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BAB VI 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Deskripsi Subjek Penelitian 

Penelitian ini melibatkan subjek sebanyak 151 siswa SMA N 2 

Salatiga yang terdiri dari masing-masing 3 program studi yaitu kelas XI 

program studi IPA, IPS, dan Bahasa. jumlah  siswa  program studi IPA 

sebanyak 66 siswa. jumlah siswa program studi IPS sebanyak 65 siswa, 

sedangkan jumlah siswa program studi Bahasa sebanyak 20 siswa. 

Data subjek penelitian terlihat dalam Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Data subjek penelitian SMA N 2 Salatiga 

 
 

 

 

B. Analisis Validitas Dan Reabilitas Instrumen 
Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor item 

dengan skor total.  Formula yang digunakan uji validitas dalam 

penelitian ini menggunakan Pearson Product Moment. Uji validitas 

dilakukan kepada 30 responden selain dari yang akan dijadikan sampel 

dalam penelitian. Responden tersebut adalah mahasiswa UKSW dari 

beberapa fakultas, yang bertempat tinggal di Kos Putri cungkup 4 dan 

kos putra kali taman. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 

instrumen yang layak digunakan untuk mengukur variabel penelitian 

instrument sebanyak 29 soal dari 36 soal.  Hasil analisis uji coba angket 

gaya belajar Deporter dapat dilihat pada tabel 4.2. 

1. Validitas  

Mengukur validitas item instrument dengan menggunakan 

Corrected Item-total Corelation dengan bantuan SPSS versi 16. 

Hasil uji validitas item instrument ditunjukkan sebagai berikut:  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Coba Validitas Angket Gaya Belajar 

Indikator 
empirik 

r keterangan 
Indikator 
empirik 

r keterangan 

Soal 1 .369 valid Soal 18 .207 valid 

Soal 2 .251 valid Soal 19 .354 valid 

Soal 3 .452 valid Soal 21 .453 valid 

No Jurusan Jumlah 

1 IPA 66 

2 IPS 65 

3 Bahasa 20 

Jumlah 151 



 
 

29 
 

Indikator 
empirik 

r keterangan 
Indikator 
empirik 

r keterangan 

Soal 4 .523 valid Soal 24 .294 valid 

Soal 5 .501 valid Soal 26 .471 valid 

Soal 6 .341 valid Soal 27 .513 valid 

Soal 7 .501 valid Soal 28 .456 valid 

Soal 8 .501 valid Soal 29 .237 valid 

Soal 9 .237 valid Soal 30 .558 valid 

Soal 12 .452 valid Soal 31 .644 valid 

Soal 13 .498 valid Soal 33 .649 valid 

Soal 14 .533 valid Soal 34 .598 valid 

Soal 15 .576 valid Soal 35 .453 valid 

Soal 16 .298 valid Soal 36 .561 valid 

Soal 17 .498 valid    

 

Terlihat pada Tabel 4.2 tampak bahwa dari 29 Pernyataan  model 

gaya belajar Deporter dinyatakn valid dengan koefisien validitas 

yang ditunjukkan oleh Corrected Item-total Corelation antara 

0,207-0,649.  

 

2. Reliabilitas  

Mengukur reabilitas digunkaan Cronbach’s alpha dengan bantuan 

program spss versi 16. Hasil reabilitas instrument model gaya 

belajar ditunjukkan Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Coba Reliabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N 
of Items 

.892 29 

 

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai alpha cronbach dari 30 soal 

berada pd tingkat reliabilitas bagus. 

 

C. Analisis Deskriptif 
Gambaran statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini disajikan 

pada Tabel 4.4 sampai 4.8 dengan menggunakan bantuan spss versi 

16. Pengumpulan data dalam penelitin ini dilkukan dengn cara 

menyebarkan angket kepada 151 siswa, dengan reliabilitas sebesar 

0,892. Berdasarkan hasil ngket, maka berikut ini akan dimunculkan 

gambran umum mengenia gaya belajar siswa beerdasarkan pernyatan-

pernyataan yang diisi oleh responden. 
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Tabel 4.4 
Jumlah Responden Berdasarkan Program Study (Jurusan) 

Kriteria Jumlah % 

IPA 66 45 

IPS 65 42 

Bahasa 20 13 

JUMLAH 151 100 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden program study 

IPA memiliki  prosentase 45 % dari jumlah subjek 66 siswa, program 

study IPS memiliki prosentase 42% dari jumlah subjek 65 siswa dan 

responden program study Bahasa memiliki jumlah prosentase yang 

lebih kecil yaitu 13% dari jumlah subjek 20 siswa. 

 

Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Gaya Belajar Siswa IPA 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Visual 66 6 18 11.77 2.196 4.824 

Auditori 66 3 15 8.86 2.523 6.366 

Kinestetik 66 3 19 9.26 3.164 10.010 

Valid N (listwise) 66      

Pada Tabel 4.5 tampak bahwa gaya belajar siswa program IPA pada 

gaya belajar visual mempunyai nilai minimum 6, nilai maksimum 

sebesar 18 dengan rata-rata 11,77, standar deviasi 2,196 dan 

variancenya mencapai nilai 4,824. Gaya belajar auditori nilai minimum 

3, nilai maksimum sebesar 15 dengan rata-rata 8,86, standar deviasi 

2,523 dan nilai variance sebesar 6,366. sedangkan pada gaya belajar 

kinestetik nilai minimum 3, nilai maksimum sebesar 19 dengan rata-

rata 3,164, standar deviasi 2,538 dan variance 10,010. Rata-rata 

tertinggi pada siswa IPA yaitu pada gaya belajar visual sebesar 11,77. 

 Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Gaya Belajar Siswa IPS 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Visual 65 6 17 11.65 2.355 5.545 

Auditori 65 4 13 8.15 2.145 4.601 

kinestetik 65 3 17 9.58 2.761 7.622 

Valid N 
(listwise) 65 
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Pada Tabel 4.8 tampak bahwa gaya belajar siswa program IPS pada 

gaya belajar  visual mempunyai nilai minimum 6, nilai maksimum 

sebesar 17 dengan rata-rata 11,65, standar deviasi 2,355 dan 

variancenya mencapai nilai 5,545. Gaya belajar auditori nilai minimum 

4, nilai maksimum sebesar 13 dengan rata-rata 8,15, standar deviasi 

2,145 dan nilai variance sebesar 4,601. sedangkan pada gaya belajar 

kinestetik nilai minimum 3, nilai maksimum sebesar 17 dengan rata-

rata 9,58, standar deviasi 2,761 dan variance 7,622. Rata-rata tertinggi 

pada siswa IPS yaitu pada gaya belajar visual sebesar 11,65.  

 

Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel Gaya Belajar Siswa Bahasa 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Visual 20 8 15 11.60 1.847 3.411 

Auditori 20 3 13 7.70 2.677 7.168 

Kinestetik 20 4 13 8.40 2.722 7.411 

Valid N 
(listwise) 20 

     

Pada Tabel 4.9 tampak bahwa gaya belajar siswa program Bahasa 

pada gaya belajar visual mempunyai nilai minimum 8, nilai maksimum 

sebesar 15 dengan rata-rata 11,60, standar deviasi 1,847 dan 

variancenya mencapai nilai 3,411. Gaya belajar auditori nilai minimum 

3, nilai maksimum sebesar 13 dengan rata-rata 7,70, standar deviasi 

2,677 dan nilai variance sebesar 7,168. sedangkan pada gaya belajar 

kinestetik nilai minimum 4, nilai maksimum sebesar 13 dengan rata-

rata 8,40, standar deviasi 2,722 dan variance 7,411. Rata-rata tertinggi 

pada siswa IPA yaitu pada gaya belajar visual sebesar 11,60.  

Secara umum, terdapat tiga jenis gaya belajar model Deporter 

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.      
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Gambar 4.5 Diagram Prosentase Gaya Belajar Program IPA 

    Pada Gambar 4.1 diketahui bahwa pada kelas program IPA, 

siswa kelas XI lebih banyak bergaya belajar visual (71%) dan Kinestetik 

(20%). Gaya belajar yang paling sedikit dimiliki oleh siswa adalah gaya 

belajar Auditori  (9%).  

   

 
Gambar 4.6  Diagram Prosentase Gaya Belajar Program IPS 

 

Pada Gambar 4.2 diketahui bahwa pada kelas program IPA, siswa 

kelas XI lebih banyak bergaya belajar visual (72%) dan Kinestetik 

(22%). Gaya belajar yang paling sedikit dimiliki oleh siswa adalah gaya 

belajar Auditori  (6%).  

Visual
71%

Auditori
9%

kinestetik
20%

IPA

1
72%

2
6%

3
22%

IPS
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Gambar 4.7 Diagram Prosentase Gaya Belajar Program Bahasa 

                Pada Gambar 4.3 diketahui bahwa pada kelas program 

IPA, siswa kelas XI lebih banyak bergaya belajar visual (75%) dan 

Kinestetik (15%). Gaya belajar yang paling sedikit dimiliki oleh siswa 

adalah gaya belajar Auditori  (10%). 

 

D. Klasifikasi Gaya Belajar Siswa Program IPA,IPS dan BAHASA 
Berdasarkan hasil pengolahan data, seperti yang dijelaskan 

pada konsep gaya belajar Deporter bahwa gaya belajar tidak 

didominasi oleh ketiga gaya belajar tetapi perpaduan dari ketiga 

gaya belajar kemudian membentuk suatu gaya belajar yang lebih 

menonjol pada diri siswa dari ketiga gaya belajar tersebut 

kemudian membentuk tiga kuadran yakni gaya belajar Visual 

pada kuadran I, auditori pada kuadran II dan kinestetik pada 

kuadran III. Klasifikasinya sebagai berikut 

 
Tabel 4.8  Klasifikasi Gaya Belajar program IPA, IPS dan Bahasa 
Gaya 

Belajar 
Kuadran IPA IPS BAHASA JUMLAH 

Visual I 47 47 15 109 

Auditori II 6 4 2 12 

Kinestetik III 13 14 3 30 

Jumlah 66 65 20 151 

 

Visual
75%

Auditori
10%

kinestetik
15%

BAHASA
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Pada Tabel 4.8 diatas tampak siswa program IPA pada kuadran I 

ditempati oleh 47 orang siswa yang bertipe gaya belajar visual. Pada 

kuadran II ditempati oleh 6 siswa yang bertipe gaya belajar auditori. 

Pada kuadran III ditempati oleh 13 orang siswa yang bertipe gaya 

belajar kinestetik. Berdasarkan tabel yang disajikan terlihat bahwa 

siswa kelas IPA lebih cendrung berada pada gaya belajar visual , 

sehingga kecenderungan gaya belajar siswa kelas IPA adalah visual. 

Pada Tabel 4.8 diatas tampak siswa program IPS pada kuadran I 

ditempati oleh 47 orang siswa yang bertipe gaya belajar visual. Pada 

kuadran II ditempati oleh 4 siswa yang bertipe gaya belajar auditori. 

Pada kuadran III ditempati oleh 14 orang siswa yang bertipe gaya 

belajar kinestetik. Berdasarkan tabel yang disajikan terlihat bahwa 

siswa kelas IPS lebih cendrung berada pada gaya belajar visual , 

sehingga kecenderungan gaya belajar siswa kelas IPS adalah visual. 

Pada Tabel 4.8 diatas tampak siswa program Bahasa pada kuadran 

I ditempati oleh 15 orang siswa yang bertipe gaya belajar visual. Pada 

kuadran II ditempati oleh 2 siswa yang bertipe gaya belajar auditori. 

Pada kuadran III ditempati oleh 3 orang siswa yang bertipe gaya 

belajar kinestetik. Berdasarkan tabel yang disajikan terlihat bahwa 

siswa kelas Bahasa lebih cendrung berada pada gaya belajar visual , 

sehingga kecenderungan gaya belajar siswa kelas Bahasa adalah visual. 

        
Gambar 4.8 

Hasil Klasifikasi Gaya Belajar Secara Keseluruhan. 

 

Berdasarkan gambar 4.8 secara keseluruhan gaya belajar yang 

mendominasi pada siswa program studi IPA, IPS dan Bahasa di SMA N 
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2  Salatiga adalah gaya belajar visual sebanyak 109 siswa dengan 

prosentase 72%, sedangkan gaya belajar auditorial sebanyak 12 siswa 

dengan prosentase sebesar  8 % dan gaya belajar kinestetik sebanyak 

30 siswa dengan prosentase sebesar 20%. 

 

E. Prosentase Gaya Belajar Program IPA, IPS dan Bahasa 
gaya belajar kelas XI program Berdasarkan hasil pengolahan data, 

siswa kelas XI program IPA, IPS dan Bahasa yang berada pada SMA N 2 

Salatiga memiliki gaya belajar yang hampir sama. Berikut ini 

prosentase IPA, IPS dan Bahasa. 

 
Tabel 4.9  Prosentase Persebaran Gaya Belajar  

program IPA, IPS dan Bahasa 
Gaya 

belajar 
IPA % IPA IPS %IPS BAHASA 

% 
Bahasa 

Visual 47 71% 47 72% 15 75% 

Auditori 6 9% 4 6% 2 10% 

kinestetik 13 20% 14 22% 3 15% 

Jumlah 66 100% 65 100% 20 100% 

 

Pada Tabel 4.9 tampak bahwa siswa program IPA,IPS dan Bahasa 

kecendrungan memiliki gaya belajar visual. Dari 66 siswa program IPA 

terdapat 47 siswa yang bergaya belajar visual hingga mencapai 

prosentase 71% dari 100%, 19 siswa lainnya diantaranya 6 siswa 

bergaya belajar auditori dan 13 siswa bergaya belajar kinestetik, 

demikian juga siswa program IPS Dari 65 siswa terdapat 47 siswa yang 

bergaya belajar visual hingga mencapai prosentase 72% dari 100%, 18 

siswa lainnya diantaranya 4 siswa bergaya belajar auditori dan 14 

siswa bergaya belajar kinestetik. Untuk siswa program BAHASA dari 20 

siswa terdapat 15 siswa yang bergaya belajar visual hingga mencapai 

prosentase 75% dari 100%, 5 siswa lainnya diantaranya 2 siswa 

bergaya belajar auditori dan 3 siswa bergaya belajar kinestetik. 

Berdasarkan pengolahan data, maka prosentase dapat diperjelas 

dengan diagram sebagai berikut untuk program IPA,IPS dan BAHASA. 

        

F. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga tipe 

gaya belajar DePorter yang paling dominan dimiliki oleh siswa 

kelas XI SMA N Salatiga adalah gaya belajar visual. Berdasarkan 
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hasil penelitian didapati bahwa sejumlah 151 siswa kelas XI SMA N 2 

Salatiga yang terdiri dari siswa kelas program IPA sebanyak 66 orang 

siswa, sebanyak 65 orang siswa kelas program IPS dan siswa program 

Bahasa sebanyak 20 orang siswa yang telah dilibatkan dalam penelitian 

ini. Data untuk gaya belajar menggunakan instrumen berupa angket 

gaya belajar DePorter (2003) dan untuk memperkuat data yang 

didapati, maka dilakukan wawancara dengan guru dan waka kurikulum 

di SMA 2 Salatiga.  

Menurut M. Thohari (2012) siswa kelas XI program IPA, IPS 

maupun Bahasa di SMA N 2 Salatiga, secara umum pelaksanaan 

pembelajaran dikelas program IPA, IPS maupun Bahasa hampir 

sama, baik secara model pembelajaran maupun kurikulum yang 

digunakan. Metode yang dilakukan dalam pembelajaran dan juga 

cara penjurusan program yaitu melalui klasifikasi sebagai 

berikut: Siswa yang berada pada kelas program IPA pada umumnya  

siswa yang menyukai ilmu-ilmu abstrak dan hitung menghitung seperti 

mata pelajaran matematika, fisika, biologi dan kimia, siswa yang 

berada pada kelas program IPS adalah siswa yang menyukai hafalan 

secara teoritis seperti mata pelajaran ekonomi, sejarah, tata negara, 

anthropologi, sedangkan siswa yang berada pada program bahasa 

pada umumnya lebih menguasai bahasa asing seperti bahasa Jerman, 

bahasa Ingris maupun bahasa Jepang. Salah satu hal menarik yang 

terdapat di kelas XI program IPA, IPS maupun Bahasa ini adalah adanya 

gaya belajar setiap anak yang berbeda dan bermacam-macam, secara 

tidak langsung dan tidak tersadari oleh setiap anak bahwa setiap 

individu mempunyai gaya belajar tersendiri yang mengantarkan 

informasi yang sampai kepada otak mereka yang selanjutnya akan 

diolah sesuai pemahaman mereka masing-masing.  

Siswa kelas XI pada program IPA menekankan pada cara melihat 

situasi konkrit yang dilakukan pada saat dikelas maupun di 

laboratorium dengan pendekatan mengamati dengan perasaan 

(feeling and watching) dan melibatkan dirinya sendiri untuk melakukan 

pengalaman yang baru (feeling and doing). Pada saat guru mengajar 

siswa IPA cenderung lebih aktif dalam proses belajar mengajar, 

mempunyai kebiasaan gaya belajar untuk membuktikan hal baru yang 

belum pernah dipelajari dengan cara mengamati terlebih dahulu apa 

yang dipelajarinya setelah itu melibatkan dirinya sendiri dalam 
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pengalaman pembuktian itu. Kebiasaan seperti ini misalnya dalam 

mata pelajaran yang membutuhkan praktek konkrit di laboratorium 

yang harus mempraktekkan dan membuktikan secara konkrit untuk 

menemukan hasil dari praktek tersebut dan mata pelajaran yang 

menekankan terhadap suatu pembuktian-pembuktian yang harus 

dibuktikan seperti mata pelajaran matematika yang membuktikan 

suatu teori dan harus dipecahkan oleh siswa untuk menemukan 

hasilnya, siswa IPA terbiasa dengan hal-hal yang setiap harinya di 

sekolah menunjukkan kebiasaan yang menekankan pelibatan diri siswa 

terhadap sesuatu yang konkrit yang harus dilakukan sendiri oleh siswa 

tersebut, siswa kelas XI program IPS menekankan pada cara berpikir 

teoritis (thinking and watching) atau merangkum sesuatu pada yang 

mereka amati menjadi serta mengembangkan teori atau ide untuk 

menyelesaikan masalahnya dengan kata-kata dan bahasa mereka 

sendiri dengan mengumpulkan berbagai informasi (feeling and 

watching). Sedangkan siswa program bahasa lebih menekankan pada 

kemampuan berbicara serta mengolah kata dalam bahasa yang 

mereka pelajari seperti halnya siswa program IPS, kedua jurusan ini 

lebih menonjolkan perilaku bersosialisasi dengan baik. 

Berdasarkan model gaya belajar DePorter, baik siswa IPA, IPS 

maupun Bahasa lebih dominan menggunakan gaya belajar visual. Hasil 

analisis deskriptif dari 151 orang siswa, untuk program IPA dari 66 

responden yang mempunyai kecenderungan gaya belajar visual  

sebanyak 47 orang siswa dengan prosentase 71%, kecenderungan gaya 

belajar Auditori sebanyak 6  orang siswa dengan prosentase 9%, 

kecenderungan gaya belajar kinestetik sebanyak 13 orang siswa 

dengan prosentase 20, untuk program IPS dari 65 responden yang 

mempunyai kecenderungan gaya belajar visual sebanyak 47 orang 

dengan prosentase 72%, kecenderungan gaya belajar Auditori 

sebanyak 4 orang siswa dengan prosentase 6%, kecenderungan gaya 

belajar kinestetik sebanyak 14 orang siswa dengan prosentase 22 %, 

dan untuk program Bahasa dari 20 responden yang mempunyai 

kecenderungan gaya belajar visual sebanyak 15 orang dengan 

prosentase 75%, kecenderungan gaya belajar Auditori sebanyak 2 

orang siswa dengan prosentase 10%, kecenderungan gaya belajar 

kinestetik sebanyak 3 orang siswa dengan prosentase 15%. 

Kecenderungan gaya belajar pada siswa program IPA, IPS dan Bahasa 
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adalah gaya belajar visual dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar 

siswa lebih mudah memahami pembelajaran melalui apa yang dilihat 

dari pada yang didengar (proses pembelajaran dengan metode 

ceramah). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga tipe model gaya 

belajar Deporter yaitu visual, auditori dan kinestetik yang dimiliki oleh 

siswa kelas XI program IPA, IPS dan Bahasa lebih dominan pada tipe 

belajar visual dimana siswa cendrung belajar dengan visualisasi atau 

lebih memahami pelajaran dengan melihat khususnya pada mata 

pelajaran matematika oleh karena itu guru sebaiknya menggunakan 

media tertentu untuk menunjang dalam tercapainya tujuan dalam 

belajar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Rumampuk (1988: 8) 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. 

 

 


