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EKSPERIMEN  PEMBELAJARAN KIMIA  

DENGAN CTL MENGGUNAKAN  MEDIA ANIMASI  

DAN RIIL TERHADAP HASIL BELAJAR DITINJAU  

DARI GAYA BELAJAR  SISWA SMK 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1). Pengaruh 

penggunaan media pembelajaran berupa animasi dan riil terhadap prestasi belajar 

kimia. (2). Pengaruh gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik terhadap prestasi 

belajar kimia. (3). Interaksi antara Media Pembelajaran animasi dan riil dengan  

gaya belajar siswa terhadap Prestasi Belajar kimia. Penelitian ini menggunakan 

metode eksperimen, dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. 

Populasinya adalah siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, sampel 

diambil dengan sistem cluster random sampling sebanyak 2 kelas. Kelas XTKR4 

menggunakan media animasi dan kelas XTKJ1 menggunakan media riil. Teknik  

pengumpulan data prestasi belajar kognitif menggunakan metode tes, sedangkan 

gaya belajar menggunakan metode angket. Data dianalisis dengan Anava 2x3. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1). Terdapat pengaruh antara media pembelajaran 

animasi dan riil terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai p-value = 0,022 < 0,05, 

prestasi belajar siswa dengan menggunakan media riil lebih baik dari pada media 

animasi (2). Tidak terdapat pengaruh antara type gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetis terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai p-value = 0,586 < 0,05, (3). 

Terdapat interaksi antara media pembelajaran dan type gaya belajar siswa terhadap 

prestasi belajar kimia dengan nilai p-value = 0,047 < 0,05, hal ini memberi arti 

bahwa media pembelajaran dan gaya belajar secara bersama-sama memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa.  

 

Kata kunci: gaya belajar, media animasi, media riil,  prestasi belajar 

 

Abstract 

This study aims to determine: (1). The influence of the use of animated and 

real learning media to learning achievement, (2). The influence of learning styles 

visual, auditory and kinesthetic to learning achievement, (3). Interaction between 

animation and real Learning Media with the learning styles of students' learning 

achievement chemical. This study used an experimental method, implemented in 

the second semester in the academic year 2017/2018. The population is students of 

class X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, samples taken by random sampling 

cluster system. Class XTKR4 with animation and XTKJ1 class with real media. The 

data collection technique cognitif learning achievement using test method, while 

the learning style using questionnaires. Data were analyzed by Anova 2x3. From 

the data analysis can be concluded that: (1). There is influence between animation 

and real learning media on student achievement with p-value = 0.022 <0.05, student 

learning achievement by using real media is better than animation media (2). There 
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is no influence between types of learning styles of visual, auditory and kinesthetic 

on student achievement with p-value = 0.586 <0.05, (3). There is interaction 

between the learning media and types of learning styles of students' learning 

achievement Learning with p-value = 0.047 <0.05. This gives the meaning that 

learning media and learning styles together have a significant influence on student 

learning achievement 

 

Keyword: Academic achievement, animation media, learning style, real media 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Ilmu Kimia merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang proses dan 

gejala-gejala alam. Oleh karena itu, guru dalam menyampaikan materi kimia 

dituntut untuk bisa mengkomunikasikan tentang alam ini dengan baik dan 

menghubungkannya proses atau kejadian alam tersebut dengan suatu konsep 

yang ada dalam materi tersebut.  

Permasalahan yang berkembang sekarang adalah guru kimia SMK belum 

banyak yang paham bagaimana mengaitkan materi kimia dengan kompetensi 

kejuruan pada program keahlian. Misalnya pada program keahlian Teknik 

Mesin, guru kimia dituntut harus bisa mengaitkan materi kimianya dengan 

kompetensi yang ada dalam dunia pemesinan. Dengan kata lain proses 

pembelajaran kimia di SMA dengan SMK sangat berbeda, SMA lebih ke 

pemahaman kimia secara murni  sebagai bagian dari ilmu alam sedangkan di 

SMK lebih ke aplikasi kimia dalam bidang kejuruan. Sayangnya selama ini 

Direktorat PSMK belum pernah mengadakan pelatihan bagi guru kimia SMK 

dengan materi aplikasi kimia dibidang kejuruan. Guru dituntut untuk dapat 

belajar secara mandiri dalam penguasaan materi kimia yang disesuaikan dengan 

bidang kejuruan.  

Penelitian Tauli, dkk (2014) dilakukan dalam rangka mencari solusi 

mengatasi kelesuan dalam pembelajaran kimia di sekolah-sekolah menengah di 

Maroko. Peneliti menemukan bahwa para guru kimia menggunakan pendekatan 

yang terutama didasarkan pada pengetahuan teoritis. Padahal dalam pengajaran 

sains secara umum dan kimia khususnya, misi utamanya adalah membantu siswa 

mengembangkan pemahaman tentang dunia alam dan fenomenanya. Kendala 
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utamanya guru kimia di Maroko mengajar dengan cara tradisional, tidak ada 

pengalaman yang bisa disampaikan ke siswa dan kurangnya peralatan di 

laboratorium. 

Di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, pembelajaran kimia di kelas 

umumnya diberikan dengan menggunakan bahan ajar power point. Khusus pada 

materi elektrolisis dibantu dengan media animasi. Elektrolisis merupakan 

peristiwa yang merubah energy listrik menjadi energi kimia. Dalam kehidupan 

sehari-hari sel elektrolisis banyak di terapkan manusia diantaranya adalah  untuk  

produksi   zat   atau   bahan,   pemurnian   logam,   proses   penyepuhan   

(pelapisan logam),  dan lain-lain. Proses penyepuhan (elektroplating) dilakukan 

untuk melindungi logam terhadap korosi selain   untuk   memperindah   

penampilan.   Disamping itu materi ini sangat menarik sekali  bagi siswa SMK 

yang ingin berwirausaha (home industri) di bidang elektroplating. 

Berdasarkan data nilai rata-rata ulangan harian yang diperoleh siswa kelas 

X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada pokok bahasan elektrolisis pada 

tahun pelajaran 2016/2017 adalah 64. Nilai rata-rata ini masih dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimum yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75. Dari data tersebut 

terlihat bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi kimia 

khususnya materi elektrolisis. Hal ini terbukti dari hasil prestasi belajarnya 

ternyata masih belum seperti yang diharapkan.  

Peneliti menduga bahwa permasalahan siswa sulit dalam memahami 

materi kimia khususnya elektrolisis dikarenakan penggunaan media 

pembelajaran yang kurang tepat.  Dengan penggunaan media yang tepat dan 

dekat dengan keseharian siswa, diharapkan akan dapat membantu siswa untuk 

lebih menyenangi dan lebih mudah memahami materi pembelajaran tersebut. 

Maka dari itu media yang diduga lebih tepat dalam menyampaikan materi 

tersebut yaitu dengan menggunakan media riil/benda asli sebagai pengganti 

kegiatan praktikum yang belum bisa dilaksanakan. 

Hal lain yang perlu diperhatikan agar siswa berhasil dalam belajar kimia 

adalah karakteristik dan kondisi siswa. Karakteristik siswa yang dimaksud di sini 

antara lain kemampuan awal dan gaya belajar. Kemampuan awal siswa sebagai 
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salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar 

kimia.  

Siswa memiliki perbedaan dalam menyerap dan mengelola informasi yang 

disampaikan oleh guru, perbedaan inilah yang disebut gaya belajar. Gaya belajar 

adalah cara seseorang untuk lebih mudah menangkap dan mengelola informasi. 

Seorang guru yang baik tentu tidak akan langsung memvonis siswa yang 

nilainya jelek adalah siswa yang tidak bisa. Guru harus mencari informasi 

kenapa siswa yang bersangkutan mendapat nilai yang jelek. Terkait dengan hal 

tersebut, informasi penting yang perlu diketahui guru antara lain terkait dengan 

gaya belajar dan kemampuan awal siswa.  

Berdasarkan fakta dan permasalahan diatas, peneliti akan mencoba 

membandingkan media pembelajaran animasi dan media riil dengan 

menggunakan model pembelajaran CTL. Selanjutnya akan dilihat pengaruhnya 

terhadap prestasi belajar siswa yang ditinjau dari gaya belajar siswa. 

Pada penelitian ini hipotesis dirumuskan sebagai berikut : (1). Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara media pembelajaran animasi dan riil melalui 

Model Pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar kimia. (2). Terdapat 

pengaruh yang signifikan antara type gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetis melalui Model Pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar kimia. (3). 

Terdapat interaksi antara Media Pembelajaran dan type gaya belajar siswa 

terhadap Prestasi Belajar Kimia melalui Model Pembelajaran CTL. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis : (1). Pengaruh 

penggunaan media pembelajaran berupa animasi dan riil terhadap prestasi 

belajar kimia. (2). Pengaruh gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik 

terhadap prestasi belajar kimia. (3). Interaksi antara media pembelajaran animasi 

dan riil dengan  gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar kimia. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena langsung dilakukan 

pada responden. Sebagai responden adalah siswa kelas X SMK Muhammadiyah 

1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian yang akan dilaksanakan 
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merupakan penelitian eksperimental semu. Pada penelitian ini, media yang 

digunakan pada kelompok eksperimen 1 adalah media animasi, sedangkan 

media yang digunakan pada kelompok eksperimen 2 adalah media riil. Kedua 

pendekatan pembelajaran tersebut merupakan variabel bebas dari penelitian, 

sedangkan variabel bebas lain adalah gaya belajar siswa. Pada akhir penelitian, 

kedua kelompok diukur dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu soal-

soal tes prestasi belajar kimia. Hasil pengukuran tersebut dianalisis dan 

dibandingkan dengan tabel uji statistik yang digunakan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan desain faktorial 2x3. Faktor pertama (A) adalah pembelajaran 

menggunakan media animasi dan media riil. Faktor (B) adalah gaya belajar yang 

dibagi dalam 3 tipe yaitu Visual, Auditorial dan Kinestetis. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2017/2018 di SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo.  

Populasi  penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMK 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang terdiri dari kelas XTEI. XTKR1, XTKR2, XTKR3, 

XTKR4, XTBSM1, XTBSM2, XTBSM3, XTP1 dan XTP2, XTKJ1, XTKJ2, XRPL1, dan XRPL2. 

Pada penelitian ini sampel yang dipilih secara acak yaitu cluster random 

sampling dari siswa kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Sampel dibagi 

menjadi dua golongan: (1). Kelas XTKR4 sebagai kelompok eksperimen 1 yang 

diberikan perlakuan dengan menggunakan media pembelajaran animasi. (2). 

Kelas  XTKJ1 sebagai kelompok eksperimen 2 yang diberikan perlakuan dengan 

menggunakan media pembelajaran riil. Sebelum penelitian dilakukan, antara 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2  diuji dengan uji-t (uji 

keseimbangan). Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan dari 

kelas sampel 1 dengan kelas sampel 2 seimbang. Data yang digunakan adalah 

nilai rapot semester gasal kelas X mata pelajaran kimia.  

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah 

metode angket, tes dan dokumentasi. Instrumen penelitian meliputi instrumen 

pelaksanaan pembelajaran dan instrumen pengambilan data. Untuk instrumen 

pelaksanaan pembelajaran meliputi: 1) RPP; 2) Media animasi 3) Media riil. 
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Adapun instrumen untuk pengambilan data meliputi: 1) Tes prestasi belajar 

kimia; 2) Angket gaya belajar siswa. Kedua tes tersebut menggunakan soal-soal 

pilihan ganda. Uji coba instrumen dilakukan di kelas XTKR2. Tes prestasi belajar 

dan angket gaya belajar dilakukan uji validitas dan reliabilitas soal. Analisis data 

pada penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu analisis diskriptif dan analisis 

inferensi.  

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis varian ( anava) dua variabel 

bebas. Sebagai uji prasarat analisis varians dilakukan uji normalitas dan uji 

homogenitas terhadap data penelitian. Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi 

dua jalan adalah menggunakan uji mean dan interaction Plot. Tujuan dari Uji 

Mean adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Sedangkan tujuan dari interaction plot adalah untuk mengetahui besarnya 

interaksi terhadap prestasi belajar. Ketentuan pengambilan kesimpulan, ada 

interaksi jika terjadi perpotongan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menguji kedua sampel 

apakah seimbang atau tidak. Dari hasil perhitungan diperoleh thitung = 0,249 

dengan ttabel (0.025:88) = 2,280. Karena thitung < ttabel maka dapat disimpulkan 

bahwa kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 adalah homogen. Artinya 

kedua sampel tersebut mempunyai kemampuan kimia yang sama atau seimbang 

sehingga dapat digunakan untuk sampel dalam penelitian.  

Uji coba Instrumen penelitian ini meliputi tes prestasi belajar kimia dan 

angket gaya belajar siswa, yang akan dilakukan uji coba instrumen pada kelas 

XTKR2. Uji coba dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen tersebut 

valid dan reliabel. Untuk instrumen tes prestasi belajar, Dari hasil uji validitas 

soal terlihat bahwa instrumen tes prestasi belajar dengan 30 butir soal yang valid 

adalah 28 sedangkan yang tidak valid hanya 2 yaitu nomor soal 17 dan 27. Dari 

uji validtas diketahui untuk butir soal  nomor 17 dan 27 diperoleh thitung sebesar 

1,05 dan -0,10 yang berarti < ttabel (1,687), maka butir soal tersebut dinyatakan 

tidak valid dan gugur.  
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Dari hasil uji reliabilitas menggunakan rumus KR-20 (Kuder Richardson) 

diperoleh hasil perhitungan r11 sebesar 0,504. Berdasarkan tabel tingkatan 

reliabilitas instrumen, hasil uji reliabilitas instrumen tes prestasi belajar tersebut 

dinyatakan reliabel dan besar reliabilitasnya masuk tingkatan cukup. Dari hasil 

uji validitas dan reliabilitas instrumen tes prestasi belajar diatas, maka dapat 

dikatakan bahwa instrumen tes prestasi belajar tersebut dapat digunakan untuk 

pengambilan data prestasi kimia siswa sejumlah 28 butir soal. 

Setelah dilakukan uji instrumen angket gaya belajar berdasarkan data hasil 

uji validitas angket gaya belajar ditunjukkan bahwa instrumen angket gaya 

belajar yang tidak valid ada 6 butir soal yaitu untuk Visual nomor urut soal 7 dan 

12, Auditorial 2 dan 4,  kinestetik 6 dan 13 sehingga dinyatakan gugur, 

sedangkan yang valid 39 butir soal yang kemudian digunakan untuk mengambil 

data dalam penelitian. 

Dari data pada tabel 4.4. diketahui reliabilitas angket gaya belajar visual 

0,726, auditorial 0,762 dan kinestetis 0,785 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

hasil uji reliabilitas untuk angket gaya belajar visual, auditorial dan kinestetis 

adalah reliabel semua karena angka reliabilitasnya > 0,60. Dari hasil uji validitas 

dan reliabilitas instrumen angket gaya belajar diatas, maka dapat dikatakan 

bahwa instrumen angket gaya belajar tersebut dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian  dengan jumlah 39 butir soal. 

Uji prasyarat yang dipakai sebelum uji hipotesis dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas dan  uji homogenitas. Dalam pelaksanaan uji prasyarat 

ini menggunakan program SPSS. Jika syarat  normal dan homogen terpenuhi 

maka analisis dapat dilanjutkan. Hasil uji normalitas menggunakan uji 

Kolmogorov smirnov diperoleh hasil seperti pada tabel 4.9. dengan harga p = 

0,112. Karena harga p > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi 

normal. Hasil uji homogenitas pada tabel 4.10. terlihat bahwa p-value = 0.448 

artinya p > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa kedua kelompok eksperimen 

tersebut homogen. Dengan terpenuhinya prasyarat analisis maka uji selanjutnya 

yaitu Uji Analisis Variansi dapat dilakukan.   
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Pada penelitian ini hipotesis pertama dinyatakan bahwa  HoA= tidak ada 

pengaruh penggunaan media animasi dan riil melalui Model Pembelajaran 

Contextual Teaching And Learning terhadap prestasi belajar. Berdasarkan hasil  

uji analisis varian dengan Tests of Between-Subjects Effects diperoleh  p = 0,022. 

Nilai p < taraf signifikansi 5% ( a = 0,05) berarti hipotesis HoA ditolak, artinya 

ada pengaruh signifikan penggunaan media animasi   dan riil melalui Model 

Pembelajaran CTL terhadap prestasi belajar atau ada perbedaan antara media 

pembelajaran animasi dan riil terhadap prestasi belajar kimia pada materi 

elektrolisis.  

Berdasarkan hasil uji lanjut anava menggunakan uji mean diperoleh data 

bahwa rata-rata prestasi belajar siswa menggunakan media animasi 68,342 dan 

media riil 73,201. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa pembelajaran kimia 

dengan CTL melalui media riil memiliki rerata prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan melalui media animasi.  

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan media pembelajaran 

animasi dan riil memiliki efek yang berbeda terhadap pencapaian prestasi belajar  

kimia, yaitu siswa dengan media pembelajaran riil memperoleh prestasi yang 

lebih baik dibandingkan dengan melalui media animasi. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa media riil lebih berpengaruh dibandingkan dengan media 

animasi. 

Penggunaan model pembelajaran CTL dimaksudkan agar setiap langkah 

pembelajaran memiliki alur dan mekanisme yang jelas, model CTL menekankan 

pada perpaduan pengalaman yang sudah diperoleh siswa dengan materi 

pembelajaran yang baru diperoleh sehingga akan terjadi asimilasi pada 

pengetahuan siswa tersebut. Model pembelajaran CTL dikolaborasikan dengan 

media pembelajaran animasi dan riil dengan tujuan agar siswa lebih mudah 

menghubungkan pengalaman yang sudah ada dengan konsep baru yang 

didapatkan.  

Media animasi sebenarnya cukup memberi kemudahan bagi siswa karena 

materi pembelajaran sudah tersedia dalam bentuk animasi dan siswa tinggal 

mengamatinya. Disamping itu media animasi mempunyai tampilan yang 
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menarik dilengkapi dengan warna yang seolah-olah menyerupai aslinya. Media 

riil merupakan sekumpulan peralatan yang digunakan untuk melakukan 

percobaan. Dengan melakukan percobaan sendiri diharapkan siswa memperoleh 

konsep yang kuat terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Siswa dengan 

bebas melakukan kreasi dan pengamatan terhadap percobaan sehingga konsep 

yang didapatkan siswa langsung diperoleh dari interaksinya dengan lingkungan. 

Tentu hal ini lebih baik jika dibandingkan siswa yang hanya menerima materi 

pelajaran lewat media animasi.  

Sebagaimana pernyataan yang mengungkapkan bahwa alat peraga dapat 

membantu siswa untuk berpikir logis dan sistematis yang pada akhirnya 

mempunyai pola pikir yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Alat 

peraga membantu guru dalam memberikan penjelasan suatu konsep, 

merumuskan dan membentuk konsep, melatih siswa dalam ketrampilan, melatih 

siswa dalam pemecahan masalah, dan mendorong siswa dalam berpikir kritis. 

Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan 

bahwa media riil pengaruhnya lebih signifikan dibandingkan dengan media 

animasi terhadap prestasi belajar kimia siswa. 

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai p-value = 0,586 > α yang 

artinya HoB  diterima, hal ini dapat dikatakan bahwa tidak ada  pengaruh  tipe 

gaya belajar visual, auditorial dan kinestetis melalui model pembelajaran CTL 

terhadap prestasi prestasi belajar. Ini berarti tipe gaya belajar visual, auditorial 

dan kinestetik tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap perbedaan 

prestasi belajar siswa. Jika ditinjau dari landasan teori, gaya belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa apalagi didukung dengan media pembelajaran 

yang digunakan cukup relevan dengan ketiga kategori gaya belajar tersebut. 

Pada kelompok eksperimen 1 (media animasi), jumlah siswa kategori gaya 

belajar visual lebih banyak dibandingkan dengan yang auditori dan kinestetik 

dan rerata prestasi belajarnya paling tinggi yang kategori visual. Pada kelompok 

eksperimen 2 yang menggunakan media riil kemampuan kinestetik siswa 

tergolong tinggi, hal ini terlihat dari rerata prestasi yang dihasilkan paling tinggi 
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yaitu 77,83. Sehingga lebih mudah menerima dan mengelola informasi yang 

didapatkan dan hal ini berdampak positif terhadap hasil belajar.  

Tidak memiliki pengaruh tidak selamanya bermakna negatif, kalau dilihat 

dari rerata prestasi belajar dari kedua kelompok tidak jauh berbeda dan sama-

sama baik. Rerata prestasi belajar dengan kategori gaya belajar visual sebesar 

71,53, auditorial 68,81 dan kinestetis 72,18. Jadi tidak  memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar dikarenakan selisih rerata kategori gaya belajar visual, 

auditorial dan kinestetik tidak signifikan.  

Jika diperhatikan hasil belajar dari ketiga kategori sama-sama baik 

sehingga pengkategorian sepertinya tidak berarti. Hal ini diduga karena hasil 

pengelompokan siswa kedalam kategori gaya belajar berdasarkan skor angket 

belum valid, kemungkinan disebabkan siswa kurang serius dalam menjawab 

pertanyaan. Disamping itu gaya belajar siswa cenderung merupakan kelebihan 

yang ada pada diri siswa tersebut dan sering diasah atau dilatih dengan baik. 

Kebiasaan siswa yang selama ini memperoleh pembelajaran hanya dengan 

metode ceramah mengakibatkan gaya belajar yang ada pada diri siswa tidak 

muncul.  

Faktor berikutnya yang menjadikan gaya belajar siswa tidak menunjukkan 

perbedaan menurut Saifudin Husni (2004:44) menyatakan bahwa ”... perpaduan 

aspek verbal dan visual dalam suatu proses belajar mengajar memungkinkan 

seseorang untuk menunjukkan kemampuan mengingat yang relatif tinggi”. 

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan visual perlu adanya 

kemampuan dukungan verbal. Dengan dukungan kemampuan verbal diharapkan 

gaya belajar siswa akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa, dengan tidak 

didukungnya oleh kemampuan verbal gaya belajar tidak selalu memberikan 

pengaruh pada prestasi belajar siswa.   

Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai p-value = 0,047 < α yang 

artinya HoAB  ditolak,  hal ini dapat dikatakan bahwa ada interaksi antara media 

pembelajaran dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar kimia melalui 

model pembelajaran CTL. Artinya interaksi antara media pembelajaran dan gaya 

belajar siswa memberi pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar kimia. 
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Dari interaksi tersebut terlihat adanya perpotongan garis, hal ini menunjukkan 

adanya interaksi antara media pembelajaran dengan gaya belajar terhadap 

prestasi belajar. Rerata prestasi belajar tertinggi ditunjukkan oleh siswa 

kelompok kelas animasi dengan gaya belajar visual, yang terendah pada siswa 

dengan gaya belajar kinestetis. Ini sesuai dengan landasan teori bahwa siswa 

dengan tipe gaya belajar visual, mata/penglihatan memegang peranan yang 

paling penting dalam belajar maka sudah seharusnya siswa yang mempunyai 

gaya belajar visual memiliki kemampuan yang lebih dalam menguasai konsep 

materi pelajaran dibandingkan dengan gaya belajar lainnya.  

Rerata prestasi belajar tertinggi ditunjukkan pada kelompok kelas riil 

dengan gaya belajar kinestetis, yang terendah pada siswa dengan gaya belajar 

visual. Pembelajaran menggunakan media riil digunakan oleh siswa untuk 

merancang percobaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran, sehingga 

dituntut kemampuan siswa untuk merangkai dan mengamati proses-proses 

dalam percobaan supaya mendapatkan informasi tentang konsep-konep materi 

pembelajaran yang dilakukan. Maka dari itu gaya belajar dengan tipe kinestetis 

akan lebih mudah menerima informasi tentang materi pembelajaran 

dibandingkan dengan tipe gaya belajar lainnya. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : (1). Terdapat pengaruh antara media pembelajaran 

animasi dan riil terhadap prestasi belajar siswa dengan perolehan nilai p-value = 

0,022 < 0,05. Prestasi belajar siswa dengan menggunakan media riil lebih baik 

dari pada media animasi hal ini disebabkan siswa dapat melihat proses 

elektrolisis dengan mengamati dan mempraktekkannya secara langsung 

sehingga lebih memberikan kesan mendalam terhadap pemahaman informasi 

yang diterimanya. (2). Tidak terdapat pengaruh antara type gaya belajar visual, 

auditorial dan kinestetis terhadap prestasi belajar siswa dengan perolehan nilai 

p-value = 0,586 > 0,05. Hal ini diduga karena hasil pengelompokan siswa 

kedalam kategori gaya belajar berdasarkan skor angket belum valid, 
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kemungkinan disebabkan siswa kurang serius dalam menjawab pertanyaan. 

Kebiasaan siswa yang selama ini memperoleh pembelajaran hanya dengan 

metode ceramah mengakibatkan gaya belajar yang ada pada diri siswa tidak 

muncul. Disamping itu gaya belajar siswa cenderung merupakan kelebihan yang 

ada pada diri siswa tersebut dan sering diasah atau dilatih dengan baik. Hal ini 

terbukti dengan hasil rerata prestasi belajar dengan 3 kategori gaya belajar 

hampir ssama. Jadi tidak  memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar 

dikarenakan selisih rerata kategori gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik 

tidak signifikan. (3). Terdapat interaksi antara media pembelajaran dan type gaya 

belajar siswa terhadap prestasi belajar kimia dengan perolehan nilai p-value = 

0,047 < 0,05. Hal ini memberi arti bahwa media pembelajaran dan gaya belajar 

secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa, terbukti pada kelas animasi siswa dengan tipe gaya belajar visual 

menunjukkan  prestasi belajarnya  tinggi dibanding gaya belajar lainnya, 

disamping itu pada kelas riil siswa dengan tipe gaya belajar kinestetis 

menunjukkan prestasi belajarnya lebih  tinggi dibanding gaya belajar lainnya. 

Pada dasarnya model pembelajaran CTL menekankan pada kemampuan 

siswa untuk menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan konsep yang 

didapatkan di kelas. Apalagi konsep yang didapatkan tersebut dibantu dengan 

media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa maka akan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil Penelitian ini memberikan gambaran 

yang jelas tentang pengaruh media pembelajaran dengan prestasi belajar siswa 

khususnya kimia, maka dalam proses pembelajaran materi elektrolisis sebaiknya 

menggunakan media riil. Dengan media riil prestasi belajar siswa menunjukkan 

hasil yang lebih baik dibanding dengan media animasi. 
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