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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai bagian dari ilmu sains, kimia merupakan salah satu mata pelajaran 

yang dianggap sulit. Hal ini menyebabkan sebagian besar siswa kurang berminat 

untuk mempelajari ilmu tersebut lebih dalam. Kemungkinan besar hal ini terjadi 

karena karakteristik ilmu kimia itu sendiri yang bersifat abstrak dan kompleks. 

Karena keabstrakannya tersebut maka ada saja siswa yang menggunakan cara 

menghafal dalam mempelajari kimia yang bersifat abstrak dan komplek tersebut 

(Wigiani, 2012: 1). 

Dalam suatu konsep kimia tidak cukup hanya dengan cara menghafal saja. 

Akan tetapi perlu memahaminya sehingga suatu konsep yang dipelajari tidak mudah 

hilang. Hasil pembelajaran kimia yang diperoleh dengan cara menghafal saja tanpa 

disertai pemahaman, akan bersifat sementara dan dapat berdampak pada penguasaan 

konsep yang kurang matang sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

kesalahpahaman dalam mengembangkan konsep dasar yang dikuasai oleh siswa 

untuk menyelesaikan berbagai macam pengembangan soal. Hal tersebut akan 

berdampak pada hasil belajar siswa sehingga dapat menyebabkan rendahnya hasil 

belajar siswa (Marsiata, 2010: 518). 

Hasil belajar merupakan “tingkat perkembangan mental” yang lebih baik bila 

dibandingkan pada saat pra-belajar. Hasil belajar dikatakan baik apabila adanya 

peningkatan perkembangan mental siswa sudah melebihi standar yang sudah 

ditetapkan yaitu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Dimyati, 2009:13). 

Berdasarkan hal itu, maka peneliti mengamati pembelajaran di	Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Negeri 1 Pontianak. SMA Negeri 1 Pontianak yang masih menerapkan 

kurikulum 2013 serta memiliki nilai akreditasi A. Hal ini tidak lepas dari kualitas 

guru yang profesional, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Selain itu input 

siswa yang melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut merupakan siswa dengan 

kualitas baik yang telah dipilih dan disaring oleh pihak sekolah berdasarkan prestasi 
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akademik di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang juga 

menjadi faktor penentu keberhasilan siswa.  

Namun terdapat suatu gejala yang menunjukkan rendahnya hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif, khususnya mata pelajaran kimia semester ganjil tahun 

ajaran 2014/2015 di SMA Negeri 1 Pontianak. Hal ini tercermin dari data nilai hasil 

ulangan harian siswa, yang menunjukkan bahwa dari tiga materi yang terdapat 

dalam semester ganjil tahun ajaran 2014/2015, nilai ulangan harian kimia masih ada 

yang dibawah (KKM) yang ditetapkan yaitu 80. Analisis lebih lanjut menunjukkan 

bahwa masih tingginya persentase ketidaktuntasan siswa dengan rata-rata sebesar 

58,5 % pada materi ikatan kimia (Tabel 1.1). Hal ini menunjukkan bahwa masih 

rendahnya hasil belajar kimia siswa di SMA Negeri 1 Pontianak. 

Tabel 1.1 Persentase Ketidaktuntasan Ulangan Harian Mata Pelajaran 
Kimia Siswa Kelas X MIPA SMA Negeri 1 Pontianak Tahun Ajaran 

2014/2015 pada Semester Ganjil. 
 

KELAS 

PERSENTASE KETIDAK TUNTASAN (%) 
Hakikat Ilmu 

Kimia dan Sistem 
Periodik Unsur 

Ikatan Kimia 
 
 

Tatanama 
Senyawa dan 

Persamaan Reaksi 
MIPA 1 2,7 61,1 8,3 
MIPA 2 43,2 37,8 37,8 
MIPA 3 45,9 54,0 5,4 
MIPA 4 56,7 89,2 29,7 
MIPA 5 32,4 51,3 5,4 
MIPA 6 18,9 51,3 5,4 
MIPA 7 40,5 64,8 2,7 
Rata-rata 34,7 58,5 15,5 
Sumber: guru SMA Negeri 1 Pontianak 

Rendahnya ketuntasan hasil belajar siswa bisa disebabkan oleh berbagai 

macam faktor, yaitu faktor siswa, faktor luar siswa maupun kondisi proses 

pembelajaran (Syah, 2009: 145). Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan 

yang berpotensi mengganggu tujuan pembelajaran kimia. Secara garis besar, faktor-

faktor yang mempengaruhi proses belajar terdiri atas dua macam, yakni faktor luar 

(eksternal) siswa dan dalam (internal siswa). Faktor luar (eksternal) siswa meliputi 

semua situasi dan kondisi lingkungan dan instrumental. Faktor lingkungan meliputi 
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lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, sedangkan 

faktor instrumental berupa kurikulum, program, sarana dan fasilitas guru 

(Djamarah, 2011: 176). 

Faktor dalam (internal) siswa yakni perkembangan anak, dan keunikan 

personal individu anak (Ghufron, 2010: 10). Diantara beberapa faktor tersebut 

berada di dalam diri siswa yang juga mempengaruhi hasil belajar. Setiap individu 

memiliki keunikan tersendiri dan tidak pernah ada orang yang memiliki pengalaman 

hidup yang sama persis. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh setiap siswa yaitu 

gaya belajar. Setiap anak belajar dengan gaya atau cara yang berbeda-beda 

(Khudori, 2012: 155). Gaya belajar yang berbeda-beda ini dapat dipandang sebagai 

kekayaan yang harus disadari oleh individu itu sendiri. 

Hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran kimia yang dilakukan tanggal 

25 Maret 2015 menyatakan bahwa hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor 

internal, yaitu faktor yang terdapat dalam diri siswa salah satunya yaitu gaya 

belajar. Karena gaya belajar tiap siswa berbeda jadi guru menyesuaikan dengan 

kebutuhan siswa yaitu melakukan proses pembelajaran yang mencakup semua 

aspek tersebut yaitu visual, audio, dan teks (multimedia). Dengan demikian setiap 

siswa dengan gaya belajar siswa masing-masing diharapkan bisa menyerap 

pelajaran dengan mudah sesuai kebutuhan siswa. Khusus untuk aspek gaya belajar 

kinesthetic, akan disesuaikan dengan sifat materi tersebut, misalnya pada materi 

larutan elektrolit dan non-elektrolit dilakukan praktikum langsung oleh siswa 

(Lampiran A-2). 

Hal tersebut sejalan dengan beberapa penelitian tentang gaya belajar yang 

menyatakan berpengaruh terhadap hasil belajar. Berdasarkan penelitian pengaruh 

gaya belajar terhadap prestasi belajar kognitif siswa pada materi pokok Hidrolisis 

Garam. Prestasi belajar kognitif pada siswa yang mempunyai gaya belajar visual 

dan kinesthetic lebih baik daripada prestasi belajar kognitif pada siswa yang 

mempunyai gaya belajar auditorial dengan rata-rata prestasi kognitif berturut-turut 

86,68 untuk visual 83,14 untuk kinesthetic dan 70,45 untuk auditorial (Aliffah, 

2013: 85). Selain itu, diketahui pula bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara gaya belajar dan prestasi belajar matematika. Pada penelitian 
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Sagitasari (2010: 83) kekuatan hubungan tersebut ditunjukkan melalui koefisien 

korelasi sebesar 0,906 dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,820, atau variansi 

prestasi belajar matematika 82% dapat dijelaskan oleh variabel kreativitas dan 

variabel gaya belajar  

Wawancara kepada empat siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda 

menyatakan bahwa guru mengajar menggunakan metode yang mencakup kombinasi 

aspek sensorik siswa yaitu dengan cara menulis di papan tulis, menampilkan media 

power point yang berisi video, diagram dan tabel yang dikombinasikan dengan 

penjelasan atau ceramah. Selain itu metode praktikum juga digunakan misalnya 

pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun dari beberapa keberagaman 

tersebut siswa memiliki kecenderungan atau keinginan masing-masing yang siswa 

inginkan dan siswa anggap mudah dalam menyerap dan mengelola informasi dari 

guru. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki tipe gaya 

belajar yang berbeda-beda (Lampiran A-3). 

Berdasarkan data nilai dan wawancara serta didukung oleh teori dan hasil 

penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti menganggap penting kiranya 

gaya belajar untuk diketahui oleh siswa dan guru karena sangat berpengaruh 

terhadap gaya belajar. Beberapa peneliti mengkategorikan gaya belajar dalam 

beberapa model. Model gaya belajar yang umum digunakan yaitu Holland, David 

Kolb, Dunn dan Dunn, DePorter Hernacki (model VAK) dan Fleming (VARK) 

(Ghufron, 2010; Hasrul, 2009; Hawk, 2007). 

Salah satu model gaya belajar yaitu gaya belajar Visual, Aural, Read-Write 

dan Kinesthetic (VARK) yang dikembangkan oleh Fleming ini pada dasarnya 

merupakan pengembangan dari gaya belajar visual, auditori dan kinesthetic yang 

diciptakan 1970-an oleh Bandler dan Gindeer. Fleming mengembangkan gaya 

belajar visual, aural, dan kinestethik (VAK) dengan menambahkan gaya belajar 

lagi, yaitu read-write (Fleming, 2006). Gaya belajar VARK dibagi menjadi 4 tipe 

berdasarkan modalitas sensorik yaitu gaya belajar Visual lebih menitikberatkan 

kepada aspek visual seperti gambar, peta pikiran dan memberi warna yang berbeda 

pada teks. Gaya belajar Aural lebih menitikberatkan pada aspek pendengaran, 

seperti rekaman pembelajaran, mendengarkan penjelasan dari orang lain, gaya 
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belajar read-write lebih menitikberatkan pada aspek baca tulis seperti membuat 

rangkuman, handout dan daftar istilah. Gaya belajar kinesthetic lebih 

menitikberatkan pada aspek sentuhan fisik seperti praktek dan studi lapangan 

(Fleming, 2006). Gaya belajar VARK yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua tipe, yaitu gaya belajar unimodal (visual, aural, read-write dan 

kinesthetic) serta multimodal (bimodal, trimodal dan quardmodal). 

Demi terwujudnya pembelajaran yang efektif, menurut Hasrul (2009: 2) hal 

yang harus diketahui seorang pengajar adalah mengetahui gaya belajar peserta 

didiknya. Peserta didik merupakan individual yang unik artinya tidak ada dua orang 

peserta didik yang sama persis, tiap peserta didik mempunyai perbedaan pada 

karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individual ini 

berpengaruh pada cara belajar dan hasil belajar siswa dengan yang lain. Karenanya, 

perbedaan individual perlu diperhatikan oleh pengajar dalam upaya pembelajaran. 

Gaya belajar penting diketahui baik bagi guru maupun siswa. Siswa dengan 

pengetahuan tentang gaya belajarnya dapat memberdayakan untuk mengidentifikasi 

dan menggunakan tehnik belajar terbaik sesuai gaya belajar siswa masing-masing 

sehingga menghasilkan kepuasan pemahaman materi yang lebih baik dan efektif. 

Bagi guru dengan memahami gaya belajar siswa, guru dapat menyesuaikan strategi 

penyampaian pesan pembelajaranya untuk mengkorelasikan dengan gaya belajar 

siswa (Samarakoon, 2013). hal 

Strategi penyampaian pesan pelajaran mempunyai peranan cukup penting 

dalam menentukan keberhasilan dan meningkatkan kualitas proses pembelajarn. 

Kualitas proses pembelajar akan semakin meningkat jika strategi penyampaian 

pesan pembelajaran yang diterapkan guru sesuai dengan karakteristik gaya belajar 

siswa. Terjadinya kesesuaian antara strategi penyampaian pesan pembelajaran yang 

ditetapkan guru dengan karakteristik gaya belajar siswa akan berpengaruh terhadap 

meningkatnya kemampuan siswa dalam menangkap pesan pembelajaran yang 

disampaikan. Berdasarkan uraian di atas telah diketahui bahwa gaya belajar 

merupakan faktor penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Akan tetapi 

masih belum ada penelitian yang meneliti gaya belajar siswa di SMA Negeri 1 

Pontianak. Oleh karena, itu peneliti menganggap penting untuk melakukan 
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penelitian dengan judul Deskripsi Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Kimia 

ditinjau dari Gaya Belajar Model VARK di Kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Pontianak. 

 

 

 

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat rumusan permasalahan 

penelitian ini adalah  bagaimana deskripsi hasil belajar siswa kelas X MIPA SMA 

Negeri 1 Pontianak pada mata pelajaran kimia ditinjau dari gaya belajar model 

VARK? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang secara umum bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 Pontianak pada 

mata pelajaran kimia ditinjau dari gaya belajar model VARK. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

adanya perbedaan kualitas hasil belajar siswa pada tiap tipe gaya belajar model 

VARK di SMA Negeri 1 Pontianak. Informasi ilmiah ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai acuan bagi guru untuk menentukan strategi mengajar yang sesuai 

gaya belajar siswa guna mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Bagi siswa 

diharapkan setelah mengetahui gaya belajar siswa masing-masing, siswa dapat 

meningkatkan kesadaran tentang aktifitas mana yang cocok atau tidak cocok dengan 

gaya belajar siswa, sehingga dapat diberdayakan untuk mengidentifikasi dan 

menggunakan teknik belajar terbaik yang sesuai gaya belajar siswa. 

 

E. Definisi Operasional 
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1. Gaya belajar berdasarkan model VARK 

Gaya belajar model VARK adalah singkatan dari gaya belajar visual, aural, 

read-write dan Kinesthetic yang dikembangkan oleh Fleming. Gaya belajar 

VARK yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu 

gaya belajar unmodal (visual, aural, read-write dan kinesthetic) serta 

multimodal (bimodal, trimodal dan quardmodal). 

2. Hasil belajar 

Hasil belajar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai ulangan 

harian materi Ikatan Kimia, materi Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit, dan 

Redoks, dan materi Stoikiometri siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Pontianak tahun ajaran 2014/2015. 

3. Mata pelajaran kimia 

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

perubahan, dinamika, dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Mata pelajaran yang dimaksud adalah mata pelajaran kimia SMA 

kelas X yang terdiri dari materi: 

a) Struktur Atom dan Tabel Periodik 

b) Ikatan Kimia 

c) Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit dan Redoks 

d) Rumus Kimia, Tata Nama, Persamaan Reaksi, dan  Hukum Dasar 

Kimia 

e) Stoikiometri 

Adapun materi pelajaran kimia yang dianalisis hasil belajarnya yaitu 

materi: 

a) Ikatan Kimia 

b) Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit dan Redoks 

c) Stoikiometri 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teor 

1.  Hasil Belajar 

Menurut Dimyati (2009:13) hasil belajar merupakan hasil proses 

belajar. Pelaku aktif dalam belajar adalah siswa. Hasil belajar juga merupakan 

hasil proses belajar atau proses pembelajaran. Pelaku aktif pembelajaran 

adalah guru, dengan demikian hasil belajar merupakan hal yang dapat 

dipandang dari dua sisi. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan “tingkat 

perkembangan mental” yang lebih baik bila dibandingkan pada saat pra-

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Dari sisi guru, hasil belajar 

merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Hal ini juga terkait dengan 

tujuan penggal-penggal pengajaran. Pada tujuan-tujuan instruksional khusus 

mata pelajaran di kelas, peran guru secara profesional bersifat otonom.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa menurut Syah 

(2009: 145) yaitu:  

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan /kondisi jamani 

dan rohani siswa. 

b. Faktor eksternal (faktor luar siswa), yakni kondisi lingkungan dan 

sekitar siswa. 
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c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning) yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran. 

2. Gaya Belajar 

a. Pengertian gaya belajar 

Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang 

menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar 

bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, 

menulis dan berkata tetapi juga aspek pemrosesan informasi, analitik, global 

atau otak kiri dan otak kanan. Aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas 

lingkungan belajar (Hasrul, 2009: 2). 

Menurut Hasrul (2009: 2) demi terwujudnya pembelajaran yang 

efektif, hal yang harus diketahui seorang pengajar adalah mengetahui gaya 

belajar peserta didiknya. Peserta didik merupakan individual yang unik artinya 

tidak ada dua orang peserta didik yang sama persis, tiap peserta didik 

mempunyai perbedaan Pada karakteristik fisikis, kepribadian, dan sifat- 

sifatnya. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara belajar dan 

hasil belajar siswa dengan yang lain. Karenanya, perbedaan individual perlu 

diperhatikan oleh pengajar dalam upaya pembelajaran. 

Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan 

cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu-individu bisa menyerap sebuah 

informasi dari luar dirinya. Karenanya, jika kita bisa memahami bagaimana 

perbedaan gaya belajar setiap orang itu mungkin akan lebih mudah bagi kita 

jika suatu ketika, misalnya kita harus memandu seseorang untuk mendapatkan 

gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil yang maksimal bagi dirinya 

(Ghufron, 2010, 39). 

b. Model-model gaya belajar 

1) Gaya belajar model Holland 

Holand membedakan gaya belajar menjadi 6 tipe yaitu (Ghufron, 

2010: 73): 

a) Konvensional 

8 
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Individu dengan tipe konvensional menyukai aktifitas yang 

melibatkan perlakuan terhadap data secara sistematis, ekspelisit, 

serta terstruktur. Individu ini tidak menyukai aktivitas yang 

ambigu, tidak sistematis serta bebas. 

b) Realistis 

Individu dengan tipe realistis lebih memilih aktivitas-aktivitas yang 

melibatkan perlakuan secara jelas dan sistematis terhadap objek 

tertentu seperti peralatan, mesin, dan binatang, seperti hal mekanis, 

elektro, pertanian, dan teknikal. 

 

c) Investigative  

Individu dengan tipe investigative lebih memilih aktivitas yang 

sifatnya observasional, simbolis, serta sistematis. Individu tersebut 

menyukai penelitian terhadap fenomena fisik, biologis, maupun 

budaya. 

d) Artistik 

Individu dengan tipe artistik lebih memilih aktivitas yang bebas, 

tidak sistematis, serta ambigu yang melibatkan matipulasi fisik, 

verbal, serta manusia sebagai bahan untuk menciptakan produk 

seni. 

e) Sosial 

Individu dengan tipe sosial lebih memilih aktifitas yang melibatkan 

perlakuan terhadap orang lain dalam memberikan informasi, 

melatih, mengembangkan, menyembuhkan, atau menerangkan.  

f) Wirausaha 

Individu dengan tipe wirausaha lebih menyukai aktifitas yang 

melibatkan perlakuan terhadap orang lain untuk mencapai tujuan 

organisosial atau keuntungan ekonomis. Individu ini tidak 

menyukai aktivitas sistematis, simbolis, serta observasional.  

2) Gaya belajar model David Kolb  
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Gaya belajar adalah perbedaan umum dalam orientasi 

pembelajaran berdasarkan sejauh mana orang menekankan empat mode 

proses pembelajaran. Mode menegaskan empat modus atau empat-proses 

siklus pembelajaran yang mencakup dan umumnya dimulai dari 

pengalaman konkret (CE), pindah ke refleksi pengamatan (RO), 

kemudian ke konseptualisasi abstrak (AC), dan akhirnya ke percobaan 

aktif (AE), dengan yang paling efektif dan lengkap mengambil tempat 

belajar ketika kegiatan belajar merangkul semua empat mode. Namun, 

tergantung pada preferensi individu, pembelajaran dapat mulai salah satu 

dari mode lain dalam siklus(Hawk, 2007: 3). 

Menurut Kolb, tidak ada individu yang gaya belajarnya secara 

mutlak didominasi oleh salah satu saja dari kuadran tadi, yang biasanya 

terjadi adalah kombinasi dari dua kuadran dan membentuk suatu 

kecendrungan atau orientasi belajar empat kuadran di atas membentuk 

empat kombinasi gaya belajar sebagai berikut (Ghufron, 2010, 73): 

a) Gaya Divergen 

Gaya belajar divergen merupakan kombinasi dari perasaan dan 

pengamatan individu dengan tipe divergen unggul dalam melihat 

situasi dari banyak sudut pandang yang berbeda. Pendekatannya pada 

setiap situasi adalah mengamati dan bukan bertindak, termasuk 

perilaku orang lain, diskusi dan sebagainya. 

b) Gaya Assimilator 

Gaya ini merupakan kombinasi berfikir dan mengamati. 

Individu dengan tipe Assimilator memiliki kelebihan dalam memahami 

berbagai sajian informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan 

dipandang dari berbagai perspektif dirangkum dalam suatu format 

logis, singkat, dan jelas. 

c) Gaya Konvergen 

Gaya belajar Konvergen merupakan kombinasi dari berpikir 

dan berbuat. Individu dengan tipe Konvergen unggul dalam 

menemukan fungsi praktis dari berbagai ide dan teori. Biasanya siswa 
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punya kemampuan yang baik dalam pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. Siswa juga cenderung menyukai tugas-tugas 

teknis daripada masalah sosial atau hubungan antar pribadi karena 

lebih suka untuk mencoba-coba ide, teori-teori ke dalam suatu aplikasi. 

d) Gaya Akomodator 

Gaya belajar Akomodator merupakan kombinasi dari perasaan 

dan tindakan. Individu dengan tipe Akomodator memiliki kemampuan 

belajar dengan baik dari hasil pengalaman nyata yang dilakukannya 

sendiri. Siswa suka membuat rencana dan melibatkan dirinya dalam 

berbagai pengalaman baru yang mendatang. 

3) Gaya belajar Dunn dan Dunn 

Dunn (1990) mendefinisikan gaya belajar sebagai “cara di 

mana individu mulai berkonsentrasi pada proses, menginternalisasi, 

dan mempertahankan informasi baru dan sulit”. Dunn dan Dunn 

menunjukkan bahwa ada lima rangsangan gaya belajar dan beberapa 

elemen dalam setiap stimulus. Lima rangsangan dan elemen masing-

masing adalah lingkungan (suara, cahaya, suhu, dan desain ruangan), 

emotional (motivasi, ketekunan, tanggung jawab, dan struktur), 

sosiologi (belajar sendiri, dalam pasangan, dengan teman sebaya, 

dengan guru, dan campuran), fisiologis (persepsi, asupan sambil 

belajar, pola energi kronologis, dan kebutuhan mobilitas), dan 

psikologis pengolahan (global atau analitik, hemisphericity, dan 

impulsif atau reflektif) (Hawk, 2007: 9). 

4) Gaya belajar DePorter Hernacki (model VAK) 
Banyak ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengenali gaya 

belajar seseorang ditinjau dari modalitas belajar atau prefensi sensori ini. 

Salah satu pedoman yang dapat digunakan untuk mengenali gaya belajar 

seseorang dari tinjauan preferensi sensori perilaku yang dikemukakan 

oleh DePorter dan Hernacki dalam (Hasrul, 2009: 4). Menurut DePorter 

dan Hernacki, beberapa karakteristik juga berdasarkan gaya belajar. 
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a) Orang-orang Visual: 

(1) Rapi dan teratur 

(2) Berbicara dengan cepat 

(3) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 

(4) Teliti terhadap detail 

(5) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian 

maupun presentasi 

(6) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang 

sebenarnya dalam pikiran mereka 

(7) Mengingat apa yang dilihat, daripada yang didengar 

(8) Mengingat dengan asosiasi visual 

(9) Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

(10) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal 

kecuali jika ditulis dan sering kali minta bantuan orang 

untuk mengulanginya 

(11) Pembaca cepat dan tekun 

(12) Lebih suka membaca daripada dibacakan 

(13) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan 

bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti 

tentang suatu masalah atau proyek 

(14) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telpon dan 

dalam rapat 

(15) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

(16) Lupa menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau 

tidak 

(17) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato 

(18) Lebih suka seni daripada musik 

(19) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi 

tidak pandai memilih kata-kata 

(20) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin 

memperhatikan 
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b) Orang-orang Auditorial 

(1) Berbicara kepada diri sendiri saat kerja 

(2) Mudah terganggu oleh keributan 

(3) Menggerakan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di 

buku ketika membaca 

(4) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

(5) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan 

warna suara 

(6) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

(7) Berbicara dengan irama yang berpola 

(8) Biasanya suka musik daripada seni 

(9) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada yang dilihat 

(10) Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu 

panjang lebar 

(11) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang 

melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian 

hingga sesuai satu sama lain 

(12) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 

(13) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

c) Orang-orang Kinestatik 

(1) Berbicara dengan perlahan 

(2) Menanggapi perhatian fisik 

(3) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

(4) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang 

(5) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

(6) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

(7) Belajar melalui memanipulasi dan praktik 

(8) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat menggunakan 

jari sebagai penunjuk ketika membaca 

(9) Banyak menggunakan isyarat tubuh 
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(10) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

5) Gaya belajar Fleming (Model VARK) 

Gaya Belajar VARK adalah singkatan dari gaya belajar visual, 

aural, read-write dan kinesthetic. Gaya belajar visual lebih 

menitikberatkan kepada aspek visual seperti gambar, peta pikiran, 

memberi warna yang berbeda pada teks. Gaya belajar aural lebih 

menitikberatkan pada aspek pendengaran, seperti rekaman pembelajaran, 

mendengarkan penjelasan dari orang lain, gaya belajar read-write lebih 

meitikberatkan pada aspek baca tulis seperti membuat rangkuman, 

handout, daftar istilah. Gaya belajar kinesthetic lebih menitikberatkan 

pada aspek sentuhan fisik seperti praktek dan studi lapangan (Fleming, 

2006). 

Fleming (1992) mengajukan kategori gaya belajar (Learning Style) 

VARK (Visual, Auditory, Read-write, Kinesthetic) tersebut sebagai berikut: 

a) Visual (V) 
Kecenderungan ini mencakup menggambarkan informasi 

dalam bentuk peta, diagram, grafik, flow chart dan simbol visual 
seperti panah, lingkaran, hirarki dan materi lain yang digunakan 
instruktur untuk mempresentasikan hal-hal yang dapat 
disampaikan dalam kata-kata. Hal ini mencakup juga desain, 
pola, bentuk dan format lain yang digunakan untuk menandai dan 
menyampaikan informasi. 

Beberapa karakteristik Visual Learner adalah: 
(1) Senantiasa melihat bibir guru yang sedang mengajar 
(2) Menyukai instruksi tertulis, foto dan ilustrasi untuk dilihat 
(3) Saat petunjuk untuk melakukan sesuatu diberikan biasanya 

melihat teman-teman lainnya baru dia sendiri bertindak 
(4) Cenderung menggunakan gerakan tubuh untuk 

mengekspresikan atau mengganti sebuah kata saat 
mengungkapkan sesuatu 

(5) Kurang menyukai berbicara di depan kelompok dan 
kurang menyukai untuk mendengarkan orang lain 
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(6) Biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan 
secara lisan 

(7) Menyukai diagram, kalender maupun grafik time-line 
untuk mengingat bagian peristiwa 

(8) Selalu mengamati seluruh elemen fisik dari lingkungan 
belajar 

(9) Lebih menyukai peragaan daripada penjelasan lisan 
(10) Biasanya tipe ini dapat duduk tenang di tengah situasi 

yang ribut atau ramai tanpa merasa terganggu 
(11) Mengorganisir materi belajarnya dengan hati-hati 
(12) Berusaha mengingat dan memahami menggunakan 

diagram, tabel read-write dan peta 
(13) Mempelajari materi dengan membaca catatan dan 

membuat ringkasan. 
b) Aural (A) 

Modalitas ini menggambarkan preferensi terhadap 
informasi yang didengar atau diucapkan. Siswa dengan modalitas 
ini belajar secara maksimal dari ceramah, tutorial, tape diskusi 
kelompok, bicara dan membicarakan materi. Hal ini mencangkup 
berbicara dengan suara keras atau bicara kepada diri sendiri. 

Beberapa karakteristik Auditory Learner antara lain: 
(1) Mampu mengingat dengan baik apa yang mereka katakan 

maupun yang orang lain sampaikan 
(2) Mengingat dengan baik dengan jalan selalu mengucapkan 

dengan nada keras dan mengulang-ulang kalimat 
(3) Sangat menyukai diskusi kelompok 
(4) Menyukai diskusi yang lebih lama terutama untuk hal-hal 

yang kurang mereka pahami 
(5) Mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan 

dalam kelompok atau kelas 
(6) Mengenal banyak sekali lagu atau iklan TV dan bahkan 

dapat menirukannya secara tepat dan komplit 
(7) Suka berbicara 
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(8) Kurang suka tugas membaca (dan pada umumnya bukanlah 
pembaca yang baik) 

(9) Kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja 
dibacanya 

(10) Kurang dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis 
(11) Kurang memperhatikan hal-hal baru dalam lingkungan 

sekitarnya seperti: hadirnya anak baru, adanya papan 
pengumuman yang baru. 

(12) Sukar bekerja dengan tenang tanpa menimbulkan suara 
(13) Mudah terganggu konsentrasi karena suara dan juga susah 

berkonsentrasi bila tidak ada suara sama sekali 
c) Read-Write (R) 

Sebelumnya yang sudah lama digunakan adalah modalitas 
VAK tiga bagian visual, aural dan kinesthetic. Model ini mungkin 
didasarkan pada pengetahuan Yunani atau Mesir berdasarkan 
modalitas sensorik. Fleming kemudian memperkenalkan read-
write untuk strategi belajar berdasarkan siswa yang belajar lebih 
memilih teks pelajaran, ini berarti memisahkan read-write dari 
dalam modalitas Visual di mana ia sebelumnya ditempatkan dan 
meninggalkan Modalitas Visual dengan representasi simbolis 
dari informasi yang ditemukan dalam grafik, diagram, peta , 
logo, dan diagram (Fleming, 2012:2). 

Para pelajar read-write, mereka memproses informasi yang 
tertulis lalu membacanya secara berulang-ulang. Siswa akan 
mudah memahami informasi jika mereka membacanya secara 
berulang-ulang. Siswa menyukai kegiatan tulis menulis. Kegiatan 
tersebut dapat berupa merangkum kembali penjelasan guru ke 
dalam buku catatan dengan menggunakan bahasa sendiri. Setiap 
penjelasan guru, baik yang berupa tabel, grafik, diagram, dan 
lain-lain, maka siswa akan menuangkannya kembali ke dalam 
sebuah laporan tertulis untuk dapat dipahami secara mendalam. 

Siswa juga membutuhkan buku teks untuk dapat menyerap 
informasi. Mereka menggunakan daftar, judul, kamus, glosarium, 
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buku, dan catatan pelajaran sebagai referensi belajar. Ketika 
belajar, siswa melakukan sesuatu secara teratur. Sebagai contoh, 
ketika mereka merangkum penjelasan guru, mereka harus 
menuliskannya secara berurut dan detail mulai dari bab 1 hingga 
bab selanjutnya. Mereka akan mengecek kembali rangkumannya. 
Jika ada rangkuman yang tertinggal, maka mereka akan 
menuliskannya kembali sampai tidak ada bab yang tertinggal  

Beberapa karakteristik read-write Learner adalah (Fleming, 
1992 : 154): 

(1) Mencatat teks kembali 
(2) Membaca catatan (diam-diam) 
(3) Menulis ulang ide, prinsip-prinsip ke dalam kata 
(4) Merangkum diagram, grafik, tabel atau apapun ke dalam 

laporan 
(5) Mengubah reaksi, tindakan, grafik, dan diagram ke word 

d) Kinesthetic (K) 
Berdasarkan definisi, modalitas ini mengarah pada 

pengalaman dan latihan (simulasi atau nyata, meskipun 
pengalaman tersebut melibatkan modalitas lain. Hal ini 
mencakup demonstrasi, simulasi, video dan film dari pelajaran 
yang sesuai aslinya, sama halnya dengan studi kasus, latihan dan 
aplikasi. 

Beberapa karakteristik Kinesthetic adalah: 
(1) Suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya 
(2) Sulit untuk berdiam diri 
(3) Suka mengerjakan segala sesuatu dengan menggunakan 

tangan 
(4) Biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik 
(5) Suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu 

belajar 
(6) Mempelajari hal-hal yang abstrak (simbol matematika, peta 

dan sebagainya) 
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(7) Mengingat secara baik bila secara fisik terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran 

(8) Menikmati kesempatan untuk menyusun atau menangani 
secara fisik materi pembelajaran 

(9) Sering berusaha membuat catatan hanya untuk 
menyibukkan diri tanpa memanfaatkan hasil catatan 
tersebut 

(10) Menyukai penggunaan komputer 
(11) Mengungkapkan minat dan ketertarikan terhadap sesuatu 

secara fisik dengan bekerja secara antusias 
(12) Sulit apabila diminta untuk berdiam diri atau berada disuatu 

tempat untuk beberapa lama tanpa aktifitas fisik 
(13) Sering bermain-main dengan benda di sekitarnya sambil 

mendengarkan atau mengerjakan sesuatu 
 

3. Pembelajaran Kimia 

Kimia adalah ilmu yang mencari jawaban atas apa, mengapa, dan bagaimana 

gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, 

perubahan, dinamika, dan energitika zat yang melibatkan keterampilan dan 

penalaran. Terdapat dua hal yang berkaitan dengan kimia yang tidak bisa 

dipisahkan, yaitu kimia sebagai produk (pengetahuan kimia yang berupa fakta, 

konsep, prinsip, hukum dan teori) dan kimia sebagai proses yaitu kerja ilmiah 

(Mulyasa, 2008: 132-133).  

Pembelajaran menurut Mulyasa (2008: 256) hakekatnya adalah proses 

interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku 

ke arah yang lebih baik. Pembelajaran kimia tidak lepas dari pengertian 

pembelajaran dan pengertian ilmu kimia itu sendiri. 

Menurut Mulyasa (2008: 133-134), mata pelajaran kimia di SMA/MA 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Membentuk sikap positif terhadap kimia dan menyadari keteraturan dan 

keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. 
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b. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain. 

c. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui 

percobaan atau eksperimen, di mana siswa melakukan pengujian hipotesis 

dengan merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, pengambilan, 

pengolahan, dan penafsiran data, serta menyampaikan hasil percobaan 

secara lisan dan tertulis. 

d. Meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan 

juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari 

pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

e. Memahami konsep, prinsip, hukum, dan teori kimia serta saling 

keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan teknologi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Metode dan Pendekatan Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Menurut Nawawi (2012: 67) metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak, atau sebagaimana adanya. 

Dilihat dari tujuannya dan apabila dikaitkan dengan pendapat Van Dalen 

(Arikunto, 2010: 311) tentang jenis-jenis interrelationship studies, maka 

penelitian ini dimasukan sebagai penelitian yaitu causal comparative studies 

yang ingin membandingkan dua atau lebih kejadian dengan melihat penyebab-

penyebabnya.  

Penelitian causal comparative studies atau kausal komparatif merupakan 

penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau 

lebih dari suatu variabel tertentu. Penelitian kausal komparatif merupakan 

penelitian ex post facto, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan 

setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa dengan kata lain karena di dalam 

penelitian ini tidak dibuat perlakuan pada objek penelitian melainkan hanya 

mengungkapkan fakta pada diri siswa.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang merupakan 

penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Melalui 

penelitian ini diharapkan mampu mengetahui perbandingan antara gaya belajar 

model VARK (visual, aural, read-write dan kinesthetic maupun multimodal) 

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia kelas X MIPA SMA 

Negeri 1 Pontianak.  
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B. Variabel 

Variabel dapat didefenisikan sebagai atribut seseorang, atau objek, yang 

mempunyai variasi dengan suatu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek lain (Sugiyono, 2010: 60).  

1. Variabel independen (terikat) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya belajar 

berdasarkan model VARK yaitu gaya belajar visual, aural, read-write dan 

kinesthetic yang dikembangkan oleh Fleming. Gaya belajar VARK yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu gaya belajar 

unmodal (visual, aural, read-write dan kinesthetic) serta multimodal 

(bimodal, trimodal dan quardmodal). 

2. Variabel dependen (bebas) 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu hasil belajar yang 

diperoleh dari nilai ulangan harian siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Pontianak tahun ajaran 2014/2015, yang terdiri atas materi Ikatan Kimia, 

materi Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit dan materi Redoks dan materi 

Stoikiometri. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pontianak khususnya di 

kelas X MIPA 4. Jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 

3.1. 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 
 
No Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
1 18 Juni 2015 -  1 Agustus 2015 Pelaksanaan instrumen kuesioner 
2 1 Agustus 2015 Pelaksanaan wawancara 
 3 1 Agustus 2015- 22 Agustus 2015 Analisis data 

 
 

 



23 
	

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Pontianak tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri dari 37 siswa. Pemilihan subjek 

didasarkan pada nilai rata-rata terendah ulangan harian siswa pada semester 1 

yang terdiri dari hakekat ilmu kimia dan sistem periodik, ikatan kimia, 

tatanama senyawa dan persamaan reaksi, serta berdasarkan hasil diskusi 

dengan guru mata pelajaran kimia kelas X di SMA Negeri 1 Pontianak. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian disusun dengan tujuan agar langkah-langkah penelitian 

lebih terarah pada permasalahan yang dikemukakan, prosedur yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan Penelitian  

a. Melakukan pra riset 

Melakukan pra riset di SMA Negeri 1 Pontianak antara lain 

pengumpulan data nilai siswa serta wawancara dengan siswa dan 

guru mata pelajaran kimia kelas X MIPA SMA Negeri 1 Pontianak. 

b. Pemilihan subjek didasarkan pada nilai rata-rata terendah ulangan 

harian siswa pada semester 1 yang terdiri dari materi hakikat ilmu 

kimia dan sistem periodik, ikatan kimia unsur, dan tatanama senyawa 

dan persamaan reaksi, serta berdasarkan hasil diskusi dengan guru 

mata pelajaran kimia kelas X di SMA Negeri 1 Pontianak 

(Lampiran-1). 

c. Menyiapkan dan menterjemahkan instrumen penelitian yaitu 

kuesioner VARK. 

d. Melakukan bimbingan dan konsultasi hasil terjemahan kuesioner 

VARK kepada dosen bahasa Inggris Universitas Muhammadiyaah 

Pontianak. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Memberikan kuesioner kepada siswa kelas X MIPA 4 yang 

menjadi subjek penelitian. 
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b. Menganalisis jawaban kuesioner yang telah diberikan kepada siswa 

kelas X MIPA 4 untuk mengetahui gaya belajar siswa berdasarkan 

model VARK pada mata pelajaran kimia SMA Negeri 1 Pontianak. 

c. Melakukan observasi pada saat pembelajaran kimia di X MIPA 4. 

d. Melakukan wawancara kepada siswa kelas X MIPA 4. 

e. Menganalisis hasil belajar siswa pada tiap-tiap tipe gaya belajar. 

3. Tahap Akhir Penelitian 

a. Menyusun laporan penelitian 

b. Menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

Prosedur penelitian yang telah dijelaskan dapat digambarkan pada Gambar 3.1 
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TAHAP PERSIAPAN	

Malakukan Pra riset ke SMAN 1 Pontianak 

Menyusunan Instrumen   

Menterjemahkan Kuesioner VARK 

TAHAP PELAKSANAAN PENELITIAN  

Melakukan Observasi 

Melakukan bimbingan hasil terjemahan kuesioner kepada dosen bahasa Inggris UNMUH 
PNK

Sesuai Tidak Sesuai Revisi 

Mengalisis Data Hasil 
Penelitian 

Menyusunan Laporan 

Menyimpulkan  

 Melakukan Wawancara 

Menganalisis Hasil Kuesioner 

Menganalisis hasil belajar siswa pada 

tiap-tiap tipe gaya belajar. 
Pengumpulan data dokumentasi 

Gambar 3. 1. Prosedur penelitian 

Memberikan kuesioner 

TAHAP  AKHIR 
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F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara tertentu atau teknik-

teknik tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

(Darwis, 2014: 56). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Komunikasi tidak langsung 

  Komunikasi tidak langsung yang digunakan pada penelitian ini adalah 

kuesioner tertutup berjumlah 16 butir soal yang dikembangkan oleh 

Fleming yaitu the VARK questionnaire (version 7.1) dan dokumentasi. 

Kuesioner gaya belajar dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing siswa ke dalam empat 

tipe gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar aural, gaya belajar 

read-write dan gaya belajar kinesthetic maupun multimodal. Pelaksanaan 

kuesioner gaya belajar dilakukan sebelum berlangsungnya pembelajaran. 

b. Teknik observasi 

  Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat pembelajaran sedang 

berlangsung yaitu pada materi Stoikiometri, sehingga akan didapatkan 

hasil pengamatan yang akan menjadi catatan dalam pengumpulan data. 

Data yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil kuesioner sehingga dapat 

diketahui apakah aktifitas pembelajaran siswa di sekolah sesuai dengan 

gaya belajar yang siswa miliki yang diperoleh dari hasil kuesioner. 

Observasi yang digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran di 

sekolah dalam penelitian ini adalah observasi terbuka. Observasi dilakukan 

sebanyak 1 kali yaitu pada pembelajaran materi Stoikiometri. 

c. Teknik komunikasi langsung 

  Teknik komunikasi langsung berupa wawancara tidak terstruktur 

kepada siswa. Teknik komunikasi langsung adalah dengan melakukan 

hubungan langsung secara lisan dan tatap muka dengan sumber data/objek 

penelitian (face to face) (Nawawi, 2012:101). Wawancara yang digunakan 
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dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur yang dilakukan 

sebagai upaya untuk memastikan kecenderungan gaya belajar siswa di 

rumah sehingga akan didapatkan suatu kajian yang lebih mendalam pada 

gaya belajar yang sudah didapat dari observasi. Dengan demikian dapat 

diperoleh gambaran aktifitas belajar siswa di rumah serta di sekolah yang 

selanjutnya dikelompokkan ke dalam tipe gaya belajar siswa yaitu visual, 

aural, write-read, kinesthetic, atau multimodal. Gambaran aktifitas belajar 

siswa yang diperoleh dibandingkan dengan kesesuaiannya terhadap gaya 

belajar siswa yang diperoleh dari hasil kuesioner. Hasil perbandingan 

tersebut dikaji lebih lanjut dan dihubungkan terhadap hasil belajar siswa. 

Wawancara ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan secara lisan dan 

langsung kepada sumber data yaitu siswa Kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Pontianak. 

d. Metode dokumentasi 

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk data yang 

sudah jadi atau hasil laporan. Metode ini untuk membandingkan nilai 

belajar siswa dengan gaya belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

observasi, wawancara dan kuesioner. 

2. Alat Pengumpul Data 

Adapun alat pengumpul data yang digunakan adalah: 

a.  Kuesioner gaya belajar 

Menurut Sugiyono (2010: 199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada siswa untuk menjawabnya. 

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner 

mengadopsi dari Fleming yaitu the VARK questionnaire (version 7.1) 

yang diunduh secara online dari website www.vark-learn.com. 

Kuesioner diterjemahkan dari teks asli berbahasa Inggris ke dalam 

bahasa Indonesia. Kuesioner VARK tersebut berisi 16 item pertanyaan 

yang merefleksikan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada setiap 

item disediakan empat pilihan jawaban yang merefleksikan masing-
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masing tipe gaya belajar (visual, aural, read-write atau kinesthetic). 

Kuesioner ini sudah divalidasi oleh Tjunding (Tjunding, 2003) dan diuji 

reliabilitas oleh Leite et al (2010). Hasil validasi menunjukkan korelasi 

sebesar 0,07076 untuk variabel multiopsi dan 0,8132 untuk checklist. 

Hasil uji reliabilitas untuk skor subskala VARK adalah 0,85, 0,82, 0,84, 

dan 0,77 untuk visual, aural, read-write, dan kinesthetic secara 

berurutan. Pada setiap item disediakan empat pilihan jawaban yang 

merefleksikan masing-masing tipe gaya belajar (visual, aural, read-

write atau kinesthetic). Kuesioner VARK dalam bahasa Inggris dapat 

dilihat pada  Lampiran B-1 dan dalam bahasa Indonesia pada  Lampiran 

B-2. 

b.  Lembar observasi terbuka 

Observasi dalampenelitian ini adalah observasi terbuka. Menurut 

Sugiyono (2010: 205), observasi terbuka atau tidak terstruktur adalah 

observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang 

akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan sehingga dapat melakukan pengamatan bebas, 

mencatat apa yang terjadi di lapangan, melakukan analisis dan 

kemudian dibuat simpulan pada lampiran Lampiran B-5. 

c. Pedoman wawancara 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara 

lisan pula. Sugiyono (2010:194) mengemukakan berapa macam 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam 

penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 
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ditanyakan. Garis-garis besar itu tertuang pada pedoman wawancara 

tidak terstruktur (Lampiran B-6). 

d. Lembar dokumentasi 

Instrumen yang digunakan adalah daftar nilai ulangan hasil belajar 

diperoleh dari nilai ulangan harian siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 

1 Pontianak tahun ajaran 2014/2015, yang terdiri atas materi Ikatan 

Kimia, materi Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit dan Redoks, dan 

materi Stoikiometri. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis kuesioner gaya belajar siswa  

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner 

mengadopsi dari Fleming yaitu the VARK questionnaire (version 7.1) yang 

diunduh secara online dari website www.vark-learn.com. Kuesioner 

diterjemahkan dari teks asli yang berbahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia. Kuesioner VARK tersebut berisi 16 item pertanyaan yang 

merefleksikan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada setiap item 

disediakan empat pilihan jawaban (a,b,c,d) yang merefleksikan masing-

masing tipe gaya belajar (visual, aural, read-write atau kinesthetic) dan 

siswa diperbolehkan memilih jawaban lebih dari satu.  

Adapun pedoman penskoran The VARK questionnaire yaitu (Fleming, 

2011:4) ditampilkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Pedoman Penskoran Questionnaire.The VARK  

Nomor 
soal 

A gaya 
belajar 

B gaya 
belajar 

C gaya 
belajar 

D gaya 
belajar 

1 K A R V 
2 V A R K 
3 K V R A 
4 K A V R 
5 A V K R 
6 K R V A 
7 K A V R 
8 R K A V 
9 R V K A 
10 K V R A 
11 V R A K 
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12 A R V K 
13 K A R V 
14 K R A V 
15 K A R V 
16 V A R K 

Sumber: Fleming, (2011:4) 

Jawaban pada tiap butir pertanyaan a, b, c, dan d yang dipilih oleh 

siswa masing-masing dilingkari. Misalnya jika pada pertanyaan no 1 siswa 

menjawab b, lingkari A di tabel penskoran no 1, jika pada pernyataan no 2 

siswa menjawab c, lingkari R pada penskoran no 2, demikian seterusnya 

hingga no 16. Adapun cara melingkari dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Contoh Melingkari  

Nomor 
soal 

A gaya 
belajar 

B gaya 
belajar 

C gaya 
belajar 

D gaya 
belajar 

1 K A R V 
2 V A R K 

 

Langkah selanjutnya adalah menghitung banyaknya tanggapan siswa 

dan menghitung skor untuk setiap gaya belajar V, A, R, dan K. 

Perhitungan jumlah yang paling banyak muncul mengidentifikasikan 

kecendrungan gaya belajar siswa tersebut. Seperti format pada Table 3.3. 

Tabel 3.3. Tabel Skor Gaya Belajar Siswa.  

WAKTU NAMA  KODE V A R K TOTAL 
        
        
        
        

 

Setiap siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban pada kuesioner 

sehingga perhitungan untuk menentukan tipe gaya belajar siswa tidak 

dapat langsung dengan menghitung jumlah skor tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan responden dimungkinkan memeiliki gaya belajar lebih dari 

satu atau multimodal. Multimodal bisa diketahui menggunakan VARK 

Assessment Scoring Breakdown, adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut (Fleming, 2011:5): 
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a. Setelah menghitung banyaknya tanggapan siswa dan menghitung 

skor untuk setiap gaya belajar V, A, R, dan K. langkah berikutnya 

adalah mengurutkan masing-masing dari tipe gaya belajar (V, A, R, 

dan K) dari tertinggi ke terendah. 

b. Gaya belajar dengan angka tertinggi diurutkan di Stepping Stone 

yang tertinggi dan seterusnya hingga skor terendah pada Stepping 

Stone paling bawah seperti format pada Table 3.5. 

c. Menghitung selisih skor gaya belajar seperti format pada Table 3.5. 

d. Tahap berikutnya adalah menentukan jenis gaya belajar perhatikan 

Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Stepping Distance 

Jumlah keseluruhan dari empat 
tipe gaya belajar VARK 

Stepping distance  

16-21 1 
22-27 2 
28-32 3 
Lebih dari 32 4 
Sumber: (Fleming, 2011:5) 

1) Skor tertinggi adalah preferensi utama, cek Stepping Stone pertama 

untuk mengetahui preferensi siswa yang utama. 

2) Selanjutnya kurangi skor tertinggi kedua dengan skor pertama, jika 

hasilnya lebih besar daripada Stepping distance, maka siswa 

memiliki preferensi tunggal. Sebaliknya jika hasilnya lebih kecil 

atau sama dengan Stepping Distance maka siswa memiliki 

preferensi bimodal. 

3) Selanjutnya kurangi skor tertinggi ketiga dengan skor kedua, jika 

hasilnya lebih kecil daripada Stepping distance, maka siswa 

memiliki preferensi trimodal.  

4) Selanjutnya kurangi skor tertinggi keempat dengan skor ketiga, jika 

hasilnya lebih besar daripada Stepping distance, maka siswa 

memiliki preferensi quardmodal.  
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Gaya belajar Multimodal dibagi menjadi tiga subkelompok, yaitu: 

bimodal (dua gaya belajar), trimodal (tiga gaya belajar), dan quardmodal 

(empat gaya belajar). Jika hanya gaya belajar pertama dan kedua yang 

masih dalam batas toleransi maka gaya belajar siswa dikategorikan 

bimodal. Jika selisih gaya belajar pertama, kedua, dan ketiga masih dalam 

batas toleransi, maka dikategorikan trimodal. Jika selisih keempat-

empatnya dalam batas toleransi maka dikategorikan quardmodal. 

Table 3.4  

Stone 1 Stone 2 Stone 3 Stone 4 Stepping Selisih  Selisih Selisih  Gaya belajar 
9 8 6 4 2 1 2 2 V-A-R-K 
6 6 5 4 1 0 1 1 V-A-R-K 

11 2 2 1 1 9 0 1 K 
7 7 5 2 1 0 2 3 R-K 
9 5 5 4 2 4 0 1 K 

 

e. Menghitung persentase gaya belajar  Unimodal V, A, R, dan K serta 

multimodal (bimodal, trimodal dan quardmodal) seperti rumus 

dibawah ini: 

     % gaya belajar X = !"#$% !"#$ !"!#$%&'( !"#" !"#$%$& !
!"#$% !"#$ !"#$%&' !"#$%&'"&

  𝑥 100%  

 

2. Analisis Hasil Observasi Terbuka 

Observasi yang dilakukan yaitu secara terbuka yang dilakukan dengan 

cara mengamati perilaku umum dari masing siswa dilihat dari gaya 

belajarnya. Observasi ini merupakan kelanjutan dari pemetaan gaya belajar 

yang dilakukan sebelumnya melalui kuesioner gaya belajar sehingga sudah 

diketahui terlebih dahulu gaya belajar dari masing siswa yang kemudian 

disesuaikan dengan perilaku umum yang teramati saat observasi 

berlangsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat pembelajaran 

sedang berlangsung, dimana akan didapatkan hasil pengamatan yang akan 

menjadi catatan dalam pengumpulan data pendukung penelitian ini.  

3.  Analisis wawancara tidak terstruktur 
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Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan dengan cara mewawancarai 

semua siswa kelas X MIPA 4 yang telah diobservasi. Wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan kecenderungan 

gaya belajar siswa di rumah sehingga akan didapatkan suatu kajian yang 

lebih mendalam pada gaya belajar yang sudah didapat dari observasi. 

Dengan demikian dapat diperoleh gambaran aktifitas belajar siswa di 

rumah serta di sekolah yang selanjutnya dikelompokkan kedalam tipe gaya 

belajar siswa yaitu visual, aural, write-read, kinesthetic, atau multimodals. 

Gambaran aktifitas belajar siswa yang diperoleh dibandingkan dengan 

kesesuaiannya terhadap gaya belajar siswa yang diperoleh dari hasil 

kuesioner. Hasil perbandingan tersebut dikaji lebih lanjut dan 

dihubungkan terhadap hasil belajar siswa. 

4. Analisis hasil belajar (data dokumentasi) 

Metode dokumentasi yang digunakan adalah untuk mengumpulkan 

hasil belajar siswa yang berasal dari nilai ulangan harian siswa kelas X 

MIPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak tahun ajaran 2014/2015, yang terdiri 

atas materi Ikatan Kimia, materi Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit dan 

Redoks, dan materi Stoikiometri. Data yang diperoleh kemudian dihitung 

rata-ratanya serta dikelompokkan berdasarkan gaya belajar siswa. Hasil 

belajar pada tiap tipe gaya belajar dipersentasekan dan dibandingkan 

antara satu sama lain 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Tipe Gaya Belajar di SMA Negeri 1 Pontianak Kelas X MIPA 4 

Gambaran gaya belajar siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak 

diperoleh berdasarkan hasil kuisioner gaya belajar VARK test edisi 7.1. Sebanyak 29 

siswa mengisi kuesioner secara on line, 4 siswa melakukan pengisian secara 

langsung dan 4 siswa tidak melakukan pengisian kuesioner sehingga data tidak 
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dapat diolah. Siswa yang tidak melakukan pengisian kuesioner dikarenakan tidak  

hadir pada saat penyebaran angket yang diberikan secarang langsung di kelas. 

Adapun gambaran gaya belajar siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Gaya Belajar Siswa Kelas X MIPA 4 SMA  SMA Negeri 1 
Pontianak 

No Gaya belajar Jumlah % 
1 Aural 3 9,10 
2 Read/Write 3 9,10 
3 Kinesthetic 13 39,40 
4 Aural – Kinesthetic 1 3,03 
5 Aural -Read/Write 1 3,03 
6 Read/Write - Kinesthetic 1 3,03 
7 Aural - Read/Write - Kinesthetic 3 9,10 
8 Visual - Aural - Read/Write 1 3,03 
9 Visual - Aural - Read/Write -Kinesthetic 7 21.20 

 
Berdasarkan Tabel 4.1 gaya belajar yang ditemukan pada siswa kelas X 

MIPA 4 SMA Negeri 1 adalah unimodal dan multimodal. Gaya belajar unimodal 

merupakan gaya belajar tunggal yang hanya terdiri dari salah satu dari tipe gaya 

belajar VARK, sedangkan gaya belajar multimodal adalah gaya belajar yang 

merupakan kombinasi lebih dari satu tipe gaya. Gaya belajar multimodal dibagi 

menjadi 3 yaitu bimodal (kombinasi 2 tipe gaya belajar), trimodal (kombinasi 3 

tipe gaya belajar) dan quardmodal (kombinasi 4 tipe gaya belajar). Terdapat 19 

siswa (57,57%) yang memiliki  gaya belajar unimodal sedangkan 14 siswa (42,42 

%) yang memiliki gaya belajar multimodal. Hasil ini berbeda dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa gaya belajar terbanyak adalah 

unimodal sebesar 89,40% pada mahasiswa keperawatan UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta (Galuh, 2014). 

Gaya belajar unimodal atau gaya belajar tunggal memiliki kemungkinan 4 

tipe gaya belajar yaitu visual, aural, read/write dan kinesthetic namun gaya 

belajar yang muncul pada siswa hanya 3 tipe gaya belajar yaitu aural, read/write 

dan kinesthetic. Pada gaya belajar unimodal tipe gaya belajar siswa didominasi 

oleh gaya belajar kinesthetic sebanyak 13 siswa (39.40%), serta secara berturut-

turut diikuti oleh gaya belajar aural sebanyak 3 siswa (9,10%), gaya belajar 

31 
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read/write sebanyak 3 siswa (9,10%). Gaya belajar yang paling dominan 

berdasarkan hasil kuesioner yaitu gaya belajar kinesthetic. Berbeda dengan hasil 

penelitian Lisiswanti (2014) dimana gaya unimodal yang terbanyak adalah adalah 

gaya belajar aural sedangkan gaya belajar kinesthetic merupakan gaya belajar 

terbanyak kedua. 

Tipe gaya belajar yang tidak muncul kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 

Pontianak adalah gaya belajar visual. Hal ini dikarenakan siswa tidak terbiasa 

belajar dengan hal-hal yang mengacu pada bahasa non verbal, seperti bagan, 

skema, simbol-simbol melihat gambar atau grafik  Selain itu perjalanan 

pendidikan siswa baik SD maupun SMP selalu menerapkan kurikulum yang tidak 

membiasakan siswa untuk belajar dari hal-hal yang mengacu pada bahasa non 

verbal, siswa lebih cendrung belajar dan menyerap informasi dari bahan bacaan.  

Gaya belajar multimodal yang teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu 

gaya belajar V-A-R-K sebanyak 7 siswa (21,21%), gaya belajar A-R-K sebanyak 3 

siswa (9,10%), gaya belajar gaya belajar A-K sebanyak 1 siswa (3.03%), gaya 

belajar A-R sebanyak 1 siswa (3.03%), gaya belajar R-K sebanyak 1 siswa 

(3.03%), gaya belajar V-A-R sebanyak 1 siswa (3.03%). Gaya belajar multimodal 

yang dominan pada siswa kelas X MIPA 4 di SMA Negeri 1 Pontianak adalah 

gaya belajar quarmodal yang terdiri dari 7 orang siswa. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisiswanti (2014) yang menyatakan bahwa 

tipe gaya belajar terbanyak untuk gaya belajar multimodal adalah pada tipe 

bimodal. 

Gaya belajar yang dimiliki siswa juga dapat dilihat dari aktivitas dan 

perilaku yang dilakukan oleh siswa. Observasi dan wawancara yang dilakukan 

menunjukkan beberapa aktivitas dan perilaku siswa yang diamati secara umum 

pada proses pembelajaran di dalam kelas dan perilaku belajar siswa di rumah. 

Untuk mengetahui hasil observasi masing-masing tipe gaya belajar dapat dilihat 

dalam Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Perilaku umum siswa SMA Negeri 1 Pontianak kelas MIPA 4 

berdasarkan hasil observasi. 

No Gaya Perilaku umum saat Adapun perilaku siswa pada tiap 
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Belajar observasi gaya belajar menurut Fleming 
(1992)  

1 Aural - Memperhatikan penjelasan 
guru dengan seksama 

- Sering bertanya atau diskusi  
dengan teman sebangku 

- Mencatat penjelasan guru 
- Tidak Banyak bergerak 

- Kurang dalam mengerjakan 
tugas mengarang atau menulis 

- Sangat menyukai diskusi 
kelompok 

- Suka berbicara 
- Mudah terganggu konsentrasi 

karena suara dan juga susah 
berkonsentrasi bila tidak ada 
suara sama sekali 

2 Read/write - Memperhatikan penjelasan 
guru dengan seksama 

- Mencatat penjelasan guru 
- Tidak Banyak bergerak 
- Tidak banyak bicara 

- Mencatat teks kembali 
- Membaca catatan (diam-diam) 
- Merangkum diagram, grafik, 

tabel atau apapun ke dalam 
laporan 

- Mengubah reaksi, tindakan, 
grafik, dan diagram ke word 

3 Kinesthetic - Memperhatikan penjelasan 
guru dengan seksama 

- Mencatat penjelasan guru 
- Banyak bergerak 
- Tidak banyak bicara 

- Mencatat teks kembali 
- Membaca catatan (diam-diam) 
- Merangkum diagram, grafik, 

tabel atau apapun ke dalam 
laporan 

- Mengubah reaksi, tindakan, 
grafik, dan diagram ke word 

4 Aural – 
Kinesthetic 

- Tidak banyak mencatat 
- Tidak banyak bergerak 
- Memperhatikan penjelasan 

guru dengan seksama 

 
 
- 

5 Aural-
read/write 

- Memperhatikan penjelasan 
guru  

- Tidak banyak bicara 
- Tidak banyak bergerak 
- Tidak bersemangat dalam 

pemelajaran 
- Mencatat penjelasan guru 

 
 
- 

6 Read/write- 
kinesthetic 

- Mencatat penjelasan guru 
- Kurang memperhatikan 

penjelasan guru dengan  
- Tidak banyak bicara 
- Tidak banyak bergerak 

 
 

 

 

7 Aural - 
read/write- 
kinesthetic 

- Memperhatikan penjelasan 
guru dengan seksama 

- Mencatat penjelasan guru 
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- Tidak Banyak bergerak 
- Tidak banyak bicara 

- 

 
8 Visual-

aural-
read/write 

- Memperhatikan penjelasan 
guru 

- Mencatat penjelasan guru 
- Suka bergerak dan 

berpindah duduk 

 

 
- 

9 Visual-
aural-
read/write 

- Memperhatikan penjelasan 
guru dengan seksama 

- Menawab pertanyaan guru 
- Sering bertanya atau diskusi  

dengan teman sebangku 
- Mencatat penjelasan guru 
- Banyak bergerak 

 

 
 

- 

 

 
 

Tabel 4.3 Kesesuaian perilaku umum siswa SMA Negeri 1 Pontianak kelas 

MIPA 4 berdasarkan hasil wawancara dan observasi  

No 

Gaya 
Belajar 
Gaya 

Belajar 

Wawancara Observasi 

Sesuai Tidak sesuai Sesuai Tidak sesuai 
1.  A - 3 1 2 
2.  R 2 1 - 3 
3.  K 1 12 - 13 
4.  A-K 1 - - 1 
5.  A-R  1 - - 1 
6.  R-K - 1 - 1 
7.  A-R-K 2 1 - 1 
8.  V-A-R 1 - - 1 

9.  V-A-R-K 7 - 7 - 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 siswa dengan kecendrungan gaya belajar aural 

menunjukan perilaku di dalam kelas sebagai berikut: memperhatikan 

penjelasan guru dengan seksama, sering bertanya atau diskusi dengan teman 

sebangku, mencatat penjelasan guru dan tidak banyak bergerak. Adapun cara 

siswa belajar di rumah yang lebih dominan dengan cara read/write yaitu 

membaca dan menghapal catatan yang telah siswa tulis. Selain itu terdapat 2 
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siswa yang memiliki cara belajar dengan cara mengerjakan latihan dan 

berdiskusi bersama temannya. Dengan demikian cara belajar yang digunakan 

oleh 2 siswa tersebut menggunakan cara belajar bimodal yaitu read/write dan 

aural, sementara 1 siswa belajar dengan cara aural. 

Siswa dengan gaya belajar read/write adalah yang paling 

diakomodasi ketika siswa belajar di sekolah dan di rumah. Siswa belajar 

dengan cara membaca dan menghapal catatan yang telah siswa tulis. Seluruh 

siswa mempunyai perilaku sesuai dengan model gaya belajar yang siswa 

miliki (Fleming dan Millis, 1992). Beberapa diantaranya selain belajar 

menggunakan cara belajar read/write siswa juga menggunakan cara belajar 

diskusi bersama teman, atau mendengarkan penjelasan teman dan sebaliknya 

ada yang lebih suka belajar sendiri dikesunyian seperti di waktu subuh. 

Adapun perilaku umum yang ditunjukkan oleh siswa kinesthetic saat 

dilakukan observasi pada proses pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa terdapat 1 siswa yang 

mempunyai perilaku sesuai dengan model gaya belajar yang siswa miliki 

yaitu gaya belajar kinesthetic. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, 

adapun perilaku belajar siswa di rumah dengan tipe gaya belajar kinesthetic 

memiliki kecendrungan perilaku atau cara belajar di rumah dengan cara 

read/write yaitu membaca dan menghapal catatan yang telah mereka tulis. 

Beberapa diantaranya memiliki cara belajar menulisnya kembali (meringkas) 

dengan tulisan yang menarik seperti diberi warna, atau membuat ringkasan 

dalam bentuk grafik, diagram atau tabel, belajar bersama teman dengan cara 

diskusi, atau mendengarkan penjelasan teman serta belajarnya berdiri, atau 

sambil berjalan-jalan di dalam rumah. 

Terdapat 6 gaya belajar multimodal yang teridentifikasi dalam 

penelitian ini yaitu gaya belajar A-K, belajar A-R, gaya belajar R-K, gaya 

belajar A-R-K, gaya belajar V-A-R dan , gaya belajar V-A-R-K. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara perilaku umum yang ditunjukkan oleh siswa 

multimodal mempunyai cara belajar tidak sesuai dengan model gaya belajar 

yang mereka miliki khususnya gaya belajar bimodal dan trimodal. Hal ini 
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menunjukkan bahwa siswa belum menyadari gaya belajar yang mereka miliki 

sehingga mereka belum mampu mengoptimalkan gaya belajar yang mereka 

miliki. 

Adapun perilaku yang ditunjukkan oleh siswa V-A-R-K saat dilakukan 

observasi pada proses pembelajaran dapat dilihat di Tabel 4.3. Berdasarkan 

hasil observasi dapat diketahui bahwa terdapat seluruh siswa yang 

mempunyai perilaku sesuai dengan model gaya belajar yang mereka miliki 

gaya belajar V-A-R-K. Adapun perilaku yang muncul ketika mereka di kelas 

yaitu: memperhatikan penjelasan guru dengan seksama, menjawab 

pertanyaan guru, sering bertanya atau diskusi dengan teman sebangku, 

mencatat penjelasan guru dan banyak bergerak. 

Berdasarkan observasi dan wawacara dapat diketahui berperilaku 

siswa dalam proses pembelajaran di rumah yang sesuai dengan gaya belajar 

yang mereka miliki. Mereka memiliki cara belajar bimodal dan trimodal 

dalam pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Siswa dengan gaya belajar 

V-A-R-K bebas memilih gaya belajar seperti manapun dalam proses 

pembelajaran mereka karena mereka memiliki kecenderungan atau modalitas 

lengkap dalam menerima dan mengolah informasi.  

Gaya belajar yang dimiliki oleh setiap individu merupakan cara 

termudah bagi setiap individu dalam menyerap informasi, mengatur dan 

mengolah informasi (DePotter dan Hernachi, 2002). Tiap individu mempunyai 

gaya belajar yang berbeda. Perbedaan ini sangat wajar. Tetapi harus disadari 

oleh individu yang bersangkutan, sehingga bisa dijadikan kelebihan untuk 

dikembangkan dalam meraih prestasi, termasuk siswa-siswa SMA Negeri 1 

Pontianak khususnya MIPA 4. Dari 9 gaya belajar yang teridentifikasi semua 

siswa memiliki cara membaca dan menulis (read/write). Cara belajar 

mengarah pada bahasa verbal tertulis yang tersaji dalam bentuk cerita atau 

teks-teks yang ada pada buku pelajaran. 

 

 

 



40 
	

B. Hasil Belajar Siswa tiap Gaya Belajar 

Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan nilai rata-rata pencapaian hasil 

belajar kimia pada 3 materi dengan karakteristik yang berbeda. Hasil belajar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nilai ulangan harian materi Ikatan Kimia, 

materi Larutan Elektrolit, Non-Elektrolit, dan Redoks, dan materi Stoikiometri 

siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak tahun ajaran 2014/2015. Adapun 

perbedaan nilai rata-rata pencapaian hasil belajar kimia pada 3 materi dengan 

karakteristik yang berbeda terhadap gaya belajar dapat di lihat pada Tabel 4.3, 

sedangkan hasil ulangan harian tiap siswa dapat dapat dilihat pada lampiran C-4. 

Tabel 4.4. Nilai rata-rata pencapaian hasil belajar kimia pada 3 materi 

dengan karakteristik yang berbeda terhadap gaya belajar. 

                                 Nilai rata-rata 

No 
Tipe gaya 

belajar 
Ikatan kimia 

larutan 
elektrolit dan 

redoks 
Stoikiometri Rata-rata 

 

1.  A 68.66 76.33 77.66 74.22 
2.  R 55.33 72.33 61.33 63 
3.  K 68 76.63 69.72 71.45 
4.  A-K 67 76 60 67.66 
5.  A-R 63 86 56 68.33 
6.  R-K 47 76 73 65.33 
7.  A-R-K 61 67.33 73.33 67.22 
8.  V-A-R 73 45 67 61.66 
9.  V-A-R-K 72.42 82 76.14 76.85 

 Rata-rata 63,93 73.07 68.24 68.41 
 

 Materi ikatan kimia bisa dikategorikan materi yang bersifat abstrak, 

konsep dan istilah-istilah. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada materi ikatan 

kimia nilai tertinggi adalah pada gaya belajar V-A-R dan V-A-R-K dengan rata-rata 

73 dan 72,4. Berdasarkan hal tersebut maka gaya belajar dengan hasil belajar 

terbaik pada materi ikatan kimia adalah gaya belajar trimodal dan quardmodal. 

Materi larutan elektrolit dan redoks merupakan materi yang bersifat 

abstrak, konsep, istilah-istilah serta terdapat praktikum dalam pembelajarannya 
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yaitu pada sub bab larutan elektrolit. Pada materi larutan  elektrolit dan  redoks 

nilai  tertinggi  terdapat pada  gaya  belajar A-R dan V-A-R-K dengan nilai rata-

rata 86 dan 82 Berdasarkan hal tersebut maka gaya belajar dengan hasil belajar 

terbaik pada materi larutan elektrolit dan redoks adalah gaya belajar bimodal dan 

quarmodal. 

Materi stoikiometri adalah materi yang bersifat matematis hasil belajar 

tertinggi terdapat pada gaya belajar aural dan V-A-R-K dengan nilai rata-rata 77,6 

dan 76,1 Berdasarkan hal tersebut maka gaya belajar dengan hasil belajar terbaik 

pada materi Stoikiometri adalah gaya belajar aural dan quardmodal. 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui terdapat salah satu gaya 

belajar yang mendominasi tingkat prestasi belajar atau hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran kimia kelas X (Tabel 4.4) adalah gaya belajar V-A-R-K yang 

merupakan gaya belajar quardmodal yaitu kombinasi dari 4 tipe gaya belajar. 

Siswa dengan gaya belajar V-A-R-K bersifat fleksibel terhadap cara belajar 

mereka dan yang beralih dari tipe ke tipe tergantung dan kondisi belajar 

tertentu. Siswa bisa belajar dengan bahasa verbal tertulis dapat menerapkan cara 

belajar read/write.. Jika siswa menyaksikan demonstrasi, mereka dapat 

menerapkan gaya belajar kinesthetic. Siswa yang mempunyai gaya belajar 

kombinasi lebih mudah terfasilitasi untuk belajar dari pada siswa yang hanya 

mempunyai satu gaya belajar yang dominan karena mereka lebih mudah 

menyesuaikan dengan kegiatan belajar (Montemayor, 2009). 

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa siswa yang memiliki gaya 

balejar read/write, memiliki kesesuaian dengan cara belajar yang mereka lakukan, 

akan tetapi hasil belajar yang mereka miliki cendrung rendah jika dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa dengan tipe gaya belajar siswa yang tidak sesuai 

dengan gaya belajar yang mereka gunakan lainnya yaitu 63,00 (Lampiran C-4). 

Hal ini menunjukan bahwa gaya belajar bukan satu-satunya faktor yang dapat 

menentukan hasil belajar siswa. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa menurut Syah (2009: 145) yaitu, faktor internal (faktor dari dalam 

siswa), yakni keadaan /kondisi jamani dan rohani siswa, faktor eksternal (faktor 

luar siswa), yakni kondisi lingkungan dan sekitar siswa serta faktor pendekatan 
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belajar (approach to learning) yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi 

strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pembelajaran. Kelemahan penelitian ini adalah tidak 

mengontrol atau mengendalikan  faktor-faktor lain, sehingga fakor-faktor tersebut 

yang mempengaruhi,sehingga tidak tampak adanya korelasi tersebut. 

Walaupun demikian berdasarkan penelitian diketahui bahwa gaya belajar 

siswa yang beraneka ragam, guru atau pendidik berkewajiban mengatur cara 

mengajar untuk membuat lingkungan belajar yang sesuai dengan semua tipe gaya 

belajar siswa. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada salah satu tipe gaya belajar 

tertentu. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan semua tipe 

gaya belajar adalah memvariasikan cara atau metode pengajaran seperti belajar 

kelompok kecil, praktikum, team based learning, proyek dan lain-lain. 

Pembelajaran yang lebih menghargai perbedaan individu akan lebih 

mengembangkan siswa sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

tanpa harus dibandingkan dengan yang lainnya (Ghufron, 2010:9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
	

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliian dapat ditarik kesimpulan sebegai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh informasi bahwa kecenderungan 

gaya belajar siswa didominasi oleh gaya belajar kinesthetic untuk gaya 

belajar unimodal yaitu 39,40% dan gaya belajar V-A-R-K untuk gaya belajar 

multimodal.  
2. Cara belajar read/write merupakan cara belajar yang paling dominan dalam 

pada siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Pontianak , namun, hasil belajar 

siswa pada gaya belajar read/write paling rendah dibanding dengan tipe 

gaya belajar yang lain.  
3. Siswa dengan gaya belajar V-A-R-K memiliki hasil belajar yang paling 

tinggi, hal ini dikarenakan mereka fleksibel dalam cara belajar mereka dan 

yang beralih dari tipe ke tipe tergantung pada apa yang mereka inginkan 

dengan konteks tertentu. 
 

B. Saran 

Adapun saran untuk peneliti berikutnya untuk bias mengidentifikasi 

hubungan gaya belajar terhadap hasil belajar dengan mengontrol faktor lain 

seperti faktor eksternal dan internal lainnya. 
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