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ABSTRAK 

Rajini. Studi Korelasi antara Vocabulary Mastery, Reading Comprehension 

dan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas XI Imersi SMA 

Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. Surakarta: Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Agustus 2011. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara vocabulary 
mastery, reading comprehension, dan gaya belajar dengan hasil belajar biologi 

siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011, baik 
secara terpisah maupun bersamaan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelatif. Populasi adalah 
seluruh kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 
Sampel diambil dengan teknik purposive sampling sejumlah 1 kelas. Teknik 

pengumpulan data vocabulary mastery, reading comprehension dan hasil belajar 
kognitif digunakan metode tes, sedangkan gaya belajar diukur dengan metode 

angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik analisis korelasi dan 
regresi.  
 Hasil penelitian ini adalah terdapat korelasi antara vocabulary mastery, 

reading comprehension, dan gaya belajar dengan hasil belajar biologi siswa kelas 
XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011, baik secara 

terpisah maupun bersamaan atau serempak. Masing-masing variabel bebas yaitu 
vocabulary mastery, reading comprehension, dan gaya belajar memiliki 
kontribusi terhadap besarnya variabel terikat yaitu hasil belajar biologi 

  

 

 

  

Kata kunci : Imersi, korelasi, vocabulary mastery, reading comprehension, gaya 

belajar, hasil belajar biologi 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat dunia telah memasuki era globalisasi dimana tidak ada batasan 

lagi antara satu negara dengan negara yang lainnya dalam hal keluar masuknya 

informasi, pengetahuan, dan teknologi. Keadaan seperti demikian mengakibatkan 

persaingan untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi semakin ketat dan berat. 

Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh untuk 

mengatasi persaingan di era globalisasi.  

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dapat digunakan sebagai sarana 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Perwujudan manusia berkualitas yaitu 

menjadi subjek yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang 

tangguh, kreatif, mandiri, dan profesional di bidangnya masing-masing, sehingga 

diharapkan pendidikan di Indonesia tidak hanya ditingkatkan kuantitasnya tetapi 

juga kualitas atau mutunya. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah 

satu pilar dari tiga pilar yang tercantum dalam rencana strategis Departemen 

Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, dimana pilar yang lain adalah 

peningkatan terhadap akses pendidikan dan kepemerintahan yang lebih baik 

dalam sektor pendidikan. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari diri setiap 

civitas akademika, terutama pendidik dan peserta didik. Hal yang sangat penting 

untuk ditinjau adalah belajar dan proses pembelajaran. Belajar merupakan proses 

perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang yang 

terjadi akibat melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungannya, 

sedangkan pembelajaran dapat diartikan usaha sadar dan aktif dari pendidik 

terhadap peserta didik, agar peserta didik berkeinginan untuk belajar, yaitu terjadi 

perubahan tingkah laku sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Proses 

perubahan tingkah laku tersebut dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, yang meliputi faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu 



misalnya motivasi, minat, dan gaya belajar, sedangkan faktor eksternal merupakan 

segala sesuatu yang berasal dari luar individu misalnya cara guru mengajar dan 

bahasa pengantar yang digunakan. Salah satu faktor internal adalah gaya belajar 

(learning style). Gaya belajar merupakan cara orang belajar atau bagaimana 

seseorang menyerap dan mengolah informasi. Setiap orang memiliki tingkat 

kemampuan yang berbeda dalam memahami dan menyerap pelajaran, karena itu 

masing-masing orang akan menempuh cara yang berbeda untuk menangkap dan 

menyerap materi pelajaran yang sama. Gaya belajar adalah kunci untuk 

mengembangkan kinerja dalam institusi pendidikan. Peserta didik yang telah 

menyadari bagaimana ia menyerap dan mengolah informasi, ia akan dapat 

menjadikan belajar lebih mudah dengan gayanya sendiri.  

Cara belajar dibagi menjadi dua kategori utama yang telah disepakati 

secara umum yaitu modalitas dan dominasi otak. Modalitas adalah bagaimana 

seseorang menyerap informasi dengan mudah, sedangkan dominasi otak adalah 

cara mengatur dan mengolah informasi tersebut. Berdasarkan kecenderungan 

modalitas maka gaya belajar dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu gaya belajar 

visual (visual learners), auditori (auditory learners), dan kinestetik (tactual 

learners). 

SMA Negeri 4 Surakarta merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada 

di kota Surakarta. Sekolah ini memiliki program reguler dan imersi. Perbedaan 

kedua program ini terletak pada bahasa pengantar yang digunakan, dimana 

program reguler menggunakan bahasa Indonesia sedangkan program Imersi 

menggunakan bahasa Inggris. Kelas imersi menggunakan bahasa Inggris sekitar 

75% pada semua mata pelajaran, kecuali pada mata pelajaran bahasa. Tujuan 

penyelenggaraan kelas imersi adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam 

berbahasa asing sehingga dapat menghadapi persaingan di dunia internasional. 

 

 

Keterampilan berbahasa yang mendasari keberhasilan akademik peserta 

didik mencakup kemampuan merespon pertanyaan teman dan gurunya atas 

informasi tertentu, menanyakan pertanyaan lanjutan, dan menyintesis bahan 



bacaan. Peserta didik harus memahami instruksi lisan rutin dalam seting 

kelompok besar, dan komentar untuk teman sebayanya dalam kelompok kecil. 

Keterampilan membaca menuntut peserta didik mampu menggali informasi dari 

berbagai jenis teks, sedangkan keterampilan menulis menuntut peserta didik 

mampu menulis jawaban pendek, paragraf, essay dan makalah.  

Siswa kelas imersi secara umum dapat dikatakan memiliki gaya belajar 

yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan yang dilakukan siswa 

saat proses belajar mengajar berlangsung, dimana saat guru mengajar 

menggunakan bagan atau slide powerpoint, ada beberapa siswa yang aktif 

mencatat dan ada beberapa yang hanya fokus mendegarkan penjelasan guru. 

Pengamatan secara sekilas tersebut belum tentu dapat mengetahui gaya belajar 

sesungguhnya yang dimiliki setiap siswa dan belum tentu mereka telah menyadari 

jenis gaya belajar yang mereka miliki.  

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran sains yang umumnya 

dijabarkan dalam bentuk teks yang harus dibaca dan dipahami oleh siswa, dimana 

khusus dalam kelas Imersi menggunakan bahasa Inggris. Materi dalam biologi 

umumnya menjelaskan suatu proses yang membutuhkan penggunaan kosakata 

yang lebih banyak. Penguasaan kosakata bahasa Inggris dan keterampilan 

pemahaman bacaan teks sangat diperlukan untuk memahami materi dalam 

pelajaran biologi, serta siswa yang sadar akan jenis gaya belajar yang dimilikinya 

akan lebih mudah menyerap materi pelajaran, sehingga berdasarkan uraian di atas, 

dilaksanakan suatu studi korelasi antara penguasaan kosakata bahasa Inggris 

(vocabulary mastery), keterampilan membaca (reading comprehension) dan gaya 

belajar siswa dengan hasil belajar biologi siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 

Surakarta.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi berdasarkan uraian latar 

belakang di atas adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan antara penggunaan kosakata bahasa Inggris dalam ilmu 

alam dengan kosakata bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. 



2. Materi biologi merupakan materi yang terdiri dari konsep-konsep dan materi 

proses yang memerlukan penjelasan sehingga penguasaan kosakata 

(vocabulary mastery), dan keterampilan membaca (reading comprehension)  

diperlukan. Penguasaan kosakata dan kemampuan memahami bacaan bahasa 

Inggris yang berbeda diantara siswa memungkinkan adanya perbedaan hasil 

belajar pada mata pelajaran tersebut. 

3. Perbedaan gaya belajar siswa dapat mempengaruhi hasil belajarnya.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka terdapat berbagai macam 

masalah sehingga perlu dibatasi guna memperoleh kedalaman kajian untuk 

menghindari perluasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dibatasi pada semua siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 

4 Surakarta semester II tahun pelajaran 2010/2011.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian dibatasi pada: 

1. Vocabulary mastery adalah kemampuan untuk mengerti dan menafsirkan 

kata-kata dalam bahasa Inggris. Vocabulary mastery yang diukur adalah yang 

berkaitan dengan mata pelajaran biologi. 

2. Reading comprehension adalah keterampilan memahami dan menggali 

informasi dalam sebuah teks bacaan. Reading comprehension yang diukur 

adalah yang berkaitan dengan mata pelajaran biologi. 

3. Gaya belajar siswa dibatasi pada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik.  

4. Hasil belajar siswa pada materi pelajaran Sistem Pencernaan manusia 

mencakup ranah kognitif. 

5. Korelasi: korelasi positif bila nilai vocabulary mastery/reading 

comprehension tinggi dan gaya belajar siswa sesuai dengan gaya mengajar 

guru, hasil belajar biologi pada ranah kognitif diprediksi semakin tinggi. 



Tidak ada korelasi bila nilai vocabulary master/reading comprehension/gaya 

belajar tidak menyebabkan perubahan hasil belajar biologi ranah kognitif. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat korelasi antara vocabulary mastery dengan hasil belajar 

biologi siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011? 

2. Apakah terdapat korelasi antara reading comprehension dengan hasil belajar 

biologi siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 

2010/2011? 

3. Apakah terdapat korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar biologi 

siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011? 

4. Apakah terdapat korelasi antara vocabulary mastery, reading comprehension, 

dan gaya belajar dengan hasil belajar biologi siswa kelas XI Imersi SMA 

Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Korelasi antara vocabulary mastery dengan hasil belajar biologi siswa kelas 

XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

2. Korelasi antara reading comprehension  dengan hasil belajar biologi siswa 

kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

3. Korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar biologi siswa kelas XI 

Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011. 

4. Korelasi antara vocabulary mastery, reading comprehension, dan gaya belajar 

dengan hasil belajar biologi siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta 

tahun pelajaran 2010/2011. 

 

 



F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi Siswa 

a. Mengetahui kaitan kemampuan kosakata bahasa Inggris dan keterampilan 

membaca pemahaman dengan hasil belajar biologinya.  

b. Mengetahui jenis gaya belajarnya. 

c. Mencari celah untuk mengatasi ketidaksesuaian gaya belajarnya dengan cara 

guru mengajar untuk meningkatkan hasil belajarnya.  

2. Bagi Guru 

a. Memberikan masukan kepada guru pentingnya penguasaan kosakata bahasa 

Inggris dan kemampuan membaca terhadap hasil belajar siswa.  

b. Memberikan masukan kepada guru bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar 

yang berbeda, sehingga guru dapat lebih mengerti siswa yang memiliki gaya 

belajar yang kurang sesuai dengan gaya mengajarnya.  

3. Bagi Institusi 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk meninjau 

pelaksanaan program imersi yang telah diterapkan di SMA Negeri 4 Surakarta.  

 

  



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan 

  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi antara vocabulary mastery dengan hasil belajar biologi 

siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011, 

dengan indeks korelasi 0,370, bentuk korelasi positif, semakin tinggi 

vocabulary mastery maka hasil belajar biologi cenderung semakin tinggi. 

2. Terdapat korelasi antara reading romprehension dengan hasil belajar biologi 

siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011, 

dengan indeks korelasi 0,476, bentuk korelasi positif, semakin tinggi reading 

comprehension maka hasil belajar biologi cenderung semakin tinggi. 

3. Terdapat korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar biologi siswa kelas 

XI Imersi SMA Negeri 4 Surakarta tahun pelajaran 2010/2011, dengan indeks 

korelasi 0,386, bentuk korelasi positif, semakin sesuai gaya belajar siswa 

dengan gaya mengajar guru maka hasil belajar biologi cenderung semakin 

tinggi. 

4. Terdapat korelasi antara vocabulary mastery, reading comprehension, dan 

gaya belajar dengan hasil belajar biologi siswa kelas XI Imersi SMA Negeri 4 

Surakarta tahun pelajaran 2010/2011, dengan indeks korelasi 0,590, bentuk 

korelasi positif. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis.  

2. Implikasi Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi pada kelas imersi. 



b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

instansi sekolah dalam meninjau pelaksanaan program imersi yang telah 

diterapkan. 

C. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan dan implikasi di atas, maka dapat diajukan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa imersi dapat meningkatkan vocabulary mastery dan reading 

comprehension serta mengembangkan gaya belajar pada mata pelajaran biologi 

agar hasil belajar biologi semakin meningkat. 

  

2. Bagi Guru 

a. Guru imersi dapat meningkatkan vocabulary mastery siswanya dengan cara 

sering mengungkapkan kosakata bahasa Inggris yang berhubungan dengan 

mata pelajarannya di kelas atau melalui tugas-tugas, agar hasil belajar siswa 

semakin meningkat. 

b. Guru imersi dapat meningkatkan reading comprehension siswanya dengan cara 

sering memberikan bahan bacaan yang berhubungan dengan mata pelajarannya 

di kelas atau melalui tugas-tugas, agar hasil belajar siswa semakin meningkat.  

c. Guru imersi dapat memvariasikan gaya mengajarnya sesuai dengan modalitas 

gaya belajar siswanya, agar hasil belajar siswa semakin meningkat.  

3. Bagi Sekolah 

a. Kepala sekolah dapat menerapkan agenda-agenda khusus yang dapat 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa terutama vocabulary mastery 

dan reading comprehension, misalnya melalui program les dan English Day. 

b. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengembangkan 

modalitas gaya belajar siswanya. 

 

 

 

 



4. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan dengan mencari 

seberapa besar pengaruh faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil 

belajar biologi di kelas imersi, karena penelitian ini tebatas pada mencari seberapa 

kuat hubungan antar variabel.  

 


