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BAB V 

PEMBAHASAN

 

 

 Berdasarkan hasil dari analisis data penelitian, maka dilakukan pembahasan 

tentang hasil penelitian tersebut dalam bentuk tabel yang menggambarkan pengaruh 

gaya belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak Kalidawir sebagai berikut :  

Tabel 5.1 

Hasil Penelitian 

No. Hipotesis Penelitian Hasil 

Penelitian 

Kriteria 

Penelitian 

Interprest

asi 

Kesimpulan 

1 Ada pengaruh gaya 

belajar terhadap 

hasil belajar 

matematika kelas V 

di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak 

Kalidawir 

Taraf 

signifikan 

0,00 dan t 

hitung 

10,831 

Taraf 

signifikan 

0,05 dan t 

tabel 

1,994 

Hipotesis 

diterima 

Ada pengaruh gaya 

belajar terhadap 

hasil belajar 

matematika kelas V 

di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak 

Kalidawir 

2 Ada pengaruh 

minat belajar 

terhadap hasil 

belajar matematika 

kelas V di 

Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak 

Kalidawir 

Taraf 

signifikan 

0,023 dan 

t hitung 

2,808 

Taraf 

signifikan 

0,05 dan t 

tabel 

1,994 

Hipotesis 

diterima 

Ada pengaruh 

minat belajar 

terhadap hasil 

belajar matematika 

kelas V di 

Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak 

Kalidawir 

3 Ada pengaruh gaya 

belajar dan minat 

belajar terhadap 

hasil belajar 

matematika kelas V 

Taraf 

signifikan 

0,000 dan 

F hitung 

58,666 

Taraf 

signifikan 

0,05 dan 

F tabel 

3,12 

Hipotesis 

diterima 

Ada pengaruh gaya 

belajar dan minat 

belajar terhadap 

hasil belajar 

matematika kelas V 
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di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak 

Kalidawir 

di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak 

Kalidawir 

 

A. Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak Kalidawir Tahun Ajaran 

2018/2019 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan ada pengaruh antara 

gaya belajar dan hasil belajar matematika di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak Kalidawir. Dengan hasil yang ditunjukkan yaitu nilai 

signifikannya 0,00 < 0,05 dan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 10,831 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,994. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

yang signifikan antara gaya belajar terhadap hasil belajar matematika di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak Kalidawir tahun ajaran 

2018/2019.  

Berdasarkan teori DePorter dan Hernacki bahwa gaya belajar 

merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi.1

Adapun gaya belajar yang dimaksud dalam skripsi ini adalah cara 

belajar yang dianggap siswa lebih mudah dalam menyerap materi pelajaran 

matematika. secara umum gaya belajar siswa dibedakan menjadi tiga 

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

Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2013) hal. 112 
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kelompok yaitu geya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar 

kinestetik. 

Menurut Bobbi DePorter & Mike Hernacki, gaya belajar seseorang 

adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, disekolah, 

dan dalam situasi antar pribadi.  

Tidak semua orang mempunyai gaya belajar yang sama sekalipun 

mereka duduk di sekolah yang sama dan kelas yang sama. Mereka 

mempunyai gaya masing-masing dalam menyerap informasi yang 

didapatkan. 

Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah suatu proses belajar 

yang menyenangkan dan sangat disukai oleh peserta didik dalam 

menangkap informasi  dan membantu mereka dalam proses belajar. 

 

B. Pengaruh Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas V 

di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak Kalidawir Tahun Ajaran 

2018/2019  

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh 

minat belajar dan hasil belajar matematika di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak Kalidawir.  Dengan hasil yang ditunjukkan yaitu  nilai 

signifikan 0.023 < 0,05 dan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,808 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 1,994. Dengan hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
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anatara minat belajar dan hasil belajar matematika kelas V di Madrasah 

Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak Kalidawir tahun ajaran 2018/2019. 

 Menurut Ahmadi minat merupakan sikap jiwa orang seorang 

termasuk ketiga fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju 

pada sesuatu dan dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat. 

Adapun minat yang dibahas dalam skripsi ini adalah rasa ketertarikan, 

perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, tanpa 

ada dorongan. Minat sendiri muncul dalam diri seseorang tanpa paksaan 

dari orang lain tetapi minat tersebut juga dapat dibentuk karena pengaruh 

orang lain atau lingkungan sekitarnya. 

Dengan demikian disimpulkan bahwa pengertian minat belajar adalah 

kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan 

sehingga dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan 

tingkah laku. 

 

C. Pengaruh Gaya Belajar dan Minat Belajar terhadap Hasil Belajar 

Matematika Kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak 

Kalidawir Tahun Ajaran 2018/2019 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan ada pengaruh antara 

gaya belajar dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika di 

Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah 01 Betak Kalidawir. Dengan hasil yang 

ditunjukkan yaitu nilai signifikannya 0,000 < 0,05 dan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 58,666 
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> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 3,12. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan antara gaya belajar dan minat belajar 

terhadap hasil belajar matematika kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Al-

Hidayah 01 Betak Kalidawir tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa secara simultan 

(bersama-sama) gaya belajar dan minat belajar akan memengaruhi hasili 

belajar matematika siswa. Hasil belajar merupakan penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh 

guru. Di dalam kegiatan belajar mengajar siswa diharapkan selalu diberi 

kesempatan untuk berkembang agar menjadi manusia yang akhirnya dapat 

bertanggung jawab atas tugasnya nanti. 

Tetapi dalam kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan, siswa 

tidaklah terlalu lancar seperti apa yang diharapkan. Terkadang mereka 

mengalami berbagai hambatan dalam kegiatan belajar, misalnya: sarana dan 

prasarana yang tidak mendukung untuk dilaksanakannya pembelajaran 

yang seusai dengan gaya belajar, atau minat yang kurang terhadap 

matematika. Peningkatan hasil belajar dapat dicapai dengan memerhatikan 

beberapa aspek, baik internal maupun eksternal. Aspek eksternal 

diantaranya adalah bagaimana lingkungan belajar dipersiapkan dan 

fasilitas-fasilitas diberdayakan, sedangkan aspek internal meliputi aspek 

perkembangan anak dan keunikan personal individu. 
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Hasil belajar merupakan hasil yang telah dicapai dalam belajar ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa selama 

mengikuti pelajaran. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran 

sekolah yang tergolong sulit. Bahkan, matematika juga dianggap momok 

oleh sebagian siswa. Gaya belajar yang dimiliki oleh masing – masing siswa 

akan dapat membantu mereka dalam belajar. Dengan adanya gaya belajar 

siswa yang beraneka ragam dan variatif bertujuan agar siswa dapat belajar 

dengan nyaman dan bebas dari kejenuhan dan kebosanan saat belajar 

matematika, yang diharapkan akan menimbulkan minat belajar matematika 

semakin tinggi sehingga hasil belajar dapat diperoleh secara maksimal. 

 


