
21 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
Hasil penelitian pada bab IV ini dibagi menjadi empat bagian, yaitu 

deskripsi subjek penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji 
asumsi data, uji keidentikan varian dan pengujian hipotesis. 

 
1. Deskripsi Subjek Penelitian 

 Populasi penelitian terdiri dari 76 siswa kelas X SMA Kristen Widya 
Wacana Purwodadi yang dibagi dalam 4 kelas XA sampai XD. Sampel 
dipilih secara acak dan didapatkan 72 subjek. Sampel dibagi kedalam 3 
kelompok berdasarkan gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing 
siswa. Grafik jumlah siswa berdasarkan pengelompokan gaya belajar 
dapat dilihat pada Gambar 4.1 

                         

Gambar 4.1 

Grafik Jumlah Siswa Berdasarkan Gaya Belajarnya 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat kelompok pertama yaitu 
kelompok gaya belajar visual sebanyak 28 siswa, kelompok kedua yaitu 
kelompok gaya belajar auditorial sebanyak 26 siswa dan kelompok 
terakhir yaitu kelompok gaya belajar kinestetik sebanyak 18 siswa. 
Pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar siswa yang diketahui 
setelah para siswa mengisi angket gaya belajar.  
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 Hasil belajar siswa didapatkan dari dokumen milik guru mata 
pelajaran matematika kelas X yang merupakan nilai asli ulangan tengah 
semester genap tahun 2013. Rata rata hasil belajar matematika untuk 
kelompok visual sebesar 64.71, kelompok auditorial sebesar 68.58 dan 
kelompok kinestetik sebesar 73.94. Deskripsi hasil belajar masing 
masing kelompok dapat dilihat pada tabel 4.1 
 

Tabel 4.1 
Deskripsi Hasil Belajar Matematika 

hasil belajar matematika    

 

N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum  

visual 28 64.71 8.886 46 83 

auditorial 26 68.58 12.875 47 95 

kinestetik 18 73.94 4.556 68 87 

Total 72 68.39 10.311 46 95 

  

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat rata-rata hasil belajar matematika 
tertinggi diperoleh pada kelompok kinestetik (73.94) dan rata-rata hasil 
belajar matematika terendah diperoleh pada kelompok visual (64.71). 
Hasil belajar matematika tertinggi ada pada kelompok auditorial (95) 
dan hasil belajar matematika terendah ada pada kelompok visual (46). 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
a. Uji Validitas Instrumen 

 Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung harga 
korelasi product moment dari masing masing item instrument, 
pengujian validitas dilakukan dengan bantuan software SPSS 16. 
Setelah didapatkan harga corrected item total correlation  
kemudian bandingkan dengan kriteria yang telah dibuat. Jika harga 
rxy>0.2 maka item dinyatakan valid, sedangkan jika harga rxy<0.2 
atau bernilai negativ maka item dinyatakan tidak valid (Arikunto, 
2006). Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 
Validitas Instrumen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui harga rxy untuk semua nomor 
item lebih dari 0,2, maka sema nomor dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen  
 Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 
menggunakan koefisien Cronbach alpha. Pengujian reliabilitas 
instrumen menggunakan bantuan software SPSS 16. Setelah 
didapatkan harga koefisien Cronbach alpha. Hasil uji reliabilitas 
Instrumen terlihat seperti Tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Hasil Reliabilitas Instrumen 

 

 

 

 

 

 

Item Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Item Corrected 
Item-Total 
Correlation 

1 .295 16 .274 

2 .282 17 .288 

3 .254 18 .252 

4 .331 19 .250 

5 .370 20 .265 

6 .367 21 .243 

7 .286 22 .354 

8 .259 23 .237 

9 .272 24 .255 

10 .255 25 .253 

11 .488 26 .246 

12 .292 27 .301 

13 .304 28 .277 

14 .432 29 .285 

15 .345 30 .281 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha 

Based on 
Standardize

d Items 
N of 

Items 

.788 .791 30 
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Berdasarkan Tabel 4.3 didapatkan harga koefisien Cronbach alpha 
yang didapatkan adalah sebesar 0.788. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa instrumen yang digunakan reliabel. (Widoyoko, 2009). 

3. Uji Asumsi Data 
 Langkah sebelum melakukan pengujian hipotesis adalah melakukan 
uji asumsi data terlebih dahulu guna mengetahui penggunaan 
parameter pada statistik inferensial yang akan digunakan. Langkah 
pertama yang dilakukan adalah melakukan uji normalitas data, yang 
dilakukan untuk mengetahui penyebaran data. Pengujian yang 
dilakukan berdasarkan nilai asli ulangan tengah Semester genap pada 
mata pelajaran matematika, yang diperoleh dari dokumen nilai milik 
guru mata pelajaran matematika kelas X SMA Kristen Purwodadi tahun 
ajaran 2012/2013. Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada Tabel 4.4 
berikut 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 

 
 

 gaya 
belajar 

Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

hasil belajar 
matematika 
 

Visual .104 28 .200* 

auditorial .139 26 .200* 

kinestetik .186 18 .100 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true 
significance. 
 

  

Grafik pendistribusian data guna mengetahui data berdistribusi normal 
dari dari masing-masing kelompok gaya belajar dapat dilihat pada 
Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 



25 
 

 
 

Gambar 4.2 
Distribusi Data Normal Kelompok Gaya Belajar Visual 

 

 
Gambar 4.3 

Distribusi Data Normal Kelompok Gaya Belajar Visual 
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Gambar 4.4 

Distribusi Data Normal Kelompok Gaya Belajar Kinestetik 
 

Hasil dari uji normalitas berdasarkan Tabel 4.4 didapatkan p value (Sig.) 
untuk kolmogorov-Simirnov dari hasil belajar matematika kelompok 
gaya belajar visual dan auditorial adalah sebesar 0.2 yang berarti Sig > 
0.05, sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hasil dari 
uji normalitas dari hasil belajar matematika untuk kelompok gaya 
belajar kinestetik didapatkan p value (Sig.) untuk kolmogorov-Simirnov 
sebesar 0.1 yang berarti Sig>0.05, sehingga disimpulkan data 
berdistribusi normal. Setelah mendapatkan hasil bahwa data dari 
ketiga kelompok gaya belajar berdistribusi normal, maka teknik 
pengujian hipotesis menggunakan one way anova valid untuk 
digunakan. 

4. Pengujian Keidentikkan Varian 
 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji one way 
anova dikarenakan sampel terdiri dari tiga kelompok dan tidak saling 
berhubungan (independen) dan data terdistribusi normal. Sebelum 
diuji menggunakan one way anova, data diuji keidentikan variannya 
terlebih dahulu guna mengetahui uji lanjut (post hoc) yang akan 
dilakukan. Pengujian keidentikan varian dapat dilihat pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Keidentikan Varian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasil tes keidentikan variansi seperti pada Tabel 4.5 didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0.001, yang berarti nilai sig<0.05, dengan ini maka 
dapat disimpulkan bahwa varian dari ketiga sampel tidak identik, 
sehingga uji lanjut (post hoc) yang akan digunakan adalah Tamhane’s 
T2. 

 
5. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis statistik digunakan uji one way anova. Analisis 
one way anova digunakan untuk melihat perbedaan hasil belajar 
matematika siswa berdasarkan gaya belajarnya. Perhitungan uji one 
way anova menggunakan program SPSS for windows version 16. Hasil 
perhitungan uji one way anova dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan one way anova 
 

 

ANOVA 

hasil belajar matematika     

 Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

934.495 2 467.248 4.863 .011 

Within Groups 6629.005 69 96.073   

Total 7563.500 71    

Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajar matematika   

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

7.558 2 69 .001 
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Hasil pengujian dengan teknik one way anova seperti terlihat pada 
Tabel 4.6 didapatkan nilai F sebesar 4.863 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.011, yang berarti nilai sig<0.05, sehingga dapat disimpulkan 
H0: tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan 
gaya belajarnya ditolak, jadi kesimpulan yang didapatkan adalah hasil 
belajar matematika salah satu dari ketiga kelompok gaya belajar 
berbeda. 

Dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga 
kelompok gaya belajar, maka diperlukan uji lanjutan (post hoc) 
menggunakan metode Tamhane’s T2 dikarenakan varian dari ketiga 
kelompok tidak identik. Hasil pengujian lanjutan guna mengetahui hasil 
belajar matematika yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.7 

 
Tabel 4.7 

Tabel Multiple Comparisons 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hasil pengujian lanjutan dengan metode Tamhane’s T2 seperti pada 
Tabel 4.7 menunjukkan terdapat perbedaan hasil belajar matematika 
antara kelompok gaya belajar visual dengan kelompok kinestetik 
dikarenakan nilai Sig kurang dari 0.05. 
 
 
 
 
 

hasil belajar matematika 
Tamhane 

   

(I) gaya 
belajar 

(J) gaya 
belajar 

Mean 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

visual auditorial -3.863 3.032 .506 

kinestetik -9.230* 1.993 .000 

auditorial visual 3.863 3.032 .506 

kinestetik -5.368 2.744 .166 

kinestetik visual 9.230* 1.993 .000 

auditorial 5.368 2.744 .166 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Penelitian ex post facto yang dilakukan di SMA Kristen Widya 

Wacana Purwodadi dengan subyek kelas XA sampai XD menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara 
kelompok gaya belajar visual dan kinestetik. Rata-rata hasil belajar 
matematika siswa berdasarkan gaya belajar dapat dilihat pada Gambar 4.5 

 

                                
 

 
Gambar 4.5 

Mean Plots Gaya Belajar Siswa 
 

Berdasarkan Gambar 4.5 rata-rata hasil belajar matematika untuk 
kelompok visual sebesar 64.71, kelompok auditorial sebesar 68.58 dan 
kelompok kinestetik sebesar 73.94.  

DePotter dan Hernacki (2011) menyebutkan bahwa mengetahui 
gaya belajar yang berbeda telah membantu para guru untuk dapat 
mendekati semua siswa hanya dengan menyampaikan informasi sesuai 
dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki gaya 
belajar yang khas dimana mereka merasa nyaman dengan kepribadian 
mereka sendiri (Wei, dkk, 2011). Agar aktivitas belajar dapat tercapai 
sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka gaya belajar siswa harus 
dipahami oleh guru.  

Pemahaman gaya belajar siswa tentunya memiliki manfaat-
manfaat yang baik, salah satunya yang dikemukakan oleh Nasution (2008) 
bahwa berbagai macam metode mengajar telah banyak diterapkan dan 
diujicobakan kepada siswa untuk memperoleh hasil yang efektif dalam 
proses pembelajaran. Kenyataannya tidak ada satu metode mengajar yang 
lebih baik daripada metode mengajar yang lain. Jika berbagai metode 
mengajar telah ditetapkan dan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, 
maka alternatif lain yang dapat dilakukan oleh guru secara individual dalam 
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proses pembelajaran yaitu atas dasar pemahaman terhadap gaya belajar 
siswa. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya belajar cukup menentukan 
hasil belajar siswa dan setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda 
beda, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 
terdapatnya perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan gaya 
belajar yang dimilikki masing masing siswa. Hasil pengujian hipotesis 
dengan metode uji one way anova menunjukkan terdapat perbedaan hasil 
belajar matematika antara siswa yang memiliki gaya belajar visual dan 
siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Rata rata nilai dari siswa yang 
memiliki gaya belajar kinestetik lebih baik dari siswa yang memiliki gaya 
belajar visual, sementara itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika antara siswa yang memiliki gaya belajar visual dengan 
auditorial dan tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 
siswa yang memiliki gaya belajar auditorial dan kinestetik. Abidin, dkk 
(2011) menerangkan bahwa setiap siswa memiliki tingkat preferensi 
tertentu dalam setiap jenis gaya belajar, dan sebagian besar dari mereka 
memiliki dominasi dalam satu atau lebih gaya belajar. Seseorang dapat 
mengambil langkah-langkah penting guna membantu dalam belajar lebih 
cepat dan mudah jika akrab dengan gaya belajar yang dimiliki (DePorter, 
2011).  

Siswa yang kecenderungan gaya belajarnya tidak cocok dengan 
guru mereka mungkin saja menjadi tidak semangat belajar. Sangat penting 
bagi guru dan siswa untuk mengidentifikasi dan memahami gaya belajar 
yang mereka pilih, saling menghormati satu sama lain dan merespon 
pembelajaran yang berbeda dengan mengakomodasi beberapa strategi 
yang bisa membantu mempromosikan pembelajaran (Sabeh, dkk,2011). 
Hal tersebut dapat menunjukkan kalau siswa kelas X SMA Kristen Widya 
Wacana Purwodadi yang memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik 
lebih cocok dengan cara guru mereka dalam menyampaian informasi 
daripada siswa dengan gaya belajar visual. Petikan wawancara dari siswa 
yang bergaya belajar kinestetik dapat disimpulkan kalau mereka senang 
dan nyaman saat belajar matematika karena ada banyak kesempatan untuk 
mencoba hal hal baru. Keadaan tersebut sesuai dengan pendapat dari 
Nasution (2008) yang menyatakan bahwa kesesuaian gaya mengajar 
dengan gaya belajar dapat mempertinggi efektivitas belajar, oleh karena itu 
dalam pembelajaran hendaknya memperhatikan gaya belajar siswa. 
DePotter dan Hernacki (2011) juga menyebutkan bahwa mengetahui gaya 
belajar yang berbeda telah membantu para guru untuk dapat mendekati 
semua siswa hanya dengan menyampaikan informasi sesuai dengan gaya 
belajar yang berbeda-beda. 
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Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Zainudin (2012) yang 
menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai 
tipe gaya belajar auditorial lebih baik daripada prestasi belajar matematika 
siswa yang mempunyai tipe gaya belajar visual maupun kinestetik. 
Penelitian ini bertentangan juga dengan penelitian Darmadi (2009) yang 
menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang memiliki 
gaya belajar visual lebih baik dari siswa yang memiliki gaya belajar 
auditorial dan kinestetik, namun sejalan dengan penelitian hutajulu (2007) 
yang juga menyimpulkan bahwa hasil belajar matematika siswa yang 
memiliki gaya belajar kinestetik lebih baik dibandingkan siswa yang 
memiliki gaya belajar visual. 
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