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ABSTRAK 
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TERCETAK) DAN GAYA BELAJAR SISWA TERHADAP  

HASIL BELAJAR PADA MATERI TEORI RELATIVITAS 

 

 

 

Oleh 

 

 

ANNISA MARINA PUTRI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar dari 

sumber belajar antara digital interaktif dan  buku tercetak, pengaruh gaya belajar 

siswa terhadap hasil belajar, dan interaksi antara format buku dengan gaya belajar 

dilihat dari hasil belajar siswa pada materi Teori Relativitas. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XII IPA SMA Negeri 2 Kotabumi, dengan 

sampel kelas XII IPA 4 dan XII IPA 6. Desain penelitian yang digunakan adalah 

eksperimen semu atau quasi experimental design dengan bentuk two way anova. 

Hasil penelitian ini pada uji hipotesis 1 terdapat perbedaan hasil belajar yang 

disebabkan oleh perbedaan format buku (digital interaktif dengan statis) 

dibuktikan dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,001, yakni kurang dari 

0,05, kemudian pada uji hipotesis 2 terdapat perbedaan hasil belajar yang 

disebabkan gaya belajar siswa dibuktikan dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) 

sebesar 0,000, yakni kurang dari 0,05, selanjutnya, pada uji hipotesis 3 terdapat 

interaksi antara gaya belajar dan format buku dengan hasil belajar dibuktikan 

dengan nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,041. 

 
Kata kunci: Format buku, gaya belajar, hasil belajar, teori relativitas. 
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MOTTO 

 

“Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan Dia penolong terbaik” 

(Qs. Al-Imran: 150) 

 

“Indeed, with Hardship will be ease” 

(Qs. Al-Insyirah: 6) 

 

“Masalah akan sederhana ketika kita menyertakan Allah dalam 

menghadapinya” 

(Anonim) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pembelajaran di abad ke-21 menuntut berbagai keterampilan yang harus 

dikuasai oleh siswa, sehingga diharapkan pendidikan saat ini dapat 

mempersiapkan siswa untuk menguasai berbagai keterampilan. 

Keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 masih relevan dengan 

empat pilar kehidupan yang mencakup learning to know, learning to do, 

learning to be dan learning to live together, sehingga dapat membantu siswa 

mengembangkan partisipasi, menyesuaikan personalisasi belajar, 

mendorong kerjasama dan komunikasi, meningkatkan keterlibatan dan 

motivasi, membudayakan kreativitas dan inovasi dalam belajar, dan 

mengembangkan pembelajaran student-centered (Scott, 2015). 

 

Pada dasarnya setiap individu memiliki karakter dan cara belajar yang 

berbeda dalam memahami suatu materi, contohnya jika seorang siswa lebih 

mudah memahami materi lewat gamba atau visual, tetapi guru menjelaskan 

menggunakan verbal atau persamaan matematis, maka siswa akan 

mengalami kesulitan untuk memahami materi yang dijelaskan. Salah satu 

cara untuk membantu siswa dalam menyelesaikan kesulitan memahami 

konsep-konsep fisika yang bersifat abstrak adalah menggunakan BSE 

berbasis multiple representations yang membantu dalam mengarahkan 

imajinasi siswa (Supriyadi, 2013). 

 

Depdiknas merespon kondisi tersebut dengan meluncurkan program Situs 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau E-Book. Tujuan diluncurkannya BSE 

adalah dapat menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa, dapat 
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merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi 

informasi dan komunikasi, memberi peluang kebebasan untuk 

menggandakan, mencetak, memfotocopy, mengalihmediakan, dan/atau 

memperdagangkan BSE tanpa prosedur perijinan, dan bebas biaya royalti, 

dan memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan 

memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan Menteri. Dengan diluncurkannya program 

Situs Buku Sekolah Elektronik (BSE) atau E-Book tersebut diharapkan 

setiap sekolah mampu memenuhi kebutuhan buku pelajaran untuk 

memperlancar kegiatan belajar mengajar. Karena BSE ini berupa e-book, 

maka untuk mendapatkan file nya diperlukan komputer yang terhubung 

internet. Setelah mendapat file nya, masyarakat diberi kebebasan untuk 

meng-copy, mencetak, menggandakan, mengalih mediakan bahkan sampai 

dengan memperdagangkannya (Azwar, 2014). 

 

Namun, fakta yang ada adalah sumber belajar yang sering digunakan berupa 

buku cetak dan buku paket dari penerbit swasta, meskipun diakui juga 

bahwa buku cetak hanya bisa dijangkau oleh sebagian kecil siswa saja, 

karena harganya lebih mahal. Sedangkan buku paket yang hampir dimiliki 

oleh semua siswa memiliki keterbatasan dalam penyampaian materi yang 

singkat (Azwar, 2014). 

 

Terdapat perbedaan antara buku digital dan cetak, antara lain, jika buku 

digital harga yang murah, buku lama mudah didapatkan, hemat tempat, 

tahan lama, mudah didistribusikan dan adanya sistem DRM (Digital Rights 

Management), sedangkan untuk buku cetak adalah terutama karena 

membacanya tidak cepat membuat mata lelah. Kalau mengenai harga buku 

cetak yang mahal memang ini tidak dapat dihindari, kecuali apabila semua 

pihak terkait dapat menemukan solusi yang praktis yang dapat mengurangi 

biaya produksi dan distribusi. Bahkan harga akan dapat lebih murah kalau 

saja pemerintah membebaskan pajak dari buku. Dengan persentase 

pemabaca dan buku yang dipakai lebih banyak pada anak sekolah, pelajar 
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dan mahasiswa, tentu upaya untuk memasyarakatkan buku lebih masuk akal 

bila harganya pun terjangkau (Prayoga, 2016). 

 

SMAN 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu 

sekolah yang sudah menggunakan Buku Sekolah Elektronik (BSE), namun 

demikian jenis yang digunakan sebagai sumber belajar hanya dalam bentuk 

hard copy nya saja dan itupun hanya tersedia di perpustakaan, selain itu 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) juga masih jarang digunakan sebagai 

sumber belajar dalam proses pembelajaran. Biasanya Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) tersebut hanya sebagai buku teks tambahan, yang hanya 

sewaktu-waktu saja digunakan. Jumlah dan pilihan Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) yang tersedia pun masih terbatas. Berdasarkan informasi 

dari salah satu guru mata pelajaran program ilmu sosial, para guru lebih 

memilih buku lainnya sebagai sumber belajar daripada BSE, dengan 

berbagai alasan diantaranya ketidaktahuan para guru tentang program Buku 

Sekolah Elektronik (BSE) karena kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah 

serta keterbatasan kemampuan mereka dalam mengakses Buku Sekolah 

Elektronik (BSE) melalui internet (Profil SMA N 2 Kotabumi). 

 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tidak hanya disebabkan 

oleh satu macam faktor saja, tetapi dapat disebabkan oleh berbagai macam 

faktor yang dapat menunjang keberhasilan. Begitu juga dengan sumber 

belajar, sumber belajar bukan hanya guru. Orang lain yang bukan guru juga 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar, seperti teman sekelas, teman sebaya 

(Peer Teaching) dari kelas yang lebih tinggi atau keluarga di rumah, bahkan 

gaya belajar juga mempengaruhi hasil belajar (Jamal, 2013). 

 

Siswa sebagai komponen dalam belajar dituntut untuk giat agar mencapai 

hasil belajar yang baik. Keberhasilan belajar ditandai adanya perubahan-

perubahan pada diri siswa menjadi lebih baik. Perubahan itu antara lain 

perubahan pola pikir, perasaan, pemahaman, dan tingkah laku secara umum. 

Keberhasilan belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 
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intelegensi, minat, bakat, keadaan sosial ekonomi, perhatian orang tua, 

metode mengajar, media, kurikulum, kesiapan, dan teman bergaul (Kamal, 

2013). 

 

Berbagai penelitian tentang metode mengajar yang sesuai dalam proses 

belajar mengajar ternyata sampai sekarang masih diragukan 

keberhasilannya, karena setiap metode mengajar bergantung pada cara atau 

gaya siswa belajar, pribadinya serta kemampuannya (Ghufron & Risnawita. 

2010). Terkadang siswa suka guru mereka mengajar dengan menuliskannya 

segalanya dipapan tulis, dengan begitu mereka dapat membaca dan 

mencoba untuk memahaminya. Ada juga siswa yang lebih suka guru mereka 

mengajar dengan menyampaikan materi secara lisan, sedangkan siswa 

hanya mendengarkan sambil menggambarkan isi ceramah tersebut dalam 

bentuk yang mereka pahami sendiri. Perbedaan-perbedaan siswa dalam 

mengelola informasi diatas dipengaruhi oleh adanya perbedaan gaya belajar. 

Dalam suatu proses belajar mengajar seorang guru hanya menyajikan materi 

secara langsung dan hanya berfokus pada satu metode pembelajaran saja 

tanpa mengidentifikasi dan memahami kondisi belajar siswa, sehingga 

pembelajaran tidak berjalan dengan efektif, akibatnya hasil belajar tidak 

sesuai dengan yang diharapkan, padahal guru sebagai tenaga pengajar 

sangat mempengaruhi hasil belajar siswa (Kamal, 2013). 

 

Guru sebagai tenaga pengajar membimbing siswa secara langsung di kelas 

dan pihak sekolah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan proses 

pembelajaran. Guru sangat berperan penting dalam menentukan 

keberhasilan proses belajar mengajar, melihat begitu besarnya peranan guru 

sebagai pendidik maka guru diharapkan dalam menjalankan tugasnya 

sehari-hari, perlu mengidentifikasi untuk mengetahui gaya belajar siswa 

(Kamal, 2013). 
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Dengan mengetahui gaya belajar siswa masing-masing maka guru dapat 

menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter atau kondisi 

belajar siswa. Mengenal karakteristik belajar setiap siswa di kelasnya 

merupakan salah satu bagian dari ranah kompetensi pedagogik yang harus 

dimiliki oleh guru. Oleh karena itu sebelum guru mengajar di kelas 

seharusnya sudah mengenal lebih dahulu karakteristik belajar dari masing-

masing siswanya, khususnya gaya belajar mereka. Sehingga dengan 

demikian guru tersebut akan lebih efektif dalam memilih strategi ataupun 

metode pembelajaran (Mansur. 2014: 3). Sebagaimana telah dipaparkan di 

atas bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri dan tidak pernah 

ada dua (2) orang yang memiliki pengalaman hidup yang sama persis, 

hampir dipastikan bahwa gaya belajar masing-masing orang berbeda satu 

dengan yang lain. 

 

Berpijak dari perbedaan dan faktor penyebabnya, maka kiranya dapat 

menepis asumsi bahwa dengan mengajarkan bahan yang sama, metode yang 

sama, serta cara penilaian yang sama kepada semua siswa dianggap akan 

menghasilkan hasil yang sama pula adalah hal yang kurang tepat, sebab 

meski semua diperlakukan sama namun mesti di ingat bahwa yang 

melakukan belajar adalah individu-individu itu sendiri, sedang kepribadian, 

abiltas, emosional, dan minat siswa tetap berbeda (Ghufron dan Risnawita. 

2010). Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik mengambil 

judul “Pengaruh Format Buku (Digital Interaktif Dan Tercetak) dan Gaya 

Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Padamateri Teori Relativitas”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Apakah ada perbedaan hasil belajar yang disebabkan oleh perbedaan 

format buku (digital interaktif dengan buku tercetak)? 
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b) Apakah ada perbedaan hasil belajar yang disebabkan oleh gaya belajar 

siswa? 

c) Apakah ada interaksi antara format buku dan gaya belajar yang dilihat 

dari hasil belajar siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar dari sumber belajar 

yang sesuai antara digital interaktif dan  buku tercetak. 

b) Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar dilihat dari gaya 

belajar siswa. 

c) Untuk mengetahui interaksi antara format buku dan gaya belajar dilihat 

dari hasil belajar siswa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian eksperimen ini yaitu dapat 

diketahui hasil belajar siswa terhadap gaya belajar, dapat diketahui 

perbedaan hasil belajar dari sumber belajar yang sesuai format buku digital 

interaktif dan  buku tercetak, serta dapat diketahui interaksi antara antara 

format buku terhadap hasil belajar. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

a) BSE yang digunakan pada penelitian ini yaitu BSE hasil pengembangan 

penelitian Mahkota (2018) yang berjudul Pengembangan Buku Sekolah 

Elektronik Interaktif Berbasis LCDS pada Materi Teori Relativitas 

Khusus Sebagai Bahan Ajar Mandiri untuk Menumbuhkan Kemampuan 

Berpikir Kritis pada Siswa. 
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b) Buku cetak adalah buku teks yang dicetak dalam lembaran kertas yang 

diterbitkan oleh penerbit secara formal, juga disertai dengan ISBN yang 

menandakan buku terebut telah secara legal atau sah terdaftar sebagai 

buku terbitan. 

c) Bahan ajar yang diterapkan pada penelitian ini adalah bahan ajar berupa 

e-book berbasis LCDS dengan pendekatan saintifik hasil pengembangan 

mahkota materi teori relativitas. 

d) Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA N 2 Kotabumi 

Semester ganjil 2019/2020. 

e) Variabel pada penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan terikat, pada 

variabel bebas yaitu gaya belajar dan variabel terikatnya adalah hasil 

belajar siswa yang terfokus kepada hasil belajar kognitif siswa. 

f) Secara umum gaya belajar dalam penelitian ini dibedakan ke dalam tiga 

kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan 

gaya belajar kinestetik. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

 

1. Pengertian 

Menurut Indhaka dkk (2016: 1) Buku Sekolah Elektronik (BSE) 

merupakan salah satu buku ajar yang kini banyak digunakan di berbagai 

sekolah Indonesia. Media BSE menurut Sutrisno (2013: 117) adalah 

sumber belajar berupa file yang dapat diunduh melalui internet/buku 

cetak yang berlebelkan BSE. Menurut Yusmiari (2017: 1) BSE adalah 

versi digital dari buku yang umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang 

berisi teks atau gambar. BSE sendiri mejadikan teks dan gambar tersebut 

dalam informasi digital baik dalam format teks polos, *pdf, *jpeg, *lit, 

dan *html sehingga tampilan BSE bersifat statis. Berdasarkan penjelasan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa Buku Sekolah Elektronik (BSE) adalah 

salah satu buku ajar elektronik atau digital dalam bentuk format *pdf, 

*lit, *html, dan lain-lain. 

 

Menurut Astuti (2011: 32) terdapat sepuluh kriteria buku teks yang 

berkualitas. Kesepuluh kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Buku teks haruslah menarik minat siswa yang mempergunakannya. 

b. Buku teks harus mampu memberi motivasi kepada para siswa yang 

memakainya. 

c. Buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang 

memanfaatkannya. 

d. Buku teks seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek linguistic 

sehingga dengan kemampuan para siswa yang memakainya. 
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e. Isi buku teks harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran 

lainnya. 

f. Buku teks harus dapat menstimulus, merangsang aktivitas-aktivitas 

pribadi bagi siswa yang mempergunakannya. 

g. Buku teks harus dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep 

yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membingungkan para 

siswa yang membacanya. 

h. Buku teks harus mempunyai sudut pandang yang jelas dan tegas. 

i. Buku teks harus memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai 

anak dan orang dewasa. 

j. Buku teks harus menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa 

pembacanya. 

 

Keuntungan dari menggunakan BSE menurut Ardiyanta dkk (2012: 164) 

banyak sekali, diantaranya adalah: 

1. Praktis karena dapat dibuka dimana-mana. 

2. Pengguna dapat menandai hal-hal yang diangganya penting. 

3. Mudah dicari jika diperlukan, karena dapat diletakkan di layar 

destop. 

4. Menghemat biaya karena untuk mendapatkan BSE tidak harus 

dengan cara membeli. 

 

Menurut Wibisono & Menarianti (2016: 84) buku elektronik memiliki 

kelebihan karena bentuknya berupa file yang tidak membutuhkan tempat 

penyimpanan yang luas. Buku elektronik memiliki format sesuai 

kebutuhan, antara lain teks, polos, PDF, JPEG, LIT dan HTML. 

Kemendikbud telah membeli hak cipta buku baan ajar dan buku-buku 

tersebut dan disajikan dalam bentuk elektronik. 

  

Berdasarkan keuntungan dan kelebihan BSE yang dijelaskan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa kelebihan ataupun keuntungan dari buku BSE 

yaitu BSE mudah didapatkan, praktis dibawa kemana-mana, mudah 
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dicari jika diperlukan, dan format yang digunakan dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

 

2. Karateristik BSE 

Menurut Riyanto dkk (2012), karateristik BSE adalah buku digital hanya 

dapat kita baca dengan alat khusus, seperti komputer, tablet, dan 

smartphone. Hal ini tentu saja membatasi jumlah pembacanya. Alat yang 

mahal tentu tidak dapat dijangkau bagi sebagian masyarakat. 

 

Menurut Harry (2015), BSE memerlukan cara khusus untuk 

memproduksi dan mendistribusikannya. Tidak semua penerbit memiliki 

kemauan dan kemampuan untuk memproduksi buku digital. Hal ini lebih 

disebabkan karena beragamnya format buku digital dan pembacanya. 

Bahkan memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

khusus untuk dapat memperoleh buku digital dengan kualitas bagus dan 

setaraf buku cetaknya. 

 

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas, maka kesimpulannya adalah 

karateristik BSE merupakan buku digital sangat mudah dibagi-bagikan. 

Bahkan dengan kualitas terbaik dapat dicetak kembali oleh orang tidak 

bertanggung jawab untuk diperjual-belikan secara ilegal.  

 

Buku Sekolah Elektronik (BSE) merupakan inisiatif dari Kementerian 

Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan buku 

ajar elektronik (e‐ book) untuk tingkat pendidikan dari SD, SMP, SMA, 

dan SMK. Semakin berkembangnya teknologi internet para penerbit saat 

ini mulai mencoba untuk memanfaatkannya sebagai media penjualan 

dan pendistribusian buku. Visi dan misi pemerintah melalui program 

buku sekolah elektronik Kemendiknas adalah menyediakan BSE yang 

bermutu, murah, terjangkau, dan memenuhi standar nasional. (Irawan, 

dkk, 2011) menyatakan bahwa BSE ditujukan untuk siswa, guru, dan 

seluruh masyarakat Indonesia dengan maksud: 
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a) Menyediakan sumber belajar alternatif bagi siswa. 

b) Merangsang siswa untuk berpikir kreatif dengan bantuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

c) Memberi kebebasan untuk menggandakan, mencetak, mem-

fotocopy, mengalih mediakan, dan memperdagangkan BSE tanpa 

prosedur perijinan. 

d) Memberi peluang bisnis bagi siapa saja untuk menggandakan dan 

memperdagangkan dengan proyeksi keuntungan 15% sesuai dengan 

ketentuan yang diberlakukan Menteri. 

 

3. Karateristik Buku Cetak 

Prastowo (2012: 170) menyebutkan bahwa terdapat 3 karakteristik buku 

cetak secara umum, karakteristik tersebut antara lain: 

a) Diterbitkan dan Memiliki ISBN 

Buku teks pelajaran yang baik harus secara formal diterbitkan oleh 

penerbit. Buku yang diterbitkan secara formal, juga disertai dengan 

ISBN yang menandakan bahwa buku tersebut telah secara legal atau 

sah terdaftar sebagai buku terbitan. Buku yang secara formal 

diterbitkan juga memiliki kualitas yang baik karena sebelumnya 

telah melalui pemeriksaan kelayakan terbit dan dapat digunakan. 

 

 

b) Memiliki Misi Utama 

Buku teks pelajaran harus dibuat dan disusun dengan misi tertentu. 

Misi utama penyusunan buku teks pelajaran adalah: 

1) Optimalisasi pengembangan pengetahuan deklaratif dan 

procedural 

2) Pengetahuan tersebut harus menjadi target utama dari buku 

pelajaran yang digunakan 

Buku teks pelajaran yang disusun dan dikembangkan oleh penulis 

dan penerbit harus mengacu pada program yang diselenggarakan 
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Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Ketentuan untuk 

buku pelajaran yang sesuai dengan program Depdiknas adalah: 

1) Mengikuti kurikulum pendidikan nasional yang sedang 

berlangsung 

2) Beorientasi pada keterampilan proses dengan menggunakan 

pendekatan kontekstual, teknologi, dan masyarakat, serta 

demokrasi dan eksperimen 

3) Memberi gambaran secara jelas tentang keterpaduan atau 

keterkaitan dengan disiplin ilmu lainnya 

c) Memiliki Berbagai Macam Keuntungan 

Buku teks pelajaran harus menguntungkan jika dipergunakan dalam 

proses pembelajaran. Nasution dalam Prastowo (2012: 171) 

menyebutkan bahwa terdapat 7 keuntungan penggunaan buku teks 

pelajaran, yaitu: 

1) Buku teks pelajaran membantu pendidik melaksanakan 

kurikulum 

2) Buku teks pelajaran juga merupakan pegangan dalam 

menentukan metode pengajaran 

3) Buku teks pelajaran memberikan kesempatan bagi siswa untuk 

mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru 

4) Buku pelajaran dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya, 

dan jika direvisi maka dapat bertahan dalam waktu yang lama 

5) Buku teks pelajaran yang uniform memberikan kesamaan 

mengenai bahan dan standar pengajaran 

6) Buku teks pelajaran memberikan kontinuitas pelajaran di kelas 

yang berurutan sekalipun pendidik berganti 

7) Buku teks pelajaran memberikan pengetahuan dan metode 

mengajar yang lebih mantap jika guru menggunakan dari tahun 

ke tahun 
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B. Gaya Belajar 

1. Pengertian 

Menurut DePorter & Hernacki, “gaya belajar merupakan suatu 

kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta 

mengolah informasi.”
 

Menurut Fleming dan Mills, “gaya belajar 

merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu 

dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan 

satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di 

kelas/sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran.” 

 

Willing mendefinisikan, “gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang 

disenangi oleh pembelajar. Keefe memandang gaya belajar sebagai cara 

seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang 

lingkungannya.” Adapun gaya belajar yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah cara siswa mempelajari materi SKI yang didasarkan pada gaya 

belajar yang mereka miliki yaitu: gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetik Menurut De Porter & Hernacki, gaya belajar seseorang adalah 

kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, disekolah, dan 

dalam situasi antar pribadi. 

 

2. Ciri-Ciri Gaya Belajar  

Menurut Andriana (2012), pada dasarnya, dalam diri setiap manusia 

terdapat tiga gaya belajar. Akan tetapi ada di antara gaya belajar yang 

paling menonjol pada diri seseorang. Disini peneliti membahas tiga ciri 

gaya belajar, yaitu ciri gaya belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik. 

 

Ciri-ciri yang menonjol dari mereka yang memiliki tipe gaya belajar 

visual adalah senang kerapian dan ketrampilan, jika berbicara cenderung 

lebih cepat, ia suka membuat perencanaan yang matang untuk jangka 

panjang, tidak mudah yakin atau percaya terhadap setiap masalah atau 

proyek sebelum secara mental merasa pasti. Ciri-ciri bahasa tubuh yang 

menunjukkan seseorang gaya belajar auditorial yaitu sering mengulang 
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dengan lembut kata-kata yang di ucapkan penyaji, atau sering 

menggunakan kepalanya saat fasilitator menyajikan informasi lisan. 

 

Pelajar tipe ini sering “memainkan sebuah kaset dalam kepalanya” saat ia 

mencoba mengingat informasi. Jadi, mungkin ia akan memandang ke atas 

saat ia melakukannya. Ciri-ciri yang menonjol dari mereka yang memiliki 

tipe gaya belajar kinestetik adalah berbicara dengan perlahan, berdiri 

dekat ketika berbicara dengan orang, menghafal dengan cara berjalan dan 

melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca dan ciri-ciri 

bahasa tubuh yang menunjukkan seseorang gaya belajar Kinestetik yaitu 

sering memnunduk saat ia mendengarkan (Andriana, 2012). 

 

3. Macam-Macam Dan Strategi Gaya Belajar  

Menurut De Poter & Hernacki (2013) secara umum gaya belajar manusia 

dibedakan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya 

belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik. 

a) Gaya Belajar Visual  

Berdasarkan arti katanya, Gaya belajar visual adalah gaya belajar 

dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. 

Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi 

orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka 

untuk menangkap setiap gejala atau stimulus (rangsangan) belajar.  

 

Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, 

membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian 

secara langsung, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

pemilihan metode dan media belajar yang dominan mengaktifkan 

indera penglihatan (mata) (De Poter & Hernacki, 2013). 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga 

mata sangat memegang peranan penting. Gaya belajar secara visual 

dilakukan seseorang untuk memperolah informasi seperti melihat 

gambar, giagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga 
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dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf (De Poter & 

Hernacki, 2013). 

 

Seorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari bahan-bahan 

yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, gambar. Pokoknya 

mudah mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat 

penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar apabila dihadapkan 

bahan-bahan bentuk suara, atau gerakan.
 

Dari beberapa pengertian di 

atas dapat di ambil kesimpulan bahwa orang yang menggunakan gaya 

belajar visual memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat 

indera mata. Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti 

ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau 

kejadian secara langsung, dan sebagainya (De Poter & Hernacki, 

2013). 

 

b) Gaya Belajar Auditorial  

Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. 

Orang dengan gaya belajar ini, lebih dominan dalam menggunakan 

indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata 

lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan 

apabila melalui alat indera pendengaran (telinga). Orang dengan gaya 

belajar auditorial memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk 

mendengar (De Poter & Hernacki, 2013). 

 

Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk 

mencapai kesuksesan belajar, misalnya dengan cara mendengar 

seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. Selain itu, bisa juga 

mendengarkan melalui nada (nyanyian/lagu). Anak yang bertipe 

auditorial, mudah mempelajari bahan-bahan yang disajikan dalam 

bentuk suara (ceramah), begitu guru menerangkan ia cepat 

menangkap bahan pelajaran, disamping itu kata dari teman (diskusi) 

atau suara radio/casette ia mudah menangkapnya. Pelajaran yang 
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disajikan dalam bentuk tulisan, perabaan, gerakan-gerakan yang ia 

mengalami kesulitan (De Poter & Hernacki, 2013). 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

orang yang menggunakan gaya belajar Auditorial memperoleh 

informasi dengan memanfaatkan alat indera telinga. Untuk mencapai 

kesuksesan belajar, orang yang menggunakan gaya belajar auditorial 

bisa belajar dengan cara mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, 

dan berdiskusi(De Poter & Hernacki, 2013). 

 

c) Gaya belajar Kinestetik  

Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, 

bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan 

mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Orang 

dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia 

bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Misalnya, ia baru 

memahami makna halus apabila indera perasanya telah merasakan 

benda yang halus (De Poter & Hernacki, 2013). 

 

Individu yang bertipe ini, mudah mempelajari bahan yang berupa 

tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang 

berupa suara atau penglihatan.Selain itu, belajar secara kinestetik 

berhubungan dengan praktik atau pengalaman belajar secara 

langsung. Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

orang yang menggunakan gaya belajar kinestetik memperoleh 

informasi dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan 

fisik. Individu yang mempunyai gaya belajar kinestetik mudah 

menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil 

tindakan. Selain itu dengan praktik atau pengalaman belajar secara 

langsung (De Poter & Hernacki, 2013). 
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Menurut Andriana (2013), terdapat beberapa strategi untuk mempermudah 

gaya belajar, antara lain sebagai berikut: 

a) Strategi untuk mempermudah gaya belajar Visual:  

1) Gunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna dari pada papan tulis. 

Lalu gantunglah grafik berisi informasi penting di sekeliling 

ruangan pada saat anda menyajikannya, dan rujuklah kembali 

grafik itu nanti.  

2) Dorong siswa untuk menggambarkan informasi, dengan 

menggunakan peta, diagram, dan warna. Berikan waktu untuk 

membuatnya.  

3) Berdiri tenang saat penyajikan segmen informasi, bergeraklah 

diantara segmen.  

4) Bagikan salinan frase-frase kunci atau garis besar pelajaran, 

sisakan ruang kosong untuk catatan.  

5) Beri kode warna untuk bahan pelajaran dan perlengkapan, dorong 

siswa menyusun pelajaran mereka dengan aneka warna.  

6) Gunakan bahan ikon dalam presentasi anda, dengan mencipkan 

simbol visual atau ikon yang mewakili konsep kunci. 

 

b) Strategi untuk mempermudah gaya belajar auditorial :  

1) Gunakan variasi vokal (perubahan nada, kecepatan, dan volume) 

dalam presentasi.  

2) Ajarkan sesuai dengan cara anda menguji : jika anda menyajikan 

informasi delam urutan atau format tertentu, ujilah informasi itu 

dengan cara yang sama.  

3) Gunakan pengulangan, minta siswa menyebutkan kembali konsep 

kunci dan petunjuk.  

4) Setelah tiap segmen pengajaran, minta siswa memberitahu teman 

di sebelahnya satu hal yang dia pelajari.  

5) Nyanyikan konsep kunci atau minta siswa mengarang lagu/rap 

mengenai konsep itu.  
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6) Kembangkan dan dorong siswa untuk memikirkan jembatan 

keledai untuk menghafal konsep kunci.  

7) Gunakan musik sebagai aba-aba untuk kegiatan rutin. 

 

Strategi untuk mempermudah gaya belajar kinestetik :  

1) Gunakan alat bantu saat mengejar untuk menimbulkan rasa ingin 

tahu dan menekankan konsep-konsep kunci.  

2) Ciptakan simulasi konsep agar siswa mengalaminya.  

3) Jika bekerja dengan siswa perseorangan, berikan bimbingan paralel 

dengan duduk di sebelah mereka, bukan di depan atau belakang 

mereka.  

4) Cobalah berbicara dengan setiap siswa secara pribadi setiap hari, 

sekalipun hanya salam kepada para siswa saat mereka masuk atau 

“ibu senang kamu berpartisipasi” atau mereka keluar kelas  

5) Peragakan konsep sambil memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mempelajarinya langkah demi langkah.  

6) Ceritakan pengalaman pribadi mengenai wawasan belajar anda 

kepada siswa, dan dorong mereka untuk melakukan hal yang sama. 

7) Izinkan siswa berjalan-jalan di kelas jika situasi memungkinkan. 

 

Menurut Rose dan Nichole (2012) “setiap orang belajar dengan cara 

berbeda-beda, dan semua cara sama baiknya”.Setiap cara mempunyai 

kekuatan sendiri-sendiri, namun dalam kenyataannya kita semua 

memiliki ketiga gaya belajar itu, hanya saja biasanya satu gaya 

mendominasi. 

 

C. Hasil Belajar Kognitif 

 

1. Pengertian 

Belajar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan 

manusia. Belajar tidak hanya melibatkan penguasaan suatu kemampuan 

atau masalah akademik baru, tetapi juga perkembangan emosi, interaksi 
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sosial, dan perkembangan kepribadian sosial. Belajar merupakan proses 

dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk 

mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan. Perubahan itu diperoleh 

melalui usaha (bukan karena kematangan), menetap dalam waktu yang 

relatif lama dan merupakan hasil pengalaman. Sebelum membahas 

tentang pengertian dari hasil belajar kognitif, terlebih dulu kita ketahui 

pengertian dari hasil belajar, dan kognitif itu sendiri (Kuntoro, 2010) 

Menurut Purwanto (2014) dalam bukunya Evaluasi Hasil Belajar 

mendefinisikan bahwa: hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami 

dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil‟ dan “belajar”. 

Sedangkan pengertian belajar sendiri menurut Hamalik (2012) adalah 

belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. (learning is defined as the modification or strengthening of 

behavior through experiencing). 

 

Menurut pendapat beberapa para ahli diatas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

diperoleh oleh siswa setelah ia melakukan suatu aktivitas dan atau 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 
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2. Kerangka Pikir 

 Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Pikir 

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi perhatian adalah format BSE terbagi 

menjadi dua yaitu buku digital interaktif dan buku cetak, dimana dari dua 

jenis format BSE akan mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa, dilain 

sisi terdapat variabel lainnya yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa 

yaitu gaya belajar, dimana gaya belajar dapat diketahui melalui gaya belajar 

kinestetik,visual dan audio. Gaya belajar kinestetik mempelajari mengenai 

bagaimana belajar dengan cara bergerak, menyentuh dan bekerja, gaya 

belajar visual mempelajari mengenai bagaimana belajar dengan cara 

melihat, mengamati ataupun memandang mengenai materi pembelajaran, 

serta gaya belajar audio merupakan cara belajar dengan cara mendengarkan 

untuk melakukan aktivitas belajar. 

 

3. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar dalam penelitian ini adalah: 

a) Setiap sampel dalam dua kelas rata-rata memiliki kemampuan awal dan 

pengalaman belajar yang relatif sama atau setara dilihat dari hasil 

ulangan harian sebelum materi teori relativitas. 

FORMAT BSE 

Gaya Belajar 

Buku Digital 

Interaktif 

Buku Tercetak 

Kinestetik 

Visual 

Audio 

Hasil Belajar 
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b) Setiap sampel memiliki permasalahan yang sama yaitu cenderung pasif 

dalam proses pembelajaran dan memiliki hasil belajar yang rendah. 

c) Setiap sampel memperoleh materi yang sama, yaitu yang berdasarkan 

kurikulum 2013 edisi revisi 2017. 

d) Penggunaan buku digital interaktif 1 dan penggunaan buku digital 

interaktif 2 diajarkan oleh guru yang sama. 

e) Faktor-faktor lain yang mempengaruhi selain variabel yang diteliti 

diabaikan. 

 

4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a) Ada pengaruh format buku BSE dan tercetak terhadap hasil belajar 

b) Ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar 

c) Ada interaksi antara gaya belajar dan format buku dengan hasil belajar 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMA N 2 Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil. 

 

B. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII SMA N 2 Kotabumi 

Lampung Utara yang berjumlah 6 kelas. 

 

C. Sampel Penelitian 

 

Sampel penelitian menggunakan dua penggunaan buku digital interaktif. 

Sample yang diambil digunakan teknik purposive sampling pada kelas yang 

memiliki nilai yang relatif sama dilihat dari nilai ulangan harian sebelum 

materi teori relativitas, sehingga terpilih dua penggunaan buku digital 

interaktif. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian yaitu, variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk format 

BSE dan Gaya Belajar. Variabel terikatnya adalah hasil belajar. 
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E. Desain Penelitian 

 

Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah eksperimen, Desain 

eksperimen yang digunakan adalah eksperimen semu atau quasi 

experimental design dengan bentuk Anova 2 Jalur Interaksi. Penelitian 

menggunakan dua kelompok kelas, kelompok yang diteliti tidak dipilih 

secara acak, yaitu dua kelas kelompok eksperimen dengan diberikan BSE 

dan buku cetak. Rancangan penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

Tabel 3.1. Bentuk Desain Anova Interaksi 2 Jalur 

X Y 

Y1 Y2 

X1 X1Y1 X1Y2 

X2 X2Y1 X2Y2 

X3 X3Y1 X3Y2 

    

Keterangan: 

X           : Hasil Belajar 

Y           : Format Buku 

X1         : Visual 

X2         : Audio 

X3         : Kinestetik 

Y1         : Digital Interaktif 

Y2         : Buku Tercetak    

X1Y1    : Rata-rata hasil belajar visual dengan format buku digital 

interaktif 

X2Y1    : Rata-rata hasil belajar audio dengan format buku digital 

interaktif 

X3Y1    : Rata-rata hasil belajar kinestetik dengan format buku digital 

interaktif 

XIY2     : Rata-rata hasil belajar visual dengan format buku tercetak 
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X2Y2    : Rata-rata hasil belajar audio dengan format buku tercetak 

X3Y2    : Rata-rata hasil belajar kinestetik dengan format buku 

tercetak 

 

       (Sugiyono, 2016) 

F. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan yaitu: 

1) Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a) Peneliti mengurus perizinan kepada pihak sekolah perihal kegiatan 

penelitian yang akan dilaksanakan di SMA N 2 Kotabumi 

Kabupaten Lampung Utara 

b) Peneliti melakukan observasi dan menentukan kelas yang akan 

digunakan sebagai sampel penelitian.  

c) Peneliti melakukan kesepakatan dengan guru  

d) Peneliti melakukan kajian pustaka yang relevan terhadap penelitian 

yang akan dilakukan serta melakukan penyusunan proposal 

penelitian. 

e) Peneliti menyusun RPP dan instrumen yang akan digunakan dalam 

proses pelaksanaan penelitian.  

2) Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi: 

a) Peneliti terlebih dahulu memberikan kuesioner gaya belajar dan 

melakukan pretest 

b) Peneliti memberikan stimulus kepada siswa. 

c) Peneliti memberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan 

menggunakan BSE dan buku cetak pada penggunaan buku digital 

interaktif. 

d) Peneliti akan memberikan tes akhir kepada siswa pada penggunaan 

buku digital interaktif untuk melihat hasil belajar siswa tersebut. 
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3) Tahap Akhir 

Pada tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan antara lain: 

a) Peneliti mengumpulkan data hasil tes hasil belajar siswa dari 

penggunaan buku digital interaktif. 

b) Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari penggunaan 

buku digital interaktif. 

c) Membuat kesimpulan dan kemudian menyusun laporan penelitian. 

 

G. Instrumen Penelitian 

 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Lembar Kuesioner  

Untuk mengetahui gaya belajar siswa, maka peneliti menggunakan 

lembar kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan option jawaban 

ya dan tidak, jika responden manjawab “ya” maka akan di beri skor 1 

dan jika responden menjawab “tidak” maka diberi skor 0. Jika jawaban 

responden melebihi mean (rata-rata) maka dikategorikan gaya belajar 

baik, begitu juga sebaliknya apabila jawaban responden kurang dari 

mean (rata-rata) maka dikategorikan kurang baik. 

2) Lembar Soal 

Untuk mengetahui hasil belajar, peneliti menggunakan tes.  Soal tes 

akhir yang digunakan berupa soal uraian berjumlah 10 soal. Tes ini 

digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa terhadap teori 

relativitas. Jika hasil belajar yang diperoleh siswa lebih dari mean (rata-

rata) maka kategori hasil belajar siswa. 

 

H. Analisis Instrumen 

 

Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian terlebih dahulu harus 

dilakukan uji kelayakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 
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1. Uji Validitas 

Instrumen atau alat ukur harus diuji validitas, agar memperoleh data yang 

valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (ketepatan). Untuk menguji validitas 

instrumen digunakan rumus korelasi product moment yang dikemukakan 

oleh Pearson dengan rumus: 

r𝑥𝑦 =  
N∑XY − (∑X)(∑Y)

√{N∑X2 − (∑X)2}{N∑Y2(∑Y)2}
 

Keterangan:  

rxy = Koefisien korelasi  

N  = Jumlah subyek 

X  = Nilai pembanding 

Y  = Nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya 

 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan SPSS 21 for windows 

dengan kriteria validitas instrumen terdapat pada Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Kriteria Validitas Instrumen Penelitian 

Koefisien Validitas Penafsiran 

r ≤ 0,00 Tidak valid 

0,00 < r ≤ 0,20 Validitas sangat rendah 

0,20 < r ≤ 0,40 Validitas rendah 

0,40 < r ≤ 0,60 Validitas sedang 

0,60 < r ≤ 0,80 Validitas tinggi 

0,80 < r ≤ 1,00 Validitas sangat validitas 

       (Arikunto, 2014: 217) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan konsistensi atau 

keajegan hasil yang diperoleh dari suatu instrumen bila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala atau objek yang sama. 

Arikunto (2014) berpendapat bahwa Suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
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tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel 

akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya 

memang benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun 

diambil, tetap akan sama. 

 

Berdasarkan pendapat Arikunto (2014 : 239) untuk mencari harga 

reliabilitas suatu instrumendapat menggunakan rumus alpha, yaitu:  

𝑟11 =  (
𝑘

𝑘 − 1
) (1 −  

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎2
𝑡

) 

Keterangan :   

𝑟11  = reliabilitas instrumen 

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varian butir 

𝜎𝑡
2 = varians total  

𝑘   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 

Kriteria uji reliabilitas dengan rumus alpha adalah apabila rhitung  > rtabel, 

maka alat ukur tersebut reliabel dan juga sebaliknya, jika rhitung < rtabel 

maka alat ukur tidak r 

eliabel. Dalam penelitian ini, dilakukan uji reliabilitas dengan 

menggunakan IBM SPSS 23 for Windows dengan model Alpha 

Cronbach’s yang diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach’s 0 sampai 1.  

Harga koefisien reliabilitas yang di peroleh diintepretasikan dalam indeks 

korelasi, yaitu: 

 

Tabel 3.3 Klasifikasi Reliabilitas 

Rentang Klasifikasi 

0,80 ≤  r <1,00 Sangat Tinggi 

0,60 ≤  r <0,80 Tinggi 

0,40 ≤  r < 0,60 Cukup 

0,20 ≤  r <0,40 Rendah 

0,00 ≤  r <0,20 Sangat Rendah  

        (Arikunto, 2014: 239) 
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I. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik 

tes. Tes diberikan sebelum pembelajaran (pretes) dan sesudah pembelajaran 

(posttest) pada penggunaan buku digital interaktif 1 dan penggunaan buku 

digital interaktif 2. Tes yang diberikan bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh format BSE dan gaya belajar terhadap hasil belajar siswa. Soal tes 

akan diberikan pada penggunaan buku digital interaktif 1 dan penggunaan 

buku digital interaktif 2. Penilaian dilakukan dengan rumus: 

 

Nilai =  
Skor yang diperoleh

Skor maksimum
× 100% 

        (Sugiyono, 2016) 

 

J. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah untuk membuktikan hipotesis, 

namun sebelum dilakukan pengujian hipotesis terhadap data skor hasil uji 

tes dan kuesioner pada siswa, maka dilakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas dari penggunaan buku digital interaktif. Pengujian prasyarat ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari data populasi 

yang berdistribusi normal. Untuk menguji hipotesis, peneliti menggunakan 

uji Anova 2 Jalur (Sugiyono, 2016). 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui suatu sampel penelitian 

berdistribusi secara normal atau sebaliknya. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov akan menggunakan ketentuan: 

H0 : Data berdistribusi normal 

𝐻1 : Data tidak berdistribusi normal 

Dengan dasar pengambilan keputusan: 
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 Apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas > 0,05, maka 𝐻0 diterima. 

Maka disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal 

 Apabila nilai Sig. atau nilai probabilitas < 0,05, maka 𝐻0 ditolak. 

Maka disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. 

 

2) Uji Anova 2 Jalur 

Anova digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis 

penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rerata antara 

kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F 

hitung. Nilai F Hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan 

nilai pada tabel f. Jika nilai f hitung lebih dari f tabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti 

ada perbedaan bermakna rerata pada semua kelompok (Suyatna, 2017). 

Berikut adalah rancangan analisis anova 2 jalur, antara lain sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.4 Rancangan Analisis 

Hasil Belajar Format Buku Rata-Rata (R1) 

Digital 

Interaktif 

 buku tercetak 

Visual A11 A21 A11+ A21 

Audio B12 B22 B12+ B22 

Kinestetik C13 C23 C13+ C23 

Rata-Rata (R2) A11+ B12 + C13 A21+ B22 + C23 ∑R1 + ∑R2 

 

Keterangan: 

A11 Rata-rata hasil belajar visual dengan format buku digital 

interaktif 

B12 Rata-rata hasil belajar audio dengan format buku digital 

interaktif 

C13 Rata-rata hasil belajar kinestetik dengan format buku digital 

interaktif 

https://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
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A21 Rata-rata hasil belajar visual dengan format buku tercetak 

B22 Rata-rata hasil belajar audio dengan format buku tercetak 

C23 Rata-rata hasil belajar kinestetik dengan format buku 

tercetak 

 

Berikut adalah langkah-langkah dalam perhitungan ANOVA dua jalur 

(two way ANOVA): 

a) Identifikasi nilai: t (jumlah perlakuan), r (jumlah blog), 

b) Hitung jumlah pengamatan total (n), yaitu: n = r x t, 

c) Hitung jumlah kuadrat total dengan rumus: 

 

 

 

 

d) Hitung jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus: 

 

 

 

 

e) Hitung jumlah kuadrat antar blok dengan rumus: 

 

 

 

 

 

 

3) Kriteria Uji 

Jika sig.<0,05 maka H0 ditolak, sedangkan jika sig.>0,05 maka H0 

diterima (Sugiyono, 2016). 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

a) Terdapat perbedaan hasil belajar yang disebabkan oleh perbedaan format 

buku (digital interaktif dengan buku tercetak). 

b) Terdapat  perbedaan rata-rata hasil belajar yang disebabkan oleh gaya 

belajar siswa, yakni gaya belajar visual lebih cocok dengan format buku 

digital dibandingkan dengan gaya belajar auditorial dan kinestetik karena 

karakteristik gaya belajar visual yaitu belajar melalui indera penglihatan 

visual seperti gambar video dan diagram. 

c) Terdapat interaksi antara format buku dengan gaya belajar yang dilihat 

dari hasil belajar siswa. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Persiapan alat-alat yang menunjang BSE sebaiknya dilakukan lebih awal 

terutama sehingga efisien waktu dan hasilnya optimal untuk melaksanakan 

kegiatan berikutnya.  

2. Pengelolahan waktu sebaikya dioptimalkan sebaik-baiknya agar proses 

dalam pembelajaran menggunakan BSE ini mendaptkan hasil yang 

optimal. 

3. BSE  dapat digunakan sebagai inovasi pembelajaran dengan melihat gaya 

belajar siswa.  

4. Penerapan BSE hendaknya dilakukan sesuai dengan prosedur, dengan 

adanya persiapan guru dan siswa untuk memperoleh hasil yang optimal 

sesuai tujuan instrument penilaian yang ingin dicapai.  
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