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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai 

apa yang ingin kita ketahui.
50

 Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran).
51

 

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
52

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis dari penelitian ini adalah  penelitian korelasi. Penelitian korelasi 

adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna 
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menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Penelitian korelasi, seperti yang dikatakan Gay, merupakan salah satu 

bagian penelitian ex-postfacto karena biasanya peneliti tidak memanipulasi 

keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan 

tingkat hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi.
53

 

Adanya korelasi antara dua variabel atau lebih tidak berarti adanya pengaruh 

atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Korelasi 

positif berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai 

yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasi negatif berarti nilai yang tinggi dalam 

satu variabel berhubungan dengan nilai yang rendah dalam variabel lain.
54

 

 

B. Variabel Penelitian 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka 

dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas (independent variable) merupakan variabel yang memengaruhi 

variabel lain atau menjadi sebab timbulnya variabel lain. Variabel ini biasanya 

disimbolkan dengan variabel X.
55

 Adapun variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah kecemasan matematika (X). 

Sedangkan variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang 

diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat sebagai variabel 

yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya 
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disimbolkan dengan variabel Y. Adapun variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar (Y). 

 

C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
56

 Sedangkan menurut Sukardi, populasi pada prinsipnya adalah 

semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal 

bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari 

hasil akhir suatu penelitian.
57

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Pare. 

2. Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi.
58

 Sampel ditentukan oleh 

peneliti berdasarkan pertimbangan masalah, tujuan, hipotesis, metode, dan 

instrument penelitian, di samping pertimbangan waktu, tenaga, dan pembiayaan.
59

 

Dalam penelitian ini , sampel yang dipilih adalah siswa kelas VII G SMP Negeri 1 

Pare. 
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3. Sampling 

Sampling atau metode pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan 

sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya.
60

 

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah Probability 

Sampling jenis Simple Random Sampling. Simple Random Sampling merupakan 

cara pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata 

dalam populasi. 

 

D. Kisi-Kisi Instrumen 

1. Kisi-Kisi Angket Kecemasan Matematika 

Menurut Freiberg, kecemasan matematika memicu 3 aspek yaitu fisiologis, 

kognitif, dan afektif.
61

 Dari aspek tersebut, peneliti gunakan sebagai indikator 

angket kecemasan matematika. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Angket Kecemasan Matematika 

Indikator Parameter 
No Item 

Jumlah 
(+) (-) 

Fisiologis Berkeringat, perut mual 

atau sakit perut, 

meningkatnya denyut 

jantung, dan tegang. 

1, 9, 23, 29, 

31, 33 

2, 4, 16, 18, 

30 

11 

Kognitif Munculnya pikiran 

negatif yang berkaitan 

dengan matematika, tidak 

mampu berkosentrasi 

dengan baik, dan berpikir 

negative tentang 

kegagalan dalam belajar. 

3, 6, 8, 10, 

11, 12, 26 

5, 7, 32 10 

Afektif Takut menghadapi soal 

matematika, ragu dengan 

13, 15, 17, 

19, 21, 24 

14, 20, 22, 

28, 36 

17 
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kemampuan sendiri, dan 

merasa memiliki 

kemampuan yang rendah 

dibanding dengan teman-

temannya. 

25, 27, 34, 

35, 37, 38 

Total Angket 38 

 

2. Kisi-Kisi Tes Hasil Belajar 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Matematika 

KD Materi Indikator Soal Nomor Soal 

4.8 Perbandingan 

Diberikan masalah konstektual tentang 

perbandingan. Siswa diminta menentukan 

perbandingan senilai 

1 

Diberikan masalah konstektual tentang 

perbandingan. Siswa diminta menentukan 

perbandingan berbalik nilai 

2, 3 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian. Instrumen dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Angket 

Lembar angket digunakan untuk memperoleh data dari peserta didik 

mengenai kecemasan matematika yang dirasakan ketika mengerjakan soal 

matematika, yang terdapat dalam lembar angket terdiri dari beberapa pernyataan. 

Pengisian angket dengan cara memberikan tanda centang pada kolom jawaban 

yang terdiri dari jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-

ragu (R), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

Peneliti menggunakan Skala Likert sebagai alat ukur jawaban dalam 

menganalisis hasil angket peserta didik. Skor diberikan sesuai dengan tingkatan 

dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Skor untuk pernyataan positif 
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diberi skor sebagai berikut: Sangat Setuju diberi skor 5, Setuju diberi skor 4, 

Ragu-ragu diberi skor 3, Tidak Setuju diberi skor 2, Sangat Tidak Setuju diberi 

skor 1. Sedangkan utuk pernyataan negatif diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Setuju diberi skor 1, Setuju diberi skor 2, Ragu-ragu diberi skor 3, Tidak Setuju 

diberi skor 4, Sangat Tidak Setuju diberi skor 5. 

2. Lembar Tes 

Lembar tes adalah lembar dimana didalamnya terdapat beberapa soal yang 

diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh data berupa nilai hasil belajar 

matematik. Dalam lembar tes tersebut terdapat beberapa soal matematika yang 

harus diselesaikan oleh peserta didik. 

 

F. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angket kecemasan 

matematika dan hasil tes matematika materi perbandingan. 

1. Angket 

Angket yang digunakan yaitu berupa beberapa pernyataan tentang 

kecemasan matematika yang telah disesuaikan dengan indikator kecemasan 

matematika. Untuk mengisi angket responden memilih salah satu alternatif 

jawaban dari penyataan yang telah disediakan dengan memberi tanda centang. 

2. Tes 

Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar yang 

berupa soal matematika pada materi perbandingan. Jawaban dari responden 

digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa. 
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Sedangkan sumber data dari penelitian ini adalah hasil pencatatan dari data 

yang telah diperoleh di lapangan yang meliputi: 

1. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil angket dan hasil tes siswa 

kelas VII-G SMP N 1 Pare. 

2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, staff TU sekolah, 

guru matematika kelas VII-G, dan dokumentasi. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian, digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data, antara lain: 

1. Angket 

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
62

 Peneliti menggunakan angket tertutup dimana 

responden memilih salah satu kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah 

disediakan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data dari semua 

responden mengenai kecemasan matematika yang dialami responden. 

2. Tes 

Tes hasil belajar pada umumnya mengukur penguasaan dan kemampuan 

para peserta didik setelah mereka selama waktu tertentu menerima proses belajar 

mengajar dari guru. Teknik ini berupa tes soal yang diberikan kepada responden 

untuk memperoleh data mengenai hasil belajar. Data yang diperoleh berasal dari 

hasil analisis jawaban responden dari soal yang telah dikerjakan. 
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H. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul.
63

 Analisis data adalah membandingkan dua nilai 

variabel atau lebih untuk mengetahui selisih atau ratio yang kemudian diambil 

kesimpulannya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif dengan penggunaan teknik analisis statistik. Tujuan dilakukan 

analisis data adalah menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian serta 

memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.
64

 

Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 

linear sederhana. Regresi linear sederhana menjelaskan mengenai hubungan 

antardua variabel yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu garis regresi, serta 

merupakan teknik dalam statistika parametrik yang digunakan secara umum untuk 

menganalisis rata-rata respons dari variabel y yang berubah sehubungan dengan 

besarnya intervensi dari variabel x.
65

 

1. Uji Prasyarat 

Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji prasyarat pembuktian 

hipotesis, yaitu sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Analisis tentang distribusi normal merupakan analisis pendahuluan dan 

menjadi prasyarat apakah suatu teknik analisis statistika dapat digunakan untuk 
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menguji hipotesis. Jika seandainya dari hasil analisis ternyata datanya tidak 

berdistribusi normal, dapat digunakan beberapa teknik analisis statistika 

nonparametrik sebagai alternatif.
66

 

Uji normalitas yang digunakan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. 

Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat dilakukan secara manual dengan cara 

menentukan kumulatif proporsi (kp) kemudian mentransformasikan data ke skor 

baku dengan rumus: 

   
    ̅

  
 

Nilai    dapat digunakan untuk menentukan nilai ztabel. Kemudian untuk 

menentukan nilai Do menggunakan a1 dan a2 dengan rumus: 

             

      
 
 

 
 

Keterangan: 

Kp = komulatif proporsi 

   = frekuensi data ke-i 

  = jumlah data  

Nilai mutlak maksimum dari    dan    dinotasikan dengan Do, kemudian Do 

dibandingakan dengan nilai Dtabel.
67

 

Untuk memudahkan menyelesaikan perhitungan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov, maka peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistics 

25. Jika nilai sig 2 tailed      , maka data berdistribusi normal. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan 

variabel terikat memiliki hubungan linear atau tidak. Sebelum melakukan uji 

linearitas, dalam analisis regresi linear sederhana asosiasi antara kedua variabel 

dinyatakan dalam suatu persamaan atau model matematika yaitu sebagai berikut: 

 ̂       

Keterangan: 

 ̂ = Subjek variabel terikat yang diproyeksikan 

  = Nilai konstanta harga Y jika X = 0 

  = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksi 

  = Nilai arah sebagai penentu ramalan 

Untuk menentukan nilai a dan b digunakan rumus sebagai berikut:
68

 

   
∑  

∑  
      ̅    ̅ 

 Selanjutnya untuk menguji linearitas, peneliti menggunakan IBM SPSS 

Statistics 25 dengan dasar pengambilan keputusan yaitu membandingan nilai 

        dan       , jika nilai                maka persamaan regresi Y atas X 

mempunyai hubungan linear. 

2. Uji Hipotesis 

Untuk uji hipotesis, peneliti menggunakan analisis regresi sederhana dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecemasan matematika 

(math anxiety) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi 

perbandingan kelas VII SMP Negeri 1 Pare Kediri Tahun Ajaran 

2019/2020. 
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H1 : Ada pengaruh yang signifikan antara kecemasan matematiak (math 

anxiety) terhadap hasil belajar matematika siswa pada materi perbandingan 

kelas VII SMP Negeri 1 Pare Kediri Tahun Ajaran 2019/2020. 

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut: 

- Jika nilai signifikansi      , maka H0 ditolak 

- Jika nilai signifikansi       , maka H0 diterima 

Untuk mengetahui hubungan atau korelasi antar variabel maka digunakan 

rumus koefisien korelasi atau pada hasil analisis regresi linear sederhana dalam 

IBM SPPS Statistics 25 terdapat dapat tabel Correlations. Berikut merupakan 

rumus koefisien korelasi: 

    
∑  

√(∑  )(∑  )
 

Kemudian dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan rumus: 

        
   √   

√      
 

Dibandingkan dengan ttabel untuk        dan db =    . Dengan kaidah 

pengujian sebagai barikut:
69

 

Jika thitung  ttabel, maka koefisien korelasi signifikan 

Jika thitung  ttabel, maka koefisien korelasi tidak signifikan 

Atau bisa juga melihat hasil IBM SPSS Statistics 25 pada tabel Correlations. 

Jika nilai signifikan       maka koefisien korelasi signifikan, jika nilai 

signifikan       maka koefisien korelasi tidak signifikan. 
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Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel, berikut 

ini diberikan nilai-nilai koefisien korelasi sebagai patokan.
70

 

Tabel 3.3 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien 

Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

           

           

           

           

           

Sangat Rendah 

Rendah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Kemudian menentukan koefisien determinasi atau besar pengaruh variabel 

X terhadap Y dengan menggunakan rumus           .
71

 Pada hasil IBM SPSS 

Statistics 25 terdapat pada tabel Model Summary. 
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