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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian 

korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan ada tidaknya pengaruh variabel-variabel yang terlibat 

yakni pengaruh self efficacy terhadap hasil belajar matematika. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

“Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita 

dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP/MTs Kecamatan 

Balongpanggang tahun pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 

7sekolah, yakni : SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3, SMP 

Ma’arif Hayatul Wathon, SMP Muhammadiyah 2, MTs Hidayatul 

Ummah, dan MTs Al-Khoiriyah Balongpanggang. Adapun rincian 

popoluasi peserta didik kelas VIII SMP/MTs Kecamatan 

Balongpanggang pada tabel di bawah ini : 

Tabel 3.1. Populasi Peserta didik kelas VIII SMP/MTs 

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. 

No. 

Nama Sekolah 

SMP/MTs Kecamatan 

Balongpanggang 

Jumlah 

Peserta 

didik 

laki-laki 

Jumlah 

Peserta 

didik 

Perempuan 

Jumlah 

Peserta 

didik 

Jumlah 

Kelas 

1. SMP Negeri 1 131 130 261 8 

2. SMP Negeri 2 62 52 114 4 

3. SMP Negeri 3 60 53 113 4 

4. SMP Muhammadiyah 2 31 21 52 2 
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5. 
SMP Ma’arif Hayatul 

Wathon 
17 5 22 1 

6. MTs Hidayatul Ummah 58 61 119 3 

7. MTs Al-Khoiriyah 9 11 20 1 

Jumlah 369 333 702 23 

Sumber : TU masing-masing SMP/MTs Kecamatan Balongpanggang 

Kabupaten Gresik. 

 

3.2.2 Sampel 

“Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh 

(monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dari 

populasi diambil masing-masing kelas VIII untuk uji instrumen, oleh 

karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (mewakili). 

Menurut  Arikunto  (2010)  dalam menentukan  jumlah  sampel,  

jika  jumlah  anggota  subjek  dalam  populasi  hanya meliputi  antara  

100  sampai  dengan  150  orang,  dan  dalam  pengumpulan  data 

peneliti menggunakan angket, sebaiknya subjek sejumlah tersebut 

diambil semua, namun jika peneliti mempunyai subjek lebih dari 

jumlah itu atau beberapa ratus subjek,  maka  peneliti  dapat  

menentukan  kurang  lebih sebesar  25%-30%  dari jumlah populasi. 

Adapun jumlah sampel yang dijadikan subjek dalam penelitian ini 

sekitar 30% dari populasi yaitu berjumlah 212 peserta didik kelas VII 

dari 702 peserta didikkelas VIII di SMP/MTs Kecamatan 

Balongpanggang, Gresik. 

Penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik proposional random sampling. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengambil sampel dari setiap kelompok yang  

ada di dalam populasi. Hal ini dilakukan agar setiap anggota di dalam  

populasi  memiliki  peluang  yang  sama  untuk  menjadi  subjek  dalam 

penelitian ini. 
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Berikut ini adalah rincian sampel yang akan diambil pada masing-

masing sekolah : 

Tabel 3.2. Penentuan Banyaknya Sampel Masing-Masing Sekolah. 

NAMA SEKOLAH BANYAKNYA SAMPEL 

SMP Negeri 1 80 

SMP Negeri 2 34 

SMP Negeri 3 34 

SMP Muhammadiyah 2 16 

SMP Ma’arif Hayatul Wathon 7 

MTs Hidayatul Ummah 35 

MTs Al-Khoiriyah 6 

JUMLAH 212 

Sumber: data penelitian 2016 

 

Daftar peserta didik kelas VIII SMP/MTs Kecamatan Balongpanggang 

Kabupaten Gresik yang menjadi sampel secara rinci dilihat pada 

lampiran 1. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian  yaitu di SMP/MTs Kecamatan Balongpanggang berada di 

Jl. Raya Balongpanggang 61173 Gresik. Penelitian dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2016/2017 yakni tanggal 26 Juli – 13 Agustus 

2016. 

3.4 Rancangan Penelitian 

 

 

Keterangan : 

X  = Variabel Self Efficacy 

       = Mempengaruhi 

Y  = Variabel Hasil Belajar  

 

 

X   Y 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur atau langkah-langkah dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap 

yakni: 

3.5.1 Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini: 

1. Meminta surat ijin penelitian dari Universitas Muhammadiyah 

Gresik 

2. Permohonan ijin penelitian kepada Kepala Sekolah SMP/MTs 

Kecamatan Balongpanggang untuk menemukan permasalahan yang 

ada pada pembelajaran matematika 

3. Menyiapkan skripsi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

4. Diskusi teknis pelaksanaan penelitian dengan kepala sekolah dan 

pendidik bidang studi matematika kelas VIII di SMP/MTs 

Kecamatan Balongpanggang, Gresik. 

5. Mengadakan kesepakatan waktu penelitian dengan pendidik bidang 

studi matematika kelas VIII yang akan kelas uji instrumen. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini: 

1. Melakukan uji instrumen 

Kuesioner self efficacy peserta didik dan soal tes hasil belajar yang 

valid berdasarkan validitas ahli, kemudian uji instrumen di kelas 

sampel untuk memperoleh nilai dari masing-masing variabel. 

Untuk menentukan nilai dari masing-masing variabel digunakan 

software SPSS 15.0. 

2. Pemberian soal tes hasil belajar 

 Setelah pembelajaran dilakukan oleh guru bidang studi matematika, 

maka diperlukan sebuah tes untuk mengetahui hasil belajar peserta 

didik. Pemberian tes dilakukan saat Ulangan Matematika kepada 

masing-masing peserta didik pada materi kelas VII. Pengawasan 

dilakukan peneliti. 
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3. Pengisian kuesioner self efficacy peserta didik 

 Dalam kegiatan ini, masing-masing peserta didik wajib mengisi 

kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti yakni mengenai self 

efficacy peserta didik. Kuesioner diberikan seusai mengerjakan tes. 

3.5.3 Tahap Analisis Data 

Setelah data selesai dikumpulkan, maka langkah selanjutnya 

yaitu menganalisis data tersebut. Data yang dikumpulkan berupa 

lembar kuesioner self efficacy terhadap hasil belajar matematika. Cara 

menganalisis data ada pada metode analisis data. Setelah data selesai 

dianalisis maka langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan hasil 

penelitian. 

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

X = self efficacy merupakan suatu keyakinan tentang kemampuan diri 

sendiri dalam mengorganisir dan melengkapi suatu tugas yang 

dipersyaratkan untuk memenuhi tugas spesifik. 

 

Y = hasil belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang dialami oleh 

peserta didik setelah melakukan proses belajar, baik berupa informasi 

verbal, keterampilan intelektual, kognitif, motorik maupun sikap. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan rumusan 

masalah, maka peneliti menggunakan beberapa  metode pengumpulan data 

yaitu: 

1. Metode Kuesioner 

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner diberikan kepada 

responden untuk mengetahui bagaimana self efficacy peserta didik 

terhadap hasil belajar matematika. Data yang didapat dari kuesioner 

tersebut berupa nilai self efficacy peserta didik, dimana data tersebut 
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dijadikan variabel bebas (X).Pemberian kuesioner yaitu seusai 

melaksanakan tes hasil belajar. 

2. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data mengenai hasil 

belajar matematika peserta didik. Data yang diperoleh dijadikan variabel 

terikat (Y). Pemberian tes dilaksanakan pada saat penelitian. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah: 

3.8.1 Kuesioner Self Efficacy 

Untuk memperoleh data tentang self efficacy digunakan angket 

self efficacy yang diadapsi dari Nursilawati (2010) dalam penelitian 

terdahulu. Pertanyaan dalam angket dibagi dalam dua kelompok, 

yaitu pernyataan favorable (memihak) dalam arti mempunyai 

motivasi positif untuk belajar dan pernyataan yang unfavorable 

(tidak memihak) yaitu motivasi negatif untuk belajar. 

Kuesioner  dalam  penelitian  ini  dibuat  dengan  merujuk  pada  

dimensi  self efficacy menurut  Albert  Bandura.  Adapun  kisi-kisi  

kuesioner  self efficacy yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Table 3.3.Kisi-Kisi Kuesioner Self Efficacy 

Dimensi Self 

Efficacy 
Indikator 

Nomor Butir 
Total 

Favorable Unfavorable 

Derajat 

kesulitan 

tugas 

(magnitude/ 

level) 

1. Mampu menyelesaikan 

tugas yang mudah 

sampai yang sulit 

7, 8, 14,15 4, 11, 20 7 

2. Mampu menghadapi 

tugas diluar kemampuan. 
2, 13 25, 26 4 

Tingkat 

kekuatan dan 

keyakinan 

individu 

(strenght) 

1. Bertahan dan ulet dalam 

mengerjakan soal 

matematika 

1, 10, 35 27, 28, 34 6 

2. Kegigihan dalam 

menghadapi tugas 
3, 6, 16 17, 24 5 
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matematika 

3. Pengaruh pengalaman 

pribadi yang tidak 

mendukung 

5 37, 38, 39 4 

Luas bidang 

tingkah laku 

(generality) 

1. Konsistensi pada tugas 

dan aktivitas 
9, 23 

30, 31, 32, 

33 
6 

2. Kesiapan menghadapi 

situasi 
12 29, 40 3 

3. Mengarahkan perilaku 18, 19, 36 21, 22 5 

TOTAL 19 21 40 

 

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala ordinal yakni rentang skor 1-4. Skala ordinal memiliki 2 

fungsi yakni fungsi membedakan dan fungsi mengurutkan. 

Sedangkan skala sikap yang digunakan dalam kuesioner ini adalah 

skalalikert. “Skala Likert  yaitu untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Dalam penelitian ini, responden diminta untuk memilih salah 

satu respon yang sesuai dengan dirinya terhadap suatu pertanyaan 

atau pernyataan yang disajikan dalam lembar kuesioner yang 

diberikan yakni memilih salah satu jawaban dari jawaban: sangat 

setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju. Setiap item 

pertanyaan/pernyataan mempunyai nilai favourable (+) dan 

unfavourable (-). Tujuan adanya pernyataan favourable (+) dan 

unfavourable (-) adalah untuk menunjukkan konsistensi responden 

terhadap suatu pernyataan yang dijawabnya. Pola penskoran dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4. Skor Kuesioner Self Efficacy 

Pilihan Favourable (+) Unfavourable (-) 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 
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Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

3.7.2 Soal Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

Soal tes hasil belajar matematika yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berbentuk uraian. Soal tes dibuat oleh peneliti 

pada materi pelajaran matematika kelas VII SMP/MTs. Kemudian di 

validitas ahli dan didiskusikan pada pendidik di masing-masing 

sekolah. Selanjutnya pemberian soal tes hasil belajar matematika 

pada sampel dilakukan jam pelajaran matematika di kelas VIII 

SMP/MTs Kecamatan Balongpanggang. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Agar dapat menentukan kesimpulan penelitian yang tepat, 

dilakukan analisis data penelitian untuk memperoleh hasil hipotesis tersebut. 

Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, maka dalam analisis data hasil 

penelitian mengunakan analisis regresi sederhana. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 15.0. Adapun langkah-langkah untuk 

menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut : 

 

3.8.1 Pengujian Asumsi Klasik Regresi 

Sebelum melakukan analisis regresi, maka terlebih 

dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik regresi. Hal ini dilakukan 

karena secara teoritis model regresi penelitian akan menghasilkan 

nilai parameter model penduga bila terpenuhi asumsi klasik regresi 

yaitu data yang digunakan berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal, tidak terjadi multikolinieritas, tidak terjadi autokorelasi, dan 

homokedastisitas (tidak terjadi heterokedastisitas). Sehingga 

pengujian asumsi klasik ini meliputi uji normalitas dan uji linieritas. 
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3.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah self 

efficacy peserta didik (X) dan hasil belajar matematika (Y) 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 15.0 

1) Rumusan Hipotesis: 

H0 = data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal 

H1 = data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal 

2) Menentukan taraf signifikan   = 0,05 

3) Menentukan kriteria:  

H0 : Diterima jika p-value (sig) ≥   

H0 : Ditolak jika p-value (sig) <  

4) Menarik kesimpulan 

3.8.1.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui model 

regresinya, berbentuk linier atau non linier. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan bantuan program SPSS 15.0 

1) Rumusan Hipotesis: 

H0 = terdapat hubungan yang tidak linier antara self 

efficacypeserta didik (X)  dan hasil belajar matematika 

(Y) 

H1 = terdapat hubungan yang linier antara self efficacy 

peserta didik (X)  dan hasil belajar matematika (Y) 

2) Menentukan taraf signifikan   = 0,05 

3) Menentukan kriteria : 

H0 : Diterima jika p-value (sig) ≥   

H0 : Ditolak jika p-value (sig) <  

4) Menarik kesimpulan 
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3.8.2 Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini analisis regresi linier 

sederhana akan digunkaan untuk mencari pengaruh self efficacy (X) 

terhadap hasil belajar matematika (Y). Adapun tahap-tahap pengujian 

dalam regresi linier sederhana adalah: 

3.8.2.1 Persamaan Regresi 

Bentuk umum persamaan regresi linier sederhana, yaitu: 

        

Keterangan: 

  = variabel terikat (hasil belajar matematika) 

Xi = variabel bebas (self efficacy) 

a  = nilai Y (jika X=0) 

b  = koefisien regresi 
 

selain itu nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut : 
 

a = 
(  )(  )   (  )(   )

    –(  )
 

b = 
     –(  )(  )

    –(  )
 

 

3.8.2.2   Uji Hipotesis 

H0: tidak ada pengaruh self efficacy terhadap hasil belajar 

matematika 

H1: ada pengaruh self efficacy terhadap hasil belajar 

matematika 
 

Antara kuesioner self efficacy peserta didik dan nilai hasil 

belajar matematika peserta didik dapat dihitung korelasinya. 

Korelasi dapat dihitung dengan rumus : 

r = 
     –(  )(  )

√(      (  ) )(        (  ) )
 

Sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk 

melihat Besarnya (%) self efficacy peserta 

didik(X)mempengaruhi perubahan hasil belajar matematika 

(Y). Perhitungan dilakukan dengan mengkuadratkan nilai 
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koefisienkorelasi dan dikaitkan dengan 100%. Dengan rumus 

sebagaiberikut: 

D= R
2
 x 100% 

Dimana:   

D = koefisien determinan  

R = koefisien korelas 


