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ABSTRAK

IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR SISWA KELAS X MIA TERHADAP
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2015/2016

Oleh

SEPTIA TOYIBA

Gaya belajar merupakan cara yang konsisten dilakukan oleh seseorang dalam

proses belajar untuk dapat menerima, memproses dan mengerti suatu informasi.

Gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda, termasuk yang

dimiliki oleh siswa berprestasi. Gaya belajar dibagi menjadi 3 jenis yaitu visual,

auditorial, dan kinestetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar

siswa kelas X pada mata pelajaran biologi.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sederhana yang berisi gambaran

gaya belajar dominan siswa kelas X pada mata pelajaran biologi SMA Negeri 9

Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random,

sehingga diperoleh sampel sebanyak 30 siswa. Data gaya belajar siswa diperoleh

melalui angket, wawancara, dan observasi. Kemudian dianalisis menggunakan

analisis deskriptif .

Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya belajar pada siswa kelas X untuk mata

pelajaran biologi berdasarkan angket adalah gaya belajar kinestetik, dengan

wawancara adalah gaya belajar auditorial, sedangkan melalui observasi adalah

gaya belajar visual. Namun dari ketiga gaya belajar, maka gaya belajar yang



paling dominan adalah gaya belajar visual. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa gaya belajar siswa kelas X MIA pada mata pelajaran biologi di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung didominasi oleh tipe gaya belajar visual. Ditinjau dari

perolehan nilai ujian semester ganjil pada mata pelajaran biologi, siswa yang

memperoleh nilai tinggi mayoritas memiliki gaya belajar visual, sedangkan

siswa yang memperoleh nilai rendah memiliki gaya belajar kinestetik.

Kata kunci : Gaya belajar, prestasi belajar, pembelajaran, visual, auditorial,
Kinestetik
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia dalam hidupnya untuk dapat melakukan sesuatu biasanya

diawali dengan belajar, yaitu proses yang dilakukan dari yang awalnya

tidak bisa menjadi bisa, dan dari tidak tahu menjadi tahu.

Dalyonomendefinisikan belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang

bertujuan mengadakan perubahan didalam diri seseorang mencakup

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan,

dan sebagainya (Dalyono, 2012: 49).

Adapun tujuan dari belajar adalah mengadakan perubahan didalam diri

antara lain tingkah laku, misalnya seorang anak kecil yang tadinya

sebelum memasuki sekolah bertingkah laku manja, egois, cengeng, dan

sebagainya, tetapi setelah beberapa bulan masuk sekolah dasar, tingkah

lakunya berubah menjadi anak yang baik, tidak lagi cengeng, dan sudah

mau bergaul dengan teman-temannya. Belajar juga bertujuan mengubah

kebiasaan, dari yang buruk menjadi baik, mengubah sikap dari negatif

menjadi positif, tidak hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan

sebagainya. Dengan belajar juga dapat mengubah keterampilan, misalnya

olahraga, kesenian, jasa, teknik, pertanian, perikanan, pelayaran dan
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sebagainya, serta dapat menambah pengetahuan berbagai bidang ilmu,

misalnya tidak bisa membaca, menulis, berhitung, berbahasa Inggris

menjadi bisa semuanya (Dalyono, 2012: 49).

Dari tujuan belajar yang dituliskan, dapat diambil kesimpulan bahwa

tujuan belajar adalah untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan yang

diharapkan berupa prestasi belajar. Untuk mencapai prestasi belajar seperti

yang diharapkan tentunya ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor ini

berasal dari dua hal yaitu faktor internal (faktor dari dalam diri) dan faktor

eksternal (faktor dari luar diri). Adapun faktor dari luar diri (eksternal)

yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sedangkan

faktor dari dalam diri (internal) seperti kesehatan, intelegensi dan bakat,

minat dan motivasi, serta  cara belajar atau biasa disebut gaya belajar.

Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan

berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi (Gunawan, 2004:139).

Setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Karena pada

dasarnya setiap individu memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut tidak

hanya mengenai bentuk dan roman muka, tetapi juga mengenai tingkah

laku dan perbuatan. Bahkan pada anak kembar identik sekalipun, apabila

diamati secara seksama terdapat juga perbedaan. Begitu juga dalam

belajar, apabila setiap siswa diberi tugas yang sama dengan jangka waktu

yang sama, pasti akan ada perbedaan pada hasilnya dan perbedaan waktu

mengerjakannya (Mustaqim, 2002: 56).
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Perbedaan individu dalam hal cara belajar atau gaya belajar, modalitas

belajar seseorang dibagi menjadi tiga yaitu modalitas Visual, Auditorial,

atau Kinestetik (V-A-K). Modalitas visual berarti seseorang belajar

dengan cara melihat, auditorial berarti seseorang belajar dengan cara

mendengar, kinestetik berarti seseorang belajar dengan cara bergerak,

bekerja dan menyentuh. Walaupun masing-masing orang belajar dengan

menggunakan ketiga modalitas ini pada tahapan tertentu, kebanyakan

orang lebih cenderung pada salah satu diantara ketiganya (DePorter, 2004:

111).

Pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan, baik dari hal fisiologis,

maupun psikologis. Perbedaan ini juga berlaku dalam cara belajar atau

gaya belajar setiap individu. Setiap individu akan memiliki gaya belajar

yang berbeda-beda meskipun dengan pengajar yang sama, cara mengajar

yang sama, dengan tugas yang sama. Hal ini yang menjadi latar belakang

penulis untuk melakukan penelitian mengenai gaya belajar yang dimiliki

oleh siswa. Selain itu, siswa yang tidak mengetahui gaya belajarnya

sendiri akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kenyamanan

beraktivitas belajar. Dengan mengetahui gaya belajarnya masing-masing,

maka siswa akan lebih banyak memiliki kesempatan untuk meningkatkan

prestasi belajarnya, khususnya dibidang akademik.

Disamping itu yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini

adalah banyak pengajar yang masih menganggap bahwa dengan pengajar

yang sama, cara mengajar yang sama, dengan tugas yang sama maka hasil

dari siswa pun akan sama. Hal ini kurang tepat untuk menilai prestasi
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siswa karena yang melakukan belajar adalah individu yang berbeda,

dengan emosinal, minat, dan memiliki keunikan masing-masing dalam

gaya belajarnya. Oleh karena itu siswa membutuhkan pembelajaran yang

menghargai perbedaan individu agar dapat mengembangkan

kemampuannya dalam meningkatkan prestasi belajar khususnya bagi

siswa berprestasi agar siswa yang belum berprestasi dapat mengikuti atau

mencontoh gaya belajar siswa berprestasi tersebut.

Penelitian ini merupakan deskripsi mengenai identifikasi gaya belajar yang

dilakukan oleh siswapada mata pelajaran Biologi kelas X MIA di SMA

Negeri 9 Bandar Lampung. Biologi merupakan mata pelajaran yang

menggunakan banyak aspek dalam proses pembelajarannya, sehingga

dapat digunakan untuk mengamati gaya belajar siswa. Gaya belajar yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya belajar yang diungkapkan oleh

DePorter(2004: 111) yaitu gaya belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik.

Penelitian terkait dengan gaya belajar ini sudah dilakukan oleh Kadir

(2013: 66), dengan judul Gaya Belajar Bahasa Arab Siswa Berprestasi

Kelas VII MTs N Godean. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa

setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda dalam mencapai prestasi

belajar. Selain itu, juga penelitian sudah dilakukan oleh Siti (2014: 137),

yang berjudul Analisis Gaya Belajar Siswa Berprestasi (Studi Siswa

Berprestasi pada SMAN 1 dan MAN 1 Yogyakarta Kelas XI). Hasil

penelitian ini menyatakan bahwa setiap siswa bervariasi dalam gaya

belajarnya. Terdapat perbedaan dan persamaan dalam gaya belajar antara

siswa SMAN1 dengan MAN 1 Yogyakarta. Namun tidak ada gaya belajar
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yang dianggap paling efektif, karena setiap siswa bebas memilih gaya

belajarnya masing-masing.

Penelitian terkait selanjutnya adalah dilakukan oleh Kartika (2014: 10),

yang berjudul Analisis Karakteristik Gaya Belajar VAK (Visual,

Auditorial, Kinestetik) Mahasiswa Pendidikan Informatika Angkatan 2014.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa gaya belajar dominan yang

dimiliki siswa berbeda-beda dalam setiap kelasnya, dan apabila

diakumulasikan diperoleh hasil dengan persentase gaya belajar tertinggi

pada mahasiswa pendidikan informatika angkatan 2014 adalah

menggunakan gaya belajar visual.

Peneliti akan mengambil sampel siswa berprestasi berdasarkan nilai ujian

semester ganjil, kemudian memberikan angket siswa untuk mengetahui

gaya belajar setiap siswa tersebut. Dari hasil angket tersebut maka siswa

akan mengetahui gaya belajarnya dan meningkatkan prestasi belajarnya.

Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar siswa dapat

mengetahui gaya belajarnya sendiri sehingga dapat meningkatkan prestasi

belajarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gaya belajar pada siswa Kelas X MIA dengan mata

pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun ajaran

2015/2016?
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2. Bagaimana distribusi frekuensi setiap gaya belajar pada siswa kelas

X dengan mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 9 Bandar

Lampung tahun ajaran 2015/2016?

3. Bagaimana gaya belajar siswa yang memperoleh nilai tinggi dan

rendah pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Bandar

Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gaya belajar siswa Kelas X MIA dengan mata

pelajaran biologi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun ajaran

2015/2016.

2. Untuk mengetahui distribusi frekuensi setiap gaya belajar pada

siswa kelas X dalam mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 9

Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016.

3. Untuk mengetahui gaya belajar siswa yang memperoleh nilai tinggi

dan siswa yang memperoleh nilai rendah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk

1. Sekolah, sebagai sumbangan pemikiran terhadap sekolah bahwa

gaya belajar siswa berbeda-beda sehingga dapat meningkatkan

kualitas belajar di sekolah tersebut.
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2. Guru, sebagai informasi yang diharapkan berguna bagi guru untuk

merancang pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar

siswa.

3. Peneliti, sebagai pengalaman serta pembelajaran bagi peneliti

sebagai seorang calon guru.

4. Siswa, untuk mengetahui gaya belajar yang dimilikinya sehingga

dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal dalam

meningkatkan prestasi belajar.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tujuan penelitiaan ini tercapai sesuai dengan rumusan masalah maka

penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang diambil

secara random. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 10% dari

jumlah siswa setiap kelas. Kelas X terdiri dari 6 kelas dengan

jumlah 40 siswa perkelas, sehingga diperoleh sampel yang

berjumlah 30 siswa.

2. Gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya

belajar menurut DePorter dan Hernacky (2004: 111) yaitu gaya

belajar Visual, Auditorial danKinestetik dan cara yang digunakan

untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan angket dan

lembar observasi.

3. Identifikasi gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu

menentukan jenis gaya belajar siswa kelas X pada mata pelajaran
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biologi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/2016

dengan materi pokok Kingdom Animalia.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar

Pengertian belajar menurut Sadiman, Rahardjito, dan Anung (1996: 1)

belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang

dan berlangsung seumur hidup sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat

nanti. Menurut Dalyono (2012: 49) belajar adalah suatu usaha atau

kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang,

mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan,

keterampilan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Slameto (dalam Cahyo,

2010: 9) pengertian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri salam interaksi

dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 2). Selanjutnya Hakim

mengungkapkan (dalam Cahyo, 2010: 9) bahwa belajar adalah suatu

proses perubahan di dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut

tampak dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti

peningkatan kecakapan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya

pikir, dan kemampuan lainnya (Hakim, 2005: 1).
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Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa belajar adalah

suatu usaha perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan

sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik fisik,

mental serta dana, panca indra, otak dan anggota tubuh lainnya, demikian

pula aspek-aspek kejiwaan seperti intelegensi, bakat, motivasi, minat, dan

sebagainya.

Adapun tujuan dari belajar menurut Dalyono (2012: 49) adalah sebagai

berikut :

1. Mengadakan perubahan dalam diri antara lain tingkah laku, misalnya

seorang anak kecil yang tadinya sebelum memasuki sekolah bertingkah

laku manja, egois, cengeng, dan sebagainya, tetapi setelah beberapa

bulan masuk sekolah dasar, tingkah lakunya berubah menjadi anak

yang baik, tidak lagi cengeng dan berubah menjadi anak yang baik,

tidak lagi cengeng dan sudah mau bergaul dengan teman-temannya.

2. Belajar dapat mengubah kebiasaan, dari yang buruk menjadi baik,

seperti merokok, minum-minuman keras, keluyuran, tidur siang,

bangun lambat, bermalas-malasan dan sebagainya, kebiasaan buruk di

atas harus diubah menjadi lebih baik. Cara menghilangkannya adalah

belajar melatih diri menjauhkan kebiasaan buruk dengan modal

keyakinan dan tekat bulat harus berhasil.

3. Belajar untuk mengubah sikap, dari yang negatif menjadi positif, tidak

hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya.

Misalnya seorang remaja yang tadinya selalu bersikap menentang orang

tuanya, tetapi setelah sering mendengar, mengikuti pengajian dan
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ceramah-ceramah agama, sikapnya berubah menjadi anak yang patuh,

cinta dan hormat kepada orang tuanya.

4. Belajar dapat mengubah keterampilan, misalnya olahraga, kesenian

jasa, teknik, pertanian, perikanan, pelayaran, dan sebagainya, seseorang

menjadi terampil main bulu tangkis, bola, tinju maupun cabang

olahraga lainnya adalah berkat belajar dan latihan yang sungguh-

sungguh, semuanya perlu usaha dengan belajar yang serius, rajin, dan

tekun.

5. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu,

misalnya tidak bisa membaca, menulis, berhitung, berbahasa Inggris

menjadi bisa semuanya. Ilmu pengetahuan terus berkembang tanpa

batas. Karena itu setiap orang diharuskan untuk belajar terus agar dapat

mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih.

1. Prinsip-Prinsip Belajar

Menurut Dalyono (2012: 51) prinsip-prinsip belajar sebagai berikut:

1. Kematangan Jasmani dan Rohani

Salah satu prinsip utama belajar dalah harus mencapai kematangan

jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang harus dipelajarinya.

Kematangan jasmani yaitu telah sampai pada batas minimal umur

serta kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk melakukan kegiatan

belajar. Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan

secara psikologis untuk melakukan kegiatan belajar, misalnya

kemampuan berpikir, ingatan, fantasi, dan sebagainya.
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2. Memiliki Kesiapan

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus

memiliki kesiapan yakni dengan kemampuan yang cukup baik fisik,

mental maupun perlengkapan belajar. Kesiapan fisik berarti

memiliki tenaga cukup dan kesehatan yang baik, sementara kesiapan

mental, memiliki minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan

kegiatan belajar. Belajar tanpa kesiapan fisik, mental dan

perlengkapan akan banyak mengalami kesulitan, akibatnya tidak

memperoleh hasil belajar yang baik.

3. Memahami Tujuan

Setiap orang yang belajar harus memahami apa tujuannya, kemana

arah tujuan itu dan apa manfaat bagi dirinya, prinsip ini sangat

penting dimiliki oleh orang belajar agar proses yang dilakukannya

dapat cepat selesai dan berhasil. Belajar tanpa memahami tujuan

dapat menimbulkan kebingungan pada orangnya hilang kegairahan,

tidak sistematis, atau asal ada saja. Orang yang belajar tanpa tujuan

ibarat kapal berlayar tanpa tujuan terombang-ambing tak tentu arah

yang dituju sehingga akhirnya bisa terlanggaar batu karang atau

terdampar ke suatu pulau.

4. Memiliki Kesungguhan

Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk

melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh

hasil yang kurang memuaskan. Selain itu akan banyak waktu dan

tenaga terbuang dengan percuma. Sebaliknya, belajar dengan
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sungguh-sungguh serta tekun akan memperoleh hasil yang maksimal

dan penggunaan waktu yang lebih efektif. Prinsip kesungguhan

sangat penting artinya. Biarpun seseorang sudah memiliki

kematangan, kesiapan serta mempunyai tujuan yang konkret dalam

melakukan kegiatan belajarnya tetapi kalau tidak bersungguh-

sungguh, belajar asal ada saja, bermalas-malasan, akibatnya tidak

memperoleh hasil yang memuaskan.

5. Ulangan dan Latihan

Prinsip yang tak kalah pentingnya adalah ulangan dan latihan.

Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar meresap dalam otak,

sehingga dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Sebaliknya

belajar tanpa diulang hasilnya akan kurang memuaskan

bagaimanapun pintarnya seseorang harus mengulang pelajarannya

atau berlatih sendiri di rumah agar bahan-bahan yang dipelajari

semakin meresap didalam otak, sehingga tahan lama dalam ingatan.

Mengulang pelajaran adalah salah satu cara untuk membantu

berfungsinya ingatan.

Menurut Slameto (2003: 27) prinsip-prinsip belajar sebagai berikut:

1. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar

a. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan

instruksional.

b. Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional.
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c. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat

mengembangkan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan

efektif.

d. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya, proses

belajar tidak hanya berlangsung di sekolah tapi dimana saja.

2. Sesuai hakekat belajar

a. Belajar itu proses kontinue, maka harus tahap demi tahap

menurut perkembangannya.

b. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan

discovery.

c. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian

yang satu dengan pengertian yang lain), sehingga mendapatkan

pengertian yang lain.

3. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari

a. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki

struktur, penyajian yang sederhana sehingga siswa lebih mudah

menangkap pengertiannya.

b. Belajar harus dapat mengembangkan pengertian tertentu sesuai

dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya.

4. Syarat keberhasilan belajar

a. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar dengan tenang. Dengan ketersediaan sarana yang

memadai maka akan menambah semangat siswa dalam belajar

dan mempermudah dalam belajar.
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b. Repetisi dalam proses belajar perlu pengulangan berkali-kali

agar pengertian keterampilan sikap itu mendalam pada siswa.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan oleh

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu

berasal dari dalam diri (internal) dan dari luar dirinya (eksternal).

Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) menurut Dalyono (2012:

55) adalah:

1. Kesehatan

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap

kemampuan belajar. Bila seseorang selalu tidak sehat dapat

mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula

halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik juga dapat

mengganggu semangat belajar. Oleh karena itu pemeliharaan

kesehatan fisik dan mental seseorang sangat penting untuk dapat

selalu bersemangat dalam belajar.

2. Intelegensi dan Bakat

Seseorang yang memiliki intelegensi baik (IQ-nya tinggi)

umumnya mudah belajar dan hasilnya pun cenderung baik.

Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah cenderung

mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga

prestasi belajarnya pun rendah. Bakat, juga besar pengaruhnya
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dalam menentukan keberhasilan belajar. Misalnya belajar main

piano, apabila dia memiliki bakat musik, akan lebih mudah dan

cepat pandai dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki bakat

itu.

3. Minat dan Motivasi

Minat dapat timbul karena daya tarik dari luar dan juga datang dari

hati sanubari. Minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal

yang besar artinya untuk mencapai/memperoleh benda atau tujuan

yang diminati itu. Minat belajar yang besar cenderung

menghasilkan prestasi yang tinggi. Sebaliknya minat belajar yang

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah.

Motivasi merupakan daya penggerak/pendorong untuk melakukan

sesuatu pekerjaan. Seseorang yang belajar dengan motivasi kuat,

akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya dengan sungguh-

sungguh, penuh gairah atau semangat. Sebaliknya, belajar dengan

motivasi yang lemah, akan malas bahkan tidak mau mengerjakan

tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran.

4. Cara Belajar

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil

belajarnya. Belajar tanpa memperhatikan teknik dan faktor

fisologis, psikologis, dan ilmu kesehatan akan memperoleh hasil

yang kurang memuaskan. Selain itu, teknik-teknik belajar perlu

diperhatikan bagaimana caranya membaca, mencatat,
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menggarisbawahi, membuat ringkasan/kesimpulan, apa yang harus

dicatat dan sebagainya. Selain dari teknik-teknik tersebut, perlu

juga diperhatikan waktu belajar, tempat, fasilitas, penggunaan

media pengajaran dan penyesuaian bahan pelajaran.

Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) menurut Dalyono (2012:

59) adalah:

1. Keluarga

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan

anak dalam belajar. Tinggi randahnya pendidikan orang tua, besar

kecilnya penghasilan, cukup atau kurangnya perhatian dan

bimbingan orang tua, rukun atau tidaknya orang tua, akrab atau

tidaknya hubungan orang tua dengan anak-anak, tenang atau

tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi

pencapaian hasil belajar anak.

2. Sekolah

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat

keberhasilan belajar. Kualitas guru, metode mengajarnya,

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan

fasilitas/perlengkapan disekolah, keadaan ruangan, jumlah murid

perkelas, pelaksanaan tata tertib sekolah dan sebagainya, semua ini

turut mempengaruhi keberhasilan belajar anak.
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3. Masyarakat

Keadaan masyarakat juga menentukan prestasi belajar. Bila di

sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-

orang yang berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata

bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan mendorong anak

lebih giat belajar. Tapi sebaliknya, apabila tinggal di lingkungan

banyak anak-anak yang nakal, tidak bersekolah dan pengangguran,

hal ini akan mengurangi semangat belajar  atau dapat dikatakan

tidak menunjang sehingga motivasi belajar berkurang.

4. Lingkungan Sekitar

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat penting dalam

mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan

rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas, iklim, dan sebagainya.

Misalnya bangunan rumah penduduk yang sangat rapat akan

mengganggu belajar.

Dari beberapa faktor di atas, faktor yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah faktor internal yaitu cara belajar atau biasa

disebut gaya belajar. Karena setiap siswa memiliki gaya belajar yang

berbeda-beda untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan.

B. Gaya Belajar

Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan

berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi (Gunawan, 2004: 139).

Gaya belajar menurut Slavin (2008: 168) adalah orientasi untuk mendekati
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tugas-tugas belajar dan mengolah informasi dengan cara-cara tertentu.

Menurut Nasution (dalam Wulandari, 2012: 2) gaya belajar adalah cara

yang konsisten dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus

atau informasi, cara berpikir, dan memecahkan soal. Tidak semua orang

mengikuti cara yang sama. Masing-masing menunjukkan perbedaan,

namun para peneliti dapat menggolong-golongkannya. Gaya belajar ini

berkaitan erat dengan pribadi seseorang, yang tentu dipengaruhi oleh

pendidikan dan riwayat perkembangannya (Nasution, 2010: 94).

Santrock menyatakan (dalam Aminatun, 2013: 13) menyatakan bahwa

gaya berpikir dan belajar (learning and thinking styles) bukanlah

kemampuan, tetapi cara yang disukai untuk menggunakan kemampuan

seseorang (Santrock, 2009: 174). Sedangkan menurut Uno (dalam

Aminatun, 2013: 13) bahwa gaya belajar menunjukkan cara tercepat dan

terbaik bagi individu untuk menyerap informasi dari luar dirinya (Uno,

2010: 180).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar

adalah cara yang dilakukan oleh seseorang dalam proses belajar untuk

dapat menerima, memproses dan mengerti suatu informasi.

Hasil riset menunjukkan bahwa murid yang belajar dengan gaya belajar

mereka yang dominan saat mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh

lebih tinggi dibandingkan dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya

belajar mereka. Sejak awal 1997, telah banyak upaya yang dilakukan

untuk mengenali dan mengkategorikan cara manusia belajar, cara
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memasukkan informasi ke dalam otak. Secara garis besar, ada tujuh

pendekatan yang umum dikenal dengan kerangka referensi yang berbeda

dan dikembangkan juga oleh ahli yang berbeda dengan variasinya masing-

masing. Ketujuh gaya belajar itu menurut Gunawan (2004: 139) adalah:

1. Pendekatan berdasarkan pada pemrosesan informasi, menentukan cara

yang berbeda dalam memandang dan memproses informasi yang baru.

Pendekatan ini dikembangkan oleh Kagan, Kolb, Honey dan

Mumford, Gregorc, Butler, McCarthy.

2. Pendekatan berdasarkan pada kepribadian; menentukan tipe karakter

yang berbeda. Pendekatan ini dikembangkan oleh Myer-Briggs,

Lawrence, Keirsey dan Bates, Simon dan Bryam, Singer-Loomis,

Grey-Wheelright, Holland, Greeting.

3. Pendekatan berdasarkan pada modalitas sensori; menentukan tingkat

ketergantungan terhadap indera tertentu. Pendekatan ini dikembangkan

oleh Bandler dan Grinder, Messick.

4. Pendekatan berdasarkan pada lingkungan; menentukan respons yang

berbeda terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan instruksional.

Pendekatan ini dikembangkan oleh Witkin, Eison, Canfield.

5. Pendekatan berdasarkan pada interaksi sosial; menentukan cara yang

berbeda dalam berhubungan dengan orang lain. Pendekatan ini

dikembangkan oleh Grasha-Reichman, Perry, Mann, Furmann-Jacobs,

Merrill.
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6. Pendekatan berdasarkan pada kecerdasan; menentukan bakat yang

berbeda. Pendekatan ini dikembangkan oleh Gardner, Handy.

7. Pendekatan berdasarkan pada wilayah otak; menentukan dominasi

relatif dari berbagai bagian otak, misalnya otak kiri dan otak kanan.

Pendekatan ini dikembangkan oleh Sperry, Bogen, Edwards, Herman.

Walaupun masing-masing peneliti menggunakan istilah yang berbeda dan

menemukan berbagai cara untuk mengatasi gaya belajar seseorang, telah

disepakati secara umum adanya dua kategori utama tentang bagaimana

kita belajar. Pertama, bagaimana kita menyerap informasi dengan mudah

(modalitas) dan kedua, cara kita mengatur dan mengolah informasi

tersebut (dominasi otak). Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari

bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi

(DePorter dan Hernacky, 2004: 111).

Dalam pengalaman belajar, terdapat tiga modalitas seseorang yaitu

modalitas Visual, Auditorial, atau Kinestetik (V-A-K). Modalitas visual

berarti seseorang belajar dengan cara melihat, auditorial berarti seseorang

belajar dengan cara mendengar, kinestetik berarti seseorang belajar dengan

cara bergerak, bekerja dan menyentuh.

Uno (2006: 181)  menyatakan ada tiga tipe gaya belajar yaitu

1. Gaya belajar Visual

Gaya belajar visual menjelaskan bahwa kita harus melihat dulu baru

mempercayainya. Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-

orang yang menyukai gaya belajar visual ini. Pertama, kebutuhan
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melihat suatu (informasi /pelajaran) secara visual untuk mengetahuinya

atau memahaminya. Kedua, memiliki kepekaan yang kuat terhadap

warna. Ketiga, memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah

artistik. Keempat, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung.

Kelima, terlalu reaktif terhadap suara. Keenam, sulit mengikuti anjuran

secara lisan. Ketujuh, seringkali salah menginterprestasikan kata atau

ucapan. Untuk mengatasi cara belajar ini maka sebaiknya belajar

dengan perangkat grafis seperti film, slide, gambar ilustrasi, coret-

coretan, kartu bergambar, dan lain-lain.

2. Gaya Belajar Auditory

Gaya belajar auditory adalah gaya belajar yang mengandalkan pada

pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakter orang

yang memiliki gaya belajar ini yang pertama adalah semua informasi

hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan

untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung.

Ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Metode belajar

yang baik digunakan adalah dengan menggunakan tape perekam

sebagai alat bantu yaitu digunakan untuk merekam penjelasan dari

seseorang untuk kemudian didengarkan kembali berulang-ulang.

3. Gaya Belajar Tactual

Dalam gaya belajar ini kita harus menyentuh sesuatu yang memberikan

informasi tertentu agar kita bisa mengingatnya. Karakteristiknya yang

pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi

utama agar kita bisa terus mengingatnya. Kedua, hanya dengan
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memegang kita bisa menyerap informasi tanpa harus membaca

penjelasannya. Ketiga, termasuk orang yang tidak bisa/ tahan duduk

terlalu lama untuk mendengarkan pelajaran. Keempat, merasa bisa

belajar lebih baik apabila disertai kegiatan fisik. Kelima, orang yang

memiliki gaya belajar ini memiliki kemampuan mengkoordinasikan

sebuah tim dan kemampuan mengendalikan gerak tubuh (athletic

ability). Cara belajar yang baik adalah belajar berdasarkan pengalaman

dengan menggunakan berbagai model atau peraga, bekerja di

laboratorium atau bermain sambil belajar.

Untuk mengetahui modalitas mana yang dimiliki seseorang dapat dilihat

dari bagaimana ia belajar. Cara mengetahui gaya belajar orang dapat

diketahui melalui pertanyaan-pertanyaan kepada tiap orang. Berikut daftar

pertanyaan yang menurut DePorter dan Hernacky (2004: 117) dapat

mengetahui gaya belajar seseorang.

1. Apakah Anda suka mencoret-coret ketika berbicara di telpon?

2. Apakah Anda berbicara dengan cepat

3. Apakah Anda lebih suka melihat peta daripada mendengar penjelasan?

4. Apakah Anda suka berbicara sendiri?

5. Apakah Anda lebih menyukai ceramah atau seminar daripada membaca
buku?

6. Apakah Anda lebih suka berbicara daripada menulis?

7. Apakah Anda berpikir lebih baik ketika Anda bergerak atau berjalan?

8. Apakah Anda banyak menggerakan anggota tubuh ketika berbicara?

9. Apakah Anda merasa sulit untuk duduk diam?
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Selain dengan pertanyaan di atas, kita juga dapat melihat dari ciri-ciri yang

dituliskan oleh DePorter dan Hernacky (2004: 117). Berikut ini merupakan

ciri-ciri dari orang yang memiliki modalitas belajar seseorang.

Ciri-ciri orang Visual

Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar Visual adalah (1)

Rapi dan teratur, (2) Berbicara dengan cepat, (3) Perencana dan pengatur

jangka panjang yang baik, (4) Teliti terhadap detail , (5) Mementingkan

penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi, (6) Pengeja yang

baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka,

(7) Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, (8) Mengingat

dengan asosiasi visual, (9) Biasanya tidak terganggu oleh keributan, (10)

Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis,

dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya, (11) Pembaca

cepat dan tekun, (12) Lebih suka membaca daripada dibacakan, (13)

Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap

waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau

proyek, (14) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan

dalam rapat, (15) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain,

(16) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak,

(17) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, (18) Lebih

suka seni daripada musik, (19) Seringkali mengetahui apa yang harus

dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata, (20) Kadang-kadang

kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan (DePorter dan

Hernacky, 2004: 117).
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Ciri-ciri orang Auditorial

Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar Auditorial adalah

(1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, (2) Mudah terganggu oleh

keributan, (3) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di

buku ketika membaca, (4) Senang membaca keras dan mendengarkan, (5)

Dapat mengulangi kembali dan menurikan nada, birama, dan warna suara,

(6) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita, (7)

Berbicara dalam irama yang terpola, (8) Biasanya pembicara yang fasih,

(9) Lebih suka musik daripada seni, (10) Belajar dengan mendengarkan

dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, (11) Suka

berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar, (12)

Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan

visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain,

(13) Lebih pandai mengeja dengan keras daipada menuliskannya, (14)

Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik (DePorter dan

Hernacky, 2004: 118).

Ciri-ciri orang Kinestetik

Adapun ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar Kinestetik adalah

(1) Berbicara dengan perlahan, (2) Menanggapi perhatian fisik, (3)

Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, (4) Berdiri dekat

ketika berbicara dengan orang, (5) Selalu berorientasi pada fisik dan

banyak bergerak, (6) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang

besar, (7) Belajar melalui memanipulasi dan praktik, (8) Menghafal
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dengan cara berjalan dan melihat, (9) Menggunakan jari sebagai penunjuk

ketika membaca, (10) Banyak menggunakan isyarat tubuh, (11) Tidak

dapat duduk diam dalam waktu lama, (12) Tidak dapat meningat geografi,

kecuali jika mereka memang berada di tempat itu, (13) Menggunakan

kata-kata yang mengandung aksi, (14) Menyukai buku-buku yang

berorientasi pada plot mereka mencerminkan aksi dan gerakan tubuh saat

membaca, (15) Kemungkinan tulisannya jelek, (16) Ingin melakukan

segala sesuatu, (17) Menyukai permainan yang menyibukkan (DePorter

dan Hernacky, 2004: 119).

Selain indikator ciri-ciri yang sudah dituliskan, kita juga dapat mengetahui

modalitas seseorang dengan memperhatikan kata-kata apa yang mereka

gunakan saat berkomunikasi. Kata-kata ini disebut predikat atau kata-kata

proses. Ketika suatu situasi diserap dalam pikiran seseorang, ia memproses

modalitas pilihan orang itu; kata-kata dan frase-frase yang digunakan

orang itu untuk menjelaskannya menunjukkan modalitas pribadi orang

tersebut.

Berikut ini adalah daftar ucapan-ucapan yang biasa dipakai oleh modalitas

tertentu :

Tabel 1. Daftar ucapan-ucapan yang biasa dipakai oleh modalitas tertentu

Visual Auditorial Kinestetik

1. Tampak bagi
saya

2. Pandangan
menyeluruh

1. Mendengar
dengan seksama

2. Menyeru

3. Jelas bagai bunyi

1. Rajin

2. Mempersingkat
hingga
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3. Melihat sekilas

4. Nyata-pasti,
tidak diragukan

5. Pandangan yang
kabur

6. Tepat, pas

7. Mempunyai
ruang lingkup
tentang sesuatu

8. Gagasan yang
samar

9. Dalam cahaya

10. Secara pribadi

11. Dalam
pandangan

12. Mirip

13. Citra diri

14. Mata hati

15. Indah bagai
lukisan

16. Melihat

17. Pandangan
sempit

18. Pamer

19. Visi lurus

bel

4. Diungkapkan
dengan jelas

5. Dijelaskaan
secara terperinci

6. Pendengar yang
baik

7. Dengarkan baik-
baik

8. Mendengar
suara-suara

9. Pesan yang
tersembunyi

10. Percakapan
membosankan

11. Jelas dan tegas

12. Terus terang

13. Mengoceh seperti
burung

14. Mengingatkan
akan sesuatu

15. Mengatakan yang
sejujurnya

16. Mendengarkan/
tidak
mendengarkan

17. Tak mendengar
tentang sesuatu

18. Menyuarakan
pendapat

19. Selalu dalam
batas
pendengaran

3. Berpikir serius

4. Menyebar kemana-
mana

5. Bisa merasakan

6. Bagai disambar
halilintar

7. Berhubungan/kontak

8. Menangkap alur

9. Bertahanlah!

10. Tahanlah!

11. Pemarah

12. Berterus terang

13. Mengatur

14. Sangat rapi

15. Menyimpangkan
pikiran saya

16. Mulai dari awal

17. Pendiam

18. Berahasia, tidak
jujur, curang

Sumber: DePorter dan Hernacky (2004: 121)
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Guru juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar

mengajar, guru juga harus memahami berbagai perbedaan gaya belajar

siswa yang sebagian besar sangat berbeda-beda. Tugas guru dalam

memahami gaya belajar siswa menurut Widya (2013: 7) adalah:

1. Memahami potensi siswa yang tersembunyi dan mendorongnya untuk

berkembang sesuai dengan kecenderungan bakat dan minat mereka

2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar meningkatkan rasa

tanggung jawab dan melaksanakan tugas dan bantuan jika mereka

membutuhkan

3. Menghargai potensi siswa yang lemah/lamban dan memperlihatkan

entuisme terhadap ide serta gagasan mereka

4. Mendorong siswa untuk terus maju mencapai sukses dalam bidang yang

diminati dan penghargaan atas prestasi mereka, mengakui pekerjaan

siswa dalam satu bidang untuk memberikan semangat pada pekerjaan

lain berikutnya

5. Menggunakan kemampuan fantasi dalam proses pembelajaran untuk

membangun hubungan dengan realitas dan kehidupan nyata

6. Memuji keindahan perbedaan potensi, karakter, bakat, minat serta

modalitas gaya belajar individu siswa

7. Mendorong dan menghargai keterlibatan individu secara penuh dalam

proyek-proyek pembelajaran mandiri
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8. Menyatakan kepada para siswa bahwa guru-guru merupakan mitra

mereka dan perannya sebagai motivator dan fasilitator bagi siswa

9. Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bebas dari tekanan dan

intimidasi dalam usaha meyakinkan minat belajar siswa

10. Mendorong terjadinya proses pembelajaran interaktif, kolaboratif,

inkuiri, dan diskaveri agar terbentuk budaya belajar yang bermakna pada

siswa

11. Memberikan tes/ujian yang mendorong terjadinya umpan balik dan

semangat gairah pada siswa untuk ingin mempelajari lebih dalam

Apabila siswa mengetahui gaya belajar yang dimilikinya, maka siswa akan

lebih mudah mendapatkan kenyamanan dalam beraktivitas belajar sehingga

dapat meningkatkan hasil belajarnya yaitu prestasi belajar.

C. Prestasi Belajar

Prestasi menurut (KBBI, 2008: 895) adalah hasil yang telah dicapai (dari

yang telah dilakukan, dikerjakan). Sedangkan belajar ialah suatu proses

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Seperti yang diungkapkan

Syah (dalam Paskahandriati dan Istiana, 2010: 6) bahwa prestasi belajar

juga dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan hasil belajar yang

meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat

pengalaman dan proses belajar siswa. Perubahan tingkah laku yang
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dianggap penting, diharapkan dapat mencerminkan perubahan yang terjadi

sebagai hasil belajar siswa (Syah, 2003: 52). Diungkapkan pula oleh

Winkel (dalam Arifin, 2012: 16) bahwa prestasi belajar merupakan suatu

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan

lingkungannya, menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan,

pemahaman, ketrampilan nilai dan sikap.

Diungkapkan Syah (dalam Aminatun, 2013: 3) peserta didik yang

berprestasi akademik menunjukkan nilai-nilai di atas batas minimal

prestasi belajar. Indikator prestasi belajar secara akademik ditetapkan

melalui nilai kelulusan belajar pada mata pelajaran. Kelulusan belajar

(passing grade) peserta didik yang berprestasi akademik minimal sama

dengan tujuh puluh dalam norma skala angka dari nol sampai seratus

untuk pelajaran-pelajaran inti (core subject) karena bidang studi inti

merupakan kunci pengetahuan lain (Syah, 2003: 153).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar

adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam proses belajar yang

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.

Azwar mengungkapkan (dalam Paskahandriati dan Istiana, 2010: 6) bahwa

fungsi utama dari prestasi belajar adalah sebagai berikut:

a. Fungsi penempatan adalah penggunaan hasil tes prestasi belajar untuk

klasifikasi individu ke dalam bidang atau jurusan yang sesuai dengan

kemampuannya.
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b. Fungsi formatif adalah penggunaan hasil tes belajar untuk melihat

sejauhmana kemajuan belajar yang telah dicapai oleh siswa dalam

suatu program pelajaran.

c. Fungsi diagnostik adalah manfaat tes prestasi untuk mendiagnosis

kesukaran-kesukaran dalam belajar dan mendeteksi kelemahan-

kelemahan siswa.

d. Fungsi sumatif adalah penggunaan hasil tes prestasi untuk

memperoleh informasi mengenai penguasaan pelajaran yang telah

direncanakan sebelumnya.

D. Kerangka Pikir

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk

mengadakan suatu perubahan menuju lebih baik dari yang tidak tahu

menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Sehingga setiap orang

melakukan belajar untuk memperoleh berbagai hal dalam kehidupannya.

Salah satu ciri keberhasilan seseorang dalam belajar dapat ditunjukkan

dengan prestasi belajar, terutama prestasi akademik.

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang

dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes

atau angka nilai yang diberikan oleh guru. Sedangkan prestasi akademik

adalah hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar disekolah atau

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui

pengukuran dan penilaian. Seorang siswa dalam memperoleh prestasi

belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal (dari luar diri)
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dan faktor internal (dari dalam diri). Salah satu faktor internal yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah cara belajar siswa atau yang

biasa disebut gaya belajar. Faktor ini cukup mempengaruhi prestasi belajar

siswa karena setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda.

Dari uraian diatas, peneliti dapat menentukan kerangka pikir seperti pada

gambar di bawah ini. Gaya belajar pada masing-masing siswa tidak sama.

Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan individu, karena pada

dasarnya setiap individu memiliki keunikan masing-masing termasuk

dalam gaya belajarnya. Gaya belajar yang dibahas dalam penelitian ini

adalah gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. Dengan adanya gaya

belajar yang berbeda-beda ini siswa wajib mengetahui gaya belajarnya

masing-masing untuk memperoleh prestasi belajar seperti yang

diharapkan. Karena gaya belajar merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa yang berasal dari dalam diri siswa.

Selain gaya belajar, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa

adalah berasal dari luar diri siswa seperti metode mengajar guru dan

lingkungan sosial.

Metode mengajar guru dikatakan mempengaruhi prestasi belajar siswa

karena setiap guru juga memiliki metode mengajar yang berbeda sehingga

hasil belajar siswa pun berbeda. Lingkungan sosial yang mempengaruhi

prestasi belajar siswa adalah seperti lingkungan keluarga, lingkungan

masyarakat, dan lingkungan sekolah. Dengan adanya lingkungan sosial

yang mendukung tentunya akan meningkatkan prestasi belajar siswa.
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Gambar 1. Skema kerangka pikir
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Gaya Belajar
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2016 di SMA Negeri 9

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah :

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas X SMA

Negeri 9 Bandar Lampung

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini siswa kelas X MIA pada mata

pelajaran biologi dengan teknik pengambilan sampel secara

random. Sampel diambil 10% dari jumlah siswa setiap kelas X

yang terdiri dari 6 kelas.Sehingga diperoleh sampel berjumlah 30

siswa.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian

yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian
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dengan kalimat-kalimat penjelasan secara sederhana. Data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka,

sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk

memberikan gambaran penyajian laporan. Variabel X dalam penelitian ini

adalah gaya belajar siswa yang terdiri dari gaya belajar visual, auditorial,

dan kinestetik. Variabel Y dalam penelitian ini adalah nilai yang diraih

siswa pada ujian semester ganjil mata pelajaran biologi. Peneliti

menggunakan angket yang diisi oleh siswa, melakukan wawancara, dan

observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Adapun indikator yang digunakan untuk menentukan jenis gaya belajar

yang dimiliki siswa yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik

Gaya Belajar Visual Gaya Belajar
Auditorial

Gaya Belajar
Kinestetik

1. Rapi dan teratur

2. Berbicara dengan
cepat

3. Perencana dan
pengatur jangka
panjang yang baik

4. Teliti terhadap detail

5. Mementingkan
penampilan, baik
dalam hal pakaian
maupun presentasi

6. Pengeja yang baik
dan dapat melihat
kata-kata yang
sebenarnya dalam
pikiran mereka

7. Mengingat apa yang

1. Berbicara kepada
diri sendiri saat
bekerja

2. Mudah terganggu
oleh keributan

3. Menggerakkan bibir
mereka dan
mengucapkan
tulisan di buku
ketika membaca

4. Senang membaca
keras dan
mendengarkan

5. Dapat mengulangi
kembali dan
menurikan nada,
birama, dan warna
suara

1. Berbicara dengan
perlahan

2. Menanggapi
perhatian fisik

3. Menyentuh orang
untuk mendapatkan
perhatian mereka

4. Berdiri dekat ketika
berbicara dengan
orang

5. Selalu berorientasi
pada fisik dan
banyak bergerak

6. Mempunyai
perkembangan awal
otot-otot yang besar

7. Belajar melalui
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dilihat daripada
yang didengar

8. Mengingat dengan
asosiasi visual

9. Biasanya tidak
terganggu oleh
keributan

10. Mempunyai
masalah untuk
mengingat instruksi
verbal kecuali jika
ditulis, dan
seringkali minta
bantuan orang untuk
mengulanginya

11. Pembaca cepat dan
tekun

12. Lebih suka
membaca daripada
dibacakan

13. Membutuhkan
pandangan dan
tujuan yang
menyeluruh dan
bersikap waspada
sebelum secara
mental merasa pasti
tentang suatu
masalah atau proyek

14. Mencoret-coret
tanpa arti selama
berbicara di telepon
dan dalam rapat

15. Lupa
menyampaikan
pesan verbal kepada
orang lain

16. Sering menjawab
pertanyaan dengan
jawaban singkat ya
atau tidak

6. Merasa kesulitan
untuk menulis,
tetapi hebat dalam
bercerita

7. Berbicara dalam
irama yang terpola

8. Biasanya pembicara
yang fasih

9. Lebih suka musik
daripada seni

10. Belajar dengan
mendengarkan dan
mengingat apa
yang didiskusikan
daripada yang
dilihat

11. Suka berbicara,
suka berdiskusi,
dan menjelaskan
sesuatu panjang
lebar

12. Mempunyai
masalah dengan
pekerjaan-
pekerjaan yang
melibatkan
visualisasi, seperti
memotong bagian-
bagian hingga
sesuai satu sama
lain

13. Lebih pandai
mengeja dengan
keras daipada
menuliskannya

14. Lebih suka
gurauan lisan
daripada membaca
komik

memanipulasi dan
praktik

8. Menghafal dengan
cara berjalan dan
melihat

9. Menggunakan jari
sebagai penunjuk
ketika membaca

10. Banyak
menggunakan
isyarat tubuh

11. Tidak dapat duduk
diam dalam waktu
lama

12. Tidak dapat
meningat geografi,
kecuali jika mereka
memang berada di
tempat itu

13. Menggunakan
kata-kata yang
mengandung aksi

14. Menyukai buku-
buku yang
berorientasi pada
plot mereka
mencerminkan aksi
dan gerakan tubuh
saat membaca

15. Kemungkinan
tulisannya jelek

16. Ingin melakukan
segala sesuatu

17. Menyukai
permainan yang
menyibukkan
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17. Lebih suka
melakukan
demonstrasi
daripada berpidato

18. Lebih suka seni
daripada musik

19. Seringkali
mengetahui apa
yang harus
dikatakan, tetapi
tidak pandai
memilih kata-kata

20. Kadang-kadang
kehilangan
konsentrasi ketika
mereka ingin
memperhatikan

Sumber: Deporter dan Hernacky (2005: 119)

Dari indikator karakteristik gaya belajar di atas, selanjutnya dapat dilakukan

suatu identifikasi untuk menentukan jenis gaya belajar siswa dengan

menggunakan angket gaya belajar yang akan diisi oleh siswa. Kemudian

terdapat nilai semester yang digunakan untuk menentukan siswa yang

termasuk nilai kategori tinggi dan nilai kategori rendah. Untuk

mengkategorikan siswa dengan nilai tinggi atau nilai rendah yaitu dengan

menghitung rata-rata yang diperoleh dari nilai tertinggi dan nilai terendah,

sehingga diperoleh 72 sebagai nilai tengah. Siswa yang memiliki nilai di

atas 72 termasuk dalam kategori nilai tinggi dan siswa yang memiliki

kurang dari 72 termasuk dalam kategori nilai rendah (lampiran 2).
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D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu prapenelitian dan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Prapenelitian

Kegiatan yang dilakukan pada prapenelitian adalah :

a. Membuat surat izin observasi ke sekolah

b. Mengadakan observasi ke sekolah tempat diadakannya

penelitian, untuk mendapatkan informasi tentang jumlah kelas

yang akan diteliti.

c. Mendata jumlah siswa/siswi dari setiap kelas X dan

menentukan 5 siswa sebagai sampelnya.

d. Menentukan sampel penelitian

e. Mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan dalam

penelitian, yaitu : angket, lembar wawancara, dan lembar

observasi kegiatan pembelajaran

2. Pelaksanaan Penelitian

a. Membagikan angket kepada siswa yang dijadikan sampel.

b. Melakukan wawancara kepada siswa yang sudah mengisi

angket gaya belajar.

c. Melakukan observasi proses pembelajaran biologi dengan

menggunakan lembar observasi kegiatan pembelajaran yang

sudah disiapkan pada materi Kingdom Animalia.
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d. Memberi tanda ceklis pada lembar observasi gaya belajar siswa

pada kegiatan pembelajaran.

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif

dalam penelitian ini berupa  gambaran mengenai gaya belajar siswa

Kelas X MIA di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang dieroleh

melalui angket dan lembar observasi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan data yaitu :

a. Lembar Angket

Lembar angket dilakukan oleh mahasiswa terhadap siswa kelas X

sebagai informasi awal mengenai gaya belajar siswa tersebut

(Lampiran 1).

b. Lembar Wawancara

Lembar wawancara berisi pertanyaan terhadap siswa mengenai

gaya belajar yang dimilikinya (Lampiran 1).

c. Lembar Observasi

Lembar observasi terdiri dari lembar observasi kegiatan belajar

(Lampiran 1).

d. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto siswa pada saat observasi serta data

nama siswa kelas X pada mata pelajaran biologi (Lampiran 3).
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F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Data

angket dan hasil observasi dideskripsikan dengan kategori gaya belajar

siswa (Lampiran 1). Data kualitatif gaya belajar siswa berprestasi kelas X

MIA di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dikumpulkan melalui lembar

observasi dan angket. Lembar observasi terdiri dari lembar observasi gaya

belajar siswa yang berisi tiga komponen yaitu gaya belajar visual,

auditorial dan kinestetik yang masing-masing komponen memiliki

cakupan kriteria tertentu. Sedangkan angket siswa berisi 36 pernyataan

mengenai gaya belajar siswa dengan cara melingkari. Adapun langkah-

langkah analisis data lembar observasi dan angket adalah sebagai berikut :

a. Menjumlahkan pernyataan yang dilingkari siswa pada lembar angket,

yang terdiri dari tiga aspek gaya belajar (visual, auditorial, kinestetik).

b. Menghitung skor yang diperoleh dalam bentuk persentase. Teknik ini

sering disebut dengan teknik deskriptif kualitatif dengan persentase.

Persentase dibuat berdasarkan jumlah pernyataan yang dilingkari pada

setiap indikator pernyataan lembar angket. Adapun rumus untuk

analisis deskriptif persentase adalah (modifikasi dari Ali, 1992: 45):

Keterangan :
n = skor yang diperoleh pada satu kategori gaya belajar (Visual, atau

Auditorial, atau Kinestetik)
N = skor yang diperoleh dari ketiga kategori gaya belajar (Visual,

Auditorial, dan Kinestetik)
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% = persentase gaya belajar siswa (Visual atau Auditorial atau
Kinestetik) kelas X MIA SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada
pembelajaran Biologi.

c. Menganalisis data penelitian dengan menggunakan analisis persentase.

Menentukan jenis gaya belajar siswa kelas X berdasarkan persentase

tertinggi dari ketiga aspek gaya belajar yang digunakan siswa kelas X

MIA SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan kalimat yang berbentuk

kualitatif.

d. Skor yang diperoleh dari lembar observasi dan angket dianalisis secara

deskriptif untuk menjelaskan gaya belajar yang dimiliki siswa kelas X

MIA SMA Negeri 9 Bandar Lampung dalam pembelajaran Biologi.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan

sebagai berikut:

1. Gaya belajar dominan siswa kelas X di SMA Negeri 9 Bandar

Lampung  pada mata pelajaran biologi adalah gaya belajar visual.

2. Frekuensi gaya belajar siswa hasil angket yaitu visual 11 siswa,

auditorial 7 siswa, kinestetik 12 siswa; hasil wawancara visual 8 siswa,

auditorial 13 siswa, kinestetik 9 siswa; hasil observasi visual 14 siswa,

audtorial 11 siswa, kinestetik 5 siswa.

3. Siswa yang memperoleh nilai tinggi pada mata pelajaran biologi di

SMA Negeri 9 Bandar Lampung memiliki gaya belajar visual, dimana

siswa belajar dengan melihat, melalui aktivitas mengamati,

mendemonstrasikan, melihat gambar dan video; dan siswa yang

memperoleh nilai rendah memiliki gaya belajar kinestetik, dengan cara

melakukan, melalui praktik di laboratorium atau pengamatan langsung.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang sudah diuraikan

di atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:
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1. Siswa, diharapkan dapat mengetahui gaya belajarnya masing-masing

dan menggunakan gaya belajar yang dimilikinya secara konsisten agar

dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

2. Guru, diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran yang

bervariasi untuk menyesuaikan gaya belajar siswa yang setiap

individunya berbeda-beda.

3. Sekolah, diharapkan mampu memahami bahwa siswa memiliki

kebutuhan belajar, terutama dalam pembelajaran yang sesuai dengan

gaya belajar visual.

4. Peneliti, diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar melakukan

penelitian secara lebih mendalam mengenai hubungan gaya belajar

dengan hasil belajar siswa.
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