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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan di-

segala bidang. Tanpa sistem pendidikan yang baik, pembangunan tidak akan 

berjalan dengan baik. Sistem yang baik dan terarah akan menghasilkan 

sumber daya alam (SDM) yang berkualitas. Dalam UU Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan nasional pendidikan 

adalah mengembangkan potensi peserta didik diantaranya agar menjadi 

manusia yang kreatif dan mandiri artinya SDM yang dihasilkan diharapkan 

mampu melaku-kan terobosan-terobosan dan inovasi yang kreatif dalam 

pembangunan.

Lembaga yang sangat berperan dalam menghasilkan SDM yang berkualitas 

adalah sekolah. Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa atau peserta di-

dik merupakan salah satu komponen yang menempati posisi sentral sehingga 

keberadaan siswa merupakan hal yang menjadi tumpuan perhatian guru. Sega-

la tindakan guru harus mempertimbangkan karakteristik siswa agar tujuan 

pembelajaran yang sudah ditentukan dapat tercapai. Menurut Sardiman (2001: 
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119), salah satu karakteristik siswa yang dapat mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran adalah gaya belajar. Oleh karena itu, mengetahui gaya belajar 

siswa merupakan hal penting yang harus diketahui oleh guru. Dengan menge-

tahui gaya belajar siswa , guru bisa mempertimbangkan strategi pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam proses pembelajarannya. Kenyataan di lapangan 

bahwa guru sebagai pendidik cenderung tidak peduli gaya belajar siswanya.

Berdasarkan observasi kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 10 Bandar 

Lampung, diketahui bahwa aktivitas belajar setiap siswa berbeda-beda. Hal ini 

ditunjukkan bahwa ketika guru menjelaskan pelajaran, ada siswa yang selalu 

memperhatikan kegiatan guru di depan kelas, ada juga siswa yang hanya 

mendengarkan tanpa melihat aktivitas guru,dan ada juga siswa yang sibuk 

mencoret-coret bukunya,dan beberapa siswa ada yang sibuk berdiskusi dengan 

teman sebangkunya. 

Deporter dan Hernacki (dalam Nilandari, 2000: 110) menyatakan bahwa gaya 

belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap kemudian 

mengatur  serta mengolah informasi tersebut. Selanjutnya, istilah menyerap 

di-sebut dengan istilah modalitas belajar sedangkan mengatur dan mengolah 

in-formasi disebut dengan istilah dominasi otak. Richard Bandler, John 

Grinder, dan Michael Grinder, dalam karya mereka Neuro Linguistic 

Programming (dalam Gunawan, 2004: 139) mengemukakan bukti kuat bahwa 

secara umum siswa memiliki modalitas belajar yang dominan yaitu: visual, 

auditorial, dan kinestetik. Salah satu modalitas belajar  tersebut akan 

cenderung dipilih oleh siswa. Siswa yang memiliki modalitas visual dalam 

proses pembelajarannya harus melihat sosok pribadi guru ketika menjelaskan 
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di depan kelas. Tanpa melihat guru, siswa yang visual akan sulit memahami 

materi pelajaran. Siswa yang memiliki modalitas auditorial dalam proses 

pembelajarannya lebih senang mendengarkan penjelasan guru dengan metode 

ceramah. Oleh karena itu, metode ceramah sangat sesuai bagi siswa yang 

auditorial. Sedangkan sis-wa yang memiliki modalitas kinestetik lebih senang 

belajar dengan disertai gerakan tubuh sehingga metode demonstrasi dan 

praktek lebih sesuai untuk siswa yang kinestetik.

Selain memiliki modalitas belajar yang berbeda, siswa juga memiliki dominasi 

otak yang berbeda. Ada siswa yang cenderung menyukai segala hal yang ter-

atur. Dalam pembelajaran membutuhkan pengarahan prosedur khusus. Dalam 

mengerjakan sesuatu pun dilakukan setahap demi setahap. Siswa yang memi-

liki tipe seperti ini adalah siswa yang memiliki dominasi otak kiri (analitis). 

Sebaliknya, ada juga siswa yang cenderung menyukai hal-hal yang tidak ter-

atur dan bersikap kurang terstruktur. Dalam mengerjakan sesuatu dilakukan 

sekaligus dan tidak memerlukan pengarahan dan prosedur khusus. Siswa yang 

memiliki tipe seperti ini adalah siswa yang memiliki dominasi otak kanan 

(holistis). Dengan mengetahui kecendrungan siswa terhadap gaya belajarnya, 

guru sebagai pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang lebih sesuai 

dengan gaya belajar siswanya. Siswa sebagai peserta didik juga dapat lebih 

baik lagi pemahamannya setelah guru menjelaskan pelajaran dengan metode 

tersebut. Namun apapun cara belajar yang ditunjukkan oleh siswa tersebut, itu 

merupakan cara termudah baginya untuk memahami dan menyerap pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, guru harus lebih kreatif memilih 
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metode pembelajaran agar semua siswa mampu menyerap pelajaran secara 

optimal. 

Selama ini pembelajaran matematika di SMP Negeri 10 Bandar Lampung 

dilakukan dengan metode yang tidak bervariasi yaitu dengan cara guru me-

nyampaikan materi pelajaran matematika yang dilengkapi dengan contoh soal. 

Setelah siswa dianggap telah mengerti maka guru menugaskan siswa untuk 

mengerjakan soal-soal yang ada di LKS sesuai dengan materi yang diajarkan, 

begitu seterusnya. Hal tersebut sebagai akibat dari guru yang tidak mengenal 

gaya belajar siswa.

Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dijelaskan bahwa 

setiap sekolah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengolah sistem 

pem-belajarannya sendiri karena setiap sekolah memiliki kemampuan yang 

berbeda-beda.  Perbedaan itu berdampak pada penentuan ketuntasan belajar 

pada masing-masing sekolah tidak sama. Pelajaran matematika  merupakan 

salah satu mata pelajaran yang menyulitkan bagi sebagian besar siswa 

sehingga dalam penetapan standar ketuntasan belajar minimalnya, guru harus 

mengetahui kemampuan anak didiknya.

SMP Negeri 10 Bandar Lampung merupakan sekolah yang menerapkan 

standar ketuntasan belajar minimal untuk mata pelajaran matematika adalah 

85% siswa memperoleh nilai 65. Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 

10 Bandar Lampung, untuk mata pelajaran matematika siswa kelas 8 yang 

memperoleh nilai ulangan harian matematika dengan nilai  65 belum men-
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capai 85%, yaitu hanya 78%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran mate-

matika di sekolah belum berhasil secara optimal.

Pembelajaran di sekolah cenderung memperlakukan siswa dengan perlakuan 

yang sama. Padahal setiap siswa adalah pribadi yang unik artinya masing-

masing siswa tidak dapat disamakan satu sama lain. Tetapi karena banyaknya 

jumlah siswa dalam satu kelas yaitu berjumlah antara 30-40 siswa maka guru 

pun mengalami kesulitan dalam memperlakukan siswa secara individual. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya penelitian tentang prestasi be-

lajar matematika dan gaya belajar siswa karena prestasi belajar siswa tidak 

sama.  Hal ini mungkin disebabkan oleh gaya belajar siswa yang beraneka 

ragam dalam memahami dan menyerap penjelasan guru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan,maka masalah 

umum dalam penelitian ini adalah

1. bagaimana profil gaya belajar siswa kelas VIII di SMP Negeri 10 Bandar 

Lampung?

2. apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar berdasarkan modalitas 

belajar siswa?

3. Apakah terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar berdasarkan dominasi 

otak siswa?

C. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil gaya belajar siswa 

serta untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar siswa bergaya belajar 

visual analitis, visual holistis, auditorial analitis, auditorial holistis, kines-

tetik analitis,dan kinestetik holistis pada siswa kelas VIII SMP N 10 

Bandar Lampung semester genap Tahun Pelajaran 2009/2010.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi:

a. guru

memberikan gambaran kepada guru mengenai gaya  belajar siswanya 

sehingga diharapkan guru dapat memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan gaya belajar siswanya.

b. siswa

siswa akan mengetahui dan memahami gaya belajarnya sehingga keti-

ka mengalami kesulitan belajar, ia mampu mengatasinya.

c.   sekolah  

sekolah mendapat gambaran umum tentang gaya belajar siswanya se-

hingga dalam menentukan kurikulum pembelajaran akan lebih sesuai 

dengan karakter siswanya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk memperjelas masalah yang akan 

diteliti dan agar tidak menimbulkan anggapan yang beraneka ragam. 

Penelitian memberikan batasan permasalahan sebagai berikut
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1. Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Gaya belajar adalah kombinasi antara modalitas belajar Matematika siswa 

dengan dominasi otak siswa

a. Modalitas Belajar adalah cara menyerap siswa ketika memperhatikan 

penjelasan guru dalam pembelajaran matematika. Modalitas belajar 

dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

1) Modalitas visual adalah cara belajar siswa melalui 

pengamatan

2) Modalitas auditorial adalah menyerap pelajaran dengan cara 

mendengar.

3) Modalitas kinestetik adalah menyerap pelajaran dengan cara 

bergerak, bekerja dan menyentuh.

4) Dominasi otak adalah cara berpikir siswa dalam pembelajaran 

Matematika. Dominasi otak dibagi dalam dua bagian,yaitu: 

5) Analitis adalah berpikir dengan dominasi otak kiri

6) Holistis adalah berpikir dengan dominasi otak kanan

3. Pokok bahasan yang dipelajari pada kelas VIII semester genap tahun 

pelajaran 2009/2010 adalah Lingkaran dan Bangun Ruang.

4. Metode pembelajaran yang diterapkan guru Matematika pada kelas VIII 

adalah metode ceramah.
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5. Prestasi belajar adalah hasil belajar Matematika yang dilihat dari aspek 

kognitif saja. Dalam hal ini, hasil belajar diambil dari rata-rata nilai 

ulangan harian kelas VIII semester genap tahun Pelajaran 2009/2010.

 


