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Gaya belajar merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi prestasi 
belajar, akan tetapi sampai saat ini faktor gaya belajar sering terlupakan dalam proses 
pembelajaran. Tidak hanya oleh guru/dosen yang mengajar tetapi juga oleh individu yang 
belajar. Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan 40 mahasiswa jurusan 
biologi yang menunjukkan bahwa sebagian besar (80%) belum sepenuhnya menyadari akan 
pentingnya memahami gaya belajar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
gaya belajar, tingkat keseriusan mahasiswa dalam melaksanakan gaya belajarnya, ada 
tidaknya perbedaan hasil belajar (IPK) di antara tiga macam gaya belajar mahasiswa Biologi 
yang ada, dan korelasi antara tingkat keseriusan dengan hasil belajar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
korelasional, sampel ditentukan secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan sebanyak dua kali (kuesioner gaya belajar 
kemudian kuesioner tingkat keseriusan melaksanakan gaya belajar), wawancara, dan 
dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif 
menurut Arikunto (2006), uji korelasi, dan untuk menguji ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar (IPK) di antara tiga macam gaya belajar yang ada digunakan uji Kruskal-Wallis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga macam gaya belajar pada 
mahasiswa prodi pendidikan Biologi angkatan 2008 dengan jumlah berturut-turut dari yang 
terbanyak adalah gaya belajar auditori (44 mahasiswa), visual (29 mahasiswa), dan 
kinestetik (17 mahasiswa). Tingkat keseriusan melaksanakan gaya belajarnya sebagian besar 
mahasiswa tergolong dalam kategori serius. Hasil analisis ada tidaknya perbedaan hasil 
belajar pada masing-masing kelompok gaya belajar dengan uji Kruskal-Wallis (nilai 
signifikansi 0,061). Hasil uji korelasi tingkat keseriusan melaksanakan gaya belajar dengan 
hasil belajar diperoleh korelasi yang positif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa terdapat tiga 
macam gaya belajar pada mahasiswa prodi pendidikan Biologi (visual, auditori, dan 
kinestetik) yang semuanya dalam melaksanakan gaya belajarnya tergolong dalam kategori 
serius. Tidak ada perbedaan hasil belajar (IPK) yang signifikan di antara kelompok  



 

mahasiswa  yang memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik serta ada korelasi 
positif antara tingkat keseriusan gaya belajar dengan hasil belajar. 
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