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Abstract. Learning is a conscious effort undertaken by individuals inmaking changes in 

their behavior that is done through learning or exercises that involve cognitive aspects. To 

improve student learning result hence needed result of good study because result of 

learning represent a final achievement obtained whwn someone have undergone process of 

learning and to achieve a changebetter from self student. So learning style is needed when 

the learning process because of learning style is a way, method, or strategy possessed by 

individuals in obtaining information knowledge as wide as possible. This study aims to 

find out how the learning style of biology of students and to know how the relationship 

between learning styles with learning outcomes in the biology learning activities of 

students of class XI IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi. The type of this research is 

descriptive correlation. The data in this research is quantitative data. The sample in this 

study is the students of class XI IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi which amounts to 55 

students. Data analysis technique in this research is Eta Correlation analysis. The result of 

the research shows that the learning style of the students of grade XI IPA of SMA Negeri 8 

Kota Jambi is visual learning style with average score of 7,727, entered into "Good 

Enough" category, auditorial with average score 4,054, entered into category " ", While 

kinestetik with an average score of 4.545, entered into the category" Good Enough ".  

 Based on Eta correlation test known that there is a "low" relationship between 

visual learning style with learning result with value η = 0,371, whereas auditorial learning 

style have "moderate" relationship with learning result with value η = 0,555, and 

kinesthetic learning style have relationship the "moderate" with learning outcomes with a 

value of η = 0.549. It can be concluded that there is a relationship between learning styles 

with student learning outcomes. 

 

Keywords: learning, learning outcomes, learning styles.  
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan suatu hal 

yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Pendidikan 

menduduki posisi penting dalam 

pembangunan suatu bangsa. Pendidikan 

berpengaruh pada kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang sangat menentukan 

nasib bangsa. Dunia pendidikan tidaklah 

sebatas mengetahui ilmu dan 

memahaminya, akan tetapi dalam dunia 

pendidikan sangat berhubungan erat 

dengan dunia luar yang nyata. Menurut 

Hamalik (2010:3) pendidikan merupakan 

suatu proses dalam rangka mempengaruhi 

peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 

lingkungannya, dan dengan demikian akan 

menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi 

secara maksimal dalam bermasyarakat. 

Menurut Hamalik (2008:129) 

pendidikan bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik yang mencakup 

pengetahuan (kognitif), keterampilan 

(skill), perilaku, hasil tindakan, dan sikap 

(afektif), serta pengalaman pengalaman 

lapangan (ploratoris). Dalam dunia 

pendidikan belajar merupakan aktivitas 

mental yang melibatkan kemampuan otak 

dalam berpikir. Setiap anak yang terlahir 

pasti memiliki kemampuan yang berbeda-

beda dalam menyerap, mengolah, dan 

menyampaikan informasi begitu juga 

halnya dengan gaya belajar setiap anak 

pasti berbeda-beda bergantung pada 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

tersebut. Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru didalam kelas dalam 

menyampaikan materi pembelajaran 

terkadang sulit untuk diterima langsung 

oleh siswa. Sebagian besar pula siswa 

merasa terpaksa dalam mengikuti proses 

pembelajaran, tidak sedikit siswa 

beranggapan mengikuti pembelajaran 

karena itulah satu satunya cara untuk lulus 

mata pelajaran. Menghadapi keterpaksaan 

untuk belajar jelas bukan hal yang 

menyenangkan dan tidak akan mudah lagi 

bagi siswa untuk berkonsentrasi dalam 

belajar jika siswa tersebut merasa terpaksa 

dalam mengikuti proses pembelajaran.  

Pada saat proses pembelajaran di 

kelas guru terkadang sulit untuk 

mengetahui gaya belajar yang dimiliki 

siswa hal itu dikarenakan kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seseorang 

dalam memahami serta manyerap suatu 

pelajaran pasti berbeda-beda setiap siswa. 

Ada siswa yang daya tangkapnya cepat, 

sedang, dan lambat. Setiap individu 

memiliki kemampuan yang berbeda dalam 

proses pembelajaran dan pada saat 

memproses suatu informasi yang 

didapatnya tentu berbeda-beda. 

Gaya belajar  merupakan cara ataupun 

strategi yang dimiliki seseorang untuk 

mendapatkan suatu informasi pengetahuan 

dalam proses pembelajaran. Terdapat tiga 

macam gaya dalam belajar yaitu gaya 

belajar visual, auditorial, dan kinestetik. 

Ciri utama yang dimiliki oleh siswa yang 

memiliki gaya belajar visual yaitu 

menggunakan indera mata dalam proses 

pembelajaran biasanya  siswa yang 

memiliki gaya belajar ini cenderung 

menyukai pembelajaran dengan melihat 

langsung objek yang akan dipelajarinya. 

Sedangkan siswa yang memiliki gaya 

belajar auditorial selalu menggunakan 

indera telinga sebagai modalitas dalam 

belajar biasanya siswa yang memiliki gaya 

belajar ini cenderung menyukai 

pembelajaran dengan menggunakan musik. 

Sedangkan siswa yang memiliki gaya 

belajar kinestetik ia menyukai semua hal 

yang langsung melibatkan diri nya dalam 

semua prosesnya. Menurut Rose dalam 

(Nurochma, 2012:6) ada tiga gaya belajar 

yaitu visual : belajar melalui melihat 
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sesuatu. Auditorial : belajar melalui 

mendengar sesuatu. Kinestetik : belajar 

melalui aktivitas fisik dan keterlibatan 

langsung. Menurut Gunawan dalam 

(Nurochma, 2012:6) keberhasilan 

pembelajaran dipengaruhi oleh metode 

yang digunakan oleh guru juga 

dipengaruhi oleh faktor lain, salah satunya 

adalah gaya belajar. Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah penulis ingin 

mengetahui gaya belajar biologi siswa 

dengan judul : “Analisis Hubungan Gaya 

Belajar Dengan Hasil Belajar  Pada 

Kegiatan Pembelajaran Biologi Siswa 

Kelas XI IPA SMA Negeri 8 Kota 

Jambi”.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  gaya belajar siswa pada 

kegiatan pembelajaran biologi siswa di 

kelas XI IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi 

dan untuk mengetahui hubungan gaya 

belajar dengan hasil belajar pada kegiatan 

pembelajaran biologi siswa di kelas XI 

IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

 

METODE PENELITIAN  
 

 Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian Deskriptif Korelasi. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang 

berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasi objek sesuai dengan apa 

adanya sedangkan penelitian korelasi 

adalah suatu penelitian yang melibatkan 

tindakan pengumpulan data guna 

menentukan, apakah ada hubungan dan 

tingkat hubungan antara dua variabel atau 

lebih. Tujuan penelitian korelasi untuk 

mengetahui tentang kuat atau lemahnya 

hubungan variabel yang terikat dalam 

suatu objek atau subjek yang diteliti 

(Sukardi, 2005:166). Pada penelitian ini 

data yang dianalisis sesuai dengan tujuan 

penelitian, sehingga diharapkan dapat 

menggambarkan hasil penelitian yang 

lebih objektif.  

 

 

 

Prosedur Penelitian  

1. Tahap Persiapan, meliputi: 

a. Menyusun jadwal penelitian. 

b. Menyiapkan instrument penelitian. 

c. Penyusunan kisi-kisi angket dan 

observasi. 

d. Melaksanakan uji validitas angket 

dan observasi. 

2. Tahap Pelaksanaan, meliputi: 

a. Uji validitas instrument penelitian 

oleh validator. 

b. Pemberian instrument penelitian. 

c. Dokumentasi hasil belajar. 

d. Mengumpulkan data. 

3. Tahap penyelesaian, meliputi: 

a. Pengolahan data dan 

menginterpretasi data hasil 

penelitian. 

b. Menarik kesimpulan penelitian. 

c. Penyusunan laporan. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh  kelas 

XI IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

Sementara teknik pengambilan sampel 

untuk keseluruhan  kelas XI IPA  SMA 

Negeri 8 Kota Jambi dilakukan dengan 

cara proportional random sampling. 

Menurut Arikunto (2010:122) jika 

subjeknya besar bisa diambil antara 25-

30%. Berdasarkan hal tersebut maka 

jumlah sampel diambil 25% dari jumlah 

populasi, sehingga jumlah sampel yang 

diperlukan adalah 25% x 208 = 55 orang 

siswa. Hal ini disebabkan banyaknya 

jumlah siswa serta keterbatasan waktu dan 

kondisi sekolah. Adapun jumlah kelas XI 

IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel Jumlah Siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 8 

Kota Jambi 

No Kelas Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Sampel  

1 XI IPA 1 41 10 

2 XI IPA 2 39 10 

3 XI IPA 3 41 10 

4 XI IPA 4 43 11 

5 XI IPA 5 44 11 

Total 208 55 
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Jenis Data 

 Jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. 

Data yang didapatkan dari responden 

berupa pengisian angket siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi. Angket 

tersebut berisi 30 butir pernyataan yang 

akan dijawab oleh siswa kelas XI IPA 

sesuai dengan kenyataan yang sebernarnya 

dengan menggunakan skala guttman. 

Sedangkan dokumentasi didapat dari hasil 

belajar biologi siswa yaitu dari ulangan 

harian pada materi sistem pernapasan. 

Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian ini berupa 

angket yang disusun dalam bentuk tabel 

dengan skala Guttman dengan 2 kategori 

yaitu “Ya” dan “Tidak”. Lembar angket 

dan lembar observasi yang digunakan 

yaitu yang telah divalidasi.  

Analisis Data 

Data dianalisis secara kuantitatif 

untuk mengetahui hubungan gaya belajar 

dengan hasil belajar pada kegiatan 

pembelajaran biologi siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 8 Kota Jambi. 

Untuk menganalisis gaya belajar V-

A-K maka diperlukan Penetapan kriteria 

interpretasi skor adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan panjang kelas interval (P)

 (Suherman, 1994:36) 

 

P = 
                              

            
 

 

b. Menentukan tabel kriteria interpretasi 

skor, dengan kategori : Sangat baik, 

baik, cukup baik, kurang baik. 

 

Untuk menganalisis hubungan gaya 

belajar dengan hasil belajar digunakan 

rumus koefisien Korelasi Eta (η), karna 

data variabel I adalah nominal dan data 

variabel II adalah interval/rasio (Hasan, 

2006:52). 

η = √   
∑  

  (   ) ( ̅ )  (  ) ( ̅ ) 

∑   
   (       )( ̅ ) 

  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Data Hasil Angket 
A. Gaya Belajar Visual 

 Hasil analisis gaya belajar visual 

dapat diterangkan bahwa siswa yang 

bergaya belajar visual dengan item 

pernyataan mementingkan penampilan 

yang baik dalam presentasi (46 orang), 

menggunakan lingkungan belajar yang rapi 

dan teratur ketika belajar (45 orang), lebih 

suka membaca dengan cepat daripada 

dibacakan (43 orang), suka membaca 

dengan baik ketika belajar (42 orang),  

suka membaca dengan tekun daripada 

dibacakan (41 orang), mementingkan 

penampilan yang baik dalam berpakaian 

ketika belajar (41 orang), mengingat apa 

yang dilihat daripada yang didengar ketika 

belajar (39 orang), suka membaca dengan 

teliti ketika belajar (35 orang), senang 

belajar dengan melihat gambar daripada 

mendengarkan penjelasan ketika belajar 

(33 orang), sering menjawab pertanyaan 

dengan jawaban yang singkat ketika 

belajar (23 orang), tidak terganggu oleh 

keributan ketika belajar (22 orang), suka 

melakukan demonstrasi daripada 

presentasi saat belajar (15 orang). Gaya 

belajar visual yang dimiliki siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi dapat 

diketahui bahwa gaya belajar visual 

memiliki panjang kelas interval (p) dengan 

nilai 2, dan rata-rata 7,727 berarti masuk 

kedalam kategori “Cukup Baik”. Setiap 

siswa yang memiliki gaya belajar visual  

biasanya terlihat pada kesukaan dan 

kecenderungan dari cara siswa tersebut 

belajar dengan gambar-gambar, individu 

ini dalam belajar selalu memperhatikan 

kerapian dalam menulis, biasanya individu 

ini kreatif dalam kerapian catatan pelajaran 

nya, memberikan tanda maupun simbol 

unik sebagai penanda tulisan dan biasanya 

juga untuk penulisan rumus-rumus yang 
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penting, individu ini lebih senang mencatat 

pelajaran sedetail-detail nya, karena di 

anggapnya itu merupakan cara nya untuk 

memperoleh informasi pengetahuan yang 

dapat diserapnya dengan cara tersebut. 

B. Gaya Belajar Auditorial 

 Hasil analisis gaya belajar auditorial 

dapat diterangkan bahwa siswa yang 

bergaya belajar auditorial dengan item 

pernyataan  mudah terganggu oleh 

keributan ketika belajar (39 orang), senang 

belajar melalui ucapan lisan daripada 

membaca buku ketika belajar (35 orang), 

merasa kesulitan menulis tetapi fasih 

dalam berbicara menjelaskan sesuatu 

panjang lebar ketika berdiskusi (31 orang),  

senang belajar dengan mendengarkan 

daripada melihat gambar ketika belajar (31 

orang), berbicara dengan irama yang 

terpola ketika belajar (26 orang), berbicara 

sambil menggerak-gerakkan bibir kepada 

diri sendiri saat belajar (24 orang), 

mengingat apa yang didiskusikan daripada 

yang dilihat ketika belajar (24 orang), 

senang membaca tulisan di buku dengan 

keras saat belajar (13 orang). Gaya belajar 

auditorial yang dimiliki siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi dapat 

diketahui bahwa gaya belajar auditorial 

memiliki panjang kelas interval (p) dengan 

nilai 1,75 dan rata-rata 4,054 berarti masuk 

kedalam kategori “Cukup Baik”. Siswa 

yang memiliki gaya belajar auditorial 

biasanya ditandai dengan individu yang 

mengutamakan indera pendengaran 

sebagai modal utama untuk mendapatkan 

informasi pengetahuan. Individu auditorial 

ketika belajar lebih senang mendengarkan 

diskusi verbal atau dengan ucapan lisan 

dan mendengarkan penjelasan dari guru. 

Individu auditorial mengolah informasi 

pengetahuan yang disampaikan melalui 

tone suara, pitch (tinggi rendahnya), 

kecepatan berbicara. Penyampaian 

informasi pengetahuan secara tertulis 

untuk individu auditorial terkadang sulit 

ditangkap dan diserap oleh individu 

auditorial ini, kurang suka dengan belajar 

dengan cara membuat catatan, karena 

individu ini lebih senang belajar dengan 

mendengarkan penjelasan. Ketika belajar 

individu ini dapat mengahafal pelajaran 

lebih cepat dengan cara membaca teks di 

buku dengan keras atau bisa ketika diskusi 

kelas berlangsung. 

C. Gaya Belajar Kinestetik 

  Hasil analisis gaya belajar 

kinestetik dapat diterangkan bahwa siswa 

yang bergaya belajar kinestetik dengan 

item pernyataan mengahafal pelajaran 

dengan cara melihat buku pelajaran (49 

orang) menyukai pelajaran praktek seperti 

membedah kodok saat praktikum di LAB 

(41 orang), berbicara dengan perlahan 

ketika berbicara dengan orang saat belajar 

(40 orang), menyukai pelajaran 

memanipulasi seperti memperagakan 

system pernapasan pada manusia (34 

orang), berdiri di dekat orang ketika 

berbicara menjelaskan pelajaran saat 

belajar (24 orang), menggunakan jari 

sebagai penunjuk ketika membaca buku 

saat belajar (22 orang), banyak bergerak 

untuk mendapatkan perhatian ketika 

belajar (11 orang), menyentuh orang untuk 

mendapatkan perhatian ketika belajar (11 

orang), menghafal pelajaran dengan cara 

bejalan-jalan di lingkungan kelas (5 

orang). Gaya belajar auditorial yang 

dimiliki siswa kelas XI IPA SMA Negeri 8 

Kota Jambi dapat diketahui bahwa gaya 

belajar kinestetik memiliki panjang kelas 

interval (p) dengan nilai 1.75, dan rata-rata 

4.545 berarti masuk kedalam kategori 

“Cukup Baik”. Gaya belajar kinestetik 

merupakan gaya belajar yang 

mengutamakan dan melibatkan dirinya 

sendiri kedalam segala sesuatu nya, seperti 

dengan sentuhan dan gerakan. Individu ini 

sangat sulit untuk duduk tenang ketika 

belajar karena tipe gaya belajar yang 

dimiliki selalu ingin bergerak untuk 

mengeksplorasi apa yang di inginkan nya. 

Lebih senang praktikum daripada teori dan 

ketika belajar individu kinestetik selalu 

menggunakan bantuan jari sebagai alat 

bantu penunjuk ketika membaca teks 

pelajaran. 
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2. Analisis Data Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang 

telah dilakukan tentang analisis hubungan 

gaya belajar dengan hasil belajar pada 

kegiatan pembelajaran biologi siswa kelas 

XI IPA SMA Negeri 8 Kota Jambi, dapat 

diketahui bahwa siswa yang bergaya 

belajar visual dengan item pernyataan 

senang dengan seni lukis daripada musik 

(46 orang), lebih suka membaca dengan 

cepat dan tekun daripada dibacakan (45 

orang), sering menjawab pertanyaan 

dengan jawaban singkat (45 orang), 

mengingat apa yang dilihat daripada yang 

di dengar (43 orang), mementingkan 

penampilan yang baik dalam berpakaian 

maupun presentasi (42 orang), membaca 

dengan baik dan teliti (40 orang), rapi dan 

teratur (39 orang), suka melakukan 

demonstrasi daripada presentasi (39 

orang), tidak terganggu oleh keributan (37 

orang). Gaya belajar visual memiliki  

panjang kelas interval (p) dengan nilai 

1.75  dan rata-rata gaya belajar visual yaitu 

6.836, berarti masuk kedalam kategori 

“Baik”. Dapat diketahui bahwa siswa yang 

bergaya belajar auditorial dengan item 

pernyataan lebih senang ucapan lisan 

daripada membaca buku (45 orang), lebih 

senang dengan musik daripada seni lukisan 

(44 orang), mudah terganggu oleh 

keributan (30 orang), merasa kesulitan 

dalam menulis tetapi fasih berbicara 

mnjelaskan sesuatu panjang lebar dalam 

berdiskusi (30 orang), berbicara sambil 

menggerak-gerakkan bibir kepada diri 

sendiri saat belajar (27 orang), senang 

membaca tulisan di buku dengan keras dan 

mengingat apa yang didiskusikan daripada 

yang dilihat (26 orang), suka berbicara 

dengan irama yang terpola (23 orang). 

Gaya belajar auditorial memiliki panjang 

interval (p) dengan nilai 1.25 dan rata-rata 

gaya belajar auditorial yaitu 4.091, berarti 

masuk kedalam kategori “Cukup Baik”. 

Sedangkan siswa yang bergaya belajar 

kinestetik dengan item pernyataan  

menggunakan jari sebagai penunjuk ketika 

membaca dan menghafal dengan cara 

berjalan dan melihat (44 orang), belajar 

dengan memanipulasi dan praktik (43 

orang), berbicara dengan perlahan dan 

berdiri dekat ketika berbicara dengan 

orang (34 siswa), menanggapi perhatian 

fisik banyak bergerak dan menyentuh 

orang untuk mendapatkan perhatian 

mereka (27 orang). Gaya belajar kinestetik 

memiliki panjang interval (p) dengan nilai 

0.75 dan rata-rata gaya belajar kinestetik 

yaitu 2.691, berarti masuk kedalam 

kategori “Baik”.  

 

PENUTUP 

 Secara keseluruhan terlihat bahwa 

ketiga gaya belajar ini memiliki kategori 

yang sama yaitu cukup baik. Gaya belajar 

visual memiliki skor rata-rata sebesar 

7,727 dengan kategori cukup baik. Gaya 

belajar auditorial memilili skor sebesar 

4,054 dengan kategori cukup baik, dan 

gaya belajar kinestetik memiliki skor 

sebesar 4,545 dengan kategori cukup baik. 

Terdapat hubungan yang positif 

antara gaya belajar dengan hasil belajar 

setelah dilakukan uji dengan menggunakan 

rumus Korelasi Eta didapat nilai η = 0,371 

berarti gaya belajar visual dengan hasil 

belajar terdapat hubungan yang “Rendah”, 

Nilai η = 0,555 berarti antara gaya belajar 

auditorial dengan hasil belajar terdapat 

hubungan yang “Sedang”, sedangkan Nilai 

η =  0,549 berarti antara gaya belajar 

kinestetik dengan hasil belajar terdapat 

hubungan yang “Sedang”.  

Saran  

1. Bagi guru, sebaiknya harus 

memperhatikan gaya belajar dari 

masing-masing siswa agar kegiatan 

belajar mengajar menjadi maksimal 

dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

2. Bagi siswa, agar dapat mengenali gaya 

belajar nya masing-masing karena 

dengan kita mengetahui gaya belajar 

yang kita miliki maka kita dapat 

dengan mudah memperoleh dan 

menyerap informasi pengetahuan yang 

diberikan oleh guru. 



 Indri Sulistianti (RRA1C412045) Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jambi 9     9 

 

3. Bagi sekolah, sebaiknya dijadikan 

referensi dan bahan pertimbangan 

dalam merencanakan program sekolah 

yang berkaitan dengan hasil belajar. 

Maka perlu bagi siswa mengenali gaya 

belajar nya masing-masing guna 

meningkatkan hasil belajar yang 

maksimal. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat 

mencari variabel-variabel lain sehingga 

penelitian selanjutnya dapat lebih 

dikembangkan lagi dan menjadi lebih 

baik. 
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