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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Diskripsi Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah SDN 1 Selodoko yaitu kelas 3, 4, 5 dan 6. 
Jumlah siswa kelas 3 sebanyak 26 siswa, kelas 4 sebanyak 31 siswa, kelas 5 
sebanyak 27 siswa dan kelas 6 sebanyak 33 siswa. Data Subjek penelitian seperti 
yang terlihat dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Data Subjek Penelitian SDN Selodoko 1 

No. Kelas 
Siswa 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1 3 13 13 26 
2 4 15 16 31 
3 5 19 8 27 
4 6 18 15 33 

Jumlah 65 52 117 
 

B. Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
Pada penelitian ini untuk menguji keabsahan angket gaya belajar digunakan 

uji coba validitas item dan reliabilitas instrumen gaya belajar model Deporter 
dilakukan pada 20 siswa SD yang bertempat tinggal di Dusun Prampoga Desa 
Payungan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Hasil uji coba validitas item 
dan reliabilitas instrumen gaya belajar model Deporter ditunjukkan pada Tabel 4.2 
dan Tabel 4.3. 
1. Validitas 

Mengukur validitas item instrumen menggunakan rumus statistik 
Corrected Item-Total Correlation dengan bantuan SPSS 16 for windows. Hasil uji 
validitas item instrumen ditunjukkan sebagai berikut: 

 
Tabel 4.2 

Hasil Uji Coba Validitas Angket Gaya Belajar 
Indikator 
Empirik 

r Keterangan 
Indikator 
Empirik 

r Keterangan 

Soal 1 .363 Valid Soal 18 .202 Valid 
Soal 2 .349 Valid Soal 19 .390 Valid 
Soal 3 .427 Valid Soal 21 .491 Valid 
Soal 4 .473 Valid Soal 23 .318 Valid 

 



24 
 

Indikator 
Empirik 

R Keterangan 
Indikator 
Empirik 

r Keterangan 

Soal 5 .428 Valid Soal 24 .300 Valid 
Soal 6 .390 Valid Soal 26 .491 Valid 
Soal 7 .428 Valid Soal 27 .555 Valid 
Soal 8 .516 Valid Soal 28 .509 Valid 
Soal 9 .309 Valid Soal 29 .309 Valid 

Soal 12 .427 Valid Soal 30 .632 Valid 
Soal 13 .403 Valid Soal 31 .567 Valid 
Soal 14 .451 Valid Soal 33 .662 Valid 
Soal 15 .458 Valid Soal 34 .582 Valid 
Soal 16 .372 Valid Soal 35 .491 Valid 
Soal 17 .403 Valid Soal 36 .538 Valid 

Terlihat pada Tabel 4.2 bahwa dari 30 item inventori model gaya belajar 
Deporter dinyatakan valid dengan koefisien validitas yang ditunjukkan oleh 
Corrected Item-Total Correlation antara 0,202 – 0,662. 

 
2. Reliabilitas 

Mengukur Reliabilitas digunakan teknik Cronbach’s Alpha dengan bantuan 
program SPSS 16 for windows. Hasil uji reliabilitas instrumen model gaya 
belajar ditunjukkan sebagai berikut: 

 
Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.892 30 

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai Alpha Cronbach dari 30 soal berada 
pada tingkat reliabilitas bagus. 

 
C. Analisis Deskriptif 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 
angket kepada 117 siswa, dengan tingkat reliabilitas sebesar 0,892. Berdasarkan 
hasil angket, maka berikut ini akan dipaparkan gambaran umum mengenai gaya 
belajar siswa berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diisi oleh responden. 
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Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kriteria Jumlah % 
Laki-laki 65 55,56 

Perempuan 52 44,44 
Jumlah 117 100 

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah responden laki-laki memiliki prosentase 55,56% 
dan perempuan memiliki jumlah prosentase yang lebih kecil yaitu 44,44%. 

Secara umum, terdapat tiga jenis gaya belajar yaitu visual, auditori dan 
kinestetik. Berdasarkan hasil angket yang telah disebar dapat diidentifikas dari 
responden mengenai gaya belajarnya. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar 
dibawah ini. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gambar 4.1 

Hasil Identifikasi Gaya Belajar Secara Keseluruhan 
 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat secara keseluruhan gaya belajar yang 
mendominasi adalah gaya belajar visual sebanyak 70 siswa dengan prosentase 
59,83%, sedangkan gaya belajar auditori sebanyak 20 siswa dengan prosentase 
sebesar  17,09% dan gaya belajar kinestetik sebanyak 27 siswa dengan prosentase 
sebesar 23,08%. 
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Gambar 4.2 

Hasil Identifikasi Gaya Belajar Siswa Laki-laki dan Perempuan 
 

Berdasarkan Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa siswa yang dominan memiliki 
gaya belajar visual sebesar 59,83% dimana sebesar 31,62% siswa laki-laki dan 
28,21 siswa perempuan. Kemudian siswa yang dominan memiliki  gaya belajar 
auditorial sebesar  17,09% dimana sebesar 9,4% siswa laki-laki dan 7,69% siswa 
perempuan, sedangkan siswa yang dominan mempunyai gaya belajar kinestetik 
sebesar 23,08% dimana 14,53% siswa laki-laki dan 8,55% siswa perempuan. 

Hasil data penelitian kemudian dicari nilai minimum, nilai maximum, mean 
dan standar deviasi. Data diolah melalui SPSS versi 16. Data hasil pengolahan 
tersebut terlihat dalam Tabel 4.5. 

 
     Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Gaya Belajar Siswa Perempuan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Visual 52 7 16 11.73 2.087 
Auditori 52 2 17 8.90 2.637 

Kinestetik 52 4 15 9.60 2.538 
Valid N (listwise) 52     

Berdasarkan pada Tabel 4.5 bahwa gaya belajar visual siswa perempuan 
mempunyai nilai minimum sebesar 7, nilai maksimum sebesar 16 dengan rata-rata 
11,73 dan standar deviasi 2,087. Gaya belajar auditori nilai minimum sebesar 2, 
nilai maksimum sebesar 17 dengan rata-rata 8,90 dan standar deviasi 2,637, 
sedangkan pada gaya belajar kinestetik nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 
sebesar 15 dengan rata-rata 9,60 dan standar deviasi 2,538. Rata-rata tertinggi 
pada siswa perempuan yaitu pada gaya belajar visual sebesar 11,73. 
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 Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Gaya Belajar Siswa Laki-Laki 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Visual 65 3 19 11.17 3.115 
Auditori 65 2 17 9.58 3.077 

Kinestetik 65 4 17 10.00 2.543 
Valid N (listwise) 65     

Berdasarkan pada Tabel 4.6 bahwa gaya belajar visual siswa laki-laki 
mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 19 dengan rata-rata 
11,17 dan standar deviasi 3,115. Gaya belajar auditori nilai minimum sebesar 2, 
nilai maksimum sebesar 17 dengan rata-rata 9,58 dan standar deviasi 3,077, 
sedangkan pada gaya belajar kinestetik nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 
sebesar 17 dengan rata-rata 10,00 dan standar deviasi 2,543. Rata-rata tertinggi 
pada siswa perempuan yaitu pada gaya belajar visual sebesar 11,17. 

 
D. Analisis Inferensial 

Dilakukan uji proporsi untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan gaya belajar 
yang sigifikan antara laki-laki dan perempuan. Data diolah melalui SPSS versi 16. 
Data hasil pengolahan tersebut terlihat dalam tabel 4.7, 4.8 dan 4.9. 

 
Tabel 4.7 Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Jenis_kelamin * 
Gaya_belajar 117 100.0% 0 .0% 117 100.0% 

Berdasarkan Tabel 4.7 terlihat bahwa jumlah sampel 117 dan dengan tingkat 
prosentase 100%. 
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Tabel 4.8 
Crosstabulation 

 Gaya_belajar 

Total visual auditori kinestetik 

Jenis_kelamin Laki-laki Count 37 11 17 65 

Expected 
Count 38.9 11.1 15.0 65.0 

Perempuan Count 33 9 10 52 

Expected 
Count 31.1 8.9 12.0 52.0 

Total Count 70 20 27 117 

Expected 
Count 70.0 20.0 27.0 117.0 

Berdasarkan Tabel 4.8 dari 65 siswa laki-laki terlihat bahwa jumlah gaya 
belajar tipe visual adalah 37 siswa, tipe auditori berjumlah 11 siswa dan tipe 
kinestetik berjumlah 17 siswa, sedangkan dari 52 siswa perempuan terdapat 33 
siswa bertipe visual, 9 siswa bertipe auditori dan 10 siswa bertipe kinestetik. Total 
siswa untuk tipe visual ada 70 siswa, tipe auditori ada 20 siswa, dan 27 siswa 
bertipe kinestetik.  

 
Tabel 4.9 Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square .809a 2 .667 
Likelihood Ratio .817 2 .665 

Linear-by-Linear Association .748 1 .387 
N of Valid Cases 117   

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Pearson Chi-square (X2) 
sebesar 0.809 dan X2 tabel pada α = 5% dan df= 2 sebesar 5,99, maka X2 hitung 
lebih kecil dari X2 tabel, artinya Ho diterima (lihat pada Asymp. Sig. (2-sided) diatas 
0,05) yang berarti tidak terdapat perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan 
perempuan. 

 
E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan gaya belajar 
yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam belajar matematika di SDN 1 
Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 117 siswa. Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Selodoko yang terdiri dari 
siswa kelas 3, 4, 5 dan 6. Siswa kelas 3 sebanyak 26 siswa yaitu 13 siswa laki-laki 
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dan 13 siswa perempuan. Jumlah siswa kelas 4 sebanyak 31 siswa dengan siswa 
laki-laki berjumlah 15 siswa dan siswa perempuan yang berjumlah 16 siswa. 
Adapun siswa 5 berjumlah 27 siswa dengan siswa laki-laki berjumlah 19 siswa dan 
siswa perempuan yang berjumlah 8 siswa, dan kelas 6 berjumlah 33 yang terdiri 
dari 18 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Data untuk gaya belajar 
menggunakan instrumen berupa angket belajar model Deporter. 

Pada siswa kelas 3, 4, 5 dan 6 di SDN 1 Selodoko, secara keseluruhan 
pelaksanaan pembelajaran pada keempat kelas tersebut adalah sama yaitu 
penyampaian materi sebagian besar menggunakan metode konvensional. Salah 
satu hal menarik yang terdapat di kelas 3, 4, 5 dan 6 adalah adanya gaya belajar 
setiap anak yang berbeda dan bermacam-macam, secara tidak langsung dan tidak 
disadari oleh setiap anak bahwa setiap individu mempunyai gaya belajar tersendiri 
yang mengantarkan informasi yang sampai kepada otak siswa yang selanjutnya 
akan diolah sesuai pemahaman individu masing-masing. 

Hasil analisis deskriptif dari 117 orang siswa, untuk siswa laki-laki dari 65 
responden yang mempunyai kecenderungan gaya belajar visual sebanyak 37 orang 
siswa dengan prosentase 31,62%, kecenderungan gaya belajar auditori sebanyak 
11 orang siswa dengan prosentase 9,4%, kecenderungan gaya belajar kinestetik 
sebanyak 17 orang siswa dengan prosentase 14,53%, sedangkan untuk siswa 
perempuan dari 52 responden yang mempunyai kecenderungan gaya belajar visual 
sebanyak 33 orang dengan prosentase 28,21%, kecenderungan gaya belajar 
auditori sebanyak 9 orang siswa dengan prosentase 7,69%, kecenderungan gaya 
belajar kinestetik sebanyak 10 orang siswa dengan prosentase 8,55%. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh pada gaya belajar visual siswa laki-
laki mempunyai nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 19 dengan rata-
rata 11,17 dan standar deviasi 3,115. Gaya belajar auditori nilai minimum sebesar 
2, nilai maksimum sebesar 17 dengan rata-rata 9,58 dan standar deviasi 3,077, 
sedangkan pada gaya belajar kinestetik nilai minimum sebesar 4, nilai maksimum 
sebesar 17 dengan rata-rata 10,00 dan standar deviasi 2,543. Rata-rata tertinggi 
pada siswa perempuan yaitu pada gaya belajar visual sebesar 11,17. Sedangkan 
pada gaya belajar visual siswa perempuan mempunyai nilai minimum sebesar 7, 
nilai maksimum sebesar 16 dengan rata-rata 11,73 dan standar deviasi 2,087. Gaya 
belajar auditori nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 17 dengan rata-
rata 8,90 dan standar deviasi 2,637, sedangkan pada gaya belajar kinestetik nilai 
minimum sebesar 4, nilai maksimum sebesar 15 dengan rata-rata 9,60 dan standar 
deviasi 2,538. Rata-rata tertinggi pada siswa perempuan yaitu pada gaya belajar 
visual sebesar 11,73. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji proporsi diketahui bahwa X2 
hitung > X2 tabel ( 0,809 > 5,99), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan 
hipotesis yang menyatakan “Gaya belajar siswa laki-laki dengan siswa perempuan 
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sama” diterima. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Shareena dan Cavanaungh dalam Gomez (1999: 47) serta Slater et al (2007: 336) 
yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan 
perempuan. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan uji proporsi disimpulkan bahwa 
tidak ada perbedaan gaya belajar yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, 
oleh karena itu sebaiknya seorang guru mempunyai strategi pembelajaran yang 
dapat lebih mempermudah siswa dalam menerima materi pelajaran, khususnya 
dalam pelajaran matematika. Berdasarkan hasil penelitian yaitu tidak adanya 
perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dapat dimanfaatkan 
guru dengan tidak membeda-bedakan cara penyampaian materi pelajaran antara 
laki-laki dengan perempuan, akan tetapi guru diharapkan mempunyai strategi 
pembelajaran yang lebih bervariasi karena diketahui bahwa gaya belajar setiap 
anak berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil pengamatan juga disimpulkan bahwa siswa SD dominan 
dengan gaya belajar visual, usia SD kebanyakan siswa masih mudah menangkap 
materi pelajaran dengan menggunakan visual mereka, oleh sebab itu sebaiknya 
guru memperbanyak  penyampaian materi dengan menggunakan alat peraga 
berupa gambar, karena dengan alat peraga yang berupa gambar mempermudah 
para siswa SD untuk lebih memahami materi yang disampaikan guru, hal ini 
sependapat dengan Rumampuk dalam Lestari (2011) yang menyatakan bahwa 
media bergambar merupakan sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk 
dua dimensi sebagai curahan perasaan dan pikiran, dengan media gambar siswa 
akan lebih paham dalam menerima materi pelajaran, karena pembelajaran 
menjadi lebih konkrit dan realistis. Hal ini juga sependapat dengan Rosyaidah 
(2011) yang menyatakan bahwa karakteristik usia SD termasuk periode intuitif dan 
operasional kongkrit, dengan demikian untuk menunjang keberhasilan siswa SD 
perlu benda-benda yang bersifat kongkrit seperti halnya gambar, karena anak-anak 
SD senang melihat gambar. 
 
 


