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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pemBahasan gaya belajar  

yang dijelaskan pada bab IV, Terdapat bermacam-macam jenis gaya 

belajar yang dimiliki oleh siswa IPA, IPS dan Bahasa di SMA N 2 Salatiga 

diantaranya yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori dan gaya 

belajar kinestetik. Kecenderungan gaya belajar pada siswa program 

IPA,IPS dan Bahasa adalah gaya belajar visual dan dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar siswa lebih mudah memahami pembelajaran 

melalui apa yang dilihat dari pada yang didengar, yakni dari 66 

responden siswa IPA 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 %. 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%.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diajukan 

untuk pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa kelas XI SMA N 2 Salatiga 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan setelah siswa 

mengetahui gaya belajarnya, siswa dapat menggunakan cara 

belajar dengan efektif dan termotivasi untuk menggunakan gaya 

belajarnya tersebut dalam belajar matematika maupun mata 
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pelajaran lainnya melalui menyesuaian gaya belajarnnya pada 

kenyaamanan ketika sedang belajar.  

 

2. Bagi Guru Bidang Studi Matematika SMA N 2 Salatiga 

Bedasarkan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan bagi guru tentang adanya gaya belajar model 

Deporter, sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut guru 

akan lebih memperhatikan gaya pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar dengan siswa.  

 

3. Bagi Orangtua Siswa 

Setelah mengetahui gaya belajar yang dominan dimiliki 

anaknya, diharapkan para orang tua siswa akan lebih memotivasi 

anaknya ketika sedang belajar, tanpa membuat anak merasa 

terpaksa dalam belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


