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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel adalah variasi gejala yang menjadi objek penelitian 

(Arikunto, 2002), untuk dikaji lebih lanjut dengan tujuan memeroleh 

informasi mendetail mengenai substansi penelaahan sebagai dasar dalam 

membuat simpulan (Sugiyono, 2010). Variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Variabel tergantung (Y)   : prestasi belajar Matematika 

2. Variabel bebas (X1) : kompetensi pedagogik guru 

3. Variabel bebas  (X2) : trait kepribadian Extraversion 

4. Variabel bebas  (X3) : trait kepribadian Agreeableness 

5. Variabel bebas  (X4) : trait kepribadian Conscientiousness 

6. Variabel bebas  (X5) : trait kepribadian Neuroticism 

7. Variabel bebas  (X6) : trait kepribadian Openness 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional, untuk 

mengetahui hubungan antar variabel yang diteliti berdasar fakta empirik, 

tanpa memberikan intervensi terhadap variabel tersebut. 
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B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Prestasi Belajar Matematika 

Prestasi belajar merupakan keberhasilan individu dalam 

mekanisme belajar sehingga terjadi perkembangan dan kemajuan secara 

kognitif, afektif, dan psikomotorik yang nampak pada perubahan perilaku 

individu. Adapun prestasi belajar Matematika adalah keberhasilan siswa 

dalam tingkat pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran 

Matematika yang dinyatakan melalui hasil belajar. Hasil prestasi belajar 

Matematika siswa diperoleh dari penilaian yang dilakukan oleh guru dan 

diberikan dalam bentuk nilai rapor semester dua tahun ajaran 2017/2018. 

Semakin tinggi nilai yang diperoleh siswa, semakin tinggi prestasi belajar 

Matematika, demikian juga sebaliknya. 

 
2. Kompetensi Pedagogik Guru 

Kompetensi pedagogik guru menunjukkan pemahaman guru 

terhadap karakteristik peserta didik, menguasai teori dan prinsip belajar, 

mengembangkan kurikulum, mengembangkan potensi peserta didik, dapat 

berkorespondensi secara efektif, serta memberikan penilaian dan evaluasi 

atas hasil belajar siswa. Guru yang berkompeten secara pedagogik 

memiliki kemampuan dalam memberikan materi ajar berdasarkan 

kurikulum dengan memerhatikan karakteristik siswa, sehingga potensi 

peserta didik dapat diaktualisasikan. 



54 
 

 
 

Dalam penelitian ini, kompetensi pedagogik guru berdasarkan 

persepsi siswa SMA diukur berdasarkan indikator mengerti kepribadian 

siswa, merancang pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran, 

merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta 

mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya 

(Danim, 2010). Kompetensi pedagogik guru diukur dengan menggunakan 

Skala Kompetensi Pedagogik Guru. Semakin tinggi skor, semakin tinggi 

juga kompetensi pedagogik guru dan sebaliknya. Kompetensi pedagogik 

guru pada penelitian ini dinilai berdasarkan persepsi siswa. 

 
3. Traits kepribadian The Big Five 

Traits kepribadian The Big Five yang tersusun atas Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness diukur 

dengan The Big Five Inventory (BFI) yang disusun oleh John dan 

Srivastava berdasarkan teori Costa dan McCrae (Sulastri, 2014; 

Chamorro-Premuzic, 2011). Skala BFI diadaptasi dan diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan teknik ABBA oleh Sulastri (2014). 

a. Trait Kepribadian Extraversion 

Trait kepribadian Extraversion mencerminkan pribadi yang suka 

bersosialisasi, aktif dalam berbagai kegiatan, menyenangkan dan ramah. 

Sebagian besar waktu individu Extraversion digunakan untuk 

bersosialisasi daripada mengerjakan tugas. Semakin tinggi nilai yang 
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didapat, semakin tinggi kepribadian Extrovert pada siswa SMA, dan 

sebaliknya. 

b. Trait Kepribadian Agreeableness 

Trait kepribadian Agreeableness menggambarkan pribadi yang 

mudah percaya orang lain, bisa bekerjasama, bersahabat dan hangat, 

serta altruistik. Siswa dengan tendensi trait kepribadian Agreeableness 

dideskripsikan sebagai individu yang memiliki banyak teman karena 

kepribadiannya yang bersahabat dan hangat, serta mudah bekerjasama. 

Semakin tinggi nilai yang didapat, semakin tinggi kepribadian Agreeable 

pada siswa SMA, dan sebaliknya. 

c. Trait Kepribadian Conscientiousness 

Trait kepribadian Conscientiousness merefleksikan individu yang 

berorientasi pada prestasi, disiplin dan tekun untuk mencapai tujuan yang 

ingin diraih, mandiri, serta efisiensi dalam bekerja sehingga memiliki 

produktivitas yang tinggi. Individu dengan kecenderungan ini berorientasi 

pada tugas dan prestasi, sehingga bertindak secara efisien dan produktif 

dalam mengerjakan tugas. Semakin tinggi nilai yang didapat, semakin 

tinggi kepribadian Conscientious pada siswa SMA, dan sebaliknya. 

d. Trait Kepribadian Neuroticism 

Trait kepribadian Neuroticism mendeskripsikan pribadi yang mudah 

cemas, rentan terhadap tekanan psikologis dan ide yang tidak realistis 

dikarenakan memiliki respon coping yang maladaptif. Siswa yang 

bertendensi trait kepribadian Neuroticism diidentifikasi dari sikap yang 
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kurang percaya diri, dan merasa tidak mampu dalam mengerjakan tugas. 

Individu mudah cemas ketika menemukan soal yang sulit, sehingga 

menyerah dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Semakin tinggi 

nilai yang didapat, semakin tinggi kepribadian Neurotic pada siswa SMA, 

dan sebaliknya. 

e. Trait Kepribadian Openness 

Trait kepribadian Openness mendeskripsikan individu yang terbuka 

terhadap hal-hal dan pengalaman baru, memiliki rasa ingin tahu secara 

intelektual, kreatif, memerhatikan estetika, suka berimajinasi, dan 

bersemangat dalam beraktivitas. Siswa dengan kecenderungan ini dapat 

diidentifikasi dari antusiasme mengikuti kegiatan belajar mengajar, 

mengajukan pertanyaan, dan  tertantang mengerjakan tugas yang sulit 

karena rasa ingin tahu terhadap pengetahuan yang tinggi. Semakin tinggi 

nilai yang didapat, semakin tinggi kepribadian Open pada siswa SMA, dan 

sebaliknya. 

 
C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMAN 4 Semarang 

kelas XI jurusan MIPA tahun ajaran 2017/2018. Pemilihan siswa kelas XI 

sebagai populasi dikarenakan siswa pada tingkatan tersebut sudah 

beradaptasi dengan baik terhadap sistem pengajaran dan lingkungan 

sekolah. Adapun jumlah kelas pada jurusan MIPA sebanyak sembilan 

kelas, dengan total 325 siswa. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

cluster random sampling. Cluster random sampling (Arikunto, 2002) atau 

disebut juga area sampling merupakan pemilihan populasi berdasarkan 

pengelompokan individu yang terbentuk secara alami, bukan pemilihan 

individu. Setelah beberapa cluster terpilih, selanjutnya dilakukan pemilihan 

elemen sebagai sampel dari masing-masing cluster. Kelompok atau 

elemen yang terpilih diasumsikan sebagai representasi dari seluruh 

populasi. Kelebihan dari teknik cluster random sampling terletak pada 

efisiensi waktu (Nasution, 2014). 

 
D. Metode Pengumpulan Data 

Alat ukur skala psikologi digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Skala psikologi mempunyai kriteria dimana pernyataan dan pertanyaan 

yang diberikan merupakan stimulus untuk mengungkapkan indikator 

perilaku dari atribut bersangkutan. Pernyataan dan pertanyaan dalam 

skala psikologi berisi item terjemahan dari indikator perilaku. Jawaban 

subjek dapat diterima apabila diberikan sebenar-benarnya dan secara 

jujur. Dengan demikian tidak ada jawaban yang benar atau salah (Azwar, 

2004). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua skala, 

masing-masing untuk mengukur kompetensi pedagogik guru dan traits 

kepribadian The Big Five. Dokumen dalam bentuk nilai rapor Matematika 
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peminatan semester dua digunakan sebagai instrumen untuk 

mengumpulkan data prestasi belajar Matematika siswa. 

 
1. Prestasi Belajar Matematika 

 Nilai Matematika siswa pada semester dua yang dinyatakan dalam 

bentuk angka di dalam nilai rapor. Semakin tinggi nilai Matematika maka 

semakin tinggi pula prestasi belajar Matematika siswa, dan sebaliknya. 

 
2. Skala Kompetensi Pedagogik Guru 

Skala ini digunakan dalam pengukuran kompetensi pedagogik guru. 

Pembuatan skala didasarkan pada keunikan karakteristik pada 

kompetensi pedagogik guru menurut Danim (2010), yaitu memahami 

peserta didik secara mendalam, merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, 

serta mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi 

yang dimiliki. Berikut ini merupakan blue-print rancangan skala 

kompetensi guru berdasarkan karakteristik atau aspek tersebut. 
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Tabel 3.1. Blue-print Rancangan Skala Kompetensi Pedagogik Guru 

No. Indikator 
Keterangan 

Total 
Favorable Unfavorable 

1. Memahami peserta didik 
secara mendalam 
 

3 3 6 

2. Merancang pembelajaran 
 

3 3 6 

3. Melaksanakan pembelajaran 
 

2 2 4 

4. Merancang dan 
melaksanakan evaluasi 
pembelajaran 
 

3 3 6 

5. Mengembangkan peserta 
didik untuk 
mengaktualisasikan 
potensinya 

2 2 4 

 Jumlah 13 13 26 

 
 
Pilihan respon skala kompetensi guru terdiri dari Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pemberian skor pada item favorable adalah sebagai berikut: (SS=4), 

(S=3), (TS=2), dan (STS=1), sedangkan skor pada item unfavorable 

sebagai berikut: (SS=1), (S=2), (TS=3), dan (STS=4). Semakin tinggi skor 

menunjukkan kompetensi guru yang tinggi,  

 
3. Skala Traits Kepribadian The Big Five 

Skala yang digunakan dalam pengukuran traits kepribadian The Big 

Five siswa yakni The Big Five Inventory (BFI) yang diadaptasi ke dalam 

bahasa Indonesia oleh Sulastri (2014) dengan reliabilitas cukup baik yakni 

0,75 untuk Extraversion, 0,65 untuk Agreeableness, 0,73 untuk 
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Conscientiousness, 0,80 untuk Neuroticism, dan 0,66 untuk Openness. Di 

bawah ini merupakan blue-print BFI yang berjumlah 44 item. 

 
Tabel 3.2. Blue-print BFI 

No.  Karakteristik / Aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable      Unfavorable 

1. Extraversion                               5                      3                      8 

2. Agreeableness                           5                      4                      9 

3. Conscientiousness                     5                      4                      9 

4. Neuroticism                                5                      3                      8 

5. Openness                                   7                      3                    10                 

Total                                          27                    17                    44 

Pilihan respon skala trait kepribadian The Big Five terdiri dari 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Pemberian skor pada item favorable adalah sebagai berikut: 

(SS=4), (S=3), (TS=2), dan (STS=1), sedangkan skor pada item 

unfavorable sebagai berikut: (SS=1), (S=2), (TS=3), dan (STS=4). 

 
E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas 

Sebuah instrumen teruji validitasnya apabila instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak dicapai atau diukur 

dalam suatu penelitian (Sukardi, 2008). Validitas sebuah tes hanya valid 

digunakan pada suatu tujuan dan grup tertentu, dimana pemakaiannya 

telah direncanakan oleh peneliti.  

Validitas isi alat ukur harus diuji kelayakannya sebelum pengukuran 

dilakukan. Validitas isi terdiri atas item-item yang representatif dari 

karakteristik yang akan diukur (Nasution, 2014). Uji validitas isi melalui 
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pertimbangan para ahli (professional judgment). Para ahli mengoreksi dan 

memastikan semua item yang telah disusun mencakup karakteristik yang 

akan diukur serta relevan dengan kemampuan, pengetahuan, pelajaran, 

pengalaman atau latar belakang orang yang diuji (Nasution, 2014; 

Sukardi, 2008).  

Selanjutnya validitas konstruk dilakukan dengan menggunakan 

teknik product moment. Teknik ini dipakai untuk mengkorelasikan setiap 

skor item dengan skor total dari keseluruhan item. Perhitungan ini dapat 

menimbulkan over estimate oleh karena itu part whole digunakan untuk 

mengoreksi hasil korelasi. 

 
2. Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur yang dapat menunjukan hasil yang 

konsisten pada suatu gejala jika diukur pada dua waktu yang berbeda 

(Nasution, 2014) sehingga dapat mengungkap data yang dapat dipercaya 

(Arikunto, 2002). Teknik untuk menghitung reliabilitas dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan Alpha Cronbach. Semakin besar koefisien reliabilitas 

berarti semakin kecil kesalahan pengukuran maka semakin reliabel alat 

ukur yang digunakan, demikian sebaliknya (Azwar, 2005). 
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F. Metode Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

macam, yaitu: 

 
1. Uji Hipotesis Mayor 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi untuk menguji 

hipotesis mayor penelitian. Penelitian ini mempunyai enam variabel bebas 

atau prediktor (X1, X2, X3, X4, X5, dan X6) dan satu variabel tergantung 

atau kriterium (Y), maka digunakan teknik analisis regresi berganda 

(multiple linear regression). 

 
2. Uji Hipotesis Minor 

Pengujian hipotesis minor menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson untuk mengetahui korelasi antara kompetensi 

pedagogik guru dengan prestasi belajar Matematika, dan juga korelasi 

antara tiap-tiap traits kepribadian The Big Five, yaitu Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness dengan 

prestasi belajar Matematika. 
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