soal setiap variabel sama/seimbang, maka 

untuk soal nomor 8 dan 11 dibuang. Dipilihnya kedua soal tersebut untuk 



dibuang dengan pertimbangan bahwa secara perhitungan memang valid 

tetapi r hitungnya hampir mendekati tidak valid. Sehingga jumlah soal 

yang valid dan akan digunakan sebagai penelitian adalah 13 soal.  

2. Untuk gaya belajar auditorial, dari 15 soal yang diujicobakan terdapat 1 

soal yang tidak valid yaitu soal nomor 4. Tetapi agar jumlah soal setiap 

variabel sama/seimbang maka untuk soal nomor 6 dibuang. Dipilihnya 

soal nomor 6 tersebut untuk dibuang dengan pertimbangan bahwa secara 

perhitungan memang valid tetapi rhitungnya hampir mendekati tidak 

valid. Sehingga jumlah soal yang valid dan akan digunakan sebagai 

penelitian adalah 13 soal.  

3. Untuk gaya belajar kinestetik, dari 15 soal yang diujicobakan terdapat 2 

soal yang tidak valid yaitu soal nomor 1 dan 13. Kedua soal yang tidak 

valid tersebut di buang, artinya tidak diguanakan sebagai penelitian. Jadi 

jumlah soal yang valid dan akan digunakan sebagai penelitian adalah 13 

soal. 

 

2. Teknik Tes  

 
Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 

menukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok (Suharsimi Arikunto, 2006:150). Ditinjau dari 

sasaran atau objek yang akan dievaluasi, tes yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tes prestasi (achievement test) yaitu tes yang digunakan untuk mengukur 

pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu.  

 



Tes prestasi ini dibuat oleh peneliti dengan jumlah 50 soal dengan pokok materi 

tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pembuatan Peta dan Industri dan terdiri dari 5 

alternatif jawaban. Soal-soal tersebut juga diujicobakan pada 10 siswa yang sama 

pada waktu melakukan ujicoba angket. Tes diberikan secara perorangan oleh 

peneliti dan dijawab oleh responden, tes tersebut tidak dibawa pulang oleh 

responden dan responden langsung dapat menjawab di kelas tersebut. Dalam 

menjawab tes tersebut, responden diminta untuk memberi tanda silang (X) pada 

jawaban yang dipilih responden.  

 
Pada awalnya tes prestasi terdiri dari 50 soal. Namun setelah dilakukan ujicoba 

dan dilakukan perhitungan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 16.0, ternyata ada 10 soal 

yang tidak valid. Soal yang tidak valid tersebut adalah nomor 5, 12, 19, 20, 22, 23, 

27, 36, 37, dan 43. Soal-soal yang tidak valid tersebut dibuang, artinya tidak akan 

digunakan dalam penelitian. Sehingga jumlah soal yang valid dan akan digunakan 

sebagai penelitian adalah sebanyak 40 soal.  

 

3. Teknik Dokumentasi  

 
Teknik dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengutip 

sumber catatan yang telah ada. Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, 

peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 2006:231). 
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Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang  sejarah berdirinya dan keadaan SMA Mutiara Natar, jumlah guru, jumlah 

siswa serta data lain yang mendukung penelitian ini.  

 
 
E. Uji Persyaratan Instrumen 

 
1. Angket 

1.1 Uji Validitas Angket  

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:168).  

 
Uji validitas angket dilakukan pada 10 responden yang termasuk dalam populasi 

tetapi di luar sampel. Untuk mengukur tingkat validitas angket dalam penelitian 

ini digunakan rumus korelasi Pearson Product Moment yang menyatakan 

hubungan skor masing-masing pertanyaan dengan skor total. Adapun rumus 

korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
Keterangan : 
 
rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  
X   = Skor tiap item soal  
Y  = Skor total  
n  = Jumlah sampel yang akan diteliti  
(Suharsimi Arikunto, 2006:170). 



Dalam penelitian ini penghitungan uji validitas angket dibantu dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 

16.0, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

- Masuk program SPSS  
- Klik variabel view pada SPSS data editor 
- Pada kolom name ketik item 1 sampai item 15 (jumlah soal dalam angket), 

kemudian terakhir ketikkan skortot (skor total didapat dari penjumlahan 
item 1 sampai 15) 

- Pada kolom Desimals angka ganti menjadi 0 untuk seluruh item  
- Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default) 
- Buka data view pada SPSS editor  
- Ketikkan data sesuai dengan variabelnya, untuk skortot ketikkan skor 

totalnya 
- Klik Analyze – Correlate – Bivariate 
- Klik semua variabel dan masukkan ke kotak variabels 
- Klik OK. 

(Duwi Priyatno, 2008:19)  
 

 
Dari hasil perhitungan validitas instrumen bahwa dari 45 soal secara keseluruhan 

terdapat 6 soal yang tidak valid dengan perincian pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Angket Penelitian Tahun 2011 

No Soal Untuk 
Variabel 

Jumlah 
Soal 

Sebelum 
Uji 

No. Item 
yang 

TidakValid 

Jumlah Soal 
Tidak Valid 

Jumlah 
Soal valid 

1. Gaya Belajar 
Visual 

15 8,11 2 13 

2. Gaya Belajar 
Auditorial 

15 19,21 2 13 

3. Gaya Belajar 
Kinestetik 

15 31, 43 2 13 

 
Jumlah 

 
39 

Sumber : Hasil Perhitungan Uji Coba Angket Tahun 2011 

 
 



Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 45 soal yang diuji cobakan, 

hasilnya masing-masing variabel memiliki 2 soal yang tidak valid. Sehingga total 

soal yang tidak valid sebanyak 6 soal. Untuk mengetahui apakah angket yang 

digunakan valid atau tidak, maka rhitung yang telah diperoleh dikonsultasikan 

dengan rtabel Product Moment dengan taraf signifikan 5%. Apabila rhitung ≥ rtabel 

maka instrumen dikatakan valid dan apabila rhitung < rtabel maka instrumen tersebut 

dikatakan tidak valid. Dengan demikian item angket yang dinyatakan valid secara 

keseluruhan ada 39 item. Item-item yang valid tersebut akan digunakan sebagai 

instrumen dalam penelitian, sedangkan item yang tidak valid akan dibuang dan 

tidak akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Untuk mengetahui 

lebih lengkap mengenai hasil dari uji validitas angket dapat dilihat pada Lampiran 

3.  

 
 
1.2 Uji Reliabilitas Angket  

 
Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya yaitu yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

Apabila datanya memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berulang kali 

pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas menunjuk pada tingkat ketrandalan 

sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi 

Arikunto, 2006:178).  

 



Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas angket adalah dengan rumus 

Alpha Cronbach sebagai berikut: 

 
 

 

Keterangan :  

r11 = Reliabilitas yang dicari 
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  
b

2 = Jumlah varians skor tiap-tiap item  
t

2 = Varians total 
(Suharsimi Arikunto, 2006:196) 
 

Dalam penelitian ini penghitungan uji reliabilitas angket dibantu dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 16.0 

, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

- Masuk program SPSS  
- Menginput data item 1-15 
- Klik Analyze – Scale – Reliability Analysis  
- Klik item yang valid/tidak gugur dan masukkan ke kotak items. Jika item-

item sudah berada di kotak items maka klik item yang tidak valid dan 
keluarkan dengan klik simbol arah.  

- Klik Statistics, pada Descriptives for, klik Scale if Item Deleted 
- Klik Continue 
- Klik OK  

(Duwi Priyatno, 2008:26) 
 

Kriteria pengujiannya apabila rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikan 0,05% berarti 

angket memenuhi syarat, dapat digunakan sebagai angket. Sebaliknya apabila 

rhitung < rtabel berarti angket tidak reliabel, tidak dapat digunakan sebagai angket.  

 
Dalam penghitungan uji reliabilitas ini untuk butir soal nomor 8 dan 11 tentang 

gaya belajar visual, nomor 19 dan 21 auditorial, dan soal nomor 31, 43 tentang 

gaya belajar kinestetik yang tidak valid, maka tidak dimasukkan atau tidak 



dihitung lagi dalam perhitungan reliabilitas instrumen. Untuk lebih jelasnya 

mengenai hasil uji reliabilitas angket dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas Angket Penelitian Tahun 2011  

No Soal Untuk Variabel  Harga r11 Harga rtabel (N=10) Ket. 
1. Gaya Belajar Visual 0,962 0,632 reliabel 
2. Gaya Belajar Auditorial 0,968 0,632 reliabel 
3. Gaya Belajar Kinestetik 0,946 0,632 reliabel 

Sumber : Hasil Perhitungan Uji Coba Angket Tahun 2011 

 
Berdasarkan hasil uji instrumen yang ditunjukkan pada Tabel 5 dapat diketahui 

bahwa rhitung lebih besar dari rtabel artinya instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel. Dengan demikian instrumen yang digunakan 

sudah cukup dipercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai hasil dari uji reliabilitas 

angket dapat dilihat pada Lampiran 4.  

 
 
2. Tes  

2.1 Validitas Tes  

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah (Suharsimi Arikunto, 2006:168).  

 
Uji validitas tes dilakukan pada 10 responden yang termasuk dalam populasi 

tetapi di luar sampel. Untuk mengukur tingkat validitas angket dalam penelitian 

ini diukur dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment yang 
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menyatakan hubungan skor masing-masing pertanyaan dengan skor total. Adapun 

rumus korelasi Pearson Product Moment sebagai berikut: 

 
 

 
 
Keterangan: 
 
rxy  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  
X   = Skor tiap item soal  
Y  = Skor total  
n  = Jumlah sampel yang akan diteliti  
(Suharsimi Arikunto, 2006:170).  

 
Dalam penelitian ini penghitungan uji validitas tes dibantu dengan menggunakan 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 16.0, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

- Masuk program SPSS  
- Klik variabel view pada SPSS data editor 
- Pada kolom name ketik item 1 sampai item 15 (jumlah soal dalam angket), 

kemudian terakhir ketikkan skortot (skor total didapat dari penjumlahan 
item 1 sampai 15) 

- Pada kolom Desimals angka ganti menjadi 0 untuk seluruh item  
- Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default) 
- Buka data view pada SPSS editor  
- Ketikkan data sesuai dengan variabelnya, untuk skortot ketikkan skor 

totalnya 
- Klik Analyze – Correlate – Bivariate 
- Klik semua variabel dan masukkan ke kotak variabels 
- Klik OK. 

(Duwi Priyatno, 2008:19)  
 

 
Adapun kriteria ujinya yaitu apabila rhitung ≥ rtabel maka item soal tes tersebut valid 

dan sebaliknya apabila rhitung < rtabel maka item soal tes tersebut tidak valid. Dari 

hasil perhitungan validitas instrumen tes bahwa dari 50 soal secara keseluruhan 

terdapat 10 item yang tidak valid dengan perincian pada tabel berikut ini: 



Tabel 6. Hasil Uji Validitas Tes Penelitian Tahun 2011 

Soal Untuk 
Variabel 

Jumlah Soal 
Sebelum Uji 

No. Item yang 
TidakValid 

Jumlah Soal 
Tidak Valid 

Jumlah 
Soal valid 

Prestasi 
Belajar 

50 5, 12, 19, 20, 
22, 23, 27, 36, 
37, 43 

10 40 

Sumber : Hasil Penelitian Data Uji Coba Tes Tahun 2011 

Untuk mengetahui apakah tes yang digunakan valid atau tidak, maka rhitung yang 

telah diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel product moment dengan taraf 

signifikan 5%. Apabila rhitung ≥ rtabel maka instrumen dikatakan valid dan apabila 

rhitung < rtabel maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid. Dengan demikian item 

angket yang dinyatakan valid secara keseluruhan ada 40 item. Item-item yang 

valid tersebut akan digunakan sebagai instrumen dalam penelitian, sedangkan 

item yang tidak valid akan dibuang dan tidak akan digunakan sebagai instrumen 

dalam penelitian. Untuk melihat hasil perhitungan uji validitas tes tiap item soal 

dapat dilihat pada Lampiran 6.  

 
 
2.2 Reliabilitas Tes  

 
Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas tes adalah dengan rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

 
 
 
        
Keterangan :  
r11 = Reliabilitas yang dicari 
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  
b

2 = Jumlah varians skor tiap-tiap item  
t

2 = Varians total 
(Suharsimi Arikunto, 2006:196) 
 
 



Dalam penelitian ini penghitungan uji reliabilitas tes dibantu dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 

16.0, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

- Masuk program SPSS  
- Menginput data item 1-15 
- Klik Analyze – Scale – Reliability Analysis  
- Klik item yang valid/tidak gugur dan masukkan ke kotak items. Jika item-

item sudah berada di kotak items maka klik item yang tidak valid dan 
keluarkan dengan klik simbol arah.  

- Klik Statistics, pada Descriptives for, klik Scale if Item Deleted 
- Klik Continue 
- Klik OK  

(Duwi Priyatno, 2008:26) 
 
 
Keputusan diambil dengan membandingkan rhitung dengan rtabel.  Jika rhitung ≥ rtabel 

berarti item soal tes tersebut reliabel dan jika rhitung < rtabel berarti item soal tes 

tersebut tidak reliabel.  

Dalam uji reliabilitas tes, untuk butir soal yang tidak valid yaitu nomor 5, 12, 19, 

20, 22, 23, 27, 36, 37, dan 43, maka tidak dimasukkan atau tidak dihitung lagi 

dalam perhitungan reliabilitas instrumen tes. Hasil uji reliabilitas tes dapat dilihat 

pada tabel berikut ini.  

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Tes Penelitian Tahun 2011 

Soal Untuk Variabel  Harga r11 Harga rtabel (N=10) Keterangan 
Prestasi belajar (Y) 
 
 

0,983 0,632 reliabel 

Sumber : Hasil Penelitian Data Uji Coba Tes Tahun 2011 

Hal ini berarti rhitung lebih besar dari rtabel artinya instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dinyatakan reliabel. Dengan demikian instrumen tes yang akan 

digunakan sudah cukup dipercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian 



yang akan dilakukan. Untuk melihat hasil perhitungan uji reliabilitas tes tiap  soal 

dengan lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.  

 
2.3 Tingkat Kesulitan Tes (Difficulty Index Test) 

 
Tingkat kesulitan tes adalah kemampuan tes tersebut dalam menjaring banyaknya 

subyek peserta tes yang dapat mengerjakan soal dengan betul. Rumus yang 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan tes adalah sebagai berikut:  

 
          B             
P =     
          JS 
 
Keterangan :   
P  : Indeks kesukaran   
B : Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul  
JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes  
(Suharsimi Arikunto, 2003:208) 
 
 
Untuk menentukan apakah soal tersebut baik atau tidak baik akan digunakan 

kriteria indeks kesukaran besarnya 0,00 sampai 1,00 dengan klasifikasi sebagai 

berikut:  

- Soal dengan TK 0,00 – 0,30 adalah soal sukar atau sulit  

- Soal dengan TK 0,30 – 0,70 adalah soal sedang  

- Soal dengan TK 0,70 – 1,00 adalah soal mudah  

 
Soal yang baik adalah yang memiliki tingkat kesulitan sedang yaitu 0,30 – 0,70. 

Untuk melihat hasil perhitungan uji tingkat kesulitan tes tiap item soal dapat 

dilihat pada Lampiran 8.  

 

 



2.4 Daya Pembeda Tes (Descrimination Index Test)  

 
Daya pembeda tes adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh (berkemampuan 

rendah). Indeks diskriminasi (D)  ini berkisar antara 0,00 – 1,00. Bedanya, indeks 

kesukaran tidak mengenal tanda negatif (-), tetapi pada indeks diskriminasi ada 

tanda negatif (-). Tanda negatif ini digunakan jika suatu soal terbalik, anak pandai 

disebut kurang pandai (bodoh) dan anak kurang pandai (bodoh) disebut pandai. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui daya pembeda setiap butir tes adalah 

sebagai berikut: 

 
 
 
 
Keterangan :  
D = Daya pembeda  
BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 
               dengan benar  
BB   = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu  
               dengan benar 
JA = Banyaknya peserta kelompok atas  
JB  = Banyaknya peserta kelompok bawah  
PA           = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
PB = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  
(Suharsimi Arikunto, 2003:213-214) 
 
 
Klasifikasi daya pembeda adalah sebagai berikut:  

- D =  0,00 – 0,20   adalah jelek  
- D =  0,20 – 0,40   adalah cukup  
- D =  0,40 – 0,70   adalah baik  
- D =  0,70 – 1,00   adalah baik sekali  
- D =  negatif (-)    adalah tidak baik (dibuang saja)  

 

Untuk melihat hasil perhitungan uji daya pembeda tes tiap item soal dapat dilihat 

pada Lampiran 8.  



2.5 Pola Jawaban  

 
Pola jawaban adalah distribusi testee dalam hal menentukan pilihan jawaban pada 

soal bentuk pilihan ganda. Pola jawaban soal diperoleh dengan menghitung 

banyaknya testee yang memilih pilihan jawaban a, b, c atau yang tidak memilih 

pilihan manapun (blangko). Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah 

pengecoh (distraktor) berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Suatu 

distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 

5% pengikut tes. Hasil perhitungan pola jawaban dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi hasil uji tes (validitas, reliabilitas, 

tingkat kesulitan, daya pembeda dan pola jawaban dapat dilihat pada Lampiran 9) 

 
 
F. Uji Persyaratan Analisis  
 
1. Uji Linieritas  
 
 
Uji linieritas dilakukan dengan mencari persamaan garis regresi variabel bebas 

(X) terhadap varibel terikat (Y). Pengujian linieritas dalam penelitian ini 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 

16.0, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

- Masuk program SPSS  
- Klik variabel view pada SPSS data editor  
- Pada kolom Name baris pertama ketik X, dan untuk kolom Name baris 

kedua ketik Y 
- Pada kolom Decimals, angka ganti menjadi 0 untuk variabel x dan y  
- Untuk kolom Label pada baris pertama ketik nama variabel X1, kolom 

Label pada baris kedua ketik nama variabel X2 dan kolom Label pada 
baris ketiga ketik nama variabel X3 

- Kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default)  
- Buka data view pada SPSS data editor  
- Terlihat kolom x dan y, ketikkan sesuai dengan variabelnya  
- Klik Analyze – Compare  Means – Means  



- Klik variabel X1, X2 dan X3 dan masukkan ke kotak Dependent List, 
kemudian klik variabel Y ke Independent List  

- Klik Option, pada Statistics for First Layer klik Test for Linierity, 
kemudian klik Continue  

- Klik OK  
(Duwi Priyatno, 2008:38) 

 

Hipotesis yang diuji adalah:  

H0 = Regresi Y atas X adalah tidak linier  

H1 = Regresi Y atas X adalah linier  

 
Untuk menetapkan linieritas digunakan pedoman sebagai berikut :  

a. Menetapkan taraf signifikansi (α = 0.05) 

b. Membandingkan signifikansi yang ditetapkan (α) dengan signifikansi yang 

diperoleh dari analisis (ρ) 

c. Bila signifikansi yang diperoleh < α maka H1 diterima, berarti regresi Y 

atas X linier  

d. Bila signifikansi yang diperoleh > α maka H0 diterima, berarti regresi Y 

atas X tidak linier  

 
 
2. Uji Normalitas  

 
Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau sebaliknya. Teknik yang 

digunakan untuk uji normalitas menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) Versi 16.0, dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

 



- Masuk program SPSS  
- Klik variabel view pada SPSS data editor  
- Pada kolom Name ketik Y, kolom Name pada baris kedua ketik X1, kolom 

Name baris ketiga ketik X2 dan kolom Name baris keempat ketik X3 
- Pada kolom Label, untuk kolom pada baris pertama ketik Prestasi Belajar, 

untuk baris kedua ketik Gaya Belajar Visual, baris ketiga ketik Gaya 
Belajar Auditorial dan baris keempat ketik Gaya Belajar Kinestetik.  

- Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan (isian default)  
- Buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel Y, 

X1, X2 dan X3  
- Ketikkan data sesuai dengan variabelnya  
- Klik Analyze – descriptives Statistics – Explore 
- Klik Gaya Belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik ke kotak Dependent 

List 
- Klik Plots 
- Klik Normality plots with test, kemudian klik Continue 
- Klik OK  

(Duwi Priyatno, 2008:30-31) 
 

Hipotesis statistik yang diuji adalah:  

H0 = Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal  

H1 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

Untuk menetapkan kenormalan, kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut :  

a. Menetapkan taraf signifikansi uji (α = 0.05)  

b. Membandingkan signifikansi yang ditetapkan (α) dengan signifikansi yang 

diperoleh dari analisis (ρ) 

c. Jika signifikansi yang diperoleh > α maka sampel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal  

d. Jika signifikansi yang diperoleh < α maka sampel bukan berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal  
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G. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model korelasi Pearson Product Moment baik parsial maupun 

korelasi ganda. Korelasi parsial dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 
 
Keterangan :  
Rxy = Koefisien korelasi antara X dan Y  
X = Jumlah seluruh skor X 
Y = Jumlah seluruh skor Y  
n = Jumlah sampel yang akan diteliti  
(Suharsimi Arikunto, 2006:274) 
 
 
Pengujian dengan korelasi parsial dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) Versi 16.0, dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

- Masuk Program SPSS  
- Klik variable view pada SPSS data editor  
- Pada kolom Name ketik X, kolom Name baris kedua ketik Y  
- Pada kolom Decimals ganti menjadi 0 untuk variabel X dan Y  
- Pada kolom Label, untuk kolom pada baris pertama ketik Gaya Belajar 

Visual dan untuk kolom baris kedua ketik Prestasi Belajar  
- Untuk kolom-kolom lainnya boleh dihiraukan 
- Buka data view pada SPSS data editor, maka didapat kolom variabel X dan 

Y  
- Ketikkan data sesuai dengan variabelnya  
- Klik Analyze – Correlate – Bivariate  
- Klik variabel Gaya Belajar Visual dan masukkan ke kotak variables, 

kemudian klik variabel Prestasi Belajar dan masukkan ke kotak yang sama  
- Klik OK  

(Duwi Priyatno, 2008:55-56) 
 

 



Dengan kriteria uji sebagai berikut:  

1. Ada hubungan antara X dan Y jika koefisien korelasi ≠ 0 atau rxy ≠ 0, dan 
tidak ada hubungan antara X dan Y jika rxy = 0 

2. Jika nilai rxy positif maka hubungan antara X dan Y bersifat positif, dan 
jika rxy negatif maka hubungan antara X dan Y bersifat negatif 

3. Untuk tingkat keeratan hubungan X dan Y dapat diketahui setelah nilai rxy 

yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel interpretasi nilai r (Tabel 11).  
4. Terdapat hubungan yang signifikan pada taraf 5% bila rhitung sama atau 

lebih besar daripada rtabel (rhitung ≥ rtabel).  
 
 

Tabel 8. Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r  

No. Interval Koefisien Tingkat Keeratan Hubungan 
1. 0,000 – 0,199 Sangat rendah 
2. 0,200 – 0,399 Rendah 
3. 0,400 – 0,599 Cukup 
4. 0,600 – 0,799 Kuat 
5. 0,800 – 1,000 Sangat kuat 

(Riduwan, 2009:218) 

 
Adapun untuk menghitung korelasi antara variabel X1, X2 dan X3 secara 

bersama-sama dengan Y digunakan rumus Korelasi Ganda (Multiple Correlation).  

Selanjutnya harga Rhitung yang diperoleh dibandingkan dengan harga Rtabel dengan 

taraf signifikansi 0,05. Jika Rhitung ≥ Rtabel maka koefisien yang diuji signifikan 

yaitu dapat diberlakukan untuk seluruh populasi, dan sebaliknya jika Rhitung <Rtabel 

maka koefisien yang diuji tidak signifikan (Riduwan, 2009:248). Seluruh 

pengolahan data dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) Versi 16.0.  

 

 

 
 


