
33 
 

 

BAB V 

 PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa setiap siswa 

memiliki gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik, namun masing-masing 

siswa memiliki kecenderungan pada salah satu gaya belajar visual, auditorial atau 

kinestetik. Dari jumlah siswa 135 orang, sebanyak 95 siswa atau 70.37% mempu-

nyai kecenderungan pada gaya belajar visual, dengan karakteristik gaya belajar 

visual dimana siswa lebih suka membaca dari pada dibacakan. Sedangkan 10 

siswa atau 7.41% mempunyai kecenderungan pada gaya belajar auditorial 

berkarakteristik belajar dengan cara mendengarkan dan 30 siswa atau 22.22% 

siswa mempunyai kecenderungan pada gaya belajar kinestetik berkarakteristk 

mempunyai aktifitas fisik. Berdasarkan hasil penelitian gaya belajar siswa yang 

lebih dominan di kelas X MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi adalah gaya belajar 

visual yaitu sebesar 70,37% siswa atau sebanyak 95 siswa dari 135 orang siswa. 

  

5.2 Implikasi 

 Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa dengan mengetahui 

bagaimana gaya belajar fisika siswa maka dapat mempermudah seorang guru un-

tuk menentukan cara mengajar atau metode mengajar yang tepat dalam pembela-

jaran fisika yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dengan mengetahui gaya bela-

jarnya siswa juga dapat lebih memaksimalkan kembali gaya belajar yang sesuai 
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untuk dirinya sendiri agar dapat lebih mudah dalam menyerap atau menerima sua-

tu informasi. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menberikan saran se-

bagai berikut :  

1. Bagi Guru  

Gaya belajar fisika siswa kelas X MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi dom-

inan pada gaya belajar visual. Oleh sebab itu peneliti menyarankan kepada guru 

yang mengajar di kelas tersebut sebaiknya menggunakan media pembelajaran 

yang menekankan pada aspek visual seperti menggunakan gambar, slide, peta 

konsep dan video sehingga dapat meningkatkan keefektifan belajar siswa. Guru 

dapat mengkombinasikan metode mengajar dan bahan ajar yang sesuai dengan 

ketiga gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. 

2. Bagi peserta didik  

Sebaiknya peserta didik kelas X MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi me-

maksimalkan gaya belajar yang dimiliki supaya peserta didik bisa belajar lebih 

mudah dan cepat dalam mengolah dan menyerap informasi. 

3.Bagi peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya peneliti menyarankan agar menggunakan lebih 

dari satu tehnik pengumpulan data dan lebih memperbayak pertanyaan sehingga 

dapat mencakup semua karakteristik gaya belajar siswa, karena penelitian ini 

memiliki keterbatasan, karena hanya menggunakan satu tehnik pengumpulan data 

berupa angket campuran yaitu angket tertutup dan angket terbuka. Dimana pada 

angket terbuka penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya terdiri dari satu pe 
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rtannyaan sehingga tidak dapat mencakup semua karakteristik gaya belajar. Pada 

penelitian selanjutnya peneliti dapat menambahkan atau memperkaya instrument 

penelitian agar diperoleh hasil yang lebih maksimal. 

 


