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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dimana data 

kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik 

statistik,  kemudian dideskripsikan sebagaimana menggambarkan data 

yang telah terkumpul (Sugiyono, 2010). Pada dasarnya pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dan menyadarkan 

kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan 

hipotesis nihil. Dari metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2009). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum menguji hipotesis penelitian yang diajukan, terlebih 

dahulu dilakukan identifikasi variabel yang akan digunakan. Adapun 

variabel yang digunakan adalah: 

1. Variabel tergantung  : Prestasi belajar matematika 

2. Variabel bebas  : Working memory 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan aspek-aspek variabel tersebut yang diamati 
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(Azwar, 2009). Definisi operasional penelitian dijelaskan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman tentang data yang dikumpulkan dan 

menghindari kesalahan dalam menentukan pengumpulan data. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar matematika adalah hasil belajar siswa selama 

periode tertentu dalam mengerjakan soal dan pemecahan masalah 

matematika yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pengukuran 

prestasi belajar matematika diambil dari nilai rata-rata ujian tengah 

semester dan akhir semester pelajaran matematika di semester 

satu.  

2. Working Memory  

Working memory adalah kemampuan untuk menyimpan dan 

memproses informasi secara bersamaan dalam waktu yang 

singkat. Working memory diukur dengan skor Rey Auditory Verbal 

Learning Test. Skor WM pada RAVLT yang digunakan adalah skor 

STPR. Semakin tinggi skor STPR berarti semakin baik working 

memory, dan sebaliknya.  

 

D. Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi populasi. Populasi adalah 

keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi dalam setiap 
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penelitian perlu disebutkan secara tersurat berkenaan dengan 

besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian (Usman, 2006). 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila peneliti 

ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau 

studi sensus (Sabar, 2007). 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan subyek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dalam suatu wilayah yang telah ditentukan. 

Populasi pada penelitian ini adalah anak usia 10 tahun yang 

berdomisili di Semarang. Populasi ini dipilih karena diasumsikan 

bahwa menurut Piaget anak pada usia ini sudah memasuki tahap 

operasional konkret, dimana mereka sudah mampu berpikir logis, 

sudah mampu mengingat, serta memahami dan memecahkan 

masalah yang bersifat konkret. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Prestasi Belajar Matematika 

Pengukuran prestasi belajar matematika dilakukan dengan  

melihat hasil rata-rata nilai ujian yang telah dilakukan guru di kelas 

selama satu semester. Informasi nilai matematika didapatkan 

dengan metode dokumentasi. 

Validitas prestasi belajar matematika menggunakan content 

validity. Content validity kerap juga disebut curricular validity, yaitu 

mengukur tujuan tertentu yang sejajar dengan materi atau isi 

pelajaran yang diberikan. Soal-soal yang diberikan bukan untuk 

mencari apa yang tidak diketahui oleh anak, melainkan sebaliknya, 

menyelidiki apa yang telah diketahui oleh anak (Hadi, 2004). 

Validitas isi biasanya diukur oleh panel ahli kurikulum dan tidak 

diukur secara statistic, sehingga dalam penelitian ini, validitas 

prestasi belajar matematika diukur oleh guru matematika kelas IV di 

masing-masing SD. 

Nilai ujian tengah semester dan nilai akhir semester yang telah 

dilakukan guru di kelas merupakan alat ukur yang reliabel karena 

instrument di dalamnya telah disesuaikan dengan kurikulum dan 

kemampuan siswa di kelas. Sehingga selain reliable, nilai ulangan 

tersebut menjadi alat yang valid karena mampu mengukur apa 

yang telah diajarkan dan dipelajari siswa di kelas dalam 

pembelajaran matematika (Jamaris, 2015).  
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2. Rey Auditory Verbal Learning Test 

Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) adalah alat untuk 

mengukur kemampuan seseorang dalam mengkodekan, 

menggabungkan, menyimpan dan memulihkan informasi lisan 

dalam berbagai tahap ingatan langsung. Oleh karena itu, efek 

stimulus interferensi, memori tertunda, dan pengakuan dievaluasi 

dengan alat ini. Komponen-komponen pengukuran inilah yang ada 

dalam proses working memory. RAVLT digunakan untuk mengukur 

learning and memory termasuk penghambatan proaktif, 

penghambatan retroaktif, penyimpanan, pengkodean, pengambilan, 

serta pengorganisasian informasi, yang paling banyak digunakan 

dalam literatur psikologis. RAVLT dapat dipengaruhi oleh usia, 

pendidikan, tingkat kecerdasan, dan dapat diberikan pada anak dan 

orang dewasa berusia 8-85 tahun (Schmidt, 1996). 

RAVLT merupakan alat tes yang terdiri dari 2 daftar kata (List A 

dan B), dimana masing-masing daftar terdiri dari 15 kata yang tidak 

saling terkait, serta memiliki prosedur pelaksanaannya. Pertama 

yang akan diberikan adalah daftar kata dari List A. Masing-masing 

kata dibacakan dengan rentang satu kata per detik tiap list. 

Kemudian partisipan diminta mengingat kata sebanyak mungkin 

lalu melakukan recall. Proses recall dilakukan sebanyak 5 kali uji 

coba, kemudian diberikan daftar kata dari List B dan partisipan 

diminta melakukan recall. Segera setelah mengingat List B, 
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partisipan diminta mengingat List A. kemudian dalam jeda 30 menit 

tanpa tes memori verbal lainnya, partisipan diminta mengingat 

kembali daftar kata dari List A.  

RAVLT memiliki beberapa cara penghitungan, yaitu (Sulastri 

dkk., 2017): 

a) Learning Over Trials (LOT), LOT adalah penghitungan untuk 

mengetahui bagaimana subyek melakukan pembelajaran. Cara 

penghitungannya LOT = jumlah total skor A1 sampai A5 – (5 x 

skor total A1). 

b) Short Term Percent Retention (STPR), STPR adalah 

penghitungan untuk mengetahui bagaimana STM subyek. Cara 

penghitungannya STPR = 100% x (A6 : A5). 

c) Long Term Percent Retention (LTPR), LTPR adalah 

penghitungan untuk mengetahui bagaimana LTM subyek. Cara 

penghitungannya LTPR = 100% x (A7 : A5). 

Cara penghitungan WM pada RAVLT adalah dengan 

menggunakan penghitungan STPR. Reliabilitas Rey Auditory 

Verbal Learning Test (RAVLT) bervariasi, yaitu 0,70 untuk List A 

dan 0,38 untuk List B (Snow, 1988). Uji reliabilitas uji coba untuk 

selang waktu satu tahun antara pemberian tes administrasi adalah 

0,55 (Snow, 1988). RAVLT berkorelasi erat dengan California Test 

of Verbal Learning versi anak-anak. Korelasi peringkat 0,50 sampai 

0,65 dengan pengelompokan faktor lainnya dan alat pembelajaran 
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lainnya mendukung validitas RAVLT (Snow, 1988). Fungsi seperti 

akuisisi, penyimpanan, dan pengambilan ditunjukkan sebagai 

langkah-langkah untuk pengujian oleh analisis faktor. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh, sehingga didapat suatu kesimpulan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis statistik. Hal ini dilakukan dengan 

metode mempertimbangkan faktor kesalahan (Hadi, 2004). 

Teknik analisis data pada penelitian ini diarahkan pada pengujian 

hipotesis yang diajukan. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis korelasi product moment Pearson. Uji koefisien korelasi 

dimaksudkan agar dapat menentukan keeratan hubungan dua variabel 

yang diteliti (Sugiyono, 2010). 


