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Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XII SMA 

Negeri 103 Jakarta 

Oleh : Ayu Budiyanti 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya belajar dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 103 Jakarta. Penelitian dilaksanakan 

di SMA Negeri 103 Jakarta dengan sampel penelitian yang berjumlah 154 siswa 

dengan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan satu instrumen penelitian yaitu Index of Learning Styles (ILS) untuk 

mengukur gaya belajar. Teknik analisis data menggunakan korelasi sederhana. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa gaya belajar active, 

refllective, sensing, intuitive, visual, sequential dan global tidak memiliki korelasi 

yang signifikan dengan prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 103 Jakarta 

dan hanya gaya belajar verbal yang memiliki korelasi yang signifikan dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 103 Jakarta dengan hasil korelasi 

negatif sebesar 0,182. 

Kata Kunci : gaya belajar, prestasi belajar.  
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Relationship Between Learning Styles with Learning Achievement on XII Grade 

103 Jakarta Senior High School Students  

ABSTRACT 

 

This research aims to determine the relationship between learning styles with  

learning achievement on XII grade 103 Jakarta high school students. The research 

was conducted in 103 high school Jakarta with the sample of 154 students and used 

simple random sampling technique. Data collection in this study used one research 

instruments, namely Index of Learning Sstyles (ILS) to measure learning styles. 

Data analysis techniques use simple correlation. Based on the result of the research, 

it can be concluded that the learning style of active, reflexective, sensing, intuitive, 

visual, sequential and global have no significant correlation with learning 

achievement of XII grade 103 Jakarta high school and only verbal learning style 

which has significant correlation with learning achievement of XII grade 103 

Jakarta high school with negative correlation result of 0,182. 

  

Keywords : learning styles, social support 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pentingnya pendidikan bukan suatu hal yang diragukan lagi di seluruh 

dunia khususnya Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam 

indeks pembangunan manusia (human development index) yang 

dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Unsur 

pendidikan dianggap sebagai indikator kemajuan pembangunan sebuah 

masyarakat disamping kesehatan dan daya beli masyarakat (United Nations 

Development Programme, 2016). Soedijarto (2008) mengatakan kemajuan 

suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan 

pendidikan berkontrubusi penting dalam mengembangkan sumber daya 

manusia tersebut.  

Berkaitan dengan peranan penting pendidikan ini, maka pemerintah perlu 

meningkatkan kualiatas pendidikan. Kenyataannya kualitas pendidikan 

Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara lain, hal ini dapat terlihat 

dari data yang dirilis United Nations Development Programme (2016) terkait 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana Indonesia berada di peringkat 

113 dari 188 negara dan wilayah.  

Hasil data lain berdasarkan peringkat pendidikan dunia atau World 

Education Ranking yang diterbitkan oleh Organization for Co-operation and 

Development (OECD), menunjukan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 62
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 dari total 70 negara yang mengikuti  penilaian ini.  Hasil tersebut dapat 

menjadi cerminan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Indikator 

dari berhasil atau tidaknya pendidikan di Indonesia salah satunya dibuktikan 

oleh hasil prestasi belajar siswa (Depdiknas, 2008). Tinggi rendahnya mutu 

pendidikan dapat diukur dari sejauh mana keberhasilan suatu proses 

pendidikan yang dapat dilihat dari prestasi belajar peserta didik (Sudjana, 

2005). 

DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia memiliki 490 

Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 117 SMA Negeri dan 373 SMA 

Swasta (Disdik DKI Jakarta, 2017). Salah satu SMA Negeri di Jakarta adalah 

SMA Negeri 103 yang terletak di Jakarta Timur. Salah satu gambaran dari 

prestasi belajar siswa dapat dilihat dari peringkat sekolah. Berdasarkan data 

peringkat ujian nasional tahun ajaran 2016/2017 pada wilayah DKI Jakarta dari 

total 117 SMAN, menempati peringkat 32 untuk jurusan IPA dan peringkat 30 

untuk jurusan IPS (SMA 103, 2017).  

Hasil peringkat SMA Negeri 103 secara keseluruhan baik untuk jurusan 

IPA maupun IPS tidak berada pada peringkat 10 besar pada tingkat DKI 

Jakarta, karena itu perlu adanya peningkatan kualitas belajar untuk memajukan 

hasil prestasi belajar siswa ditandai dengan peningkatan peringkat sekolah. Hal 

ini dilakukan demi mencapai target yang diinginkan SMAN 103 Jakarta yaitu 

mencapai peringkat 10 besar di tingkat DKI Jakarta. Peringkat sekolah 

berdasarkan nilai ujian akhir tersebut menjadikan siswa kelas XII sebagai 

subjek yang berperan langsung dalam peningkatan peringkat sekolah. 
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Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan 

belajar. Suryabrata (2011) menyatakan prestasi belajar adalah suatu hasil yang 

diperoleh dalam usaha belajar yang dilakukannya, dan ini memberikan arti 

bahwa prestasi belajar yang dilakukan merupakan produk dengan sebuah 

proses. Prestasi belajar ini dipakai sebagai indikator keberhasilan seseorang 

dalam menyerap pelajaran yang diberikan selama proses belajar mengajar 

(Crow & Crow, 1973). Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi 

siswa untuk melihat sejauh mana penguasaannya terhadap setiap materi 

pelajaran yang diberikan.  

Harapan akan perolehan prestasi siswa adalah mutlak adanya dalam 

pendidikan, namun tentunya bukanlah hal yang mudah dalam praktek 

pencapaiannya. Prestasi belajar tidak akan tercapai tanpa adanya faktor lain 

yang mempengaruhinya. Ahmadi & Supriyono (2004) mengatakan secara garis 

besar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan atas dua 

jenis, yaitu bersumber dari dalam diri manusia yang belajar, yang disebut 

sebagai faktor internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang 

belajar, yang disebut sebagai faktor eksternal.  

Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah atau fisik, faktor psikologis 

dan faktor kematangan fisik maupun psikis. Faktor psiklogis terdiri atas faktor 

intelektif dan faktor non-intelektif. Faktor intelektif  meliputi  faktor potensial 

yaitu kecerdasan dan bakat, serta faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang 

telah dimiliki. Sedangkan pada faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur 
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kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, gaya, minat, kebutuhan, motivasi, 

emosi, penyesuaian diri.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jahanbakhsh (2012) 

pada siswi SMA di Iran, dikatakan bahwa prestasi belajar memiliki hubungan 

dengan gaya belajar sebagai faktor internal diri siswa. Berdasarkan pendapat 

diatas, nampak bahwa prestasi belajar yang dicapai siswa bukanlah sesuatu 

yang berdiri sendiri melainkan hasil dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa adalah gaya belajar siswa yang bersangkutan 

dalam mempelajari materi pelajaran.  

Salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

adalah gaya belajar. Siswa akan merasa kesulitan dalam pembelajaran apabila 

tidak memiliki gaya belajar yang sesuai yang akan menyebabkan siswa bosan, 

kurang berminat pada subjek tertentu, berputus asa, tidak menumpukan 

perhatian dan akhirnya gagal untuk mendapat hasil yang diharapkan (Felder 

dan Silverman, 1988).  

Satu cara penentuan prestasi seseorang dalam mempelajari dan menguasai 

pelajaran adalah dengan melihat gaya belajarnya. Gaya belajar yang 

dipaksakan tidak akan berarti karena dilakukan tidak berdasarkan kehendak 

hati. Gaya belajar dapat membantu seseorang mengetahui dan memahami 

pengetahuan dan kemahiran dalam proses pembelajaran (Bass dan Greary, 

1996). Gaya belajar yang dimiliki juga dapat membantu seseorang untuk 
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mengenal secara pasti situasi dalam pembelajaran dan meningkatkan prestasi 

belajar (Dunn dan Stevenson, 1997). 

Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dan unik karena 

kemampuan mereka untuk memahami dan menyerap pelajaran pun memiliki 

tingkatan yang berbeda. Siswa yang menggunakan gaya belajar sesuai dengan 

dirinya akan membantu mencapai hasil belajar yang memuaskan (Klavas, 

1994).  

Berdasarkan penjabaran literatur diatas, dapat diketahui terdapat banyak 

faktor yang berperan pada naik turunnya prestasi belajar seorang siswa. Faktor 

ini dapat berupa sesuatu yang berasal dari dalam diri siswa tersebut, yaitu gaya 

belajar. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian 

“Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XII 

SMA Negeri 103 Jakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah gaya belajar active memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

2. Apakah gaya belajar reflective memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

3. Apakah gaya belajar sensing memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 
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4. Apakah gaya belajar intuitive memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

5. Apakah gaya belajar visual memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

6. Apakah gaya belajar verbal memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

7. Apakah gaya belajar sequential memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

8. Apakah gaya belajar global memiliki hubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah gaya belajar active memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

2. Mengetahui apakah gaya belajar reflective memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

3. Mengetahui apakah gaya belajar sensing memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

4. Mengetahui apakah gaya belajar intuitive memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

5. Mengetahui apakah gaya belajar visual memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 
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6. Mengetahui apakah gaya belajar verbal memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

7. Mengetahui apakah gaya belajar sequential memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

8. Mengetahui apakah gaya belajar global memiliki hubungan dengan prestasi 

belajar siswa kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis : 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk memberikan kontribusi dalam ilmu psikologi. Khususnya 

dalam pengembangan dan evaluasi terhadap tema gaya belajar dan prestasi 

belajar pada siswa SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan masukan bagi siswa untuk 

memahami gaya belajar yang sesuai dengan diri siswa dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

b. Bagi Guru atau Tenaga Pendidik 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi guru atau 

pendidik bahwa penggunaan metode belajar yang sesuai dengan gaya 

belajar siswa dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
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E. Penelitian Terdahulu 

1. Tulbure, Christine. (2012). “Learning Style, Teaching Strategies and 

Academic Achievement in Higher Education : A Cross-sectional 

Investigation”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 33, 2012, 398-

402. 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua kelompok guru (bidang 

ilmu pendidikan dan ilmu ekonomi) untuk mengidentifikasi preferensi gaya 

belajar mereka, strategi pengajaran yang paling efektif untuk setiap gaya 

belajar dan beberapa perbedaan antara prestasi akademik mereka. Penelitian 

ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 182 orang. Between subject 

design digunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan melalui 

metode survei. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terlihat adanya 

perbedaan yang signifikan antara dua kategori siswa yang muncul dalam 

hubungan antara strategi pengajaran yang paling efektif untuk setiap gaya 

belajar.  

2. Jahanbakhsh, Rahmani. (2012). “Learning Styles and Academic 

Achievement : A Case Study of Iranian High School Girls’ Students”. 

Procedia – Social and Behavioral Sciences. 51, 2012, 1030-1034. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 

gaya belajar pada siswi SMA dengan pencapaian prestasi belajar mereka 

berdasarkan mata pelajaran. Populasi subjek dalam penelitian ini adalah 

3483 siswi di kota Isfahan. Dengan menggunakan metode random dalam 

pengambilan sampel terpilih 350 siswi. Penelitian ini menggunakan metode 
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survei, dimana Felder and Solomon Learning Style Index (FLSI) digunakan 

sebagai kuesioner dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa sensing-intuitive learning style memiliki hubungan 

yang signifikan dengan prestasi akademik siswi pada mata pelajaran 

matematika. Prestasi akademik siswi dengan mata pelajaran ilmu spekulatif 

memperlihatkan hubungan yang signifikan dengan active-reflective 

learning style. Sedangkan untuk siswi dengan mata pelajaran ilmu empiris 

memperlihatkan prestasi akademik memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kedua dimensi input (visual-verbal) dan dimensi pemahaman 

(sequential-global). 

3. Gappi, Lorna L. (2013). “Relationships Between Learning Style 

Preferences and Academic Performance of Students”. International Journal 

of Educational Research and Technology. IJERT, 4 (2), 70-76. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi gaya belajar yangg disukai 

siswa dan prestasi akademik mereka. Tujuan khusus dari penelitian ini 

adalah untuk menjelaskan preferensi gaya belajar siswa; untuk mengetahui 

apakah preferensi gaya belajar siswa berbeda bila ditinjau dari usia, gender 

dan program akademik; untuk menentukan hubungan anatara preferensi 

gaya belajar dengan kinerja prestasi akademik. Para peserta penelitian ini 

terdiri dari siswa baru yang diterima selama trisemester pertama tahun 

akademik 2012-2013. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari Index of 

Learning Style (ILS) yang diberikan kepada partisipan melalui internet. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara umum siswa cukup 
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seimbang di semua empat dimensi yang disajikan dalam kuesioner ILS. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

usia, gender dan program akademik pada preferensi gaya belajar siswa. 

berdasarkan hasil tersebut, tidak ada korelasi yang signifikan antara prestasi 

akademik dan preferensi gaya belajar siswa. 

F. Kekhasan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan  faktor internal yang 

berhubungan dengan prestasi belajar yaitu gaya belajar sebagai variabel bebas 

yang berhubungan dengan prestasi belajar sebagai variabel terikat. Penelitian 

ini difokuskan pada gaya belajar yang disampaikan oleh Felder dan Barbara A. 

Soloman Index of Learning Styles (ILS) (1994). Gaya belajar ini terbagi 

menjadi delapan gaya belajar sehingga dalam penelitian ini variabel bebas 

terbagi menjadi delapan variabel yaitu gaya belajar active, reflective, sensing, 

intuitive, visual, verbal, sequential dan global. Diharapkan dengan penggunaan 

delapan variabel bebas ini dapat menghasilkan data penelitian yang lebih kaya 

dan luas dalam hubungannya dengan prestasi belajar siswa.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Prestasi Belajar 

1. Definisi Prestasi Belajar 

Menurut Arikunto (Winkel, 1989), prestasi belajar diartikan sebagai hasil 

yang diraih dalam kegiatan mempelajari sesuatu terlihat dari perbuatan, yakni 

dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sebelumnya atau bila 

tingkah lakunya berubah sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurut Syah 

(Abdullah, 2008) prestasi belajar adalah taraf keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor 

yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Bloom (1956) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil akhir yang 

diharapkan dapat dicapai oleh seseorang setelah melalui kegiatan belajar. Hasil 

belajar ini diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yaitu: ranah kognitif (cognitive 

domain), ranah afektif (affective domain), dan ranah psikomotor (psychomotor 

domain) (Abdullah, 2008). Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2008) yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah tingkat  perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dari 

peserta didik yang diperoleh melalui serangkaian proses belajar. Tingkat          

perubahan   ini   disebut   prestasi  belajar  untuk  mengetahui  seberapa  jauh 
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pengetauan yang diserap peserta didik pada akhir proses pembelajaran yang 

dituangkan dalam angka nilai tes. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Ahmadi & Supriyono (2004) mengatakan secara garis besar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 

bersumber dari dalam diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor 

internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang 

disebut sebagai faktor eksternal. 

a. Faktor Internal 

1. Faktor jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh. Yang termasuk faktor ini misalnya penglihatan, pendengaran, 

struktur tubuh, dan sebagainya.  

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh 

yang terdiri atas:  

a. Faktor intelektif yang meliputi:  

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat.  

2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki.  

b. Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti 

sikap, kebiasaan, gaya, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, 

penyesuaian diri.  

3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.  

b. Faktor Eksternal  

1. Faktor sosial yang terdiri atas:  
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a. Lingkungan keluarga.  

b. Lingkungan sekolah.  

c. Lingkungan masyarakat.  

d. Lingkungan kelompok.  

2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, 

kesenian. 

3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim. 

4. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan.  

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam mencapai prestasi belajar (Ahmadi & Supriyono, 2004). 

3.  Cara Mengukur Prestasi Belajar 

Selama ini untuk mengukur prestasi belajar menggunakan tes yang biasa 

disebut dengan ulangan. Menurut Arikunto (2001) tes dibedakan menjadi tiga 

macam yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Secara rinci adalah 

sebagai berikut:  

a. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk menentukan kelemahan 

dan kelebihan siswa dengan melihat gejala-gejalanya sehingga diketahui 

kelemahan dan kelebihan tersebut pada siswa dapat dilakukan perlakuan 

yang tepat. 

b. Tes formatif adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami 

suatu satuan pelajaran tertentu. Tes ini diberikan sebagai usaha 

memperbaiki proses belajar.  



14 
 

 
 

c. Tes sumatif dapat digunakan pada ulangan umum yang biasanya 

dilaksanakan pada akhir catur wulan atau semester. Dari tes sumatif inilah 

prestasi belajar siswa diketahui.  

Evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam jenis yang di 

titik beratkan pada evaluasi belajar siswa di sekolah yang dilaksanakan oleh 

guru untuk mengetahui prestasi belajar siswa yang disebut raport. Raport ini 

mendeskripsikan kemampuan belajar siswa, tingkat keberhasilan proses belajar 

dan mengajar, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, dan memberikan 

pertanggung jawaban (accountability). 

B. Gaya Belajar 

1. Definisi Gaya Belajar 

Menurut Deporter, dkk (2009) gaya belajar merupakan suatu kombinasi 

dari bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah 

informasi. Gardner (1995) menjelaskan bahwa gaya belajar adalah sebagai cara 

dan kondisi dimana pelajar paling efisien dan efektif memahami, memproses, 

menyimpan dan mengingat apa yang sedang berusaha untuk mereka pelajari. 

Gaya belajar (learning style) perorangan menurut Felder dan Henriques (1995) 

adalah cara yang secara khas dimiliki seseorang dalam memperoleh, 

menyimpan dan mengingat kembali informasi.  

Seluruh definisi gaya belajar di atas tampak tidak ada yang bertentangan, 

melainkan memiliki kemiripan antara yang satu dengan yang lainnya. Definisi-

definisi gaya belajar tersebut secara subtansial tampak saling melengkapi. Dari 

beberapa ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gaya belajar adalah 
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cara yang lebih disukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan 

mengerti suatu informasi dengan maksimal.  

Grasha (1974) menekankan bahwa memahami tentang gaya belajar dan 

orientasinya membantu keberhasilan pembelajaran, peserta didik pun akan 

lebih senang dan lebih produktif bila mereka belajar dengan cara yang sesuai 

dengan gaya mereka sendiri. Beberapa ahli membagi gaya belajar melalui 

perspektif yang bervariasi sehingga didapatkan varian-varian pembagian gaya 

belajar. Curry (1987) membagi gaya belajar berdasarkan kelompok model 

pembelajaran Joyce dan Weil, yaitu (1) model pengolahan informasi, yaitu 

gaya belajar Felder- Silverman, Kolb; (2) model personal, di dalamnya adalah 

gaya belajar Myers-Biggs Type Indicator, Witkin; (3) model interaksi sosial, 

yaitu gaya belajar Reichman dan Grasha, Perry, Belenky; (4) model 

pembelajaran behavior, dalam model ini ada Canfield, Dunn dan Dunn dan 

VAK.  

Adapun dalam penelitian ini difokuskan pada gaya belajar yang 

disampaikan oleh Felder dan Barbara A. Soloman Index of Learning Styles 

(ILS) (1994). Peneliti menggunakan referensi dari Index of Learning Styles 

(ILS) karena menurut peneliti gaya belajar yang dijelaskan lebih mendetail dan 

tidak mengarah pada satu macam gaya belajar saja, namun dapat diperluas dan 

lebih mudah untuk dipahami. 

Index of Learning Styles (ILS) ini merupakan instrumen yang menilai 

preferensi siswa pada empat dimensi (active/reflective, sensing/intuitive, 

visual/verbal, sequential/global) dari model gaya belajar yang diformulasikan 
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oleh RM Felder dan Linda K. Silverman, kemudian instrumen ini 

dikembangkan lebih lanjut dan divalidasi oleh RM Felder dan Barbara 

A.Soloman (Felder, 2004). 

2. Dimensi Gaya Belajar  

Menurut Felder dan Soloman (1993) gaya belajar siswa dikategorikan 

menjadi empat dimensi, yaitu pemprosesan (aktif atau reflektif), dimensi input 

(visual atau verbal), persepsi (kepekaan atau intuisi) dan kepahaman 

(sequential atau global). Untuk mengetahui gaya belajar seorang siswa, maka 

dilakukan pengukuran rnenggunakan Index of Learning Style (ILS) 

Questionnaire. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing dimensi gaya 

belajar menurut Felder-Silverman. 

a. Dimensi persepsi, yaitu dilihat dari jenis informasi yang lebih cenderung 

diterima. 

Sensing learners siswa lebih suka belajar fakta-fakta dan materi 

pembelajaran yang kongkrit. Mereka suka menyelesaikan problem dengan 

pendekatan yang baku dan cenderung lebih sabar dengan yang detil/rinci. 

Mereka lebih realistik dan bijaksana dan cenderung lebih praktis dibanding 

siswa yang intuitive. Mereka lebih suka menghubungkan materi yang 

dipelajari dengan dunia nyata. 

Intuitif learners siswa lebih suka belajar materi pembelajaran abstrak, 

lebih mampu menemukan kemungkinan-kemungkinan, relasi/hubungan 

dan cenderung lebih inovatif dan kreatif dibanding siswa yang memiliki 

gaya belajar sensing. 
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b. Dimensi input, yaitu dilihat dari cara informasi sensoris paling efektif 

diterima. 

Visual learners siswa dengan ciri mampu mengingat terbaik melalui 

belajar dengan apa yang mereka lihat.  

Verbal learners siswa dengan ciri lebih suka belajar materi pembelajaran 

melalui representasi tekstual, baik berbentuk teks maupun narasi. 

c. Dimensi pemprosesan, yaitu dilihat dari cara siswa mengolah informasi 

tersebut. 

Active llearners siswa belajar terbaik melalui bekerja secara aktif atas 

materi pembelajaran, dengan penerapan dan mencobanya. Disamping itu 

mereka cenderung tertarik untuk  berkomunikasi dengan yang lain dan 

belajar secara berkelompok guna mendiskusikan materi yang telah 

dipelajari.  

Reflective learners siswa lebih suka berpikir dan merefleksikan materi 

pelajaran. Mereka lebih suka bekerja secara mandiri atau dalam sebuah 

kelompok kecil dengan teman baiknya. 

d. Dimensi kepahaman, yaitu dilihat dari cara siswa memperoleh 

pemahaman. 

Sequential learners siswa belajar dengan langkah peningkatan yang kecil, 

dan karenanya mempunyai kemajuan yang linier. Mereka cenderung 

mengikuti alur langkah-langkah yang logis dalam menemukan solusi. 

Global learners siswa menggunakan proses berpikir yang holistik dan 

belajar dengan lomptan yang besar. Mereka cenderung menyerap materi 
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belajar hampir secara acak tanpa melihat koneksinya, namun sesudah 

mereka belajar cukup atas materi pembelajaran, secara tiba-tiba mereka 

memperoleh gambaran yang utuh/menyeluruh atas materi pembelajaran. 

Kedelapan gaya belajar yang telah disebutkan diatas menilai berdasarkan 

kecenderungan bukan hanya memilih salah satu gaya belajar, artinya apabila 

siswa cenderung mempunyai gaya belajar active, maka siswa tersebut juga 

mempunyai gaya belajar reflective tetapi tidak sebaik atau seoptimal gaya 

belajar active, begitu juga dengan gaya belajar sensing-intuitive, visual-verbal, 

dan sequential-global. Setiap individu memiliki salah satu gaya belajar paling 

dominan di setiap dimensi yaitu dimensi persepsi, input, pemprosesan dan 

kepahaman. 

C. Siswa SMA 

1. Definisi Siswa 

Siswa adalah orang yang datang ke suatu lembaga untuk memperoleh atau 

mempelajari beberapa tipe pendidikan. Menurut KBBI (2008), siswa adalah 

orang yang sedang berguru dalam arti belajar atau bersekolah. Berdasarkan 

definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa siswa adalah individu yang sedang 

menjalankan proses belajar atau bersekolah untuk meningkatkan intelektual 

dan moralnya. 

2. Tahap Perkembangan Pada Siswa SMA 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMA dengan perkiraan usia 

subjek antara 15 – 18 tahun yang termasuk dalam masa remaja pertengahan. 

Secara lebih jelas, Santrock (2007) mendefinisikan bahwa masa remaja 
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merupakan masa atau periode transisi dari masa kanak-kanak menuju masa 

dewasa yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. 

Tugas perkembangan pada masa remaja adalah mempersiapkan diri menuju 

masa dewasa. 

Perkembangan kognitif pada subjek penelitian (siswa SMA), masuk ke 

tahap operasional formal (tahap kognitif Piaget). Pada tahap ini, individu 

bernalar secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Selain itu, individu tidak lagi 

terbatas pada pengalaman-pengalaman yang aktual atau konkret sebagai titik 

tolak pemikirannya (Santrock, 2007). 

Menurut Teori Erikson, tahap perkembangan pada masa remaja memasuki 

tahap Identity vs Identity Confusion. Pada tahap ini, pandangan-pandangan 

terhadap dunia menjadi lebih penting dan remaja memasuki suatu penundaan 

psikologis. Penundaan psikologis diartikan sebagai kesenjangan antara 

keamanan masa anak-anak dan otonomi orang dewasa (Santrock, 2007). 

D. Hubungan antara Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar 

Ahmadi & Supriyono (2004) mengatakan secara garis besar, faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu 

bersumber dari dalam diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor 

internal, dan faktor yang bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang 

disebut sebagai faktor eksternal.  

Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah atau fisik, faktor psikologis 

dan faktor kematangan fisik maupun psikis. Faktor psiklogis terdiri atas faktor 

intelektif dan faktor non-intelektif. Faktor intelektif  meliputi  faktor potensial 
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yaitu kecerdasan dan bakat, serta faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang 

telah dimiliki. Sedangkan pada faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur 

kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, gaya, minat, kebutuhan, motivasi, 

emosi, penyesuaian diri.  

Gaya belajar merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi 

prestasi belajar. Gunawan (2004) mengatakan bahwa faktor dominan yang 

menentukan keberhasilan proses belajar adalah dengan memahami bahwa 

setiap individu unik dengan gaya belajar yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Kesulitan yang timbul selama ini lebih disebabkan oleh gaya belajar 

yang tidak sesuai dengan gaya mengajar. Proses penyerapan informasi yang 

tidak maksimal ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses pengolahan 

informasi tersebut.  

Prestasi belajar sebagai bentuk pengukuran hasil akhir dari proses kegiatan 

belajar mengajar dapat dipengaruhi oleh bagaimana siswa memahami gaya 

belajar yang dimilikinya, dan menjadikan gaya belajar tersebut sebagai salah 

satu sarana untuk menyerap informasi yang diperoleh melalui belajar 

(Gilakjani dan Pourhosein, 2011). Siswa yang menggunakan gaya belajar 

sesuai dengan dirinya akan membantu mencapai hasil belajar yang memuaskan 

(Klavas, 1994). Kesesuaian antara strategi belajar dengan gaya belajar tentunya 

diharapkan akan menuju kepada hasil belajar yang maksimal, yang sesuai 

dengan tujuan belajar. Apabila cara belajar siswa cocok dengan gaya 

belajarnya dan cara penyampaian materi guru sesuai dengan apa yang 
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diinginkan oleh siswa maka akan berpengaruh baik terhadap hasil belajar 

siswa.   

E. Kerangka Pemikiran 

Gambar I. Kerangka pemikiran penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1. diketahui bahwa gaya belajar merupakan variabel 

bebas (X) dan prestasi belajar merupakan variabel tergantung (Y). Gaya belajar 

sebagai salah satu faktor internal memiliki hubungan terhadap prestasi belajar 

siswa.  

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian 

yang belum menjadi jawaban empirik (Sugiyono,2014). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah : 

Ha1 : Gaya belajar active memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Prestasi Belajar 

(Y) 

Gaya belajar active (X1) 

Gaya belajar reflective (X2) 

Gaya belajar sensing (X3) 

Gaya belajar intuitive (X4) 

Gaya belajar visual (X5) 

Gaya belajar verbal (X6) 

Gaya belajar sequential (X7) 

Gaya belajar global (X8) 
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Ha2 : Gaya belajar reflective memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Ha3 : Gaya belajar sensing memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Ha4 : Gaya belajar intuitive memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Ha5 : Gaya belajar visual memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Ha6 : Gaya belajar verbal memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Ha7 : Gaya belajar sequential memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 

Ha8 : Gaya belajar global memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa 

kelas XII SMAN 103 Jakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan penelitian agar penelitian tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dalam melihat hubungan antara variabel-variabel yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian 

yang ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Data yang 

didapat pada penelitian kuantitatif berupa angka dan selanjutnya dianalisis 

menggunakan statistik (Sugiyono,2014) 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode survei. Nazir 

(2005) menyatakan bahwa metode survei adalahh penyelidikan yang diadakan 

untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, 

atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. 

Penelitian ini menggunakan analisis korelasi sederhana yaitu untuk 

menganalisis dua variabel yang diduga mempunyai hubungan. Melalui 

penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melihat hubungan variabel bebas (X)     
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yaitu gaya belajar yang terbagi menjadi delapan gaya belajar yaitu active (X1), 

reflective (X2), sensing (X3), intuitive (X4), visual (X5), verbal (X6), sequential 

(X7) dan global (X8) terhadap variabel terikat (Y) prestasi belajar. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014), variabel penelitian merupakan atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah gaya belajar yang terbagi 

menjadi delapan gaya belajar yaitu active (X1), reflective (X2), sensing (X3), 

intuitive (X4), visual (X5), verbal (X6), sequential (X7) dan global (X8). 

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah prestasi belajar. 

C. Definisi Operasional 

1. Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam melakukan kegiatan 

berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi dengan maksimal 

dimana gaya belajar tersebut dibagi menjadi delapan gaya belajar yaitu 

Active (aktif), Reflective (reflektif), Sensing (penginderaan), Intuitive 

(intuitif), Visual (penglihatan), Verbal (kata), Sequential (urutan) dan 

Global (menyeluruh). Dalam penelitian ini untuk mengukur variabel gaya 

belajar ini digunakan Index of Learning Styles (ILS) (Felder, 2004). 
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2. Prestasi Belajar 

Prestasi Belajar adalah hasil dari kegiatan belajar untuk mengetahui 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dicapai oleh siswa setelah 

melakukan suatu proses pembelajaran. Untuk mengukur variabel ini yaitu 

dengan menganalisis nilai rata-rata hasil belajar siswa dari 14 mata pelajaran 

selama satu semester di semester genap yang tercantum pada raport siswa. 

keempat belas mata pelajaran tersebut adalah Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Matematika, Pendidikan Agama, POJK, PKWU, Seni Musik, 

PPKN, Sejarah Indonesia dan Ekonomi/Kimia. Serta mata pelajaran sesuai 

peminatan, untuk peminatan IPA yaitu Matematika IPA, Biologi, Kimia dan 

Fisika, sedangkan untuk peminatan IPS yaitu Sejarah, Ekonomi, Sosiologi 

dan Geografi. 

 

D. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMA 

Negeri 103 Jakarta berjumlah 251 siswa, dengan rincian 108 siswa kelas 

XII IPA dan 143 siswa kelas XII IPS. Dipilihnya siswa kelas XII sebagai 

populasi adalah berdasarkan tujuan sekolah untuk meningkatkan peringkat 

sekolah melalui hasil ujian akhir, karena itu kelas XII dipilih karena 
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berperan secara langsung dalam peningkatan prestasi sekolah melalui 

peningkatan peringkat sekolah. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik 

proportionate random sampling dan berdasarkan rumus Slovin (Sevilla, 

1993) dalam penentuan jumlah sampel dengan taraf kesalahan 5%, sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini minimum berjumlah 154 siswa yang 

terdiri dari 66 siswa kelas XII IPA dan 88 siswa kelas XII IPS dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = batas toleransi kesalahan eror 

Sampel = 
251

{1+251 (0,05)2}
  = 154,224 ≈ 154 siswa 

Pembagian sampel = 
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑋𝐼𝐼
  𝑥  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 

Sampel kelas XII IPA = 
108

251
  𝑥 154  = 66,26 ≈ 66 siswa 

Sampel kelas XII IPS = 
143

251
  𝑥 154  = 87,73 ≈ 88 siswa 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah probability sampling, dengan menggunakan simple random 

sampling. Teknik probability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2014). Simple random 
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sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi atau semesta 

dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi tadi memiliki peluang 

yang sama untuk terpilih atau terambil (Sugiyono, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII SMAN 103 

Jakarta yang terdiri dari kelas IPA dan kelas IPS. Proses pengambilan 

sampel dari kedua kelas peminatan tersebut, peneliti terlebih dahulu melihat 

jumlah dari tiap kelas peminatan kemudian menghitung perbandingannya 

untuk mendapatkan jumlah siswa yang dapat dijadikan sampel. Selanjutnya 

peneliti menentukan sampel dengan melihat nomor urut siswa bernomor 

genap pada kelas IPA dan nomor urut ganjil pada kelas IPS. 

E. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan  pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tahapan Persiapan 

a. Peneliti melakukan studi pustaka terhadap variabel-variabel yang telah 

ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan konsep teoritis dan 

operasionalnya. 

b. Peneliti menentukan sampel dan desain penelitian yang digunakan, serta 

menyiapkan alat ukur atau instrumen penelitian. Pada penyusunan 

instrumen penelitian, penulis menggunakan transadaptasi dari alat ukur 

berbahasa inggris mengubahnya menjadi bahasa indonesia. 

 

 

 



28 

 

 

 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Setelah alat ukur atau instrumen penelitian siap, peneliti melakukan uji 

coba alat ukur kepada siswa dari sekolah lain yaitu siswa SMA Negeri 

83 Jakarta dengan membagikan instrumen penelitian kepada 30 siswa 

kelas XII. 

b. Setelah uji coba dilakukan, peneliti menghitung uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur atau instrumen penelitian. Selanjutnya peneliti 

menyusun kembali instrumen penelitian dengan menghilangkan item 

dari skala yang tidak lolos hasil penghitungan uji validitas. 

c. Peneliti berkoordinasi dengan pihak SMA Negeri 103 Jakarta untuk 

menentukan waktu pelaksanaan penelitian (pengambilan data). 

d. Setelah mendapatkan ijin untuk masuk ke kelas guna pengambilan data, 

peneliti meminta ijin kepada guru yang sedang mengajar di kelas 

tersebut untuk membagikan kuesioner. Pembagian kuesioner diberikan 

berdasarkan sistem absensi ganjil atau genap. 

e. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian pada siswa. 

f. Setelah data didapatkan, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan 

hasil analisis tersebut. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Pengolahan data 

Pengolahan data dilakukan dengan skoring pada setiap hasil skala, 

dilanjutkan menghitung dan membuat tabulasi data yang diperoleh untuk 

kemudian dibuat tabel data, serta melakukan analisis data dengan 
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menggunakan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis penelitian. 

Tahap ini dilakukan dengan bantuan program SPSS. 

b. Pembahasan dilakukan dengan cara menginterpretasikan hasil analisis 

statistik berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang diajukan 

sebelumnya dan merumuskan kesimpulan hasil penelitian. 

F. Data 

Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkap 

variabel yang akan diteliti. Pengumpulan data merupakan langkah yang cukup 

penting dalam penelitian ilmiah, karena data ini akan digunakan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, oleh karena itu data yang dikumpulkan harus 

valid. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Suryabrata (2000), data primer merupakan data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti terhadap subjek penelitian. Selain data primer ada 

juga data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari responden 

tetapi melalui metode dokumentasi, yaitu data prestasi belajar yang berdasarkan 

nilai rata-rata prestasi yang tercantum dalam raport siswa. 

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui alat-alat ukur yang 

disusun oleh para ahli. Pada variabel gaya belajar, peneliti menggunakan alat 

ukur Index of Learning Styles (ILS) yang disusun oleh Felder dan Soloman 

(1994) yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.  

Penelitian ini menggunakan satu instrumen sesuai dengan variabel yang 

akan diukur, yaitu skala gaya belajar. Peneliti menggunakan skala adaptasi 

untuk skala penelitian ini. Dalam proses pengadaptasian skala yang berbeda 
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budaya ini harus melalui beberapa tahapan. Proses adaptasi lintas budaya 

menurut Beaton (2000) terdapat enam tahapan, yaitu: 

1. Tahap I: Penerjemahan awal (initial translation) 

Tahapan pertama dalam mengadaptasi adalah melakukan penerjemahan 

awal dari bahasa asli ke bahasa yang dituju. Direkomendasikan setidaknya 

2 orang penerjemah awal untuk melakukan penerjemahan akan alat ukur 

yang digunakan dari bahasa asli ke bahasa yang dituju. Pada tahapan ini, 

penerjemah dapat membandingkan dan membedakan kemungkinan adanya 

ambiguitas kata-kata dari bahasa asli atau mecatatat adanya perbedaan 

dalam proses menerjemahkan. Pemilihan kalimat yang buruk dapat 

diidentifikasi serta didiskusikan oleh kedua penerjemah. Masing-masing 

penerjemah menghasilkan laporan tertulis dari hasil terjemahannya baik isi 

dari aitem, pilihan jawaban, dan petunjuk yang ada. Kedua penerjemah 

harus memiliki profil atau latar belakang yang berbeda. Pada tahap ini 

peneliti meminta bantuan kepada dua orang guru mata pelajaran bahasa 

inggris di SMA Negeri 103 Jakarta untuk membantu peneliti dalam 

menerjemahkan alat ukur penelitian. 

2. Tahap II: Mensintesis hasil terjemahan (synthesis of the translations) 

Hasil dari penerjemah pertama (T1) dan penerjemah kedua (T2) disintesis 

untuk dibuat menjadi satu terjemahan umum (T-12). 

3. Tahap III: Penerjemahan kembali (back translation) 

Tahapan ini, seorang penerjemah melakukan penerjemahan hasil sintesis 

(T1) dan(T2) yaitu (T-12) ke bahasa aslinya, dimana penerjemah benar-
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benar tidak mengetahui bahasa aslinya. Proses ini adalah proses validitas 

yang berfungsi untuk memeriksa dan memastikan bahwa versi terjemahan 

mencerminkan isi dari aitem-aitem seperti versi aslinya. Penerjemahan 

kembali ini juga dilakukan oleh dua orang penerjemah yang disebut (BT1) 

dan(BT2). Pada tahap ini peneliti meminta bantuan guru bahasa inggris 

yang mengajar di salah satu lembaga pendidikan bahasa inggris tempat 

peneliti belajar untuk memeriksa dan memastikan isi dari alat ukur. 

4. Tahap IV: Komite ahli (expert committee) 

Komite ini sangat penting untuk pencapaian kesetaraan dalam lintas budaya. 

Komite ahli ini melakukan konsolidasi terhadap seluruh versi dari alat ukur 

dan mengembangkan alat ukur untuk menjadi versi prefinal dari alat ukur 

yang akan digunakan untuk uji coba. Para komite akan meninjau seluruh 

hasil terjemahan dan menemukan perbedaan-perbedaan yang muncul. 

Materi yang dibahas oleh komite adalah kuesioner yang asli, dan setiap 

terjemahan yang telah dilakukan (T1, T2, T12, BT1, BT2), kemudian 

komite membuat keputusan untuk hasil dari kuesioner atau alat ukur yang 

akan digunakan sehingga mencapai kesetaraan antara sumber alat ukur dan 

versi baru dengan memperhatikan 4 hal penting, yaitu kesetaraan semantik, 

kesetaraan idiomatik, kesetaraan pengalaman dan kesetaraan konseptual.  

5. Tahap V: Pengujian terhadap versi  prefinal  (test of the prefinal version) 

Tahap akhir dari proses adaptasi adalah pretest . Hal ini dilakukan sebagai 

pengujian di lapangan dari kuesioner atau alat ukur yang baru. Idealnya, 

sampel yang digunakan dalam uji coba alat ukur adalah antara 30 sampai 
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dengan 40 orang. Pada tahap ini peneliti meakukan uji coba kepada 30 murid 

siswa SMA kelas XII dari SMA yang berbeda yaitu SMA Negeri 83 Jakarta. 

Masing-masing subjek melengkapi kuesioner yang ada, dan memberikan 

pendapat (respon) mengenai pemahaman mereka akan aitem-aitem yang 

ada. Hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa versi adaptasi masih 

mempertahankan kesetaraan dalam situai yang baru. 

6. Tahap VI: Penyerahan hasil akhir kepada kordinator pengembang atau 

komite untuk  penilaian terhadap proses adaptasi (Submission of 

documentation to the developers or coordinating committe for appraisal of 

the adaptation process) 

Tahap akhir dari proses adaptasi ini adalah pengajuan semua laporan 

kepada pengembang atau komite, hal ini dilakukan untuk memverifikasi 

dari aitem-aitem yang digunakan pada pengujian nantinya. 

 

G. Instrumen Penelitian 

Skala Gaya Belajar 

 Skala yang digunakan untuk mengukur gaya belajar ini disusun oleh 

Felder dan Soloman (1994). Skala ini memuat aspek-aspek yang berkaitan 

dengan gaya belajar, yaitu gaya belajar aktif (active), gaya belajar reflektif 

(reflective), gaya belajar penginderaan (sensing), gaya belajar intuitif 

(intuitive), gaya belajar penglihatan (visual), gaya belajar kata (verbal), gaya 

belajar urutan (sequential), dan gaya belajar menyeluruh (global). 
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Pada skala gaya belajar Index of Leearning Styles (Felder dan Soloman, 

1994) telah dilakukan uji validitas pada penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan teknik analisis faktor. Analisis faktor dari ILS ini 

mengidentifikasikan delapan faktor yang terkait dengan empat skala. Analisis 

konstruk yang mendasari masing-masing faktor mengungkapkan bahwa telah 

sesuai dengan maksud dari skala dan mampu memberikan bukti validitas 

konstruk untuk instrumen ini (Litzinger, 2005). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya juga diketahui bahwa skala gaya 

belajar atau Index of Learning Styles (ILS) yang diukur oleh Felder dan 

Soloman memiliki Skor reliabilitas antara 0,56-0,77 (Litzinger, dkk, 2005). 

Hasil ini menunjukan bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60, 

sehingga dapat dikatakan skala Index of Learning ini adalah reliabel.   

Instrumen penelitian ini memuat butir-butir pernyataan dan setiap 

jawaban adalah benar. Siswa diminta untuk memilih salah satu jawaban yang 

paling dominan dan sesuai dengan dirinya. Tidak ada item negatif 

(unfavorable item) karena pada penelitian ini bukan menyatakan setuju atau 

tidak setuju, melainkan memilih jawaban yang paling mendominasi dalam 

kehidupan siswa. Total skor responden adalah hasil perjumlahan skor dari 

seluruh item yang tersedia dan dijadikan sebagai data olahan untuk dianalisis. 

Peneliti melakukan adaptasi skala penelitian dari Felder dan Soloman 

(2004). Adaptasi dilakukan dengan membahasakan kembali ke bahasa 

Indonesia. Komponen gaya belajar Felder dan Soloman Index Learning Styles 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1  

Komponen Gaya Belajar (Felder dan Soloman Index Learning Styles) 

 

No. Type Item Total 

1 

2 

3 

4 

Active-Reflective 

Sensing-Intuitive 

Visual-Verbal 

Sequential-Global 

1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41 

2,6,10,14,18,23,26,30,34,38,42 

3,7,11,15,19,24,27,31,35,39,43 

4,8,12,16,20,25,28,32,36,40,44 

11 

11 

11 

11 

Total Item 44 

 

Tabel 2 Skala Gaya Belajar Felder dan Soloman 

 

DIMENSI INDIKATOR NO ITEM 

Pemrosesan 
 

1. Active (aktif) 

 

2. Reflective (reflektif) 

1a,5a,9a,13a,17a,21a,25a,29a,

33a,37a,41a 

1b,5b,9b,13b,17b,21b,25b,29

b,33b,37b,41b 

Persepsi 

 

3. Sensing 

(Penginderaan) 

4. Intuitive (intuitif) 

 

2a,6a,10a,14a,18a,23a,26a,30

a,34a,38a,42a 

2b,6b,10b,14b,18b,23b,26b,3

0b,34b,38b,42b 

 

Input 

 

5. Visual (penglihatan) 

 

6. Verbal (kata) 

 

3a,7a,11a,15a,19a,24a,27a,31

a,35a,39a,43a 

3b,7b,11b,15b,19b,24b,27b,3

1b,35b,39b,43b 

 

Pemahaman 7. Sequential (urutan) 

8. Global 

(menyeluruh) 

4a,8a,12a,16a,20a,25a,28a,32

a,36a,40a,44a 

4b,8b,12b,16b,20b,25b,28,32

b,36b,40b,44b 

Total 44 

 

Penentuan skor untuk setiap jawaban dari masing-masing item pernyataan 

yaitu item yang dipilih mendapatkan skor 1 dan item yang tidak dipilih 
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mendapatkan skor 0 atau tidak ada skor. Berikut ini adalah langkah-langkah 

dalam menganalisis data ILS, yaitu : 

 Menentukan skor dari setiap alternatif jawaban dengan menggunakan 

lembar skoring 

 Tulis setiap jawaban dari nomor 1 sampai nomor 44 pada lembar skoring 

sesuai dengan urutan nomor yang tersedia pada lembar skoring 

 Jumlahkan dengan cara menghitung dari atas ke bawah 

 Menghitung hasil dari penjumlahan dengan cara mengurangi (misalnya: 

jawaban a=7, b=4, maka hasilnya 3a. Jika jawaban a=2, b=9, maka 

hasilnya 7b) 

 Mengkategorisasikan gaya belajar sesuai dengan skoring 

 Masukan hasil skoring pada lembar penilaian indeks gaya belajar dengan 

cara melingkari sesuai dengan hasil penjumlahan sebelumnya 

       Tabel 3 Kategorisasi Gaya Belajar Felder & Soloman 

Koefisien korelasi Kategori 

1 – 3 Balance (Seimbang) 

5 -7 Moderate (Menengah) 

9 – 11 Strong (Kuat) 

Pada tabel 3 diatas menunjukan nilai yang akan menentukan kategori gaya 

belajar. Semakin tinggi nilai maka semakin kuat kategori atau kecenderungan 

gaya belajar.  

Nilai 1 -3 termasuk dalam kategori seimbang, artinya siswa mempunyai 

gaya belajar yang seimbang pada kedua gaya belajar namun lebih cenderung 

pada gaya belajar yang mendapat nilai 1 -3. Nilai 5 -7 masuk dalam kategori 
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menengah, artinya siswa mempunyai kecenderungan yang sedang pada salah 

satu gaya belajar dan kurang kuat pada gaya belajar satunya. Nilai 9 – 11 

masuk dalam kategori gaya belajar kuat, artinya siswa mempunyai 

kecenderungan yang kuat pada salah satu gaya belajar dan lemah pada gaya 

belajar satunya.  

 

H. Pengujian Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap 

isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan 

instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2014). Uji 

validitas dapat ditunjukkan dengan menggunakan output SPSS dapat pula 

diketahui validitas tiap-tiap item pertanyaan melalui uji reliabilitas. 

Mengetahui item pertanyaan itu valid atau tidak, dengan melihat nilai 

Corrected Item Total Corelation. Apabila item pertanyaan mempunyai r 

hitung lebih besar dari 0,30 (batasan rix ≥ 0,30), maka dapat dikatakan valid. 

Jadi, item pertanyaan yang valid mempunyai nilai r hitung lebih besar dari 

0,30. 

Hasil output SPSS pada pengujian skala gaya belajar dengan satu kali 

putaran, dari 44 item pertanyaan semuanya memiliki nilai r lebih dari 0,30, 

dimana setiap item dapat dikatakan valid apabila memiliki nilai lebih besar 

dari r tabel sebesar 0,30. Detail output uji validitas dapat dilihat pada 

lampiran. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2009). Reliabilitas suatu tes adalah taraf sampai dimana tes mampu 

menunjukan konsistensi hasil pengukurannya yang diperlihatkan dalam 

taraf ketepatan dan ketelitian hasil (Masidjo, 1995). Reliabilitas dari skala 

gaya belajar dapat diketahui dengan menggunakan salah satu teknik 

konsistensi internal yaitu cronbach alpha. Melalui uji cronbach alpha, 

diharapkan hasil yang didapatkan lebih murni dan hasil reliabilitas dengan 

menggunakan teknik ini akan lebih cermat karena dapat mendekati hasil 

yang sebenarnya (Azwar, 2009). Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika 

nilai cronbach alpha-nya  lebih besar atau diatas 0,60 dengan kriteria tinggi 

(Sarjono&Julianita,2011). 

   Tabel 4. Uji Relibilitas Skala Gaya Belajar 

Variabel Crobach’s Alpha Items 

Gaya Belajar 0,622 44 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis aitem pada skala gaya 

belajar, didapatkan hasil reliabilitas sebesar 0,622 pada 44 aitem yang sudah 

di analisis (daya diskriminasi). Jika dilihat berdasarkan kriteria maka skala 

gaya belajar dapat dikatakan reliabel. 

I. Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi 

sederhana. Analisis korelasi adalah studi dalam menjelaskan dan mengevaluasi 
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hubungan antara suatu peubah bebas (independent variable) dengan satu peubah 

tak bebas (dependent variable) (Sugiyono, 2014). Sebelum melakukan uji, 

metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan 

hasil yang terbaik (Ghozali, 2011). Tujuan pemenuhan asumsi klasik ini 

dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak 

bias. 

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah salah satu uji yang penting karena salah satu 

syarat untuk melakukan pengujian parametrik adalah data harus memiliki 

distribusi normal (Sarjono&Julianita, 2011). Pengujian normalitas dapat 

diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang dibantu dengan menggunakan 

software SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Kolomogorov-

Smirnov adalah jika taraf signifikansinya lebih dari (>) 0,05 maka data 

dikatakan berdistribusi normal (Sarjono & Julianita, 2011). 

b. Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model uji ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan dengan cara 

melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

uji terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Model uji yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Sarjono & Julianita, 2011). Jika residual satu 

pengamat ke pengamat lain  bersifat berbeda, maka artinya terjadi 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan uji Glejser dengan menggunakan software SPSS. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser adalah jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi 

sederhana, karena penelitian ini mengungkap satu prediktor dan satu 

kriterium, dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 24.0 for windows. Adapun secara lebih rinci mengenai analisis 

dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul dianalisis dengan 

menggunakan uji korelasi sederhana untuk mengetahui apakah dalam model 

uji variabel independen memiliki hubungan dengan variabel dependen.  

Pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 

0,05. Uji hipotesis menggunakan uji korelasi sederhana (uji t) dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut : 
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a. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara variabel dependen dengan variabel independen (H0 

diterima). 

b. Jika nilai signifikansi < 0,05, maka terdapat korelasi yang signifikan 

antara variabel dependen dengan variabel independen (H1 diterima). 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang temuan atau hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan peneliti. Penjelasan tersebut meliputi hasil uji asumsi dan uji 

hipotesis untuk melihat apakah terdapat peran antara gaya belajar dengan 

prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 103 Jakarta. Pengambilan data 

pada penelitian ini dilakukan selama 1 hari dengan menyebarkan kuesioner 

gaya belajar dan dukungan sosial pada 180 siswa kelas XII SMA Negeri 103 

Jakarta, yang kemudian disortir oleh peneliti untuk menyesuaikan dengan 

jumlah sampel yang seharusnya digunakan yaitu sebanyak 154 siswa. 

1. Deskripsi Data 

a. Kategorisasi Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, sebaran data untuk variabel gaya belajar adalah 

sebagai berikut  : 

Tabel 5. Sebaran Data Variabel Gaya Belajar 

Gaya Belajar Jumlah Persentase (%) 

Active/ Reflective 

 

Active 

Reflective 

109 

45 

17,7 

7,3 

Sensing/ Intuitive 

 

Sensing 

Intuitive 

127 

27 

20,6 

4,4 

Visual/ Verbal Visual 

Verbal 

131 

23 

21,3 

3,7 
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Sequential/ Global Sequential 

Global 

76 

78 

12,3 

12,7 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tipe gaya belajar 

yang paling banyak dimiliki siswa adalah Visual sebanyak 21,3%, Sensing 

20,6% dan Active 17,7%. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu uji yang paling penting pada 

penelitian, karena data yang didapat akan dianalisis dengan pendekatan 

parametrik dan salah satu syarat untuk melakukan analisis parametrik 

adalah data harus terdistribusi secara normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan 

menggunakan software SPSS. 

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Kolmogorov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,062 

 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorv-Smirnov (K-S) adalah jika nilai Sig. lebih dari 

0,05 maka dapat dikatakan data terdistribusi normal (Sarjono&Julianita, 

2011). Hasil penghitungan menggunakan uji Kolmogorov-smirnov, 

menunjukan bahwa data yang memiliki nilai Sig lebih dari 0,05. Hasil ini 
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menunjukan bahwa data pada skala variabel diatas terdistribusi secara 

normal.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan uji asumsi yang bertujuan untuk 

menguji apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Hasil dari pengujian multikolinearitas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients 

  VIF 

Active  1,396 

Reflective  1,481 

Sensing  1,341 

Intuitive  1,333 

Visual  1,565 

Verbal  1,488 

Sequential  1,386 

Global  1,379 

 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinieritas adalah jika 

nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinieritas. Berdasarkan penghitungan yang dibantu dengan 

software SPSS, diketahui bahwa nilai VIF kurang dari 10 maka dapat 
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disimpulkan bahwa antar gaya belajar active, reflective, sensing, intuitive, 

visual, verbal, sequential, global tidak terjadi persoalan multikolineritas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Model uji yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser. 

Tabel 8. Hasil Uji Glejser 

ANOVA Table 

  Signifikansi 

active, reflective, sensing, intuitive, 

visual, verbal, sequential, global 

 0.159 

 

Dasar pengambilan keputusan dari Uji Glejser adalah jika nilai Sig. 

lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan 

penghitungan dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel 8, dapat 

diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,159 yang artinya 0,159>0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Hipotesis 

Uji Korelasi Sederhana 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan hasil uji dengan menggunakan software SPSS didapatkan 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 9. Uji Korelasi  

Gaya Belajar Pearson Correlation Sig (2-tailed) 

Active 0,075 0,356 

Reflective -0,113 0,162 

Sensing 0,112 0,167 

Intuitive -0,023 0,776 

Visual 0,126 0,119 

Verbal -0,182* 0,024 

Sequential 0,089 0,274 

Global -0,065 0,423 

 

Berdasarkan tabel 9 didapatkan hasil dari uji signifikansi gaya 

belajar dengan prestasi belajar. Hasil tersebut memperlihatkan  dari 

delapan gaya belajar, tujuh gaya belajar memiliki nilai signifikansi > 

0,05 dan hanya satu gaya belajar yang memiliki nilai signifikansi < 0,05. 

Hasil perhitungan ini menunjukan bahwa delapan gaya belajar, tujuh 

diantaranya yaitu gaya belajar active, reflective, sensing, intuitive, 

visual, sequential dan global tidak terdapat korelasi yang signfikan 

dengan prestasi belajar siswa dan hanya satu gaya belajar yaitu gaya 

belajar verbal yang memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi 

belajar siswa. Gaya belajar verbal memiliki nilai korelasi yang rendah 

sebesar –0,182 dengan prestasi belajar. Gaya belajar verbal memiliki 
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korelasi negatif yang menunjukan jika gaya belajar verbal tinggi maka 

prestasi belajar siswa akan semakin rendah begitu juga sebaliknya. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa pada penelitian ini hasil menunjukan dari delapan gaya 

belajar hanya satu gaya belajar verbal yang memiliki hubungan dengan 

prestasi belajar siswa, sedangkan pada ketujuh gaya belajar lainnya yaitu 

active, reflective, sensing, intuitive, visual,  sequential dan global  tidak 

terdapat hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar siswa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Gappi  (2013), dimana pada penelitian tersebut menunjukan 

bahwa secara umum siswa cukup seimbang di semua empat dimensi yang 

disajikan dalam kuesioner ILS dimana skor menunjukan siswa berada pada 

nilai dengan kategori balance. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari usia, gender dan program akademik pada 

preferensi gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil tersebut, tidak ada korelasi 

yang signifikan antara prestasi akademik dan preferensi gaya belajar siswa. 

Hasil berbeda ditunjukan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Jahanbakhsh (2012). Hasil dari penelitian ini  menunjukan bahwa 

sensing-intuitive learning style memiliki hubungan yang signifikan dengan 

prestasi akademik siswi pada mata pelajaran matematika. Prestasi akademik 

siswi dengan mata pelajaran ilmu spekulatif memperlihatkan hubungan 

yang signifikan dengan active-reflective learning style, sedangkan untuk 
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siswi dengan mata pelajaran ilmu empiris memperlihatkan prestasi 

akademik memiliki hubungan yang signifikan dengan kedua dimensi input 

(visual-verbal) dan dimensi pemahaman (sequential-global). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa siswa dengan gaya belajar yang sesuai 

karakteristik kepribadiannya, cenderung dapat belajar dengan lebih baik dan 

maksimal karena dapat memaksimalkan penyerapan dan pemrosesan 

informasi. 

 Keseluruhan dari delapan gaya belajar menunjukan hanya satu gaya 

belajar verbal yang memiliki hubungan dengan prestasi belajar siswa. Gaya 

belajar verbal memiliki hubungan negatif sebesar 0,182 yang termasuk 

dalam kategori korelasi sangat rendah. Hubungan negatif ini menunjukan 

apabila nilai gaya belajar verbal semakin tinggi maka prestasi belajar yang 

dicapai akan semakin rendah begitu pula dengan sebaliknya. 

Gaya belajar verbal termasuk dalam dimensi input yaitu dilihat dari 

cara informasi sensoris paling efektif diterima oleh individu. Verbal 

learners memiliki ciri lebih suka belajar materi pembelajaran melalui 

representasi tekstual, baik berbentuk teks maupun narasi. Siswa yang 

memiliki gaya belajar verbal ini lebih efektif dalam menerima informasi 

melalui diskusi grup. 

Hubungan negatif yang terlihat dari hasil penelitian antara gaya belajar 

verbal dengan prestasi belajar dapat terjadi dikarenakan individu cenderung 

bersifat pasif dalam proses penerimaan informasi yaitu melalui penjelasan 

narasi ataupun teks. Hal ini menyebabkan proses penerimaan informasi 
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cenderung lebih lambat. Penyebab lain yang mungkin terjadi bisa 

dikarenakan verbal leaners suka menerima informasi melalui penjabaran 

narasi atau teks yang juga melibatkan suara, dapat menyebabkan adanya 

gangguan dalam proses penerimaan informasi sehingga bisa terjadi 

kesalahan atau bias dalam proses penerimaan informasi, sehingga 

mempengaruhi hasil akhir dari penyerapan informasi tersebut. 

Tidak terdapatnya hubungan antara ketujuh gaya belajar yaitu gaya 

belajar active, reflective, sensing, intuitive, visual, sequential dan global 

dengan prestasi belajar siswa dapat dikarenakan adanya faktor lain selain 

gaya belajar sebagai faktor internal. Ahmadi & Supriyono (2004) 

mengatakan secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu bersumber dari dalam diri 

manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor internal, dan faktor yang 

bersumber dari luar diri manusia yang belajar, yang disebut sebagai faktor 

eksternal.  

Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah atau fisik, faktor psikologis 

dan faktor kematangan fisik maupun psikis. Pada faktor psiklogis terdiri atas 

faktor intelektif dan faktor non-intelektif. Faktor intelektif  meliputi  faktor 

potensial yaitu kecerdasan dan bakat, serta faktor kecakapan nyata yaitu 

prestasi yang telah dimiliki. Sedangkan pada faktor non-intelektif, yaitu 

unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, gaya, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi, penyesuaian diri (Ahmadi & Supriyono, 2004).  
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Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar terbagi atas 

empat faktor, yang pertama adalah faktor sosial yang terdiri atas lingkungan 

keluarga, sekolah, masyarakat dan kelompok. Faktor eksternal kedua adalah 

faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian. 

Faktor ketiga adalah faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim. Faktor terakhir adalah faktor lingkungan spiritual dan 

keamanan (Ahmadi & Supriyono, 2004). Faktor-faktor selain gaya belajar 

baik faktor internal maupun eksternal yang telah disebutkan diatas dapat 

memberikan pengaruh lain terhadap prestasi belajar siswa.  

Hasil penelitian menunjukan gaya belajar active, reflective, sensing, 

intuitive, visual, sequential dan global tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan prestasi belajar, bisa dikarenakan strategi kegiatan belajar 

mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Thobroni (2015) 

mengatakan pemberian strategi yang sesuai dengan gaya belajar, anak dapat 

berkembang dengan lebih baik. Klavas (1994) juga mengatakan siswa yang 

menggunakan gaya belajar sesuai dengan dirinya akan membantu mencapai 

hasil belajar yang memuaskan. 

Strategi mengajar yang dilakukan oleh pendidik bisa jadi tidak sesuai 

dengan gaya belajar siswa sehingga penyerapan informasi tidak berjalan 

dengan optimal. Hasil penelitian menunjukan gaya belajar siswa tersebar di 

kedelapan gaya belajar, akan tetapi strategi mengajar yang digunakan bisa 

jadi hanya berfokus pada salah satu gaya belajar saja. Sebagai contoh teknik 

mengajar yang biasa diberikan guru adalah berupa pemaparan informasi 
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dengan metode ceramah. Strategi mengajar ini hanya akan memberikan 

penyerapan informasi maksimal kepada siswa dengan gaya belajar verbal 

saja. Guru harus dapat memfasilitasi kedelapan tipe gaya belajar dengan 

pemberian strategi mengajar yang tepat untuk masing-masing gaya belajar 

agar siswa dapat menyerap informasi dengan maksimal. Apabila guru 

sebagai tenaga pendidik tidak memperhatikan gaya belajar anak, sehingga 

guru tidak memberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, hal ini 

akan berdampak terhadap hasil belajar anak. 

 

c. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian secara keseluruhan. Keterbatasan tersebut yaitu : 

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan hasil nilai ujian setelah 

diadakannya remedial, sehingga nilai sesungguhnya yang 

didapatkan siswa saat ujian tidak terlihat. Hal ini menyebabkan data 

yang diperoleh mengenai hasil prestasi belajar siswa semua diatas 

rata-rata standar kelulusan. Seharusnya peneliti menggunakan nilai 

sebelum diadakannya remedial sehingga kemampuan diri siswa 

dapat diukur secara tepat.  

2. Pada proses transadaptasi alat ukur, peneliti hanya meminta bantuan 

dari guru bahasa inggris. Seharusnya peneliti meminta bantuan pada 

profesional yang  memenuhi kriteria dan menguasai ilmu mengenai 

gaya belajar dan dukungan sosial ini, sehingga diharapkan proses  
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penerjemahan dapat sesuai maknanya seperti yang dimaksud pada 

alat ukur yang asli.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 103 

Jakarta, dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Ha1, Ha2, Ha3, Ha4, Ha5, Ha7 dan Ha8 semuanya ditolak dan 

hanya Ha6 yang diterima. Hal ini menjelaskan bahwa gaya belajar active, 

refllective, sensing, intuitive, visual, sequential dan global tidak memiliki 

korelasi yang signifikan dengan prestasi belajar siswa kelas XII SMA 

Negeri 103 Jakarta dan hanya gaya belajar verbal yang memiliki korelasi 

yang signifikan dengan prestasi belajar siswa kelas XII SMA Negeri 103 

Jakarta. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu: 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

- Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan data hasil nilai 

ujian sebelum remedial, seperti hasil nilai ujian harian bukan 

hasil nilai ujian akhir. Pada hasil nilai ujian akhir dimana telah 

diadakan remedial sehingga nilai siswa berada diatas standar 

kelulusan, hal ini membuat kemampuan pada siswa yang 

sebenarnya jadi kurang terlihat.   
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- Pada proses transadaptasi atau penerjemahan instrumen 

penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan meminta bantuan 

pada profesional yang telah memenuhi kriteria dan juga 

menguasai bahasan materi instrumen penelitian tersebut, 

sehingga penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia tidak 

merubah makna dari instrumen bahasa aslinya. 

2. Bagi Pihak Sekolah dan Guru 

Setelah menguraikan hasil penelitian, walaupun dari hasil 

penelitian secara umum terlihat tidak ada hubungan yang signifikan 

antara gaya belajar dengan prestasi belajar, namun diharapkan hal 

tersebut tidak mempengaruhi pandangan guru serta lingkungan 

sekolah dalam proses belajar mengajar setiap siswa memiliki 

karakteristik yang unik begitu pula dengan cara siswa itu menangkap 

informasi. Guru perlu memberikan kebebasan pada siswa untuk 

belajar dengan menggunakan metode gaya belajar dan guru perlu 

memfasilitiasi hal tersebut dalam proses belajar mengajar sehingga 

siswa dapat  menggunakan gaya belajar yang paling sesuai dengan 

dirinya.
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Blue Print 

Index of Learning Styles (ILS) 

No Dimensi Indikator No 

Item 

Item 

1 Pemrosesan 1. Active  1 a Saya mengerti sesuatu lebih baik setelah 

saya mencobanya 

5 a Ketika saya belajar sesuatu hal yag baru, 

saya merasa terbantu ketika saya 

berbicara tentang hal itu 

9 a Ketika kelompok belajar menghadapi 

materi yang sulit, saya cenderung segera 

mengajukan ide-ide tanpa berpikir 

panjang 

13 a Di kelas yang saya ikuti saya biasanya 

mengenal sebagian besar teman-teman 

saya 

17 a Ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah, 

saya cenderung langsung bekerja pada 

penyelesaian masalah 

21 a Saya lebih suka untuk belajar dalam 

kelompok 

25 a Ketika mengerjakan suatu tugas saya lebih 

suka untuk mencoba langsung 

mengerjakan tugas tersebut 

29 a Saya lebih mudah mengingat sesuatu yang 

telah saya lakukan 

33 a Ketika mengerjakan tugas kelompok, hal 

pertama yang saya lakukan adalah 

mendengarkan gagasan setiap orang dalam 

kelompok 

37 a Saya cenderung dianggap orang yang 

mudah bergaul 

41 a Bagi saya mengerjakan pekerjaan rumah 

dalam kelompok itu menarik bagi saya 

2. Reflective 1 b Saya mengerti sesuatu lebih baik setelah 

saya memikirkannya smpai tuntas  

5 b Ketika saya belajar sesuatu hal yag baru, 

saya merasa terbantu ketika saya berpikir 

tenatang hal itu 

9 b Ketika kelompok belajar menghadapi 

materi yang sulit, saya cenderung duduk 

dan mendengarkan 

13 b Di kelas yang saya ikuti saya hampir tidak 

mengenal teman-teman saya 
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17 b Ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah, 

saya cenderung mencoba untuk memahami 

dahulu permasalahan dengan baik 

21 b Saya lebih suka untuk belajar sendiri 

25 b Ketika mengerjakan suatu tugas saya lebih 

suka untuk memikirikan terlebih dahulu 

bagaimana saya mengerjakan tugas 

tersebut 

29 b Saya lebih mudah mengingat sesuatu yang 

telah banyak saya pikirkan 

33 b Ketika mengerjakan tugas kelompok, hal 

pertama yang saya lakukan adalah mencari 

gagasan secara individual, kemudian 

membandingkan dalam kelompok 

37 b Saya cenderung dianggap orang yang 

pendiam 

41 b Bagi saya mengerjakan pekerjaan rumah 

dalam kelompok itu kurang menarik bagi 

saya 

2 Persepsi 3. Sensing 2 a Saya cenderung dipandang sebagai orang 

yang realistis  

6 a Jika saya menjadi seorang guru, saya lebih 

suka mengajarkan mata pelajaran yang 

berhubungan dengan fakta dan situasi 

kehidupan nyata 

10 a Saya merasa lebih mudah untuk 

mempelajari fakta-fakta 

14 a Dalam membaca buku nonfiksi (tulisan 

yang berdasarkan data-data atau fakta), 

saya lebih suka sesuatu yang mengajarkan 

saya fakta-fakta baru atau menjelaskan 

tetang bagaimana melakukan sesuatu 

18 a Saya lebih suka pada hal-hal yang bersifat 

pasti 

22 a Dalam bekerja, saya cenderung berhati-

hati terhadap detail dari pekerjaan saya 

26 a Saya menikmati bacaan yang ditulis oleh 

penulis yang secara jelas mengungkapkan 

apa yang mereka maksud 

30 a Ketika saya mengerjakan tugas, saya lebih 

memilih untuk menguasai salah satu cara 

untuk mengerjakannya 

34 a Saya mengagumi orang yang memiliki 

logika yang kuat 

38 a Saya lebih suka pelajaran yang 

menekankan materi nyata (fakta dan data) 
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42 a Ketika saya mengerjakan soal matematika 

yang panjang saya cenderung untuk 

mengulang semua langkah-langkah saya, 

kemudian memeriksa pekerjaan saya 

dengan hati-hati 

4. Intuitive 2 b Saya cenderung dipandang sebagai orang 

yang kreatif 

6 b Jika saya menjadi seorang guru, saya lebih 

suka mengajarkan mata pelajaran yang 

berhubungan dengan ide-ide dan teori 

10 b Saya merasa lebih mudah untuk 

mempelajari konsep 

14 b Dalam membaca buku nonfiksi (tulisan 

yang berdasarkan data-data atau fakta), 

saya lebih suka sesuatu yang memberi saya 

ide-ide baru untuk dipikirkan 

18 b Saya lebih suka pada hal-hal yang bersifat 

teori 

22 b Dalam bekerja, saya cenderung kreatif 

dalam mengerjakan pekerjaan saya 

26 b Saya menikmati bacaan yang ditulis oleh 

penulis yang mengungkapkan hal-hal yang 

ingin mereka sampaikan secara kreatif dan 

menarik 

30 b Ketika saya mengerjakan tugas, saya lebih 

memilih untuk mencoba cara-cara baru 

untuk mengerjakan tugas tersebut 

34 b Saya mengagumi orang yang memiliki 

imajinasi yang kuat 

38 b Saya lebih suka pelajaran yang 

menekankan bahan abstrak (konsep teori) 

42 b Ketika saya mengerjakan soal matematika 

yang panjang saya merasa lelah memeriksa 

pekerjaan saya, sehingga harus 

memaksakan diri untuk melakukannya 

3 Input 5. Visual 3 a Ketika saya mengingat apa yang saya 

kerjakan kemarin saya cenderung  

mengingatnya dalam bentuk gambar  

7 a Saya lebih suka mendapatkan informasi 

baru dalam bentuk gambar, diagram, grafik 

atau peta 

11 a Ketika membaca sebuah buku dengan 

banyak gambar dan grafik, saya cenderung 

untuk memperhatikan gambar-gambar dan 

grafik dengan seksama 
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15 a Saya menyukai guru-guru yang 

menggunakan banyak diagram untuk 

menjelaskan materinya 

19 a Saya dapat mengingat dengan baik hal-hal 

yang saya lihat 

23 a Untuk memahami arah suatu tempat, saya 

lebih suka menggunakan peta 

27 a Ketika saya melihat diagram atau sketsa di 

kelas, hal yang paling mudah saya ingat 

adalah gambar 

31 a Ketika seseorang menunjukkan kepada 

saya sebuah data, saya lebih tertarik 

melihat diagram atau grafik 

35 a Ketika saya bertemu orang-orang di 

sebuah pesta, saya lebih cenderung untuk 

mengingat penampilan mereka 

39 a Untuk hiburan, saya lebih menyukai 

menonton televisi 

43 a Saya cenderung untuk menggambarkan 

tempat yang pernah saya kunjungi dengan 

mudah dan cukup akurat 

6. Verbal 3 b Ketika saya mengingat apa yang saya 

kerjakan kemarin saya cenderung  

mengingatnya dalam bentuk kata-kata  

7 b Saya lebih suka mendapatkan informasi 

baru dalam bentuk petunjuk tertulis atau 

informasi berupa kalimat 

11 b Ketika membaca sebuah buku dengan 

banyak gambar dan grafik, saya cenderung 

untuk berfokus pada teks tertulis 

15 b Saya menyukai guru-guru yang 

menggunakan banyak kalimat untuk 

menjelaskan materinya 

19 b Saya dapat mengingat dengan baik hal-hal 

yang saya dengar 

23 b Untuk memahami arah suatu tempat, saya 

lebih suka menggunakan instruksi tertulis 

27 b Ketika saya melihat diagram atau sketsa di 

kelas, hal yang paling mudah saya ingat 

adalah apa yag dikatakan guru 

31 b Ketika seseorang menunjukkan kepada 

saya sebuah data, saya lebih tertarik 

melihat ringkasan dalam bentuk kalimat 

35 b Ketika saya bertemu orang-orang di 

sebuah pesta, saya lebih cenderung untuk 

mengingat apa yang mereka katakan 
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39 b Untuk hiburan, saya lebih menyukai 

membaca buku 

43 b Saya cenderung untuk menggambarkan 

tempat yang pernah saya kunjungi dengan 

susah payah dan tanpa banyak detail 

4 Pemahaman 7. Sequential 4 a Saya cenderung untuk memahami detail 

tapi kurang memahami keseluruhan  

8 a Menurut saya sekali saya memahami 

bagian-bagian/ detail dari suatu hal, maka 

saya dapat memahami keseluruhan 

12 a Ketika saya menyelesaikan soal 

matematika saya biasanya menggunakan 

cara saya sendiri untuk memecahkan soal 

tersebut langkah demi langkah 

16 a Ketika saya menganalisis sebuah cerita 

atau novel saya menghubungkan berbagai 

peristiwa yang digambarkan dalam novel 

tersebut untuk menemukan temanya 

20 a Bagi saya hal penting yang harus 

dilakukan seorang instruktur/guru adalah 

menyampaikan materi dengan 

menggunakan langkah-langkah yang 

berurutan secara jelas 

24 a Saya belajar secara teratur. Jika saya 

belajar keras, maka saya akan 

“mendapatkan apa yang saya inginkan” 

28 a Ketika mempertimbangkan isi suatu 

informasi, saya cenderung untuk berfokus 

pada detail, namun melewatkan 

keseluruhan 

32 a Ketika menulis makalah, saya lebih 

cenderung untuk mengerjakan makalah 

tersebut secara berurutan dari awal sampai 

akhir 

36 a Ketika saya belajar materi baru, saya lebih 

suka fokus pada materi tersebut 

40 a Beberapa guru memulai pelajaran mereka 

dengan garis besar materi yang akan 

dicakup. Garis materi tersebut sedikit 

membantu bagi saya 

44 a Ketika memecahkan masalah dalam 

kelompok, saya cenderung memikirkan 

langkah-langkah untuk mencapai solusi 

8. Global 4 b Saya cenderung untuk Memahami 

keseluruhan, tetapi kurang memahami 

detail  
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8 b Menurut saya sekali saya memahami 

keseluruhan, maka saya dapat memahami 

bagian-bagian/ detail dari suatu hal 

12 b Ketika saya menyelesaikan soal 

matematika saya sering melihat 

penyelesaian soal matematika tersebut 

kemudian berusaha memahami langkah-

langkah untuk mendapatkan jawaban 

tersebut 

16 b Ketika saya menganalisis sebuah cerita 

atau novel saya mendapatkan tema cerita 

setelah saya selesai membaca, kemudian 

saya memeriksa kembali bagian-bagian 

dari cerita yang mendukung tema tersebut 

20 b Bagi saya hal penting yang harus 

dilakukan seorang instruktur/guru adalah 

memberikan gambaran keseluruhan, 

kemudian menghubungkan materi satu 

dengan yang lain 

24 b Saya belajar secara tidak teratur. Awalnya 

saya merasa bingung, kemudian tiba-tiba 

semua “dapat dimengerti” 

28 b Ketika mempertimbangkan isi suatu 

informasi, saya cenderung untuk 

memperhatikan keseluruhan sebelum 

masuk ke detail 

32 b Ketika menulis makalah, saya lebih 

cenderung untuk mengerjakan makalah 

tersebut secara acak baru kemudian 

mengurutkannya 

36 b Ketika saya belajar materi baru, saya lebih 

suka mengaitkan materi tersebut dengan 

materi lain yang relevan 

40 b Beberapa guru memulai pelajaran mereka 

dengan garis besar materi yang akan 

dicakup. Garis materi tersebut sangat 

membantu saya 

44 b Ketika memecahkan masalah dalam 

kelompok, saya cenderung memikirkan 

kemungkinan konsekuensi dari 

pelaksanaan solusi tersebut 
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INDEX OF LEARNING STYLES
* 

 

DIRECTIONS  
Enter your answers to every question on the ILS scoring sheet. Please choose only 

one answer for each question. If both “a” and “b” seem to apply to you, choose 

the one that applies more frequently.  

1. I understand something better after I  

a) try it out.  

b) think it through.  

2. I would rather be considered  

a) realistic.  

b) innovative.  

3. When I think about what I did yesterday, I am most likely to get  

a) a picture.  

b) words.  

4. I tend to  

a) understand details of a subject but may be fuzzy about its overall structure.  

b) understand the overall structure but may be fuzzy about details.  

5. When I am learning something new, it helps me to  

a) talk about it.  

b) think about it.  

6. If I were a teacher, I would rather teach a course  

a) that deals with facts and real life situations.  

b) that deals with ideas and theories.  

7. I prefer to get new information in  

a) pictures, diagrams, graphs, or maps.  

b) written directions or verbal information.  

8. Once I understand  

a) all the parts, I understand the whole thing.  

b) the whole thing, I see how the parts fit.  

9. In a study group working on difficult material, I am more likely to  

a) jump in and contribute ideas.  

b) sit back and listen.  

10. I find it easier  

a) to learn facts.  

b) to learn concepts.  

11. In a book with lots of pictures and charts, I am likely to  

a) look over the pictures and charts carefully.  

b) focus on the written text.  

12. When I solve math problems  

a) I usually work my way to the solutions one step at a time.  

b) I often just see the solutions but then have to struggle to figure out the 

steps to get to them.  

13. In classes I have taken  

a) I have usually gotten to know many of the students.  

b) I have rarely gotten to know many of the students.  

14. In reading nonfiction, I prefer  
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a) something that teaches me new facts or tells me how to do something.  

b) something that gives me new ideas to think about.  

15. I like teachers  

a) who put a lot of diagrams on the board.  

b) who spend a lot of time explaining.  

16. When I’m analyzing a story or a novel  

a) I think of the incidents and try to put them together to figure out the 

themes.  

b) I just know what the themes are when I finish reading and then I have to 

go back and find the incidents that demonstrate them.  

17. When I start a homework problem, I am more likely to  

a) start working on the solution immediately.  

b) try to fully understand the problem first.  

18. I prefer the idea of  

a) certainty.  

b) theory.  

19. I remember best  

a) what I see.  

b) what I hear.  

20. It is more important to me that an instructor  

a) lay out the material in clear sequential steps.  

b) give me an overall picture and relate the material to other subjects.  

21. I prefer to study  

a) in a study group.  

b) alone.  

22. I am more likely to be considered  

a) careful about the details of my work.  

b) creative about how to do my work.  

23. When I get directions to a new place, I prefer  

a) a map.  

b) written instructions.  

24. I learn  

a) at a fairly regular pace. If I study hard, I’ll “get it.”  

b) in fits and starts. I’ll be totally confused and then suddenly it all “clicks.”  

25. I would rather first  

a) try things out.  

b) think about how I’m going to do it.  

26. When I am reading for enjoyment, I like writers to  

a) clearly say what they mean.  

b) say things in creative, interesting ways.  

27. When I see a diagram or sketch in class, I am most likely to remember  

a) the picture.  

b) what the instructor said about it.  

28. When considering a body of information, I am more likely to  

a) focus on details and miss the big picture.  

b) try to understand the big picture before getting into the details.  
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29. I more easily remember  

a) something I have done.  

b) something I have thought a lot about.  

30. When I have to perform a task, I prefer to  

a) master one way of doing it.  

b) come up with new ways of doing it.  

31. When someone is showing me data, I prefer  

a) charts or graphs.  

b) text summarizing the results.  

32. When writing a paper, I am more likely to  

a) work on (think about or write) the beginning of the paper and progress 

forward.  

b) work on (think about or write) different parts of the paper and then order 

them.  

33. When I have to work on a group project, I first want to  

a) have “group brainstorming” where everyone contributes ideas.  

b) brainstorm individually and then come together as a group to compare 

ideas.  

34. I consider it higher praise to call someone  

a) sensible.  

b) imaginative.  

35. When I meet people at a party, I am more likely to remember  

a) what they looked like.  

b) what they said about themselves.  

36. When I am learning a new subject, I prefer to  

a) stay focused on that subject, learning as much about it as I can.  

b) try to make connections between that subject and related subjects.  

37. I am more likely to be considered  

a) outgoing.  

b) reserved.  

38. I prefer courses that emphasize  

a) concrete material (facts, data).  

b) abstract material (concepts, theories).  

39. For entertainment, I would rather  

a) watch television.  

b) read a book.  

40. Some teachers start their lectures with an outline of what they will cover. Such 

outlines are  

a) somewhat helpful to me.  

b) very helpful to me.  

41. The idea of doing homework in groups, with one grade for the entire group,  

a) appeals to me.  

b) does not appeal to me.  

42. When I am doing long calculations,  

a) I tend to repeat all my steps and check my work carefully.  

b) I find checking my work tiresome and have to force myself to do it.  
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43. I tend to picture places I have been  

a) easily and fairly accurately.  

b) with difficulty and without much detail.  

44. When solving problems in a group, I would be more likely to  

a) think of the steps in the solution process.  

b) think of possible consequences or applications of the solution in a wide 

range of areas.  

 

* 

Copyright © 1991, 1994 by North Carolina State University (Authored by 

Richard M. Felder and Barbara A. Soloman). For information about appropriate 

and inappropriate uses of the Index of Learning Styles and a study of its reliability 

and validity, see <http://www.ncsu.edu/felder-public/ILSpage.html>.  
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Saya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Brawijaya angkatan 2012. Saat ini saya 

sedang melaksanakan penilitian untuk tugas akhir dan ingin meminta bantuan Anda 

untuk mengisi skala. 

 

Terdapat 2 skala dengan total 80 pernyataan. Setiap skala  akan memiliki instruksi atau 

petunjuk pengisian yang berbeda. Sehingga bacalah  petunjuk pengisian dan pernyataan 

dengan baik dan seksama kemudian piliihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan 

keadaan diri Anda. Ttidak ada jawaban yang dianggap salah. Setelah selesai, periksa 

kembali dan pastikan tidak ada jawaban yang terlewatkan. 

 

 

Terima kasih atas ketelitian, perhatian dan kerjasamanya. 

 

Ayu Budiyanti 

 

 

Sebelum Anda mengisi skala ini, mohon dilengkapi terlebih dahulu data diri beserta 

beberapa pertanyaan di bawah ini yang sesuai dengan keadaan diri Anda. 

 
- Nama : _________________________  

- Kelas : _________________________  

- Usia  : _________________________  

- Jenis Kelamin : L/P* (Lingkari pilihan yang sesuai) 
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KUESIONER GAYA BELAJAR 

 

A. PENJELASAN 

1. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini bukan merupakan suatu tes 

akademik. 

2. Isilah dengan jujur dan teliti sesuai dengan keadaan diri Anda masing-

masing. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah setiap pernyataan dalam kuesioner ini dengan teliti. 

2. Berilah tanda silang (X) pada alternatif jawaban yang menurut Anda 

paling tepat menggambarkan diri Anda. 

3. Pilihlah salah satu jawaban untuk setiap pernyataan. Jika kedua pilihan 

jawaban tampaknya sesuai dengan keadaan Anda, pilihlah salah satu 

yang paling sering terjadi. 

4. Pastikan bahwa tidak ada pernyataan yang terlewatkan untuk dipilih 

 

 

 

1. Saya mengerti sesuatu lebih baik setelah saya... 

a. Mencobanya 

b. Memikirkannya smpai tuntas 

2. Saya cenderung dipandang sebagai orang yang... 

a. Realistis 

b. kreatif 

3. Ketika saya mengingat apa yang saya kerjakan kemarin saya cenderung  

mengingatnya dalam bentuk.... 

a. Gambar 

b. Kata-kata 

4. Saya cenderung untuk.... 

a. Memahami detail tapi kurang memahami keseluruhan 

b. Memahami keseluruhan, tetapi kurang memahami detail 

5. Ketika saya belajar sesuatu hal yag baru, saya merasa terbantu ketika 

saya.... 

a. Berbicara tentang hal itu 

b. Berpikir tenatang hal itu 

6. Jika saya menjadi seorang guru, saya lebih suka mengajarkan mata 

pelajaran.... 

a. Yang berhubungan dengan fakta dan situasi kehidupan nyata 

b. Yang berhubungan dengan ide-ide dan teori 

7. Saya lebih suka mendapatkan informasi baru dalam bentuk.... 

a. Gambar, diagram, grafik atau peta 
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b. Petunjuk tertulis atau informasi berupa kalimat 

8. Menurut saya.... 

a. Sekali saya memahami bagian-bagian/ detail dari suatu hal, maka saya 

dapat memahami keseluruhan 

b. Sekali saya memahami keseluruhan, maka saya dapat memahami 

bagian-bagian/ detail dari suatu hal 

9. Ketika kelompok belajar menghadapi materi yang sulit, saya cenderung.. 

a. Segera mengajukan ide-ide tanpa berpikir panjang 

b. Duduk dan mendengarkan 

10. Saya merasa lebih mudah.... 

a. Untuk mempelajari fakta-fakta 

b. Untuk mempelajari konsep 

11. Ketika membaca sebuah buku dengan banyak gambar dan grafik, saya 

cenderung untuk.... 

a. Memperhatikan gambar-gambar dan grafik dengan seksama 

b. Berfokus pada teks tertulis 

12. Ketika saya menyelesaikan soal matematika.... 

a. Saya biasanya menggunakan cara saya sendiri untuk memecahkan 

soal tersebut langkah demi lagkah 

b. Saya sering melihat penyelesaian soal matematika tersebut kemudian 

berusaha memahami langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban 

tersebut 

13. Di kelas yang saya ikuti... 

a. Saya biasanya mengenal sebagian besar teman-teman saya 

b. Saya hampir tidak mengenal teman-teman saya 

14. Dalam membaca buku nonfiksi (tulisan yang berdasarkan data-data atau 

fakta), saya lebih suka... 

a. Sesuatu yang mengajarkan saya fakta-fakta baru atau menjelaskan 

tetang bagaimana melakukan sesuatu 

b. Sesuatu yang memberi saya ide-ide baru untuk dipikirkan 

15. Saya menyukai guru-guru.... 

a. Yang menggunakan banyak diagram untuk menjelaskan materinya 

b. Yang menggunakan banyak kalimat untuk menjelaskan materinya 

16. Ketika saya menganalisis sebuah cerita atau novel.... 

a. Saya menghubungkan berbagai peristiwa yang digambarkan dalam 

novel tersebut untuk menemukan temanya 

b. Saya mendapatkan tema cerita setelah saya selesai membaca, 

kemudian saya memeriksa kembali bagian-bagian dari cerita yang 

mendukung tema tersebut 

17. Ketika saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya cenderung...... 

a. Langsung bekerja pada penyelesaian masalah 

b. Mencoba untuk memahami dahulu permasalahan dengan baik 

18. Saya lebih suka pada..... 
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a. Hal-hal yang bersifat pasti 

b. Hal-hal yang bersifat teori 

19. Saya dapat mengingat dengan baik..... 

a. Hal-hal yang saya lihat 

b. Hal-hal yang saya dengar 

20. Bagi saya hal penting yang harus dilakukan seorang instruktur/guru 

adalah... 

a. Menyampaikan materi dengan menggunakan langkah-langkah yang 

berurutan secara jelas 

b. Memberikan gambaran keseluruhan, kemudian menghubungkan 

materi satu dengan yang lain 

21. Saya lebih suka untuk belajar.... 

a. Dalam kelompok 

b. sendiri 

22. Dalam bekerja, saya cenderung.... 

a. Berhati-hati terhadap detail dari pekerjaan saya 

b. Kreatif dalam mengerjakan pekerjaan saya 

23. Untuk memahami arah suatu tempat, saya lebih suka menggunakan.... 

a. Peta 

b. Instruksi tertulis 

24. Saya belajar.... 

a. Secara teratur. Jika saya belajar keras, maka saya akan “mendapatkan 

apa yang saya inginkan” 

b. Secara tidak teratur. Awalnya saya merasa bingung, kemudian tiba-tiba 

semua “dapat dimengerti” 

25. Ketika mengerjakan suatu tugas saya lebih suka untuk.... 

a. Mencoba langsung mengerjakan tugas tersebut 

b. Memikirikan terlebih dahulu bagaimana saya mengerjakan tugas 

tersebut 

26. Saya menikmati bacaan yang ditulis oleh penulis yang.... 

a. Secara jelas mengungkapkan apa yang mereka maksud 

b. Mengungkapkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan secara kreatif 

dan menarik 

27. Ketika saya melihat diagram atau sketsa di kelas, hal yang paling mudah 

saya ingat adalah.... 

a. Gambar 

b. Apa yag dikatakan guru 

28. Ketika mempertimbangkan isi suatu informasi, saya cenderung untuk.... 

a. Berfokus pada detail, namun melewatkan keseluruhan 

b. Memperhatikan keseluruhan sebelum masuk ke detail  

29. Saya lebih mudah mengingat.... 

a. Sesuatu yang telah saya lakukan 

b. Sesuatu yang telah banyak saya pikirkan 
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30. Ketika saya mengerjakan tugas, saya lebih memilih untuk.... 

a. Menguasai salah satu cara untuk mengerjakannya 

b. Mencoba cara-cara baru untuk mengerjakan tugas tersebut 

31. Ketika seseorang menunjukkan kepada saya sebuah data, saya lebih 

tertarik melihat.... 

a. Diagram atau grafik 

b. Ringkasan dalam bentuk kalimat 

32. Ketika menulis makalah, saya lebih cenderung untuk... 

a. Mengerjakan makalah tersebut secara berurutan dari awal sampai akhir 

b. Mengerjakan makalah tersebut secara acak baru kemudian 

mengurutkannya 

33. Ketika mengerjakan tugas kelompok, hal pertama yang saya lakukan 

adalah.... 

a. Mendengarkan gagasan setiap orang dalam kelompok 

b. Mencari gagasan secara individual, kemudian membandingkan dalam 

kelompok 

34. Saya mengagumi orang yang.... 

a. Memiliki logika yang kuat 

b. Memiliki imajinasi yang kuat 

35. Ketika saya bertemu orang-orang di sebuah pesta, saya lebih cenderung 

untuk mengingat... 

a. Penampilan mereka 

b. Apa yang mereka katakan 

36. Ketika saya belajar materi baru, saya lebih suka.... 

a. Fokus pada materi tersebut 

b. Mengaitkan materi tersebut dengan materi lain yang relevan 

37. Saya cenderung dianggap orang yang.... 

a. Mudah bergaul 

b. Pendiam  

38. Saya lebih suka pelajaran yang menekankan..... 

a. Materi nyata (fakta dan data) 

b. Bahan abstrak (konsep teori) 

39. Untuk hiburan, saya lebih menyukai..... 

a. Menonton televisi 

b. Membaca buku 

40. Beberapa guru memulai pelajaran mereka dengan garis besar materi yang 

akan dicakup. Garis materi tersebut... 

a. Sedikit membantu bagi saya 

b. Sangat membantu saya 

41. Bagi saya mengerjakan pekerjaan rumah dalam kelompok itu.... 

a. Menarik bagi saya 

b. Kurang menarik bagi saya 

42. Ketika saya mengerjakan soal matematika yang panjang... 
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a. Saya cenderung untuk mengulang semua langkah-langkah saya, 

kemudian memeriksa pekerjaan saya dengan hati-hati 

b. Saya merasa lelah memeriksa pekerjaan saya, sehingga harus 

memaksakan diri untuk melakukannya 

43. Saya cenderung untuk menggambarkan tempat yang pernah saya 

kunjungi.... 

a. Dengan mudah dan cukup akurat 

b. Dengan susah payah dan tanpa banyak detail 

44. Ketika memecahkan masalah dalam kelompok, saya cenderung.... 

a. Memikirkan langkah-langkah untuk mencapai solusi 

b. Memikirkan kemungkinan konsekuensi dari pelaksanaan solusi 

tersebut 
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LEMBAR SKORING LEARNING STYLE 

1. Masukan hasil jawaban anda pada lembar yang tersedia sesuai dengan 

nomor dan jawaban dibaawah dengan memberi tanda cek (v) 

2. Jumlahkan dengan cara menghitung jawaban dar atas ke bawah 

3. Hitunglah hasil dari penjumlahan dengan cara mengurangi. (misalnya : 

jawaban a=7, b=4, maka hasilnya 3a. Jika jawaban a=2, b=9, maka hasilnya 

7b) 

Aktif / Reflektif 

a     /     b 

Sensing / 

Intuitif 

a    /     b 

Verbal / Visual 

a      /      b 

Sequential / 

Global 

a     /      b 

1.           / 2.           / 3.            / 4.            / 

5.           / 6.           / 7.            / 8.            / 

9.           / 10.         / 11.          / 12.          / 

13.         / 14.         / 15.          /  16.          / 

17.         / 18.         / 19.          / 20.          / 

21.         / 22.         / 23.          / 24.          / 

25.         / 26.         / 27.          / 28.          / 

29.         / 30.         / 31.          / 32.          / 

33.         / 34.         / 35.          / 36.          / 

37.         / 38.         / 39.          / 40.          / 

41.         / 42.         /  43.          / 44.          / 

Jumlah 

Aktif  / 

Reflektif 

a     /      b 

.........      .........  

Jumlah 

Sensing  / 

Intuitif 

a     /      b 

.........      ......... 

Jumlah 

Verbal / Visual 

a     /      b 

.........      ......... 

Jumlah 

Sequential / 

Global 

a     /      b 

.........      ......... 

 

       .................. 

 

       .................. 

 

        ............... 

 

      ................... 
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INDEX LEARNING STYLE REPORT FORM 

 

 

   ACT________________________________________________________REF 

   11a     9a     7a      5a      3a     1a        1b     3b      5b      7b       9b       11b 

   

SEN__________________________________________________________INT 

   11a     9a     7a      5a      3a     1a        1b     3b      5b      7b       9b       11b 

   

VIS__________________________________________________________VRB 

   11a     9a     7a      5a      3a     1a        1b     3b      5b      7b       9b       11b 

   

SEQ__________________________________________________________GLO 

  11a     9a     7a      5a      3a     1a        1b     3b      5b      7b       9b       11b 

 

 

Keterangan : 

1. Masukan hasil skoring pada lembar penilaian 

2. Nilai 1 -3 (seimbang) 

3. Nilai 5 -7 (sedang) 

4. Nilai 9 -11 (kuat) 
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Su
bje
k 

L
/
P 

KD UJI 

MATA PELAJARAN 

RATA-
RATA 

UJIAN SEKOLAH 

B. 
Ind 

Eko/Ki
m(LM) 

B. 
Ing 

Mat/
Sej 
(P) 

Ma
t 

P
OJ
K 

PK
W
U 

Seni 
Musik 

PAI/
PAK 

Bio/
Geo 

Sej 
Ind 

PP
KN 

Kim
/Sos 

Fis/
Eko 

1 L FISIKA 82 81 81 71 80 86 93 87 85 75 86 84 84 80 82 

2 L FISIKA 86 90 90 82 88 87 89 84 86 80 89 84 92 86 87 

3 L FISIKA 80 77 73 70 72 82 89 87 81 74 89 87 89 81 81 

4 P FISIKA 84 91 78 86 93 86 88 81 91 75 82 70 84 84 84 

5 L FISIKA 82 82 79 76 86 86 88 86 84 79 76 70 79 81 81 

6 L FISIKA 83 86 87 71 80 85 92 86 84 76 87 78 85 81 83 

7 P FISIKA 84 86 83 77 84 87 92 85 91 88 86 80 87 84 85 

8 P FISIKA 87 84 81 77 87 88 93 86 91 80 88 88 84 85 86 

9 P FISIKA 82 74 74 71 75 82 88 84 84 79 85 79 84 81 80 

10 P FISIKA 81 86 83 90 89 86 95 87 91 78 90 80 88 85 86 

11 L FISIKA 79 76 75 72 75 85 88 87 83 74 89 91 91 83 82 

12 L KIMIA 82 82 82 82 86 87 85 88 87 79 78 79 86 82 83 

13 P KIMIA 87 86 85 81 85 87 92 90 84 87 90 91 90 83 87 

14 P KIMIA 81 88 83 82 75 90 93 89 84 82 88 82 89 84 85 

15 L KIMIA 85 85 87 92 86 91 93 90 85 87 90 90 87 83 88 

16 L KIMIA 84 85 82 82 75 90 90 89 84 83 91 86 90 84 85 

17 P KIMIA 81 84 82 82 78 85 87 87 89 77 86 89 87 82 84 

18 P KIMIA 81 86 82 75 74 82 91 87 85 78 81 71 87 82 82 

19 P KIMIA 81 85 78 75 72 84 93 86 90 83 83 72 86 81 82 

20 L KIMIA 83 85 82 77 74 90 93 89 86 82 92 86 89 83 85 

21 L KIMIA 83 83 77 77 90 85 86 89 81 82 88 88 91 80 84 

22 L KIMIA 83 83 84 74 89 89 82 87 87 80 84 84 90 83 84 

23 P KIMIA 88 92 82 83 84 87 88 80 91 77 84 82 82 87 85 

24 P KIMIA 82 82 82 82 90 83 88 78 93 81 91 85 85 84 85 

25 P KIMIA 85 84 81 73 84 88 90 86 91 76 84 89 86 87 85 

26 P KIMIA 82 84 78 71 88 82 89 84 86 81 87 83 87 84 83 

27 P KIMIA 84 87 77 77 89 88 87 86 82 87 88 88 90 83 85 

28 L KIMIA 83 79 81 77 90 88 87 85 89 80 87 75 84 83 83 

29 L KIMIA 78 75 82 78 90 88 85 89 84 83 89 87 87 81 84 

30 P KIMIA 85 86 88 76 89 85 84 89 84 82 86 88 91 81 85 

31 P KIMIA 82 80 81 80 92 86 88 84 87 89 89 91 91 84 86 

32 P KIMIA 82 79 79 70 86 85 90 83 80 73 87 81 85 79 81 

33 P KIMIA 86 87 80 88 94 88 89 90 88 87 89 89 87 85 88 

34 P KIMIA 82 78 79 75 94 85 93 87 86 77 80 77 88 84 83 

35 L KIMIA 84 84 84 81 86 88 92 87 87 84 87 90 92 83 86 

36 P KIMIA 81 81 83 76 88 86 92 87 84 83 85 76 80 82 83 

37 P KIMIA 85 87 87 86 92 89 94 88 93 84 84 88 91 82 88 
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38 L KIMIA 82 86 82 78 90 87 93 88 89 79 84 78 84 80 84 

39 P KIMIA 83 82 82 78 92 86 91 90 85 84 88 91 92 82 86 

40 L KIMIA 83 86 85 80 90 84 93 89 85 78 87 79 85 83 85 

41 L KIMIA 82 82 84 72 70 86 85 85 83 75 89 83 84 81 81 

42 L KIMIA 84 80 80 78 80 85 92 85 89 78 86 86 85 83 84 

43 P KIMIA 81 88 81 79 87 89 90 82 87 77 78 70 91 84 83 

44 P KIMIA 83 81 81 79 84 87 94 85 89 77 89 73 84 84 83 

45 P KIMIA 82 85 84 84 89 85 94 91 90 87 90 88 92 84 87 

46 P KIMIA 84 85 78 80 80 82 90 86 94 82 89 83 88 84 85 

47 P KIMIA 78 73 74 77 74 78 89 83 81 74 89 91 90 82 81 

48 L KIMIA 84 78 86 70 73 83 81 83 86 72 84 79 81 79 80 

49 L KIMIA 84 82 79 70 72 87 87 81 88 75 88 82 90 81 82 

50 P KIMIA 82 78 83 82 88 86 89 88 95 77 83 75 89 84 84 

51 P BIOLOGI 80 80 82 78 79 81 78 88 86 88 83 91 89 83 83 

52 P BIOLOGI 81 79 78 70 70 82 87 86 89 77 90 80 83 78 81 

53 P BIOLOGI 80 74 78 72 74 75 87 84 87 76 82 82 85 82 80 

54 L BIOLOGI 80 78 82 79 86 85 88 91 88 79 90 85 91 84 85 

55 L BIOLOGI 80 76 77 71 70 80 82 80 87 79 87 91 86 77 80 

56 P BIOLOGI 80 77 78 70 72 78 86 81 87 80 82 79 83 80 80 

57 L BIOLOGI 80 72 78 70 70 83 90 83 71 74 71 73 73 73 76 

58 P BIOLOGI 76 74 74 71 70 74 86 79 76 80 90 86 71 77 77 

59 P BIOLOGI 80 82 76 71 70 85 89 78 72 78 88 88 87 80 80 

60 P BIOLOGI 84 77 77 70 70 81 87 83 89 78 86 83 82 81 80 

61 P BIOLOGI 84 84 86 77 78 87 86 85 87 85 88 89 90 84 85 

62 P BIOLOGI 82 78 76 70 70 83 89 79 87 77 90 86 86 83 81 

63 P BIOLOGI 80 79 79 73 77 81 85 79 84 84 84 88 89 82 82 

64 L BIOLOGI 82 75 82 71 72 83 92 78 85 81 86 72 88 83 81 

65 P BIOLOGI 82 80 83 72 82 85 85 78 84 81 89 86 87 79 82 

66 P BIOLOGI 81 77 81 76 80 85 81 80 84 77 85 78 84 79 80 

                                  

67 L EKONOMI 80 96 78 78 80 82 87 84 87 86 82 90 79 90 84 

68 L EKONOMI 82 98 81 88 85 85 88 87 88 81 90 79 84 90 86 

69 L EKONOMI 82 99 80 88 84 86 94 88 92 89 86 90 70 86 87 

70 P EKONOMI 82 97 82 86 84 83 95 84 90 79 90 84 85 88 86 

71 P EKONOMI 81 96 81 89 85 86 94 87 87 88 81 88 79 90 87 

72 L EKONOMI 84 98 79 84 85 87 96 90 85 82 90 82 87 90 87 

73 P EKONOMI 81 98 80 88 86 86 95 88 90 86 88 89 80 89 87 

74 P EKONOMI 84 99 79 88 84 82 91 87 90 86 87 86 87 93 87 

75 P EKONOMI 82 96 83 87 85 84 94 85 90 90 87 87 79 90 87 

76 P EKONOMI 84 97 82 90 89 87 94 84 90 81 89 84 92 91 88 

77 P EKONOMI 80 98 81 85 86 84 93 82 90 88 87 81 79 88 86 
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78 P EKONOMI 82 96 81 87 88 88 95 87 92 83 88 86 89 90 88 

79 L EKONOMI 84 94 80 92 86 89 94 83 88 90 85 89 78 90 87 

80 P EKONOMI 83 96 81 93 83 86 92 83 91 77 84 70 85 82 85 

81 P EKONOMI 84 98 79 89 86 87 88 84 96 89 87 86 78 89 87 

82 L EKONOMI 83 98 78 81 81 85 95 85 87 84 90 84 88 91 86 

83 L EKONOMI 80 92 81 82 74 84 88 80 84 74 83 84 76 89 82 

84 P EKONOMI 80 98 77 85 86 77 89 82 92 85 91 70 87 88 85 

85 L EKONOMI 80 87 78 88 89 84 93 81 91 83 85 70 77 81 83 

86 L EKONOMI 83 93 83 90 85 89 94 86 88 82 86 86 87 94 87 

87 L EKONOMI 82 97 81 84 91 82 80 83 87 88 89 88 78 90 86 

88 P EKONOMI 82 84 75 80 92 78 81 73 86 70 73 70 84 70 78 

89 L EKONOMI 84 86 83 84 78 85 90 85 88 79 81 78 82 73 82 

90 P EKONOMI 77 94 77 92 88 88 82 84 89 81 90 84 70 70 83 

91 P EKONOMI 83 94 79 90 90 85 93 86 82 84 87 84 81 88 86 

92 P EKONOMI 77 95 81 89 96 88 91 82 94 79 91 82 88 70 86 

93 L EKONOMI 84 96 81 89 91 86 91 85 88 80 90 90 80 81 87 

94 P EKONOMI 81 97 83 87 96 85 88 85 88 70 92 78 84 70 84 

95 P EKONOMI 80 94 78 90 90 82 84 79 93 81 85 76 84 86 84 

96 P EKONOMI 84 94 83 90 92 87 94 89 91 74 91 86 86 70 87 

97 P EKONOMI 78 94 75 90 88 80 91 79 86 78 86 80 71 87 83 

98 L EKONOMI 86 96 80 87 92 92 96 88 93 87 91 86 87 70 88 

99 P EKONOMI 85 98 79 86 92 88 92 86 89 64 88 92 80 89 86 

10
0 

P EKONOMI 80 98 80 86 89 86 93 85 86 88 84 70 88 70 85 

10
1 

P EKONOMI 84 87 82 81 90 87 90 86 90 79 91 89 79 86 86 

10
2 

P EKONOMI 83 95 82 84 93 85 88 88 92 83 90 84 86 70 86 

10
3 

P EKONOMI 81 88 80 88 80 87 85 81 86 79 88 81 78 89 84 

10
4 

P EKONOMI 86 90 80 85 74 86 86 85 92 87 84 73 81 70 83 

10
5 

P EKONOMI 83 96 79 89 84 88 92 84 91 80 87 91 84 90 87 

10
6 

L SOSIOLOGI 83 94 78 85 83 88 90 83 85 84 89 84 84 90 86 

10
7 

P SOSIOLOGI 83 88 78 87 78 87 94 82 91 81 89 91 80 92 86 

10
8 

P SOSIOLOGI 81 96 84 91 86 87 95 90 85 84 90 81 82 89 87 

10
9 

P SOSIOLOGI 84 96 82 86 78 85 92 81 93 81 90 89 79 90 86 

11
0 

L SOSIOLOGI 82 92 83 85 79 82 91 89 88 88 91 80 84 90 86 

11
1 

L SOSIOLOGI 82 90 79 82 78 86 93 87 90 88 85 91 88 89 86 

11
2 

P SOSIOLOGI 84 93 76 87 86 85 90 82 86 81 90 86 87 90 86 

11
3 

L SOSIOLOGI 82 90 82 91 83 86 94 85 90 89 90 88 79 93 87 

11
4 

P SOSIOLOGI 82 86 81 91 82 88 96 84 89 83 93 86 86 88 87 
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11
5 

P SOSIOLOGI 84 88 81 90 77 84 94 84 88 86 92 88 81 94 86 

11
6 

L SOSIOLOGI 83 96 79 93 82 83 95 83 88 77 89 86 85 89 86 

11
7 

L SOSIOLOGI 82 92 79 85 84 84 89 82 89 88 89 90 80 91 86 

11
8 

L SOSIOLOGI 80 91 80 81 85 83 90 86 76 80 91 85 86 85 84 

11
9 

P SOSIOLOGI 80 95 74 82 74 84 79 78 86 84 88 88 79 88 83 

12
0 

P SOSIOLOGI 86 91 81 88 88 87 93 90 87 81 91 86 87 86 87 

12
1 

L SOSIOLOGI 84 93 82 93 84 87 93 87 90 82 89 88 80 93 87 

12
2 

P SOSIOLOGI 82 95 82 86 85 88 94 88 91 81 91 84 86 88 87 

12
3 

P SOSIOLOGI 82 73 78 82 78 85 85 81 88 82 88 81 76 91 82 

12
4 

P SOSIOLOGI 82 93 82 91 86 86 92 87 86 81 91 86 88 85 87 

12
5 

P SOSIOLOGI 81 87 81 91 88 88 90 87 87 82 87 81 80 86 85 

12
6 

P SOSIOLOGI 82 96 82 92 86 87 91 87 91 83 91 86 87 90 88 

12
7 

L SOSIOLOGI 82 88 78 90 69 86 88 80 86 85 88 88 80 92 84 

12
8 

L SOSIOLOGI 80 79 73 77 70 79 81 80 81 79 90 80 81 89 80 

12
9 

P SOSIOLOGI 80 84 73 86 70 80 81 86 89 75 86 77 79 93 81 

13
0 

L SOSIOLOGI 83 82 73 84 70 84 85 87 89 84 91 84 86 87 83 

13
1 

L SOSIOLOGI 84 88 81 84 70 89 91 82 87 87 85 80 87 89 85 

13
2 

P SOSIOLOGI 84 92 78 86 72 88 87 86 87 81 88 76 87 87 84 

13
3 

P SOSIOLOGI 80 82 78 81 73 82 82 80 86 73 87 88 79 92 82 

13
4 

L SOSIOLOGI 79 74 75 85 70 86 85 80 82 80 91 82 86 87 81 

13
5 

L SOSIOLOGI 86 74 81 83 70 85 88 85 90 88 90 91 81 91 84 

13
6 

P SOSIOLOGI 83 86 81 81 72 83 84 83 91 81 92 72 85 83 83 

13
7 

P SOSIOLOGI 83 83 80 87 70 85 88 84 88 86 88 88 81 94 85 

13
8 

P SOSIOLOGI 87 92 83 89 88 89 90 89 95 76 92 76 91 90 88 

13
9 

P SOSIOLOGI 81 93 81 90 79 88 88 88 88 88 89 89 80 92 87 

14
0 

L SOSIOLOGI 84 88 81 86 73 89 87 85 88 82 87 80 87 84 84 

14
1 

P SOSIOLOGI 85 88 86 84 71 85 82 84 89 83 81 89 81 88 84 

14
2 

P SOSIOLOGI 81 71 79 79 70 77 90 83 83 80 73 79 86 82 79 

14
3 

P SOSIOLOGI 84 79 73 85 70 80 87 80 83 74 84 85 76 92 81 

14
4 

L SOSIOLOGI 83 94 76 87 76 86 86 83 83 74 90 86 88 90 84 

14
5 

P SOSIOLOGI 83 97 80 90 87 87 93 85 88 89 87 91 80 94 88 

14
6 

P SOSIOLOGI 83 95 81 90 79 87 90 86 87 81 91 86 88 81 86 
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14
7 

P SOSIOLOGI 84 91 81 88 70 87 89 82 78 86 91 91 79 77 84 

14
8 

P SOSIOLOGI 82 84 79 81 70 83 84 81 78 69 84 86 86 90 81 

14
9 

P SOSIOLOGI 86 99 80 81 70 82 91 81 87 90 90 89 80 90 85 

15
0 

P SOSIOLOGI 86 95 79 91 88 88 90 86 90 81 90 84 88 90 87 

15
1 

P SOSIOLOGI 79 96 77 92 82 82 83 85 87 89 89 89 81 90 86 

15
2 

L SOSIOLOGI 82 96 81 88 80 84 83 87 87 89 79 85 87 90 86 

15
3 

L SOSIOLOGI 81 92 79 91 80 84 89 86 92 87 90 89 84 84 86 

15
4 

P SOSIOLOGI 83 92 73 90 84 84 92 87 81 83 88 86 87 88 86 
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OUTPUT UJI VALIDITAS SKALA GAYA BELAJAR 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

i1 58,5000 14,121 ,496 . ,376 

i2 58,1000 14,714 ,297 . ,414 

i3 58,4000 15,007 ,298 . ,419 

i4 58,1667 15,661 ,341 . ,450 

i5 58,0000 15,379 ,371 . ,439 

i6 58,3667 15,620 ,333 . ,444 

i7 58,2667 13,789 ,374 . ,371 

i8 58,1000 14,231 ,325 . ,393 

i9 57,9333 16,202 ,380 . ,468 

i10 58,2667 13,995 ,314 . ,380 

i11 58,4000 15,145 ,413 . ,425 

i12 57,9333 15,168 ,412 . ,430 

i13 58,5667 14,668 ,465 . ,396 

i14 58,3000 15,321 ,351 . ,435 

i15 58,4000 15,007 ,357 . ,419 

i16 58,2333 15,633 ,335 . ,448 

i17 58,0000 14,276 ,320 . ,394 

i18 58,4667 14,395 ,319 . ,390 

i19 58,5000 15,845 ,341 . ,447 
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i20 58,3333 14,299 ,450 . ,392 

i21 58,1333 15,154 ,415 . ,431 

i22 58,2000 16,028 ,298 . ,463 

i23 58,2333 13,013 ,594 . ,332 

i24 58,0000 15,448 ,488 . ,442 

i25 58,0333 13,482 ,437 . ,358 

i26 57,9667 14,654 ,322 . ,410 

i27 58,5000 13,914 ,591 . ,366 

i28 58,0000 14,138 ,358 . ,388 

i29 58,5000 14,052 ,528 . ,373 

i30 58,2667 16,271 ,297 . ,470 

i31 58,2667 13,651 ,415 . ,364 

i32 58,3333 15,264 ,433 . ,432 

i33 58,2000 15,614 ,330 . ,448 

i34 58,1000 14,852 ,462 . ,419 

i35 58,4333 14,599 ,310 . ,401 

i36 58,2000 14,855 ,365 . ,419 

i37 58,2667 14,685 ,419 . ,410 

i38 58,4667 14,671 ,412 . ,402 

i39 58,4333 15,013 ,367 . ,418 

i40 58,0333 16,654 ,378 . ,484 

i41 58,3000 14,700 ,422 . ,410 

i42 58,1667 14,902 ,350 . ,421 
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i43 58,3000 14,631 ,441 . ,407 

i44 58,2333 15,082 ,438 . ,427 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

59,6000 15,352 3,91813 44 
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OUTPUT UJI RELIABILITAS SKALA GAYA BELAJAR 

 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,622 ,520 44 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

i1 1,1000 ,30513 30 

i2 1,5000 ,50855 30 

i3 1,2000 ,40684 30 

i4 1,4333 ,50401 30 

i5 1,6000 ,49827 30 
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i6 1,2333 ,43018 30 

i7 1,3333 ,47946 30 

i8 1,5000 ,50855 30 

i9 1,6667 ,47946 30 

i10 1,3333 ,47946 30 

i11 1,2000 ,40684 30 

i12 1,6667 ,47946 30 

i13 1,0333 ,18257 30 

i14 1,3000 ,46609 30 

i15 1,2000 ,40684 30 

i16 1,3667 ,49013 30 

i17 1,6000 ,49827 30 

i18 1,1333 ,34575 30 

i19 1,1000 ,30513 30 

i20 1,2667 ,44978 30 

i21 1,4667 ,50742 30 

i22 1,4000 ,49827 30 

i23 1,3667 ,49013 30 

i24 1,6000 ,49827 30 

i25 1,5667 ,50401 30 

i26 1,6333 ,49013 30 

i27 1,1000 ,30513 30 

i28 1,6000 ,49827 30 
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i29 1,1000 ,30513 30 

i30 1,3333 ,47946 30 

i31 1,3333 ,47946 30 

i32 1,2667 ,44978 30 

i33 1,4000 ,49827 30 

i34 1,5000 ,50855 30 

i35 1,1667 ,37905 30 

i36 1,4000 ,49827 30 

i37 1,3333 ,47946 30 

i38 1,1333 ,34575 30 

i39 1,1667 ,37905 30 

i40 1,5667 ,50401 30 

i41 1,3000 ,46609 30 

i42 1,4333 ,50401 30 

i43 1,3000 ,46609 30 

i44 1,3667 ,49013 30 
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OUTPUT UJI NORMALITAS 

NPar Tests 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Residual 

N 154 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,45104032 

Most Extreme Differences Absolute ,077 

Positive ,048 

Negative -,077 

Test Statistic ,077 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,062c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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OUTPUT UJI MULTIKOLINIERITAS 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 global, active, 

intuitive, verbal, 

sensing, 

sequential, 

reflective, visualb 

. Enter 

a. Dependent Variable: prestasi 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,220a ,048 -,004 2,518 

a. Predictors: (Constant), global, active, intuitive, verbal, sensing, sequential, 

reflective, visual 

b. Dependent Variable: prestasi 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 46,604 8 5,825 ,919 ,503b 

Residual 919,163 145 6,339   

Total 965,766 153    

a. Dependent Variable: prestasi 

b. Predictors: (Constant), global, active, intuitive, verbal, sensing, sequential, reflective, visual 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 84,044 ,666  126,188 ,000   
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active ,000 ,082 ,000 -,004 ,997 ,716 1,396 

reflective -,065 ,167 -,038 -,389 ,698 ,675 1,481 

sensing ,070 ,072 ,091 ,969 ,334 ,746 1,341 

intuitive ,027 ,183 ,014 ,149 ,882 ,750 1,333 

visual ,021 ,071 ,030 ,293 ,770 ,639 1,565 

verbal -,229 ,169 -,134 -1,357 ,177 ,672 1,488 

sequential ,063 ,122 ,050 ,519 ,604 ,722 1,386 

global -,027 ,108 -,024 -,248 ,805 ,725 1,379 

a. Dependent Variable: prestasi 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Cons

tant) active 

reflec

tive 

sensi

ng 

intu

itive visual verbal 

sequ

ential global 

1 1 4,135 1,000 ,01 ,01 ,01 ,01 ,00 ,01 ,00 ,01 ,01 

2 1,426 1,703 ,00 ,02 ,13 ,00 ,00 ,01 ,16 ,02 ,02 

3 1,130 1,913 ,00 ,00 ,01 ,02 ,29 ,00 ,02 ,09 ,07 

4 ,850 2,206 ,00 ,01 ,05 ,02 ,25 ,00 ,00 ,16 ,13 

5 ,614 2,595 ,00 ,07 ,26 ,00 ,04 ,01 ,44 ,00 ,03 

6 ,326 3,559 ,00 ,02 ,05 ,25 ,08 ,00 ,00 ,44 ,48 

7 ,255 4,026 ,00 ,82 ,34 ,16 ,06 ,04 ,05 ,00 ,00 

8 ,194 4,620 ,01 ,00 ,00 ,29 ,19 ,56 ,12 ,19 ,22 

9 ,070 7,700 ,98 ,04 ,14 ,25 ,09 ,36 ,20 ,09 ,04 

a. Dependent Variable: prestasi 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 82,10 85,57 84,32 ,552 154 

Residual -6,202 4,457 ,000 2,451 154 

Std. Predicted Value -4,022 2,247 ,000 1,000 154 

Std. Residual -2,463 1,770 ,000 ,974 154 

a. Dependent Variable: prestasi 
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OUTPUT UJI HETEROSKEDATISITAS 

Regression 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 global, active, 

intuitive, verbal, 

sensing, 

sequential, 

reflective, visualb 

. Enter 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,277a ,077 ,026 1,37773 

a. Predictors: (Constant), global, active, intuitive, verbal, sensing, sequential, 

reflective, visual 

b. Dependent Variable: ABS_RES 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 22,907 8 2,863 1,509 ,159b 

Residual 275,230 145 1,898   

Total 298,137 153    

a. Dependent Variable: ABS_RES 

b. Predictors: (Constant), global, active, intuitive, verbal, sensing, sequential, reflective, visual 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,300 ,364  6,311 ,000   

active -,024 ,045 -,050 -,533 ,595 ,716 1,396 

reflective -,008 ,091 -,009 -,090 ,928 ,675 1,481 

sensing -,021 ,039 -,049 -,535 ,593 ,746 1,341 

intuitive -,050 ,100 -,046 -,498 ,619 ,750 1,333 

visual -,049 ,039 -,127 -1,276 ,204 ,639 1,565 

verbal ,066 ,092 ,069 ,711 ,478 ,672 1,488 

sequential -,031 ,067 -,044 -,469 ,640 ,722 1,386 

global ,100 ,059 ,158 1,688 ,094 ,725 1,379 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimen

sion 

Eigenv

alue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Const

ant) 

activ

e 

refle

ctive 

sens

ing 

intuit

ive 

vis

ual 

verb

al 

sequ

entia

l 

glob

al 

1 1 4,135 1,000 ,01 ,01 ,01 ,01 ,00 ,01 ,00 ,01 ,01 

2 1,426 1,703 ,00 ,02 ,13 ,00 ,00 ,01 ,16 ,02 ,02 

3 1,130 1,913 ,00 ,00 ,01 ,02 ,29 ,00 ,02 ,09 ,07 

4 ,850 2,206 ,00 ,01 ,05 ,02 ,25 ,00 ,00 ,16 ,13 

5 ,614 2,595 ,00 ,07 ,26 ,00 ,04 ,01 ,44 ,00 ,03 

6 ,326 3,559 ,00 ,02 ,05 ,25 ,08 ,00 ,00 ,44 ,48 

7 ,255 4,026 ,00 ,82 ,34 ,16 ,06 ,04 ,05 ,00 ,00 

8 ,194 4,620 ,01 ,00 ,00 ,29 ,19 ,56 ,12 ,19 ,22 

9 ,070 7,700 ,98 ,04 ,14 ,25 ,09 ,36 ,20 ,09 ,04 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
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Predicted Value 1,2029 3,2534 2,0081 ,38693 154 

Residual -2,48552 4,26990 ,00000 1,34123 154 

Std. Predicted Value -2,081 3,218 ,000 1,000 154 

Std. Residual -1,804 3,099 ,000 ,974 154 

a. Dependent Variable: ABS_RES 
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OUTPUT UJI KORELASI 

 

Correlations 

 

 

Correlations 

 active prestasi 

active Pearson Correlation 1 ,075 

Sig. (2-tailed)  ,356 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation ,075 1 

Sig. (2-tailed) ,356  

N 154 154 

 

 

Correlations 

 reflective prestasi 

reflective Pearson Correlation 1 -,113 

Sig. (2-tailed)  ,162 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation -,113 1 

Sig. (2-tailed) ,162  

N 154 154 

 

 

 

 

Correlations 

 sensing prestasi 

sensing Pearson Correlation 1 ,112 

Sig. (2-tailed)  ,167 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation ,112 1 

Sig. (2-tailed) ,167  

N 154 154 
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Correlations 

 intuitive prestasi 

intuitive Pearson Correlation 1 -,023 

Sig. (2-tailed)  ,776 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation -,023 1 

Sig. (2-tailed) ,776  

N 154 154 

 

 

 

Correlations 

 visual prestasi 

visual Pearson Correlation 1 ,126 

Sig. (2-tailed)  ,119 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation ,126 1 

Sig. (2-tailed) ,119  

N 154 154 

 
 

Correlations 

 verbal prestasi 

verbal Pearson Correlation 1 -,182* 

Sig. (2-tailed)  ,024 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation -,182* 1 

Sig. (2-tailed) ,024  

N 154 154 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Correlations 

 sequential prestasi 

sequential Pearson Correlation 1 ,089 

Sig. (2-tailed)  ,274 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation ,089 1 

Sig. (2-tailed) ,274  

N 154 154 

 
 

 

 

Correlations 

 global prestasi 

global Pearson Correlation 1 -,065 

Sig. (2-tailed)  ,423 

N 154 154 

prestasi Pearson Correlation -,065 1 

Sig. (2-tailed) ,423  

N 154 154 
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SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN SKRIPSI 
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SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DARI SMAN 103 JAKARTA 

 

 

 


