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ABSTRAK 

 

Wulansari, Nanik. 2015. Korelasi Gaya Belajar dengan Hasil Belajar IPA Kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo, Pembimbing: Izza Aliyatul Muna, M.Sc. 

Kata Kunci: Gaya Belajar, Hasil Belajar, IPA 

Gaya belajar merupakan salah satu komponen dalam proses belajar mengajar 

yang penting yang harus diketahui oleh seorang guru demi kelancaran proses belajar 

mengajar di kelas agar tercapai hasil belajar yang baik. Berdasarkan wawancara yang 

peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, beliau mengatakan bahwa sebagian besar 

siswa/siswi kelas V mempunyai hasil belajar yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor gaya belajar siswa karena masing-

masing siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana gaya belajar 

siswa kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015?; 2) 
Bagaimana hasil belajar IPA kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun 
pelajaran 2014/2015?; dan 3) Adakah korelasi antara gaya belajar dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis analisis 

korelasional koefisien kontingensi. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu 

gaya belajar sebagai variabel independen dan hasil belajar IPA sebagai variabel 

dependen. Instrumen pengumpulan data untuk variabel gaya belajar menggunakan 

angket dengan model skala likert, sedangkan variabel hasil belajar IPA menggunakan 

dokumentasi berupa nilai rapor semester gasal.  

Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Gaya belajar sebagian besar siswa/siswi 

kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah kinestetik. Hal ini terbukti 
pada hasil penelitian terdapat 11 responden memiliki gaya belajar visual atau sebesar 

26,83%, 10 responden memiliki gaya belajar audio atau sebesar 24,39%, 15  

responden memiliki gaya belajar kinestetik  atau sebesar 36,59%, dan 5 responden 

memiliki gaya belajar campuran atau sebesar 12,19%; 2) Hasil belajar IPA sebagian 

besar siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo menunjukkan 
cukup baik. Hal ini terbukti pada hasil penelitian yaitu terdapat 7 responden kategori 

baik atau sebesar 17,07%, 21 responden kategori cukup atau sebesar 51,22%, 

sedangkan 13 responden kategori kurang atau sebesar 31,71%; 3) Ada korelasi positif 

yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar mata pelajaran IPA kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah  Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015 
dengan hasil korelasi sebesar 0,482. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang esensial dalam kehidupan 

manusia, terlebih pendidikan yang diajarkan dalam menghadapi tantangan global 

dan teknologi di masa mendatang.   

Berbicara mengenai pendidikan pasti tidak terlepas dari belajar. Belajar 

merupakan hal terpenting yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi 

perubahan lingkungan yang senantiasa berubah setiap waktu. Oleh karena itu 

hendaknya seseorang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan yang 

dinamis dan penuh persaingan dengan belajar, di mana di dalamnya termasuk 

belajar memahami diri sendiri, memahami perubahan, dan perkembangan 

globalisasi. 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu  

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

yang dilakukan oleh individu. 

Dalam belajar pasti mempunyai tujuan dan harapan yang ingin dicapai. Hal 

tersebut bisa dimanifestasikan dalam bentuk hasil belajar. Seorang peserta didik 

pasti mengharapkan suatu hasil belajar yang maksimal sesuai yang ia harapkan. 
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Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar.
1
  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Siti 

Siyami selaku guru IPA di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, beliau 

mengatakan bahwa siswa kelas V memiliki hasil belajar yang berbeda-beda dan 

sebagian siswa memiliki hasil belajar yang rendah.
2
  

Rendahnya hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Pertama, tingkat kecerdasan siswa. Seseorang yang memiliki inteligensi baik (IQ-

nya tinggi) umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik. Sebaliknya 

orang yang inteligensinya rendah, cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, 

lambat berpikir, sehingga prestasi belajarnya pun rendah.
3
 

Faktor kedua yaitu gaya belajar atau karakteristik siswa mengingat 

kemampuan siswa untuk memahami dan menyerap pelajaran berbeda-beda. Ada 

yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Oleh karena itu, mereka juga 

sering kali menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi 

atau pelajaran yang sama.
4
Ada siswa yang lebih senang menulis hal-hal yang 

disampaikan oleh guru ketika pembelajaran berlangsung. Adapula siswa yang 

lebih senang mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru, serta adapula 

siswa senang belajar dengan praktek secara langsung. Dan mungkin karakteristik 

                                                           
1
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 37. 
2
 Lihat Transkrip Wawancara Koding: 01/W/26-II/2015 dalam lampiran hasil penelitian ini. 

3
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 56. 

4
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 180. 



4 
 

 

yang berbeda tersebut belum mampu dipahami oleh guru dan peserta didik itu 

sendiri dengan baik. Sehingga belajar di kelas tidak terasa menyenangkan bagi 

sebagian peserta didik karena cara belajar di dalam kelas tidak sesuai dengan gaya 

belajanya. Hal ini membuat peserta didik terpaksa mengikuti pembelajaran karena 

itu memang harus dilakukan dan berimbas pada hasil belajarnya yang rendah, 

termasuk hasil belajar IPA. 

Keberhasilan dalam proses belajar tidak hanya ditentukan oleh siswa itu 

sendiri namun ada faktor lain yang mempengaruhinya. Agar tercapainya hasil 

belajar perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu 

faktor individual, sosial, dan struktural. Faktor individual adalah faktor internal 

siswa, seperti kondisi jasmani dan rohaninya. Faktor sosial adalah faktor eksternal 

siswa, seperti kondisi lingkungan. Dan faktor struktural adalah pendekatan belajar 

yang meliputi strategi, metode, dan gaya belajar yang digunakan siswa dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran.
5
 

Dari beberapa faktor tersebut, gaya belajar merupakan salah satu 

komponen dalam proses belajar mengajar yang penting yang harus diketahui oleh 

seorang guru demi kelancaran proses belajar mengajar di kelas.  

Selain guru, siswa juga perlu mengetahui gaya belajarnya, mengingat siswa 

akan lebih cepat menyerap apa yang mereka pelajari apabila mereka belajar 

dengan cara yang benar. Dengan banyaknya gaya belajar yang dapat dipilih siswa, 

siswa diharapkan lebih mudah memahami dan menyerap pelajaran  salah satunya 

                                                           
5
 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 93. 
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yaitu pada mata pelajaran IPA karena dalam pembelajaran IPA harus melibatkan 

keaktifan anak secara penuh. Dengan pentingnya pembelajaran IPA tersebut, 

siswa diharapkan dapat menyerap pelajaran dan dapat memaksimalkan cara 

belajar mereka dengan baik dan efisien sehingga pelajaran dapat dengan mudah 

dipahami. Apabila seorang guru dapat mengidentifikasi kencenderungan gaya 

belajar siswa maka hal ini akan bermanfaat sekali dalam mengembangkan proses 

belajar mengajar. 

Terdapat berbagai teori gaya belajar menurut para ahli, namun teori yang 

yang paling sering dipakai yaitu teori menurut Bobbi DePorter yang menyebutkan 

bahwa gaya belajar ada tiga yaitu visual, auditori, dan kinestetik.
6
 Dengan adanya 

gaya belajar siswa yang beraneka macam tersebut bertujuan agar siswa dapat 

belajar dengan nyaman, dengan demikian diharapkan tujuan belajar bisa tercapai 

dengan baik.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Korelasi Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Siswa Mata 

Pelajaran IPA Kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015”. 

 

 

 

                                                           
6
 Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2003), 112.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gaya belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

3. Adakah korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa IPA kelas V di 

MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitan yaitu: 

1. Untuk mengetahui gaya belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar IPA kelas 

V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penilitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam dunia 

pendidikan. 
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b. Dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, sebagai masukan agar siswa dapat mengoptimalkan gaya 

belajar yang dimiliki sehingga dapat belajar dengan baik agar prestasi 

belajarnya meningkat. 

b. Bagi guru, sebagai saran dan masukan agar dapat menyesuaikan gaya 

mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

c. Bagi dunia penelitian, sebagai acuan penelitian mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

d. Bagi peneliti, sebagai bekal menjadi pendidik di masa mendatang, 

menambah pengetahuan, dan pengalaman. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya 

akan dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Untuk memudahkan dalam penulisan, maka  pembahasan dalam laporan 

penelitian ini nanti akan penulis kelompokkan menjadi lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan ini 

adalah: 
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Bab Pertama, merupakan gambaran umum untuk memberikan pola 

pemikiran bagi keseluruhan laporan penelitian yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

Bab Kedua, adalah landasan teori tentang  gaya belajar, hasil belajar, dan 

pembelajaran IPA serta kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Bab ini 

dimaksudkan sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan  untuk melakukan 

penelitian.  

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisa data, serta uji validitas dan reliabilitas 

instrumen.  

Bab Keempat, adalah temuan  dan hasil penelitian  yang meliputi gambaran 

umum lokasi penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis serta pembahasan 

interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

simpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR, DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Kajian tentang Gaya Belajar  

a. Pengertian Gaya Belajar 

Belajar merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan setiap 

orang secara maksimal untuk dapat menguasai atau memperoleh sesuatu.
7
 

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

berbeda. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang lambat. Oleh karena 

itu, mereka juga sering kali menempuh cara yang berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama.
8
  

Cara tersebut biasa dikenal sebagai gaya belajar. Gaya belajar 

adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, 

memproses, dan mengerti suatu informasi.
9
 Gaya belajar merupakan 

sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu 

belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk 

                                                           
7
 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 48. 

8
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 180. 
9
Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy: Petunjuk Praktis untuk Menerapkan 

Accelerated Learning (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2003), 139. 
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berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru 

melalui persepsi yang berbeda.
10

  

Akhir-akhir ini timbul pikiran baru yakni, bahwa mengajar itu harus 

memperhatikan gaya belajar atau learning style  siswa yaitu, cara bereaksi 

dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam proses 

belajar.
11

  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya 

belajar merupakan cara yang ditempuh siswa untuk berkonsentrasi pada 

proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang 

berbeda. 

 

b. Macam-Macam Gaya Belajar 

Bobbi DePorter dan Mike Hernacki telah mengidentifikasi tiga gaya 

belajar dan komunikasi yang berbeda:
12

  

1) Visual 

Orang visual akan sangat mudah melihat atau membayangkan 

apa yang dibicarakan.
13

 Gaya belajar yang seperti ini menjelaskan 

bahwa seseorang harus melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa 

                                                           
10

 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita S, Gaya Belajar Kajian Teoretik (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), 42. 
11

 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 

2003), 93. 
12

 Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2003), 112. 
13

 Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy: Petunjuk Praktis untuk Menerapkan 

Accelerated Learning (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2003), 149. 
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mempercayainya. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan 

sehingga belajar tetap bisa dilakukan salah satunya adalah 

menggunakan beragam bentuk grafis untuk menyampaikan informasi 

atau pelajaran.
14

  

Untuk mengenali secara khusus ciri-ciri orang dengan gaya 

belajar visual adalah sebagai berikut: a) rapi dan teratur, b) berbicara 

dengan cepat, c) perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, d) 

teliti terhadap detail, e) mementingkan penampilan, baik dalam hal 

pakaian maupun presentasi, f) pengeja yang baik dan dapat melihat 

kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, g) mengingat apa 

yang dilihat, daripada yang didengar, h) mengingat dengan asosiasi 

visual, i) biasanya tidak terganggu oleh keributan, j) mempunyai 

masalah untuk mengingat intruksi verbal kecuali jika ditulis, dan 

sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya, k) membaca 

cepat dan tekun, l) lebih suka membaca daripada dibacakan, m) 

membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap 

waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah 

atau proyek, n) mencorat-coret tanpa arti selama berbicara di telpon 

dan di dalam rapat, o) lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang 

lain, p) sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau 

                                                           
14

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 181. 
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tidak, q) lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, r) 

lebih suka seni daripada musik, s) seringkali mengetahui apa yang 

harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata, t) kadang-

kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan.
15

 

2) Auditorial 

Orang auditori mengekspresikan diri melalui suara, baik itu 

melalui komunikasi internal dengan diri sendiri maupun eksternal 

dengan orang lain.
16

 Gaya belajar auditory learners adalah gaya 

belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami 

dan mengingatnya.
17

 

Ciri-ciri orang dengan gaya belajar auditorial: a) berbicara 

kepada diri sendiri saat bekerja, b) mudah terganggu oleh keributan, c) 

menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika 

membaca, d) senang membaca dengan keras dan mendengarkan, e) 

dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna 

suara, f) merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita, 

g) berbicara dalam irama yang terpola, h) biasanya pembicara yang 

fasih, i) lebih suka musik daripada seni, j) belajar dengan 

mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang 

                                                           
15

Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2003), 116. 
16

 Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy: Petunjuk Praktis untuk Menerapkan 

Accelerated Learning (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2003), 149. 
17

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 181. 
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dilihat, k) suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu 

yang panjang lebar, l) mempunyai masalah dengan pekerjaan-

pekerjaan yang melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-

bagian hingga sesuai satu sama lain, m) lebih pandai mengeja dengan 

keras daripada menuliskannya, n) lebih suka gurauan lisan daripada 

membaca komik.
18

 

3) Kinestetik  

Orang kinestetik sangat peka terhadap perasaan atau emosi dan 

pada sensasi sentuhan dan gerakan.
19

 Tipe gaya belajar kinestetik 

belajar dengan menggerakkan otot-otot tubuh mereka dan secara aktif 

terlibat dalam suatu kegiatan seperti roleplay, stimulasi, eksperimen, 

usaha eksplorasi, dan gerakan-gerakan tertentu atau berpartisipasi 

dalam sebuah aktifitas dalam kehidupan nyata mereka.
20

 

Ciri-ciri orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik adalah: 

a) berbicara dengan perlahan, b) menanggapi perhatian fisik, c) 

menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, d) berdiri 

dekat ketika berbicara dengan orang, e) selalu berorientasi pada fisik 

dan banyak bergerak, f) mempunyai perkembangan awal otot-otot 

yang besar, g) belajar melalui memanipulasi dan praktik, h) menghafal 

                                                           
18

 Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2003), 118. 
19

 Adi W. Gunawan, Genius Learning Strategy: Petunjuk Praktis untuk Menerapkan 

Accelerated Learning (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2003), 149. 
20

 Ricki Linksman, Cara Belajar Cepat (Semarang: Effhar Offset, 2005), 42. 
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dengan cara berjalan dan melihat, i) menggunakan jari sebagai 

penunjuk ketika membaca, j) banyak menggunakan isyarat tubuh, k) 

tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, l) tidak dapat mengingat 

geografi, kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat 

itu, m) menggunakan kata-kata yang menggunakan aksi, n) menyukai 

buku-buku yang berorientasi pada plot mereka mencerminkan aksi 

dengan gerakan tubuh saat membaca, o) kemungkinan tulisannya 

jelek, p) ingin melakukan segala sesuatu, q) menyukai permainan yang 

menyibukkan.
21

 

 

2. Kajian tentang Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam buku karangan Syamsul Bahri Djamarah mengutip 

pendapat dari Cronbach “Learning is shown by change in behavior as 

a result of experience”.
22

 Belajar sebagai suatu aktivitas yang 

ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman. 

Dalam buku yang sama juga disebutkan mengenai pengertian 

belajar menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

                                                           
21

 Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2003), 118-120. 
22

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 13. 
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yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.
23

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman 

individu yang bertujuan untuk ke arah yang lebih baik dari keadaan 

sebelumnya. 

Hasil belajar merupakan pemekaran dari kecakapan-kecakapan 

potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil 

belajar seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam 

penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir maupun keterampilan 

motorik. Hampir sebagian terbesar dari kegiatan seseorang merupakan 

hasil belajar.
24

 Menurut Patta Bundu, hasil belajar pada hakikatnya 

adalah perubahan tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan.
25

  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah berkembangnya potensi yang merupakan akibat dari proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu yang 

cenderung terarah ke arah yang lebih baik atau sempurna. 

 

                                                           
23

 Ibid., 13. 
24

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 102-103. 
25

 Patta Bundu, Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah dalam Pembelajaran Sains-

SD (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 17. 
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b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu 

berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar 

dirinya.
26

 

Faktor-faktor yang mepengaruhi belajar, secara simpel ada tiga, 

yaitu:
27

 

1) Faktor Individual/ Internal 

a) Aspek Fisiologis 

Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh 

terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam 

keadaan segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang 

yang dalam keadaan kelelahan.
28

 Selain itu keadaan organ-

organ khusus, seperti panca indra juga mempengaruhi 

kemampuan belajar siswa. 

b) Aspek Psikologis 

Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam dalam 

merupakan hal-hal yang utama dalam menentukan intensitas 

belajar seorang anak. Meski faktor luar mendukung, tetapi 

faktor psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu akan 

                                                           
26

 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 55. 
27

 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 93. 
28

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 189. 
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kurang signifikan. Oleh karena itu, minat, kecerdasan, bakat, 

motivasi, dan kemampuan kognitif adalah faktor psikologis 

yang utama mempengaruhi proses dan hasil belajar anak 

didik.
29

 

2) Faktor Eksternal 

a) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial di sini terdiri dari lingkungan sosial 

sekolah seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman 

sekelas. Termasuk lingkungan sosial yang mempengaruhi 

belajar adalah masyarakat dan tetangga serta teman-teman 

sepermainan. Adapun lingkungan yang lebih banyak yang 

mempengaruhi ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri.
30

 

Faktor-faktor tersebut dapat memberi dampak baik maupun 

buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh 

siswa.   

b) Lingkungan Nonsosial 

Faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah 

gedung sekolah dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-

                                                           
29

 Ibid., 191. 
30

 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 10. 
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alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan 

pelajar.
31

  

3) Faktor Struktural 

Faktor stuktural di sini adalah pendekatan belajar. 

Pendekatan belajar berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan 

proses pembelajaran seseorang. Selain pendekatan belajar, gaya 

belajar termasuk ke dalam faktor struktural.
32

 

 

3. Kajian tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) sering disebut dengan singkat 

sebagai sains. Kata “sains” biasa diterjemah dengan Ilmu Pengetahuan 

Alam yang berasal dari kata natural science. Natural artinya alamiah 

dan berhubungan dengan alam, sedangkan science artinya ilmu 

pengetahuan. Jadi, sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu 

pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di alam.
33

 Dalam perkembangannya sains digunakan merujuk 

ke pengetahuan mengenai alam, mempunyai objek alam, dan gejala-

                                                           
31

 Ibid., 101. 
32

 Ibid., 102. 
33

 Patta Bundu, Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah dalam Pembelajaran Sains-

SD (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2006), 9. 



19 
 

 

gejala alam yang sering digolongkan sebagai ilmu alam (natural 

science).
34

 

Abruscato memberikan pengertian mengenai sains, “Science is 

the name we give to grow of processes through which we can 

systematically gather information about the natural world. Science is 

also the knowledge gathered through the use of such processes. 

Finally, science is characterized by those values and attitudes 

processed by people who use scientific processes to gather 

knowledge”.35
 Sains atau ilmu alam adalah kegiatan mengumpulkan 

informasi tentang dunia sekitar, sains juga merupakan pengetahuan 

yang diperoleh melalui kegiatan tertentu, dan sains memiliki nilai-nilai 

dan sikap para ilmuwan dalam memperoleh pengetahuan.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sains 

atau ilmu alam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

pengetahuan dengan menggunakan pengamatan untuk menjelaskan 

fenomena-fenomena yang terjadi di alam.  

 

 

 

 

                                                           
34

 Surjani Wonorahardjo, Dasar-Dasar Sains: Menciptakan Masyarakat Sadar Sains (Jakarta: 

Indeks, 2011), 11. 
35

 Ibid., 9. 
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b. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Pada hakikatnya, IPA dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu dari 

segi produk, proses, dan pengembangan sikap.
36

 

1) IPA sebagai Produk 

IPA sebagai produk merupakan informasi tentang semesta 

yang merupakan hasil temuan-temuan para ahli sains berupa fakta, 

konsep, prinsip, hukum, dan teori. 

2) IPA sebagai Proses 

Makna IPA sebagai proses adalah proses untuk 

mendapatkan IPA yang dilakukan melalui metode ilmiah. Pada 

anaka-anak usia SD/MI, metode ilmiah dikembangkan secara 

bertahap, berkesinambungan, dan harapan bahwa pada akhirnya 

akan terbentuk paduan yang lebih utuh, sehingga harapannya anak-

anak SD/MI mampu melakukan penelitian secara sederhana. 

Pentahapan pengembangannya disesusaikan dengan tahapan 

metode ilmiah. 

3) IPA sebagai Pemupuk Sikap 

Di dalam konteks pengajaran IPA, sikap dibatasi 

pengertiannya pada sikap ilmiah terhadap alam sekitar. Sikap 

ilmiah yang memungkinkan dapat dikembangkan pada anak-anak 

usia SD/MI adalah sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan 

                                                           
36

 Agus Sugianto, dkk., Pembelajaran IPA MI (Surabaya: Lapis-PGMI, 2009), 1-10. 
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sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap 

tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, 

sikap berpikir bebas, serta sikap disiplin diri. 

 

4. Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam 

Saat peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, siswa tidak 

akan pernah sepi dari aktivitas. Tidak  pernah terlihat orang  yang belajar  

tanpa melibatkan aktifitas raganya. Apalagi belajar itu berhubungan 

dengan masalah menulis, mencatat, memandang, membaca, mengingat, 

berfikir, latihan, atau praktek dan sebagainya.
37

  

Kemampuan dalam memahami suatu pelajaran pun juga berbeda. 

Begitu juga cara yang ditempuh dalam memperoleh informasi dalam suatu 

pelajaran. Apapun cara yang dipilih perbedaan gaya belajar itu  

menunjukkan cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa 

menyerap sebuah informasi dari luar dirinya serta mereproduksi kembali 

kesan-kesan yang didapat.
38

  

Gaya belajar siswa juga mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 

Dengan adanya gaya belajar anak akan meningkatkan pemahaman dalam 

memahami materi yang disampaikan sehingga akan meningkatkan hasil 

                                                           
37

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 38 
38

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), 180. 
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belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Karenanya agar proses 

belajar bisa lebih cepat dan mudah dipahami maka materi atau informasi 

yang baru diterima harus sesuai dengan gaya belajar yang dimilki. 

Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam merupakan salah satu mata 

pelajaran yang penting di sekolah/madrasah yang diajarkan kepada siswa. 

Karena IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam sistematis, 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep atau prinsip-prinsip, dan juga suatu proses penemuan. Pendidikan 

IPA diberikan kepada siswa bertujuan untuk membantu siswa memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. Dalam hal ini 

pelajaran IPA banyak menggunakan eksperimen dalam setiap kegiatan 

pembelajarannya karena pelajaran IPA berorientasi langsung pada praktik 

yang bertujuan agar siswa mampu memecahkan masalah aktual yang 

dihadapai dalam kehidupan sehari-hari. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya gaya belajar siswa 

yang beraneka ragam dan variatif bertujuan agar siswa dapat belajar yang 

nyaman dan bebas sehingga akan kejenuhan dan kebosanan siswa. Dengan 

demikian, jika tercipta suasana yang seperti itu diharapkan tujuan belajar 

bisa tercapai dengan baik dan prestasi siswa bisa meningkat.  
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Napiah, yang bejudul 

Studi Korelasi antara Gaya Mengajar Guru dan Hasil Belajar Pelajaran PAI 

Siswa Kelas V SDN Kradinan 02 Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 

2011/2012. dengan hasil penelitian sebagai berikut:
39

 1) Gaya mengajar guru 

yang dianut di SDN Kradinan 02 Dolopo dapat dikatakan kurang, berdasarkan 

hasil analisis data tentang gaya mengajar guru dengan rincian 30,77% dalam 

kategori baik, 15,38% dalam kategori cukup baik dan 53,85% dalam kategori 

kurang; 2) Hasil belajar pelajaran PAI siswa kelas V SDN Kradinan 02 

Dolopo menunjukkan kurang. Hal ini terbukti pada hasil kategori baik 

mencapai 30,77%, kategori cukup mencapai 30,77%, dan kategori kurang 

mencapai 38,46%; 3) Terdapat korelasi antara gaya mengajar guru dan hasil 

belajar pelajaran PAI siswa kelas V SDN Kradinan 02 Dolopo tahun pelajaran 

2011/2012 dengan koefisien korelasi sebesar 0,793. 

Dari temuan di atas secara garis besar membahas tentang  korelasi gaya 

mengajar guru dengan hasil belajar pelajaran PAI. Penelitian ini berbeda 

dengan penelitian terdahulu, penelitian ini ditekankan pada korelasi gaya 

belajar dengan hasil belajar mata pelajaran IPA. 

Penelitian serupa dilakukan oleh Oleh Lilik Yuliana, dengan judul 

Studi Korelasi Gaya Belajar dengan Kemampuan Mengingat Siswa/Siswi 

                                                           
39

 Siti Napiah, “Studi Korelasi antara Gaya Mengajar Guru dan Hasil Belajar Pelajaran PAI 

Siswa Kelas V SDN Kradinan 02 Dolopo Madiun Tahun Pelajaran 2011/2012,” (Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2012), 73. 
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Kelas V pada Mata Pelajaran IPA di MI Mamba’ul Huda Al- Islamiyah 

Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012. dengan hasil penelitian 

sebagai berikut:
40

 1) Gaya belajar siswa/siswi di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

Ponorogo diketahui gaya belajar yang lebih dominan yaitu gaya belajar visual 

dengan frekuensi sebanyak 15 responden (53,57%) dalam kategori baik, gaya 

belajar auditori dengan frekuensi sebanyak 7 responden (25%) dalam kategori 

kurang, gaya belajar kinestetik dengan frekuensi 5 responden (17,86%) dalam 

kategori kurang, dan gaya belajar auditori-kinestetik dengan frekuensi 1 

responden (3,57%); 2) Kemampuan mengingat siswa/siswi kelas V di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo dapat dikatakan cukup baik, dengan 

frekuensi sebanyak 5 responden (17,86%) dalam kategori baik, sebanyak 20 

responden (71,43%) dalam kategori cukup baik, dan sebanyak 4 responden 

(10,71%) dalam kategori kurang baik; 3) Terdapat korelasi positif dan 

signifikan antara gaya belajar dengan kemampuan mengingat siswa/siswi 

kelas V di MI Mamba’ul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2011/2012 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,616. 

Dari temuan di atas secara garis besar membahas tentang  kemampuan 

mengingat siswa/siswa. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, 

penelitian ini ditekankan pada hasil belajar siswa/siswa. 

 

                                                           
40

 Lilik Yuliani, “Studi Korelasi Gaya Belajar dengan Kemampuan Mengingat Siswa/Siswi 

Kelas V pada Mata Pelajaran IPA di MI Mamba’ul Huda Al- Islamiyah Ngabar Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2011/2012,” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012), 96-97. 
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di atas, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini adalah  

1. Jika gaya belajar siswa baik dan efisien maka nilai hasil belajar IPA nya 

akan tinggi. 

2. Jika gaya belajar siswa kurang baik dan efisien maka nilai hasil belajar 

IPA nya akan kurang. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan 

pendidikan  yang secara  teoritis dianggap paling tinggi dan paling 

memungkinkan  tingkat kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho: tidak ada korelasi positif yang signifikan antara gaya belajar  dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Ha: ada korelasi positif yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
41

 Dilihat dari jenis 

datanya, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat, positivistik, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan dengan random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan.
42

  

Dalam rancangan penelitian ini penulis menggunakan variabel. Variabel 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulannya.
43

 Variabel yang digunakan adalah variabel bebas 

(independen) yaitu merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) dan variabel 

terikat (dependen) yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

                                                           
41

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 2. 
42

 Ibid., 14. 
43

 Ibid., 60.  
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karena adanya variabel bebas.
44

 Dalam penelitian ini variabel independennya 

adalah gaya belajar dan variabel dependennya adalah hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA). 

 

B. Populasi  dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan (keseluruhan) unsur atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Karakteristik di sini 

ditafsirkan sebagai sifat-sifat yang ingin diketahui atau diamati pada suatu 

penelitian dan keadaannya senantiasa berubah-ubah.
45

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo yang berjumlah 41 siswa, yang terdiri dari siswa kelas V A 20 

siswa dan kelas V B 21 siswa. 

2. Sampel 

Sampel adalah kumpulan dari unsur atau individu yang merupakan 

bagian dari populasi.
46

 Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan 

ukuran sampel. Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi 

adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi, apabila jumlah 

sampel populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 

                                                           
44

 Ibid., 61.  
45

Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik dengan 

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2012), 41. 
46
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orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama 

dengan jumlah populasi.
47

 

Karena subjeknya kurang dari 100, maka sampel pada penelitian ini 

sama dengan jumlah populasi yaitu seluruh siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo yang berjumlah 41 siswa. Dengan demikian, 

penelitian ini disebut penelitian populasi. 

 

C. Instrumen Pengumpul Data 

Data merupakan hasil pengamatan atau pencatatan-pencatatan terhadap 

obyek selama penelitian berlangsung, baik berupa angka atau fakta. Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 1. Data tentang gaya belajar siswa 

kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo diambil dari angket; 2. Data 

tentang hasil belajar siswa  kelas V pada mata pelajaran IPA pokok bahasan organ 

peredaran darah manusia di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo yang diambil 

dari nilai rapor semester gasal. 

Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 

3.1 berikut: 

 

 

 

                                                           
47
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Tabel 3.1 Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Subvariabel Indikator 

Nomor 

Inst Uji 

Validitas 

KORELASI 

GAYA 

BELAJAR 

DENGAN 

HASIL 

BELAJAR 

MATA 

PELAJARAN 

IPA KELAS 

V DI 

MADRASAH 

IBTIDAIYA

H MA’ARIF 
PATIHAN 

WETAN 

PONOROGO 

TP 2014/2015 

1. Gaya 

Belajar 

(Variabel 

X) 

1. Visual 1.1 Rapi dan teratur 

1.2 Teliti terhadap detail 

1.3 Mengingat apa yang 

dilihat daripada yang 

didengar 

1.4 Biasanya tidak 

terganggu dengan 

keributan 

1.5 Suka membaca 

daripada dibacakan 

1.6 Lupa menyampaikan 

pesan verbal kepada 

orang lain 

1.7 Lebih suka demonstrasi 

daripada berpidato 

1.8 Lebih suka seni 

daripada musik  

1, 2
* 

3 

4 

 

 

5
* 

 

 

6, 7 

 

8 

 

 

9 

 

10 

2. Auditorial 2.1 Senang membaca 

dengan keras dan 

mendengarkan 

2.2 Merasa kesulitan untuk 

menulis 

2.3 Biasanya pembicara 

yang fasih 

2.4 Lebih suka musik 

daripada seni 

2.5 Belajar dengan cara 

mendengar 

2.6 Suka berbicara dan 

suka berdiskusi 

2.7 Lebih pandai mengeja 

dengan keras daripada 

11 

 

 

12 

 

13 

 

14, 15 

 

16, 17 

 

18 

 

19 
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Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Subvariabel Indikator 

Nomor 

Inst Uji 

Validitas 

menuliskannya  

2.8 Lebih suka gurauan 

lisan 

 

20 

3. Kinestetis 3.1 Berdiri dekat ketika 

berbicara dengan orang  

3.2 Berorientasi pada fisik 

3.3 Belajar melalui 

manipulasi dan praktik 

3.4 Menghafal dengan cara 

berjalan 

3.5 Menggunakan jari 

sebagai penunjuk 

ketika belajar 

3.6 Tidak dapat duduk 

diam dalam waktu lama 

3.7 Kemungkinan 

tulisannya jelek 

3.8 Ingin melakukan segala 

sesuatu 

21 

 

22, 23 

24, 25 

 

26 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

30
 

2. Hasil 

Belajar 

(Variabel 

Y) 

 

Nilai rapor semester gasal 

 

 

Keterangan: tanda * pernyataan negatif  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan  

diperolehnya data yang objektif.
48

 Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka 

diperlukan teknik atau metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya.
49

 Pada umumnya tujuan penggunaan angket 

atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh 

data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam 

menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka.
50

 

Angket dalam penelitian ini berupa pernyataan yang digunakan untuk 

memperoleh data tentang gaya belajar siswa saat mengikuti pelajaran IPA 

kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. 

Dalam pelaksanannya, angket diberikan kepada siswa kelas V agar 

mereka mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Skala yang 

digunakan adalah skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena 

                                                           
48

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 158. 
49

 Ibid., 142.  
50

 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 84. 
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sosial.
51

 Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan yang 

diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut: Selalu (Sl), Sering (Sr), 

Kadang- kadang (Kd), Tidak Pernah (TP). 

Untuk pernyataan positif skornya adalah; Selalu (Sl) = 4, Sering (Sr) = 

3, Kadang-kadang (Kd) = 2, Tidak Pernah (TP) = 1. Sedangkan untuk 

pernyataan negatif skornya adalah: Selalu (Sl) = 1, Sering (Sr) = 2, Kadang- 

kadang (Kd) = 3, Tidak Pernah (TP) = 4. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.
52

  

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang nilai hasil 

belajar kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. Selain itu juga 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai sarana dan prasarana, 

keadaan guru, keadaan siswa, struktur organisasi serta letak geografis. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

93. 
52

 Ibid., 221. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah dilakukan.
53

  

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini, 

peneliti menggunakan analisis statistik. Teknik analisis yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah 1 dan 2 adalah mean dan standar deviasi dengan 

rumus sebagai berikut: 

Mx 
n

fx  dan My 
n

fy  
54

 

Keterangan: 

Mx atau My 

∑fx atau ∑fy 

 

n   

= 

= 

 

= 

mean yang dicari 

jumlah dari hasil perkalian antara Midpont dari masing-

masing interval, dengan frekuensinya 

number of classes 

SDx = 

22 ''





 

n

fx

n

fx
 dan SDy = 

22 ''





 

n

fy

n

fy 55
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M + 1.SD 

M - 1.SD 

Keterangan: 

SDx atau SDy  � ′2 atau  � ′2 

  � ′  atau  � ′  
 

n  

= 

= 

 

= 

 

= 

Standar Deviasi 

jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x’2
 atau y’2

 

jumlah hasil perkalian antara frekuensi masing-

masing interval dengan x’ atau y’ 

number of classes 

Setelah menemukan hasil perhitungan standar deviasi, kemudian 

mengelompokkan hasil berdasarkan kategori ke dalam tiga rangking, dengan 

rumus:
56

 

 

 

Rangking Atas 

 

 

Rangking Tengah 

 

Rangking Bawah 

       Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pengajuan 

hipotesis atau rumusan masalah ketiga adalah teknik Korelasi Koefisien 

Kontingensi karena menghubungkan antara dua variabel atau lebih yang 

berbentuk nominal. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:
57

 

 C = 
nX

X

2

2

, X
2

dapat diperoleh dari : 
t

to

f

ff )(
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 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 176. 
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 Retno Widyaningrum, Statistik: Edisi Revisi  (Ponorogo: STAIN Po Press, 2009),136. 
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 Keterangan: 

C = Angka Indek Korelasi Koefisien Kontingesi 

X2
 = Angka Indek Kai Kuadrat 

n = Number of cases (jumlah data yang diobservasi) 

fo = Frekuensi observasi  

f
t 

= Frekuensi teoritik, yang didapatkan dari: 

Tabel 3.2 Tabel Frekuensi Teoritik 

 1 2 3 Total 

1 A B C Rn1 

2 D E F Rn2 

3 G H I Rn3 

Total Cn1 Cn2 Cn3 n 

 

Misalkan pada fo = a maka ft = 
n

Rn1 x Cn1
 

Interpretasi  

1. Merumuskan hipotesa (Ho dan Ha). 

2. Mengubah angka Indeks Korelasi Koefisien Kontingensi C menjadi angka 

Indeks Korelasi Phi dengan rumus 
21 C

C

  

3. Menentukan db = n-nr dan dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” product 

moment. Pada taraf signifikansi 5 % atau 1%. 

4. Jika  o <  t maka Ha ditolak/Ho diterima. 

Jika  o >  t maka Ha diterima/Ho ditolak. 
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F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen 

1. Uji Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto dalam buku karangan Tukiran Taniredja “Validitas 

adalah suatu ukuran menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen”.58
 Validitas merupakan ukuran yang benar-benar mengukur 

apa yang akan diukur, dapat dikatakan semakin tinggi validitas suatu alat ukur 

tes, maka tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, atau semakin 

menunjukkan apa yang seharusnya diukur. Untuk menguji validitas instrumen 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis validitas konstruk sebab 

variabel dalam penelitian ini berkaitan dengan fenomena dan objek yang 

abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur.  

Untuk menganalisis validitas data, peneliti menggunakan  korelasi 

Product Moment dengan rumus:
59

 

r
xy

=  .)(.)(

))(()(

2222     



YYnXXn

YXXYn
 

Keterangan: 

rxy  = angka indeks korelasi product moment    = jumlah seluruh nilai X (total skor masing-masing item)    = jumlah seluruh nilai hasil Y (total skor seluruh responden) 
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 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar (Bandung: Alfabeta, 2012), 42. 
59

 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Revisi (Yogyakarta: Pustaka Felicia, 2013), 107. 
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   = jumlah hasil kali skor antara nilai X dengan Y 

n  = number of cases 

Bila harga korelasi di bawah 0,30 maka dapat disimpulkan bahwa butir 

instrumen tersebut tidak valid. Jadi, butir instrumen dikatakan valid apabila 

harga korelasi (r hitung) besarnya lebih dari 0,30.
60

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, peneliti menyebarkan 

instrumen kepada responden yang bukan responden sesungguhnya sekitar 20-

30 responden.
61

 Kemudian peneliti mengambil sampel sebanyak 20 responden 

dari kelas V di MI Ma’arif Singosaren Ponorogo dengan menggunakan 30 

butir soal instrumen penelitian. Dari hasil perhitungan validitas item 

instrumen terhadap 30 butir soal gaya belajar, terdapat 7 butir soal yang 

dinyatakan tidak valid yaitu item nomor 3, 7, 11, 13, 17, 23, 29. Untuk 

mengetahui hasil perhitungan validitas butir soal instrumen penelitian variabel 

gaya belajar dapat dilihat pada lampiran 6. 

Tabel 3.3 Rekapitulasi Uji Validitas Butir Soal Instrumen Penelitian 

Variabel 
No. 

Soal 
”r” hitung ”r” kritis Keterangan 

Gaya Belajar  

(X) 

1. 0,368 0,30 Valid 

2. 0,370 0,30 Valid 

3. 0,128 0,30 Tidak Valid 

4. 0,346 0,30 Valid 

5. 0,374 0,30 Valid 

                                                           
60

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 

126. 
61

 Sambas Ali Muhidin dan Maman Abdurahman, Analisis Korelasi Regresi dan Jalur dalam 

Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 31. 
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Variabel 
No. 

Soal 
”r” hitung ”r” kritis Keterangan 

6. 0,378 0,30 Valid 

7. 0,285 0,30 Tidak Valid 

8. 0,373 0,30 Valid 

9. 0,320 0,30 Valid 

10. 0,571 0,30 Valid 

11. 0,223 0,30 Tidak valid 

12. 0,320 0,30 Valid 

13. 0,264 0,30 Tidak valid 

14. 0,610 0,30 Valid 

15. 0,577 0,30 Valid 

16. 0,426 0,30 Valid 

17. 0,196 0,30 Tidak valid 

18. 0,399 0,30 Valid 

19. 0,397 0,30 Valid 

20. 0,478 0,30 Valid 

21. 0,718 0,30 Valid 

22. 0,602 0,30 Valid 

23. 0,215 0,30 Tidak valid 

24. 0,463 0,30 Valid 

25. 0,725 0,30 Valid 

26. 0,693 0,30 Valid 

27. 0,354 0,30 Valid 

28. 0,617 0,30 Valid 

29. 0,044 0,30 Tidak valid 

30. 0,517 0,30 Valid 

 

Nomor-nomor soal yang dianggap valid tersebut dipakai untuk 

pengambilan data dalam penelitian ini. Dengan demikian, butir soal instrumen 

yang digunakan untuk meneliti variabel gaya belajar dalam penelitian ini ada 

23 butir soal. 
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2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliablitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen yang 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik.
62

 

Pengujian reliabilitas dengan internal consistency dilakukan dengan 

cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh 

dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk 

memprediksi reliabilitas instrumen.
63

 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas instrumen ini 

adalah teknik Belah Dua (Split Half) yang dianalisis dengan rumus Spearman 

Brown sebagai berikut: 

r i  
= 

b

b

r

r

1

.2
  di mana:

64
 

ri = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan kedua. 

Adapun hasil perhitungan reliabilitas instrumen dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokkan item soal menjadi 2 bagian yaitu kelompok 
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 Tukiran Taniredja, Penelitian Kuantitatif: Sebuah Pengantar (Bandung: Alfabeta, 2012), 43 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 
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Langkah 2 

 

 

Langkah 3 

 

: 

 

 

: 

item ganjil dan item genap. (lihat lampiran 7) 

Mencari koefisien korelasi dengan rumus Product Moment 

antara belahan pertama (skor ganjil) dan belahan kedua (skor 

genap). 

Memasukkan nilai koefisien korelasi ke dalam rumus 

Spearman Brown. 

Dari hasil perhitungan reliabilitas butir soal instrument gaya belajar 

pada lampiran 9, dapat diketahui nilai reliabilitas instrumen variabel gaya 

belajar di madrasah sebesar 0,739 kemudian dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikansi 5% adalah sebesar 0,739. Karena rhitung > rtabel, yaitu 0,739 > 

0,444 maka instrumen tersebut dikatakan reliabel. 

  



41 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patihan Wetan semula merupakan 

lembaga pendidikan non formal yakni Madrasah Diniyah. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan antusias masyarakat, tahun 1960 status Madrasah 

Diniyah diubah oleh Departemen Agama RI menjadi Madrasah Campuran 

yaitu perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang diberi 

nama Madrasah Wajib Belajar (MWB). 

Pada tahun 1962 status Madrasah Wajib Belajar (MWB) diubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) Ma’arif Patihan Wetan. Madrasah 

Ibtidaiyah ini berada dibawah naungan Badan Otonom (BANOM) NU. Hal 

ini mendapatkan respon serta sambutan yang baik dari masyarakat lingkungan 

Kelurahan Patihan Wetan maupun dari luar kelurahan Patihan Wetan. 

Tahun 1978 madrasah mendapat piagam dari Departemen Agama RI  

dengan piagam No. L.M/3/2. 11/A/1978 tertanggal 1 Desember 1978. Dengan 

piagam tersebut madrasah diberikan hak mengikuti ujian persamaan Madrasah 

Negeri. 

Pada  tahun 2008 telah diakreditasi oleh BAN dengan  memperoleh   

nilai B. Pada tahun 2007 mendapat bantuan peningkatan mutu melalui 
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berbagai workshop, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan serta bantuan alat 

peraga yang cukup dari LAPIS (Learning Asisten Program for Islamic 

School) dari Negara Australia yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo 

ditangani oleh STAIN Ponorogo. 

Pada tahun 2007 pula MI Ma’arif Patihan mendapat bantuan dari 

Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) 

dan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 467.664.500,- dicairkan bertahap 

selama 3 tahun. 

Adapun Kepala Madrasah yang pernah menjabat dan berperan penting 

dalam perkembangan dan kemajuan MI Ma’arif Patihan Wetan mulai dari 

awal sampai sekarang adalah sebagai berikut: 

a. Tahun 1954-1960 di kepalai oleh Bapak H. Sofwan 

b. Tahun 1960-1965 dikepalai oleh Bapak Hadi Sutrisno 

c. Tahun 1965-1970 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

d. Tahun 1970-1975 dikepalai oleh Bapak Rukani 

e. Tahun 1975-1977 dikepalai oleh Bapak Rohmad, S.Ag 

f. Tahun 1977-2003 dikepalai oleh Bapak H. Romlan 

g. Tahun 2003-2008 dikepalai oleh Ibu Hj. Surjati, A.Ma 

h. Tahun 2008-sekarang dikepalai oleh Bapak Drs. Sadikin
65
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 Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 01/D/25-III/2015 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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2. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

a. Visi Madrasah 

“UPRES BERIMTAQ BERIPTEK“ dengan berwawasan Ahlus Sunnah 

Wal Jama’ah. 

b. Misi Madrasah 

1) Menciptakan suasana madrasah yang Islami. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal dengan prestasi yang 

dimiliki. 

3) Memaksimalkan hasil prestasi akademik siswa. 

4) Meningkatkan potensi yang dimiliki madrasah dalam berbagai bidang.  

5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan yang ideal. 

6) Menjalin kerja sama antar stakeholder untuk pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat. 

7) Menanamkan sikap keteladanan siswa dalam bermasyarakat. 

8) Menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran Islam serta budaya bangsa 

sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
66
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 Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 02/D/25-III/2015 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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c. Tujuan Madrasah 

1) Mengembangkan KTSP dengan dilengkapi Silabus tiap mata 

pelajaran, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan 

Siswa, dan Sistem Penilaian. 

2) Mengembangkan Silabus muatan lokal dengan dilengkapi Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, dan Sistem 

Penilaian. 

3) Mengembangkan program pengembangan diri beserta jadwal 

pelaksanaannya. 

4) Mengoptimalkan proses pembelajaran PAKEM. 

5) Mengikutsertakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

pelatihan peningkatan profesionalitas melalui kegiatan KKG, MGMP, 

PTBK, PTK, lomba-lomba, seminar, workshop, kursus mandiri, 

Deman Driven dan kegiatan lain yang menunjang profesionalisme. 

6) Meningkatkan skor UN minimal rata – rata 1,5 dari standar yang ada. 

7) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran 

dengan IT serta mengedepankan skala prioritas. 

8) Melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah secara demokratis, akuntabel, 

dan terbuka. 
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9) Menggalang pembiayaan pendidikan secara adil dan demokratis dan 

memanfaatkan secara terencana serta dipertanggungjawabkan secara 

jujur, transparan, dan memenuhi akuntabilitas publik. 

10) Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian otentik secara berkelanjutan. 

11) Mengoptimalkan pelaksanaan program remedi dan pengayaan. 

12) Membekali komunitas sekolah agar dapat mengimplementasikan 

ajaran agama melalui kegiatan shalat Dhuha dan Dhuhur berjamaah, 

baca tulis Alquran, hafalan surat–surat pendek/ Alquran, dan pengajian 

keagamaan. 

13) Mengikutsertakan siswa dalam kegiatan Porseni tingkat kabupaten 

atau jenjang atasnya. 

14) Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing pada tingkat kabupaten 

atau jenjang berikutnya. 

15) Menanamkan sikap santun, berbudi pekerti luhur dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa.    

 

 

 

 

 



46 
 

 

3. Letak Geografis MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Secara Geografis letak MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah 

berada di Jl. Parang Menang Gg. IV No. 18 Kelurahan Patihan Wetan Kec. 

Babadan, Kab. Ponorogo. Telp. (0352) 487 803, email: 

mipatihan@yahoo.com, NSM. 111235020007. 

Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan persawahan 

b. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan penduduk 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan dengan perumahan penduduk 

d. Sebelah barat berbatasan dengan pemakaman dan persawahan 

Lingkungan sekitar MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo berdekatan 

dengan perumahan penduduk. Selain itu juga cukup jauh dari jalan raya yang 

membuat suasana belajar lebih nyaman, sehingga kegiatan pembelajaran tidak 

terganggu oleh bisingnya suara kendaraan bermotor.
67

 

 

4. Keadaan Siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Jumlah siswa MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo pada tahun 

pelajaran 2014/2015 berjumlah 279 orang. Terdiri dari kelas I, II, III, IV, V, 

dan VI.
68
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 Lihat Transkrip Dokumentasi Koding: 04/D/25-III/2015 dalam lampiran hasil penelitian ini. 
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5. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam menentukan 

keberhasilan proses belajar, dengan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai maka akan memperlancar terlaksananya program pendidikan dan 

pengajaran. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo adalah ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang 

perpustakaan, gudang, WC siswa, WC guru, masjid, ruang komputer, kantin 

sekolah, ruang lab IPA, dapur, dan ruang UKS.
69

 

 

6. Keadaan Guru MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

MI Ma’arif Patihan Wetan pada tahun pelajaran 2014/2015 mempunyai 

14 tenaga pengajar yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 9 orang wanita,  

semuanya menyandang gelar sarjana.
70

  

 

7. Struktur Organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Struktur organisasi MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo terdiri dari 

Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Sarpras, Waka 

Humas, Komite Madrasah, Kepala TU, Wali Kelas, dan Siswa.
71
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B. Deskripsi Data 

1. Data tentang Gaya Belajar Siswa/Siswi Kelas V di MI Ma’arif Patihan 

Wetan Ponorogo 

Maksud deskripsi data dalam pembahasan ini adalah untuk memberikan 

gambaran sejumlah data hasil penskoran angket yang telah diajukan pada 

siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo sesuai dengan 

kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, peneliti memperoleh 

data tentang gaya belajar siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015.  

Selanjutnya, skor jawaban angket tentang gaya belajar siswa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Gaya Belajar Siswa Kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo 

Gaya Belajar Frekuensi 

Visual 11 

Audio 10 

Kinestetik 15 

Campuran 5 

 Jumlah 41 

 

Adapun untuk mengetahui gaya belajar setiap siswa/siswi secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran 13. 

 



49 
 

 

2. Deskripsi Data tentang Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA Kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Untuk memperoleh data tentang hasil belajar mata pelajaran IPA kelas 

V tahun ajaran 2014/2015 peneliti mengambil nilai rapor semester gasal. 

Adapun hasil belajar IPA dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Siswa/Siswi Mata Pelajaran IPA Kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

No Nilai Frekuensi Prosentase (%) 

1 90 2 4,88% 

2 87 4 9,75% 

3 85 1 2,44% 

4 83 2 4,88% 

5 82 2 4,88% 

6 81 2 4,88% 

7 80 2 4,88% 

8 79 1 2,44% 

9 78 2 4,88% 

10 77 4 9,75% 

11 76 3 7,32% 

12 75 2 4,88% 

13 74 1 2,44% 

14 72 4 9,75% 

15 71 2 4,88% 

16 70 7 17,07% 

Jumlah 41 100% 

 

Adapun nilai hasil belajar IPA dari masing-masing responden dapat 

dilihat pada lampiran 14. 
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C. Analisa Data 

1. Analisa Data tentang Gaya Belajar Siswa/Siswi Kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo 

Hasil pengumpulan data tentang gaya belajar dilakukan dengan 

menyebar angket yang berjumlah 23 butir soal dapat dilihat pada lampiran 2. 

Setelah angket dipastikan sudah terisi semua dengan benar, maka 

selanjutnya data ditabulasikan dan dilakukan penskoran. Adapun tabelnya 

dapat dilihat pada lampiran 11 dan 12. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang gaya belajar siswa/siswi dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Kategorisasi  Gaya Belajar Siswa/Siswi Kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo 

Gaya Belajar Frekuensi Prosentase 

Visual 11 26,83% 

Audio 10 24,39% 

Kinestetik 15 36,59% 

Campuran 5 12,19% 

Jumlah 41 100% 

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa gaya belajar 

siswa/siswi di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah gaya belajar visual 

dengan frekuensi sebanyak 11 responden (26,83%), gaya belajar audio dengan 

frekuensi 10 responden (24,39%), gaya belajar kinestetik dengan frekuensi 

sebanyak 15 responden (36,59%), dan gaya belajar campuran dengan 
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frekuensi sebanyak 5 responden (12,19%). Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa gaya belajar yang paling dominan dipakai oleh siswa/siswi kelas V di 

MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah gaya belajar kinestetik. Adapun 

hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 13. 

2. Analisa Data tentang Hasil Belajar IPA Siswa/Siswi Kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Hasil pengumpulan data tentang hasil belajar IPA dilakukan dengan 

mengambil dari nilai rapor dapat dilihat pada lampiran 14. 

Untuk menentukan kategori hasil belajar IPA siswa/siswi adalah 

dengan menemukan mean dan standar deviasi terlebih dahulu, yaitu dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan tabel perhitungan untuk mencari mean dan standar deviasi 

Tabel 4.4 Perhitungan Mean dan Standar Deviasi Hasil Belajar 

Siswa/Siswi Kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Y F f. Y y' fy' y'
2 

f.y'
2 

90 2 180 8 16 64 128 

87 4 348 7 28 49 196 

85 1 85 6 6 36 36 

83 2 166 5 10 25 50 

82 2 164 4 8 16 32 

81 2 162 3 6 9 18 

80 2 160 2 4 4 8 

79 1 79 1 1 1 1 

78 2 156 0 0 0 0 

77 4 308 -1 -4 1 4 

76 3 228 -2 -6 4 12 
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Y F f. Y y' fy' y'
2 

f.y'
2 

75 2 150 -3 -6 9 18 

74 1 74 -4 -4 16 16 

72 4 288 -5 -20 25 100 

71 2 142 -6 -12 36 72 

70 7 490 -7 -49 49 343 

Total 41 3180 0 -22 344 1034 

 

b. Mencari rata-rata (Mean) dari variabel Y 

My = 
n

fy
 = 

41

3180
 = 77,56097561 

c. Mencari standar deviasi dari variabel Y 

SDy = 

22 ''





 

n

fy

n

fy
  = 

2

41

22

41

1034 


  

 = 2)536585366,0(2195122,25   

 = 287923855,02195122,25   

 = 93158834,24  

 = 4,993154147 

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diketahui My = 77,56097561 dan 

SDy = 4,993154147. Untuk menentukan kategori nilai hasil belajar IPA 

siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo itu baik, cukup, 

dan kurang, dibuat pengelompokan skor dengan menggunakan patokan 

sebagai berikut:72 

                                                           

       
72

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 176. 
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Skor lebih dari My + 1.SDy adalah kategori nilai hasil belajar IPA 

siswa/siswi kelas V itu baik. 

Skor kurang dari My – 1.SDy adalah kategori nilai hasil belajar IPA 

siswa/siswi kelas V itu kurang. 

Skor antara My – 1.SDy sampai dengan My + 1.SDy adalah kategori nilai 

hasil belajar IPA siswa/siswi kelas V itu cukup. 

Adapun perhitungannya adalah: 

My + 1.SDy  = 77,56097561 + 1 x 4,993154147 

 = 77,56097561 + 4,993154147 

 = 82,55412976 = 83 (dibulatkan) 

My - 1.SDy = 77,56097561 – 1 x 4,993154147 

 = 77,56097561 – 4,993154147  

 = 72,56782146 = 73 (dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa skor lebih dari 83  

dikategorikan nilai hasil belajar IPA siswa/siswi kelas V baik, sedangkan skor 

kurang dari 73 dikategorikan nilai hasil belajar IPA siswa/siswi kelas V 

kurang baik, dan skor 73 - 83 dikategorikan nilai hasil belajar IPA siswa/siswi 

kelas V cukup baik. 

Untuk mengetahui secara terperinci tentang kategorisasi nilai hasil 

belajar IPA siswa/siswi kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 Kategorisasi Nilai Hasil Belajar IPA Siswa/Siswi Kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

No Skor Frekuensi Prosentase Kategori 

1 83 < 7 17,07% Baik 

2 73 – 83 21 51,22% Cukup 

3 < 73 13 31,71% Kurang 

Jumlah 41 100%   

 

Dari pengkategorian tersebut dapat diketahui bahwa yang menyatakan 

hasil belajar IPA kelas V MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo dalam kategori 

baik dengan frekuensi sebanyak 7 responden (17,07%), dalam kategori cukup 

dengan frekuensi sebanyak 21 responden (51,22%), sedangkan untuk kategori 

kurang dengan frekuensi sebanyak 13 resonden (31,71%). Dengan demikian 

secara umum dapat dikatakan bahwa hasil belajar IPA kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo yaitu cukup baik dengan jumlah prosentase 51,22%. 

Hasil pengkategorian ini secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 15. 

3. Analisis Korelasi antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPA Kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Untuk menganalisis data tentang korelasi gaya belajar dengan hasil 

belajar IPA kelas V, peneliti menggunakan teknik perhitungan statistik non 

parametrik koefisien kontingensi karena menghubungkan antara dua variabel 

atau lebih yang berbentuk nominal. Perhitungann koefisien kontingensi 

tersebut dijelaskan dengan langkah-langkah berikut: 
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Langkah 1 

 

Langkah 2 

: 

 

: 

Mentabulasikan nilai angket dan melakukan penskoran. 

(lihat lampiran 13 dan 15) 

Dari hasil penskoran dan pengkategorian masing-masing 

variabel di atas, (lihat tabel 4.3 dan 4.5) maka langkah 

selanjutnya adalah memasukkan angka-angka tersebut 

dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 Nilai Korelasi antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPA Kelas V 

Nilai IPA 

 

  

Gaya Belajar  

Baik Cukup Kurang Total 

Visual 2 8 1 11 

Audio 1 3 6 10 

Kinestetik 2 9 4 15 

Campuran 2 1 2 5 

Total 7 21 13 41 

 

Langkah 3 : Dari hasil perhitungan di atas, maka langkah selanjutnya 

membuat prosentase setiap kategori gaya belajar siswa 

dengan hasil belajar mata pelajaran IPA 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

Tabel 4.7 Prosentase Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

Kelas V 

Nilai IPA 

 

  

Gaya Belajar  

Baik Cukup Kurang Total 

Visual 18,18% 72,72% 9,10% 100% 

Audio 10% 30% 60% 100% 

Kinestetik 13,33% 60% 26,67% 100% 

Campuran 40% 20% 40% 100% 

 

Langkah 4 : Kemudian memasukkan angka-angka tersebut ke dalam 

tabel perhitungan berikut: 

Tabel 4.8 Tabel Perhitungan Korelasi Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran IPA Kelas V 

Sel �0  ��  �0 −  ��   �0 −  �� 2 X
2
 = 

 �0− �� 2��  

1 2 
7  11

41
 = 1,87804878 0,12195122 0,0148721 0,00791891 

2 8 
21  11

41
  = 5,634146341 2,365853659 5,597263534 0,993453701 

3 1 
13  11

41
  = 3,487804878 -2,487804878 6,189173111 1,774518165 

4 1 
7  10

41
  = 1,707317073 -0,707317073 0,500297442 0,293031359 

5 3 
21  10

41
  = 5,12195122 -2,12195122 4,502676978 0,879094077 

6 6 
13  10

41
  = 3,170731707 2,829268293 8,004759072 2,524577861 

7 2 
7  15

41
  = 2,56097561 -0,56097561 0,314693635 0,122880372 

8 9 
21  15

41
  = 7,682926829 1,317073171 1,734681737 0,225783972 
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Sel �0  ��  �0 −  ��   �0 −  �� 2 X
2
 = 

 �0− �� 2��  

9 4 
13  15

41
  = 4,756097561 -0,756097561 0,571683522 0,120200125 

10 2 
7  5

41
  = 0,853658537 1,146341463 1,314098751 1,539372822 

11 1 
21  5

41
  = 2,56097561 -1,56097561 2,436644854 0,9514518 

12 2 
13  5

41
  = 1,585365854 0,414634146 0,171921475 0,108442777 

Total 41 41 
  

9,540725941 

Setelah tabel 4.8 terisi semua dan mendapat nilai   
t

t

f

ff
2

0  =  2 
= 

9,540725941, pembahasan dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut: 

 

Langkah 1 : Nilai  2 harus diubah dulu ke dalam nilai koefisien 

kontingensi, yaitu dengan rumus:  

C  = 
n2

2




  

= 
4119,54072594

19,54072594

  

=
4150,5407259

19,54072594
 

= 188773029,0   

= 0,434480183 

Langkah 2 : Kemudian nilai C diubah dahulu ke dalam angka korelasi 

Phi dengan rumus:  
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21 C

C

  

=
230,434480181

30,43448018

  

=
188773029,01

30,43448018

  

= 
811226971,0

30,43448018

 

= 
900681392,0

30,43448018

 

= 0,48239054 

= 0,482

 
 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi  

Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, selanjutnya mencari db = n–

nr = 41–2 = 39, kemudian dikonsultasikan dengan tabel nilai “r” product 

moment, tetapi db = 39 tidak ada, maka yang mendekati db = 39 adalah db = 

40.  

Pada taraf signifikansi 5%, ro = 0,482 dan rt = 0,304 sehingga ro > rt maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Pada taraf signifikansi 1%, ro = 0,482 dan rt = 0,393 sehingga ro > rt maka Ha 

diterima dan Ho ditolak. 
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Berdasarkan hasil analisa data dengan statistik di atas ditemukan 

bahwa ro lebih besar daripada rt. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini yakni Ha yang berbunyi terdapat korelasi positif yang 

signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar IPA kelas V di MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo diterima. Jadi ada korelasi yang signifikan antara 

gaya belajar dengan hasil belajar mata pelajaran IPA kelas V MI Ma’arif 

Patihan Wetan Ponorogo.  

 

2. Pembahasan 

a. Gaya Belajar 

Berdasarkan pada tabel 4.3 kategorisasi gaya belajar siswa/siswi 

kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, terdapat 11 responden 

memiliki gaya belajar visual atau sebesar 26,83%, 10 responden memiliki 

gaya belajar audio atau sebesar 24,39%, 15 responden memiliki gaya 

belajar kinestetik  atau sebesar 36,59%, dan 5 responden memiliki gaya 

belajar campuran atau sebesar 12,19%. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa gaya belajar yang paling dominan dipakai oleh siswa/siswi kelas V 

di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo adalah gaya belajar kinestetik. 

b. Hasil Belajar Mata Pelajara IPA 

Berdasarkan tabel 4.5 kategorisasi nilai hasil belajar IPA siswa/siswi 

kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo, terdapat 7 responden 

kategori baik atau sebesar 17,07%, 21 responden kategori cukup atau 
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sebesar 51,22%, sedangkan 13 responden kategori kurang atau sebesar 

31,71%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa hasil 

belajar IPA kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo yaitu cukup 

baik dengan jumlah prosentase 51,22%. 

 

c. Korelasi antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran IPA 

Kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo 

Berdasarkan hasil analisis data dengan perhitungan statistik diatas 

dengan rumus korelasi koefisien kontingensi didapatkan nilai pada taraf 

signifikansi 5%  nilai ro = 0,482 dan rt = 0,304 sehingga ro > rt dan taraf 

signifikansi 1%, ro = 0,482 dan rt = 0,393 sehingga ro > rt, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini Ha diterima. Jadi ada korelasi yang 

signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar IPA kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa gaya belajar dapat menentukan hasil belajar siswa. Karena pada 

dasarnya gaya belajar menunjukkan cara terbaik menyerap sebuah 

informasi. Siswa yang belajar dengan gaya belajar yang sesuai dengan 

dirinya, maka saat mengerjakan tes akan mencapai hasil yang baik. Jika 

gaya belajar siswa baik maka tingkat hasil belajar siswa pun tinggi. Begitu 

pula sebaliknya, apabila gaya belajar siswa kurang baik, maka tingkat 

pencapaian hasil belajar siswa pun akan turun. 
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Ada tipe-tipe gaya belajar yang dapat digunakan oleh siswa yaitu 

gaya belajar visual, audio, kinestetik, dan campuran. Setiap individu 

memiliki gaya belajar yang berbeda. Apabila setiap individu mengenali 

gaya belajarnya sendiri maka akan sangat membantu dalam memahami 

materi yang diberikan oleh guru sehingga dengan mudah memproses 

materi. Dan jika mudah dalam memproses materi, maka akan mudah dalam 

mengerjakan ujian sehingga hasil belajar meningkat. 

Dalam hal ini, gaya belajar kinestetik lebih dominan dimiliki siswa 

kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo karena pokok bahasan 

materi dalam pelajaran IPA lebih banyak ke eksperimen.  

  



62 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari uraian pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan 

tiga hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu: 

1. Gaya belajar sebagian besar siswa/siswi kelas V di Mi Ma’arif Patihan Wetan 

Ponorogo adalah kinestetik. Hal ini terbukti pada hasil penelitian terdapat 11 

responden memiliki gaya belajar visual atau sebesar 26,83%, 10 responden 

memiliki gaya belajar audio atau sebesar 24,39%, 15 responden memiliki 

gaya belajar kinestetik  atau sebesar 36,59%, dan 5 responden memiliki gaya 

belajar campuran atau sebesar 12,19%. 

2. Hasil belajar mata pelajaran IPA sebagian besar siswa/siswi kelas V di MI 

Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo menunjukkan cukup baik. Hal ini terbukti 

pada hasil penelitian yaitu terdapat 7 responden kategori baik atau sebesar 

17,07%, 21 responden kategori cukup atau sebesar 51,22%, sedangkan 13 

responden kategori kurang atau sebesar 31,71%. 

3. Ada korelasi positif yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar 

mata pelajaran IPA kelas V di MI Ma’arif Patihan Wetan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan statistik dengan 

menggunakan korelasi koefisien kontingensi pada taraf signifikansi 5%  nilai 

ro = 0,482 dan rt = 0,304 sehingga ro > rt dan taraf signifikansi 1%, ro = 0,482 
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dan rt = 0,393 sehingga ro > rt, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini Ha diterima. 

 

B. Saran  

1. Kepala sekolah diharapkan dapat mengambil kebijakan dalam menciptakan 

suasana sekolah sesuai dengan karakter siswa/siswi sehingga hasil belajar 

siswa/siswi dapat meningkat. 

2. Bapak/Ibu guru diharapkan dapat meningkatkan gaya blajar siswa mereka 

masing-masing melalui berbagai aktivitas yang cocok dan sesuai dengan 

karakter belajarnya sendiri.  

3. Siswa perlu mengenali gaya belajar yang dimiliki agar dapat memilih cara 

yang tepat dan terbaik untuk dapat menyerap sebuah informasi dari luar 

dirinya sehingga belajar menjadi lebih efektif. 
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