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ABSTRAK

IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR BERDASARKAN GENDER DAN
HUBUNGAN DENGAN HASIL BELAJAR SISWA SMP KELAS VII

SE-KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

NADIA ULFAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis gaya belajar siswa, mengetahui

perbedaan gaya belajar antar gender, dan mengetahui hubungan gaya belajar

berdasarkan gender dengan hasil belajar. Penelitian ini merupakan kajian

deskriptif dengan sampel siswa kelas VII se-Kecamatan Kedaton Bandar

Lampung berjumlah 100 siswa yang dipilih secara purposive sampling. Data

dianalisis secara deskriptif berupa data kualitatif yang diperoleh dari angket dan

data kuantitatif berupa hasil pengerjaan soal-soal IPA yang diperoleh dari

kumpulan soal-soal ujian nasional, sedangkan untuk mengetahui uji statistik yaitu

menggunakan uji Mann- Whitney U uji Korelasi Kendall’s Tau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis gaya belajar siswa, yaitu

visual, auditorial dan kinestetik.  Gaya belajar visual lebih dominan dibandingkan

dengan gaya belajar lainnya.  Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa tidak

terdapat perbedaan signifikan antara gaya belajar laki-laki dan gaya belajar
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perempuan.  Pada uji korelasi Kendall’s Tau menunjukkan tidak terdapat

hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar pada siswa

laki-laki dan perempuan.

Kata kunci : Gaya belajar, Gender, Hasil belajar
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia,

karena pendidikan merupakan salah satu wahana untuk menciptakan sumber

daya manusia yang berkualitas dalam pengetahuan dan keterampilan.Oleh karena

itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menyikapi era

globalisasi maka perubahan dalam pendidikan perlu terus menerus dilakukan

salah satunya melalui kegiatan pembelajaran IPA(Sukmadinata, 2010: 38).

Dalam pembelajaran IPA siswa tidak hanya belajar produk saja, tetapi harus

belajar tentang aspek proses, sikap, dan teknologi. Sehingga siswa harus

memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif dan memiliki sikap terbuka (Tawil

dan Liliasari, 2014: 2). Tetapi pada kenyataannya, pendidikan di Indonesia masih

memiliki daya saing yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil studi Trend

in InternationalMathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015,

menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke 36 dari 49 negara (sarnapi,

1: 2016) untuk prestasi sains dengan skor 406 dari 42 negara (Cholisoh, 2014: 1).
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Kemudian, hasil survei Programme for International Students Assesment (PISA)

untuk soal literasi sains pada tahun 2015, Indonesia masih tergolong rendah,

berada pada peringkat 61, 62, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi peringkat

dan rata-rata skor tidak beda jauh dengan hasil survei PISA 2012.  Contohnya

pada bidang matematika hasil survey PISA 2012 berada pada peringkat 64 dari

65 negara yang terevaluasi (Iswadi, 230: 2015).

Faktor penyebab rendahnya pembelajaran IPA salah satunya disebabkan dari

guru. Menurut Chatib (2012: 100) menyatakan bahwa banyaknya kegagalan

siswa dalam menerima informasi karena tidak sesuainya gaya mengajar guru

dengan gaya belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2003: 93)

yang menyatakan bahwa setiap metode mengajar bergantung pada cara atau gaya

siswa belajar serta kesanggupannya. Dengan demikian, dalam mengajar guru

hendaknya memperhatikan cara siswa bereaksi dan menggunakan stimulus-

stimulus yang diterima dalam pembelajaran.

Gaya  belajar merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang dalam proses

belajar untuk menerima, memproses, dan mengerti suatu informasi (Slavin, 2006:

168). Salah satu faktor yang mempengaruhi gaya belajar ialah gender (Gidden

dalam Remiswal, 2013: 12). Dalam studi Smerdon (dalam Santrock, 2011: 223)

berfokus pada pelajar kelas delapan dan sepuluh, anak laki-laki mendapatkan nilai

yang lebih tinggi dari anak perempuan dalam tes IPA, terutama diantara siswa-

siswa dengan kemampuan menengah dan tinggi. Studi yang dilakukan



3

olehNational Assesment of Educational Progress (dalam Santrock, 2011: 223)

juga menyatakan hasil yang sama bahwa anak laki-laki mendapatkan prestasi

yang lebih baik dalam IPA dibandingkan anak perempuan pada kelas empat,

delapan, dan dua belas.

Berdasarkan penelitian Yurdin (2013: 7) pada pelajaran Biologi pada kelas XI

SMA Negeri 1 Baru berkesimpulan bahwa gaya belajar memiliki hubungan yang

signifikan terhadap hasil belajar biologi. Selain itu dalam penelitian Unaifah

(2014: 31) dalam studinya didapatkan kesimpulan bahwa gaya belajar (learning

style) siswa memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap hasil belajar

siswa.

Berdasarkan penelitian Muthoharoh, Budiyono dan Nugraheni (2013: 4)

diperoleh dengan sampel sebanyak dua ratus sembilan puluh enam siswa dari

populasi yaitu seluruh siswa SMP Negeri se-Kecamatan Ambal tahun pelajaran

2012/2013. Setelah dilakukan uji signifikansi dengan taraf kesalahan 5%

diperoleh, hasil keputusan uji adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara

siswa laki-laki terhadap hasil belajar matematika dan tidak ada hubungan yang

signifikan antara siswa perempuan terhadap hasil belajar matematika.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik dan melakukan penelitian yang

berjudul “Identifikasi Gaya belajar berdasarkan gender dan Hubungannya

dengan Hasil Belajar siswa SMP Kelas VII se-Kecamatan Kedaton”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah

secara umum dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jenisgaya belajar siswa pada mata pelajaran IPA SMP Kelas VII se-

Kecamatan Kedaton?

2. Apakah terdapat perbedaan  gaya belajar siswa berdasarkan genderpada

mata pelajaran IPA SMP  kelas VII  se-Kecamatan Kedaton ?

3. Apakah terdapat hubungan antaragaya belajar siswa berdasarkan

genderdengan hasil belajar IPA SMP kelas VII  se-Kecamatan Kedaton ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis gaya belajar siswa pada mata pelajaran IPA SMP  Kelas

VIIse-Kecamatan Kedaton.

2. Mengetahui perbedaan gaya belajar siswa berdasarkan gender pada mata

pelajaran IPA SMP kelas VII se-Kecamatan Kedaton.

3. Mengetahui hubungan antara gaya belajar siswa berdasarkan gender dengan

hasil belajar  IPA siswa SMP se-Kecamatan Kedaton.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat memberikan pengalaman baru, wawasan dan

bahanmasukan bagi peneliti sebagai calon guru untuk bisa mengetahui

bagaimana gaya belajar berdasarkan gender bisa mempengaruhi hasil belajar.

2. Bagi guru, sebagai pengetahuan untuk bahan refleksi bagaimana gaya belajar

yang dimiliki oleh siswa dengan memperhatikan hasil belajar siswa, sehingga

guru dapat memberikan konseling pribadi pada siswa baik dalam kelas

maupun dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi siswa, dapat mengetahui gaya belajar yang dimiliki sehingga siswa

lebih giat mengetahui dirinya dalam mengembangkan gaya belajar untuk

mencapai hasil belajar yang lebih baik.

4. Bagi sekolah, hasil penelitian dapat digunakan untuk acuan dalam rangka

mengetahui gaya belajar siswa serta menjadi alat ukur siswa untuk

mengetahui hasil belajar siswa.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut

1. Gaya belajar adalah  cara tercepat dan terbaik bagi individu untuk menyerap

informasi dari luar dirinya, terdiri dari VAK (Visual, Auditorial dan

Kinestetik). (Depoorter, 2002: 115). Gaya belajar diidentifikasi dengan

menggunakan lembar angket.
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2. Gender yang dimaksud merupakan istilah dari dua macam jenis kelamin

seseorang, yaitu laki-laki dan perempuan.

3. Hasil belajar yang diambil sebagai data kuantitatif adalah hasil belajar ranah

kognitif yang diperoleh dari tes. Tes terdiri dari soal-soal Ujian Nasional dari

tahun 2008 hingga tahun 2014 yang sudah dipelajari oleh siswa.

4. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP se-

Kecamatan  Kedaton, Kota Bandar Lampung   tahun  pelajaran 2015/2016

yang berjumlah enam  sekolah.

F. Kerangka Pikir

Kemampuan siswa dalam  kegiatan belajar  berhasil atau tidaknya dalam

pencapaian tujuan  pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses

belajar yang dialami oleh siswa . Masing-masing siswa memiliki tipe atau gaya

belajar yang berbeda-beda . Siswa dalam menangkap materi dan pelajaran

tergantung dari gaya belajarnya yang dimiliki oleh siswa tersebut dan gaya

belajar siswa juga dipengaruh oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor

internal yang ada pada gaya belajar siswa tersebut .

Pada dasarnya kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran

berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang sangat lambat.

Oleh karena itu, siswa seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Gaya belajar merupka

suatu ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Dan guru sebagai
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Gaya Belajar Siswa

Lingkungan

Bahan dan Alat
Evaluasi

Sarana dan
Prasarana

Guru

Kegiatan Belajar Mengajar

Hasil Belajar

Faktor Internal:
1. Psikologis
2. Fisiologis

Faktor Eksternal:
1. Budaya
2. Ekonomi
3. Kesulitan tugas
4. Latar belakang
keluarga
5. Reward

pengajar juga harus bisa mengkombinasikan gaya belajar dari masing-masing

siswa tersebut agar siswa tersebut memahami apa yang guru itu jelaskan.

Namun pada kenyataannya , banyak siswa yang hasil belajarnya tidak sesuai

dengan tujuan  pembelajaran yang diharapkan, karena di sekolah kadang seorang

guru tidak memperhatikan  gaya belajar siswanya dan memahami masing-masing

siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial, visual dan kinestetik. Skema

hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar dalam gambar berikut:

Gambar 1. Hubungan antara Gaya Belajar dengan Faktor yang Mempengaruhi
Hasil Belajar.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gaya Belajar

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah

pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang

sangat lambat (Uno, 2008: 180). Oleh karena itu, mereka sering kali

harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi

atau pelajaran yang sama. Ada siswa yang lebih senang menulis hal-hal

yang telah disampaikan oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung.

Adapula siswa yang lebih senang mendengarkan materi yang disampaikan

oleh guru, serta adapula siswa yang lebih senang praktek secara langsung.

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses

pembelajaran berlangsung maka akan tercipta suatu cara belajar yang

menjadi suatu kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Cara belajar yang dimiliki siswa sering disebut dengan gaya belajar atau

modalitas belajar siswa. Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari

bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah

informasi (DePorter & Hernacki, 2002: 110). Dunn (dalam Sugihartono,

2007: 53) menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan kumpulan

karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk
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beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Keefe (dalam

Sugihartono, 2007: 53) menyatakan bahwa yang disukai. Gaya belajar

adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam

menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berfikir, dan

memecahkan soal (Nasution, 2003: 94).

Beberapa definisi gaya belajar di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar

adalah cara yang dipakai seseorang dalam proses belajar yang meliputi

bagaimana menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang

diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif.

1. Macam-macam gaya belajar

Menurut DePorter & Hernacki (2002: 112) terdapat tiga gaya belajar

seseorang yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik.

Walaupun masing-masing siswa belajar dengan menggunakan ketiga

gaya belajar ini, kebanyakan siswa lebih cenderung pada salah satu

diantara gaya belajar tersebut.

a. Gaya Belajar Visual

Siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan

penting adalah mata atau penglihatan (visual), mereka

cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat. Siswa yang

mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh

dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran.

Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat

dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di

otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan
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tampilan-tampilan visual, seperti diagram, buku pelajaran

bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka

mencatat sampai detil-detilnya untuk mendapatkan informasi.

Orang-orang visual: rapi dan teratur, berbicara dengan cepat,

perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap

detail, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian

maupun presentasi, pengerjaan yang baik dan dapat melihat

kata-kata yang sebenarnya dalam pikir an mereka, mengingat

apa yang dilihat dari pada yang didengar, mengingat dengan

asosiasi visual, biasanya tidak terganggu oleh keributan,

mempunyai masalah untuk mengingat intruksi verbal kecuali

jika ditulis dan sering kali minta bantuan orang untuk

mengulanginya, pembaca cepat dan  tekun, lebih suka membaca

daripada dibacakan, membutuhkan pandangan dan tujuan yang

menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa

pasti tentang suatu masalah atau proyek (DePorter & Hernacki,

2002: 116-118).

b. Gaya Belajar Auditorial

Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya

melalui telinga (alat pendengarannya). Siswa yang mempunyai

gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan

menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru

katakan. Mereka dapat mencerna dengan baik informasi yang
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disampaikan melalui tone suara, pitch (tinggi rendahnya),

kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Informasi

tertulis terkadang sulit diterima oleh siswa bergaya belajar

auditori. Anak-anak seperi ini biasanya dapat menghafal lebih

cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan

kaset.

Orang-orang auditorial: berbicara kepada diri sendiri saat bekerja,

mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan

mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca

dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan

menirukan  nada, birama, dan warna suara, mereka kesulitan

untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara, berbicara dengan

irama yang terpola, biasanya pembicara yang fasih, lebih suka

musik daripada seni, belajar dengan mendengarkan dan

mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka

berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan segala sesuatu

panjang lebar (DePorter & Hernacki, 2002: 118).

c. Gaya Belajar Kinestetik

Siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar melalui

bergerak, menyentuh, dan melakukan. Siswa seperti ini tidak

tahan untuk duduk berlama-lama mendengarkan pelajaran dan

merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai kegiatan

fisik. Kelebihannya, mereka memiliki kemampuan
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mengkoordinasikan sebuah tim disamping kemampuan

mengendalikan gerak tubuh.

Orang-orang kinestetik: berbicara dengan perlahan, menanggapi

perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian

mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu

berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai

perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui

memanipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan

melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca,

banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam

untuk waktu lama (DePorter &Hernacki, 2002: 118-120).

Menurut Susilo (2006: 98) bahwa gaya belajar dipengaruhi oleh 2 faktor

yaitu:

1. Faktor alamiah (pembawaan yang tidak bisa diubah meskipun

denganlatihan, meliputi intelegensi, bakat, minat, kebiasaan, modalitas

belajar (kemampuan dasar otak atau pikiran untuk memperoleh

informasi dan menciptakan pengalaman).

2. Faktor lingkungan (faktor yang berada di luar individu atau siswa),

yang mempengaruhi konsentrasi belajar, yaitu

a. Suara

Tiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap suara. Ada

yang menyukai belajar sambil mendengarkan musik keras,

musik lembut, ataupun nonton TV. Ada juga yang suka belajar
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di tempat yang ramai, bersama teman, tapi ada juga yang tidak

dapat berkonsentrasi kalau banyak orang di sekitarnya. Bahkan

bagi orang tertentu, musik atau suara apapun akan mengganggu

konsentrasi belajar mereka. Mereka memilih belajar tanpa

musik atau di tempat yang mereka anggap tenang tanpa suara.

Namun, beberapa orang tertentu tidak merasa terganggu baik ada

suara ataupun tidak. Mereka tetap dapat berkonsentrasi belajar

dalam keadaan apapun.

b. Pencahayaan

Pencahayaan merupakan faktor yang pengaruhnya kurang

begitu dirasakan dibandingkan pengaruh suara. Mungkin karena

relatif mudah mengatur pencahayaan sesuai dengan yang

dibutuhkan.

c. Temperatur

Pengaruh temperatur terhadap konsentrasi belajar pada umumnya

juga tidak terlalu dipermasalahkan orang. Namun, perlu

diketahui bahwa reaksi tiap orang terhadap temperatur berbeda.

Ada yang memilih belajar di tempat dingin, sejuk, ataupun tempat

yang hangat.

d. Desain belajar

Jika sedang belajar yang membutuhkan konsetrasi, ada yang

merasa lebih nyaman untuk melakukannya sambil duduk santai

dikursi, sofa,tempat tidur,tikar,karpet atau duduk santai di lantai
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tetapi ada juga yang sambil berbaring, berjalan-jalan, memanjat

pohon.

B. Gender

Istilah seks dibedakan dengan gender. Seks bersifat biologis dan gender

yang bersifat psikologis, sosial dan budaya. Istilah seks menekankan

pada perbedaan  yang disebabkan oleh perbedaan kromosom pada janin,

sebagaimana dinyatakan oleh Moore dan Sinclair (dalam Remiswal,

2013:12). Sedangkan istilah gender menyangkut perbedaan psikologis,

sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan, seperti yang

dikemukakan oleh Gidden (dalam Remiswal, 2013:12). Lebih lanjut,

gender diartikan sebagai pengetahuan dan kesadaran, baik secara sadar

ataupun tidak sadar, bahwa seseorang tergolong dalam suatu jenis kelamin

tertentu dan bukan dalam jenis kelamin lain, seperti yang didefinisikan

oleh Lasswell (dalam Remiswal, 2013:12).

Penggolongan gender di sekolah dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki

dan perempuan. Gallagher (dalam Sugihartono, 2012: 37) menyatakan

bahwa meskipun laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam

perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, namun sebenarnya tidak

ada bukti yang berhubungan antara perbedaan fisik dengan kemampuan

intelektual. Prestasi akademik tidak dapat dijelaskan melalui perbedaan

biologis. Faktor sosial dan kultural merupakan alasan utama yang

menyebabkan terdapat perbedaan gender dalam prestasi akademik.

Faktor-faktor tersebut meliputi familiaritas terhadap mata pelajaran,
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persepsi terhadap mata pelajaran khusus, gaya penampilan laki-laki dan

perempuan serta perlakuan guru.

Menurut Chaplin (dalam Desmita, 2009: 82) mekipun siswa laki-laki

terbelakang dalam kemampuan verbal, mereka rata-rata cenderung lebih

unggul daripada siswa perempuan dalam tes visual ruang. Bila

dihubungkan dengan minat, dan sikap menunjukkan adanya perbedaan

yang besar yaitu laki-laki lebih agresif sedangkan perempuan lebih

menunjukkan ketidak stabilan. Perbedaan-perbedaan emosional juga

terlihat lebih berkaitan dengan perbedaan-perbedaan biologis yang dasar

dengan perbedaan-perbedaan kemampuan.

Menurut Halpern (dalam Friedman, 2006: 4) anak laki-laki mempunyai

kemampuan yang lebih baik sedangkan anak perempuan lebih mahir

dalam mengerjakan tugas-tugas membaca dan menulis. Perempuan

dideskripsikan sebagai makhluk yang emosional, berwatak pengasuh,

mudah menyerah, komunikatif, mudah bergaul dan lemah dalam ilmu

matematika, subjektif, pasif dan mudah dipengaruhi. Sedangkan laki-laki

dideskripsikan sebagai makhluk yang rasional, mandiri, agresif, dominan,

berorientasi pada prestasi, dan aktif.

Dari berbagai penelitian mengenai perbedaan kemampuan, diperoleh

hasil bahwa anak perempuan lebih unggul daripada anak laki-laki dalam

kemampuan verbal, berpikir divergen verbal dan dalam kecerdasaan

umum, sedangkan anak laki-laki melebihi anak perempuan dalam

kemampuan kuantitatif dan visual spasial. Di samping itu anak
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perempuan pada umumnya mencapai nilai lebih tinggi pada tes prestasi,

lebih rajin dan tekun, lebih sedikit mengulang kelas dan kurang

menimbulkan masalah (Munandar, 2004: 254-255). Meskipun rata-rata

anak perempuan melebihi skor yang dicapai anak laki-laki dalam berbagai

pengukuran kemampuan verbal, jumlah kosa kata, pemahaman  bahan

tertulis yang sulit, dan kelancaran verbal. Siswa laki-laki  rata-rata

cenderung lebih unggul daripada siswa perempuan.

C. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kegiatan memahami, menhayati dan  menganalisis

bahan-bahan pelajaran. Dalam hasil belajar terdapat fatktor-faktor yang

mempengaruhi belajar siswa itu sendiri. Hasil belajar  merupakan tingkah

laku siswa yang diperoleh setelah melalui proses belajar. Hasil belajar

adalah hasil akhir setelah mengalami proses pembelajaran dimana tingkah

laku itu dalam bentuk perbuatanyang dapat diamati dan di ukur.

Hasil belajar siswa selain menjadi indikator keberhasilan belajar siswa

juga menjadi modal siswa dalam menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam proses belajar terdapat hal-hal yang menghambat dan menjadi

faktor keberhasilan siswa dalam memperoleh hasil belajar yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu faktor

eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari faktor

lingkungan dan faktor instrumental. Faktor internal terdiri dari kondisi

fisis dan kondisi psikis. Kondisi psikis terdiri dari kecerdasan, bakat,

minat, motivasi, emosi, dan kemampuan kognitif. Dalam faktor psikis
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gender juga berpengaruh dalam prestasi belajar karena gender merupakan

dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria dan wanita (Santrock,

2007:194). Selain faktor psikis, faktor eksternal juga berpengaruh dalam

perkembangan gender.

Menurut Dahar (1996: 134)  bahwa terdapat tiga ranah dalam hasil belajar

sebagai berikut:

1. Ranah kognitif berkenan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri

dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman,

penerapan, analitis, sintesis dan penilaian.

2. Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif

meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau

reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau

komplesk nilai.

3. Ranah psikomotorik meliputi ketrampilan motorik, manipulasi

benda-benda, koordinasi neuromuscular, menghubungkan,

mengamati.

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar. Diantara

ketiga ranah tersebut, biasanya ranah kognitiflah yang paling banyak

dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para

siswa dalam menguasai bahan pengajaran. Berdasarkan uraian di atas

maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang

dimiliki oleh siswa setelah melakukan aktivitas pembelajaran, yang
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diwujudkan dengan tiga aspek kemampuan yaitu berupa kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotorik (Dahar , 1996: 134) .

Menurut Syah (2001: 144) secara global faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu faktor

internal, faktor eksternal dan faktor pendekatan belajar.

1. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa)

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang

mencakup, keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor ini

meliputi 2 aspek, yakni:

a. Aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah)

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa

dalam mengikuti pelajaran. Kondisi jasmani yang tidak

mendukung kegiatan belajar, seperti gangguan kesehatan, cacat

tubuh, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran dan lain

sebagainya sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam

menyerap informasi dan pengetahuan, khususnya yang

disajikan di kelas.

b. Aspek psikologis (yang bersifat rohaniah)

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat

mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan pembelajaran

siswa. Diantaranya adalah tingkat intelegensi siswa, sikap

siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa.
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c. Intelegensi

Tingkat kecerdasan atau intelegensi merupakan wadah bagi

kemungkinan tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Jika

tingkat kecerdasan rendah, maka hasil belajar yang

dicapainyapun akan rendah pula. Sehingga tidak diragukan lagi

bahwa tingkat kecerdasan siswa sangat menentukan tingkat

keberhasilan belajar siswa.

d. Sikap

Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara

yang relatif tepat terhadap objek manusia, barang dan

sebagainya baik berupa positif maupun negatif.Sikap siswa

yang positif terutama kepada guru dan mata pelajaran yang

diterima merupakan tanda yang baik bagi proses belajar siswa.

Sebaliknya, sikap negatif yang diiringi dengan kebencian

terhadap guru dan mata pelajarannya menimbulkan kesulitan

belajar siswa tersebut, sehingga prestasi belajar yang dicapai

siswa akan kurang memuaskan.

e. Bakat (aptitude)

Bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan

datang.Dengan demikian, sebetulnya setiap orang pasti

memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi

sampai ketingkat tertentu sesuai dengan kapasitasnya masing-
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masing. Namun untuk Peserta didik yang kurang atau tidak

berbakat untuk suatu kegiatan belajar tertentu akan mengalami

kesulitan dalam belajar.

f. Minat (interest)

Sudarwan mengemukakan tentang minat bahwa adakalanya

anak atau peserta didik tersebut terlibat, menyerap dan tertarik

pada sesuatu di luar dirinya sendiri. Minat berarti

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan

yang besar terhadap sesuatu.Minat dapat mempengaruhi

kualitas pencapaian hasil belajar siswa. Siswa yang menaruh

minat besar terhadap bidang studi tertentu akan memusatkan

perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lain, sehingga

memungkinkan siswa tersebut untuk belajar lebih giat dan

pada akhirnya mencapai prestasi yang diinginkan.

g. Motivasi

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang

untuk bertingkah laku.Tanpa motivasi yang besar, peserta

didik akan banyak mengalami kesulitan dalam belajar, karena

motivasi merupakan faktor pendorong kegiatan belajar.

Motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu motivasi

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal

dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang

dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Adapun

motivasi ekstrinsik adalah hal keadaan yang datang dari luar
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individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan

belajar. Motivasi yang dipandang lebih esensial adalah

motivasi intrinsik karena lebih murni dan langgeng serta tidak

bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain.

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar diri siswa)

Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri individu, atau bisa

dikatakan sebagai kondisi atau keadaan lingkungan di sekitar siswa.

Adapun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa

adalah:

a. Lingkungan keluarga

Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan yang amat

penting dalam menentukan pembentukan kepribadian seseorang

siswa, karena dalam keluarga inilah seorang siswa akan menerima

pendidikan dan pengajaran serta mendapatkan motivasi dan

dorongan dari kedua orang tuanya. Lingkungan keluarga lebih

banyak pengaruhnya terhadap kegiatan belajar siswa, yaitu orang

tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik

pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga dan demografi

keluarga, semuanya dapat memberikan dampak baik ataupun buruk

terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa.

b. Lingkungan sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan

dalam membentuk kepribadian dan mencerdaskan anak.

Lingkungan sekolah yang esensial yang mempengaruhi
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pembelajaran dan pengajaran, yaitu; metode mengajar, kurikulum,

relasi guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, disiplin sekolah,

waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

Lingkungan sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam

meningkatkan prestasi belajar siswanya seperti, dengan

memberikan sarana dan prasarananya yang memadai, metode,

kurikulum dan alat-alat pelajaran (seperti buku pelajaran, alat

olahraga dan sebagainya). Dengan demikian lingkungan sekolah

sangat mendukung terhadap prestasi belajar siswa di sekolah.

c. Lingkungan masyarakat

Pergaulan di lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi prestasi

belajar. Anak yang bergaul dengan anak yang kurang baik akan

selalu malas-malasan dalam belajar dan waktunya pun hanya

digunakan untuk bermain-main saja, maka anak itu akan

terpengaruh oleh temannya dan menjadikan prestasi belajarnya

kurang optimal.

d. Faktor Pendekatan Belajar (Approach to learning)

Tercapainya hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh bagaimana

aktivitas siswa dalam belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami

sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam

menunjang efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran materi

tertentu. Faktor pendekatan belajar sangat mempengaruhi hasil

belajar siswa, sehingga smakin mendalam cara belajar siswa maka

semakin baik hasilnya.
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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan juli 2016 di Enam SMP se-Kecamatan

Kedaton, Bandar Lampung yaitu SMP Sejahtera, SMP PGRI 4, SMP Bina

Mulya, SMP Kristen 5, SMP Surya Dharma, dan SMP Penyimbang.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas VII dari enam SMP se-

Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Total populasi adalah sebanyak 107

siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 56 siswa dan siswa perempuan

sebanyak 51 siswa.

Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive

sampling (Sugiyono, 2014: 85). Pada penelitian ini yang menjadi

pertimbangan adalah jumlah siswa tiap kelas dan gender-nya. Dalam

menentukan jumlah sampel, Arikunto (2006: 134) menyatakan apabila

ukuran populasi lebih dari 100, sampel dapat diambil dari kisaran 10 – 15%,

20 – 25%, atau lebih dari 25 %. Berdasarkan teori-teori tersebut, maka

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak100 siswa atau

sebesar 93 %.
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Tabel 1. Sampel Penelitian

No. NamaSekolah Kelas
JumlahSiswa

Total
L P

1 SMP Sejahtera Bandar Lampung VII 9 6 14

2 SMP PGRI 4 Bandar Lampung VII 6 7 9

3 SMP Bina Mulya Bandar Lampung VII 13 15 28

4 SMP Kristen 5 Bandar Lampung VII 14 6 19

5 SMP Surya Dharma Bandar Lampung VII 4 11 23

6 SMP Penyimbang Bandar Lampung VII 4 5 7

Jumlah Sampel 50 50 100

Keterangan : L= Laki-laki; P = Perempuan.

C. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif

(Arikunto, 2010: 3). Peneliti mengambil langsung informasi yang ada di

lapangan tentang hubungan gaya belajar berdasarkan gender dengan hasil

belajar IPA siswa kelas VII SMP se-Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

D. Prosedur Penelitian

1. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan persiapan sebagai

berikut:

a. Membuat surat izin pra-penelitian untuk melakukan observasi ke

sekolah.
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b. Melakukan observasi pendahuluan di sekolah untuk menetapkan

jumlah siswa di kelas yang dijadikan sampel penelitian,menanyakan

data-data absensi siswa yang didapat dari guru mata pelajaran IPA

yang dijadikan sampel penelitian.

c. Menyiapkan instrumen penelitian yang terdiri dari soal-soal IPA

kelas VII semester 1 dan semester 2 yang berjumlah 35 soal yang

dipilih dari kumpulan soal-soal Ujian Nasional dari tahun 2008

sampai tahun 2014 dan angket gaya belajar siswa terjemahan dari

Quantum Learning (Deporter, 2014:111).

2. Tahap Pelaksanaan

a. Dalam pelaksanaannya, pengambilan data dilaksanakan sebanyak satu

kali pertemuan untuk mendistribusikan soal-soal IPA kelas VII

dengan waktu pelaksanaan 2 jam pelajaran.

b. Memberikan lembar kuisioner gaya belajar siswa setelah mengerjakan

tes soal IPA.

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

Data kuantitatif didapat dari hasil belajar siswa yang diperoleh dari nilai

hasil pengerjaan soal-soal IPA yang berjumlah 35 soal yang dipilih

berdasarkan KD. Sedangkan data kualitatif didapat dari skor kuisioner

angket siswa yang berisi tentang hubungan gaya belajar berdasarkan
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gender dengan hasil belajar , yang kemudian dideskripsikan untuk

mengetahui gaya belajar siswa.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Absensi Siswa

Pengumpulan data absensi siswa diperoleh dari guru IPA kelas VII

dari masing-masing SMP se-Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

b. Angket Gaya Belajar Siswa

Lembar angket dilakukan peneliti terhadap siswa laki-laki dan

perempuan kelas VII sebagai informasi awal mengenai gaya belajar

siswa tersebut. Angket ini diisi oleh siswa untuk mengetahui gaya

belajar siswa. Angket berisi 24 pertanyaan yang diisi dengan

memberi lingkaran pada nomor pertanyaan yang disetujui.

c. Data Hasil Belajar Siswa

Nilai hasil belajar siswa diambil dari hasil pengerjaan soal-soal IPA

kelas VII yang berjumlah 35 soal yang diperoleh dari kumpulan

soal-soal Ujian Nasional tahun 2008 sampai tahun 2014.

F. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data hasil pengisian angket gaya belajar siswa dan data

hasil pengerjaan 35 soal IPA yang diperoleh dari kumpulan soal-soal Ujian

Nasional, tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu:

a. Mengolah data yang telah diperoleh untuk mengetahui Identifikasi gaya

belajar siswa berdasarkan gender.

b. Menganalisis perbedaan antara gaya belajar siswa laki-laki dan siswa

perempuan.
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c. Menganalisis hubungan antara gaya belajar berdasarkan gender dengan

hasil belajar siswa berdasarkan data yang telah didapatkan.

Selanjutnya dianalisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Data kuantitatif

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa

menjawab soal-soal ujian nasional yang dipilih berdasarkan SKL yang

telah dipelajari siswa dengan melakukan penskoran secara manual

menggunakan kunci jawaban. Dan jika jawaban benar maka mendapat

skor 1 dan jika salah atau tidak menjawab diberi skor 0. Menghitung nilai

hasil belajar siswa yang dilihat dari kemampuan menjawab soal-soal ujian

nasional yang dipilih berdasarkan SKL yang telah dipelajari siswa

menggunakan rumus menurut Purwanto (2013: 112) dengan cara:

= × 100
Keterangan:
S = nilai hasil belajar siswa
n = jumlah skor soal yang dijawab benar
N = Jumlah soal tes

Sehingga nilai yang diperoleh siswa dikelompokan ke dalam kriteria

sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria penilaian hasil belajar siswa

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

81 – 100
61 – 80
41 – 60
21 – 40
0 – 20

Sangat tinggi
Rendah
Cukup
Rendah

Sangat rendah
Sumber: dimodifikasi dari Riduwan (2012: 89).
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2. Data Kualitatif

Data kualitatif tentang gaya belajar yang dimiliki siswa diambil melalui

kuisioner yang diisi sendiri oleh siswa. Langkah-langkah pengolahan

data angket dilakukan sebagai berikut:

a. Menghitung skor kuisioner siswa dengan melihat rubrik penilaian

kuisioner.

b. Menghitung persentase jawaban siswa dan guru dengan rumus

menurut Ali (2013: 201) sebagai berikut:% = × 100
Keterangan:
% = persentase gaya belajar siswa
n = skor yang diperoleh
N = jumlah seluruh skor

c. Merangkum persentase jawaban siswa untuk mengetahui termasuk

kedalam kategori manakah gaya belajar yang dimiliki siswa.

Tabel 3. Kriteria penilaian gaya belajar yang dimiliki oleh siswa

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

81 – 100
61 – 80
41 – 60
21 – 40
0 – 20

Sangat tinggi
Tinggi
Cukup
Rendah

Sangat rendah
(Sumber dimodifikasi dari Riduwan 2012: 89)

Hubungan gaya belajar berdasarkan gender dengan hasil belajar, dilakukan

uji sebagai berikut.
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengukur

data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis

menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus

terpenuhi yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data

tidak berdistribusi normal, atau jumlah sampel sedikit dan jenis data

adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah

statistik non parametrik. Menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 5%

atau 0,05.

b. Uji Mann Whitney U

Sebelum menguji hipotesis dengan uji korelasi sederhana, terlebih

dahulu dilakukan uji Mann Whitney U untuk mengetahui perbedaan 2

kelompok bebas apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal

atau tidak berdistribusi normal uji ini menggunakan bantuan program

software SPSS 17. Kedua variabel penelitian ini dinyatakan linier

apabila taraf signifikansi kurang dari 0,05.

c. Uji Korelasi Product Moment

Uji korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa erat

hubungan antara dua variabel penelitian, yaitu hubungan antara gaya

belajar siswa berdasarkan gender dengan hasil belajarnya,

menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment (Margono, 2010:
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207) dengan bantuan program software SPSS 17. Adapun rumus dari

uji korelasi Pearson Product Moment adalah sebagai berikut:

= ∑ − (∑ )(∑ )[∑X − (∑ ) ] [∑ − (∑ ) ]
Keterangan:
r = koefisien korelasi
∑X = jumlah skor dalam sebaran X
∑Y = jumlah skor dalam sebaran Y
∑XY = jumlah hasil kali skor X dengan skor Y yang berpasangan
∑X2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
∑Y2 = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
n = banyaknya subjek skor X dan skor Y yang berpasangan

Teknik ini menghasilkan koefisien korelasi yang dapat mendeskripsikan

derajat keeratan hubungan dari dua variabel tersebut. Koefisien korelasi

diinterpretasikan ke dalam tingkatan hubungan sebagai berikut:

Tabel 4. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799

2e0,80 – 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat

Sangat Kuat
(Sumber:Sugiyono 2014: 184)
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Jenis gaya belajar yang dimiliki oleh siswa kelas VII SMP se-kecamatan

Kedaton terdiri dari visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar yang

paling dominan yakni gaya belajar visual

2. Tidak terdapat perbedaan antara gaya belajar siswa laki-laki dan siswa

perempuan di enam SMP se-Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

3. Tidak terdapat hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar baik pada

siswa laki-laki maupun siswa perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas saran-saran yang dapat diajukan dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya dalam mencari gaya belajar siswa

tidak hanya menggunakan angket melainkan dengan wawancara siswa.
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2. Bagi siswa, diharapkan dapat mengetahui gaya belajar masing-masing dan

menggunakan gaya belajar yang dimilikinya secara konsisten agar prestasi

belajar dapat meningkat.

3. Bagi guru, diharapkan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi

untuk menyesuaikan gaya belajar siswa setiap individu.



41

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, H, A. dan Supriyono W.  2004. Psikologi Belajar Edisi Revisi.  Jakarta:

PT. Rineka Cipta.

Ali, M.  2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka
Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Rineka Cipta. Jakarta. 307 hml.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Rineka Cipta. Jakarta. 413 hlm.

Asmani, Ma'mur. Jamal, (2012). Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja Di Sekolah.
Jogjakarta: Buku Biru

Chatib, Munif. 2012. Sekolah Berbasis Multiple Intelligences di Indonesia.
Cetakan XV. Kaifa PT. Mizan pustaka. Bandung. 212 hlm.

Cholisoh, L. 2014. Pengaruh Pembelajaran IPA Terpadu Menggunakan Strategi
Predict Discuss Explain Observe Discuss Explain (PDEODE) dan Small
Group Discussion (SGD) Serta Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan
Berpikir Kritis. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri.Skripsi.

Dahar, Ratna Willis. 1996. Hasil Belajar. Rineka Cipta, Jakarta. 168 hml.

Damayanti, Nidya.  2012. Buku Pintar Panduan Bimbingan Konseling.

Yogyakarta: Aksara

DePorter, Bobby dan Mike, Hernacki. 2002 .Quantum Learning.Kaifa. Jakarta.
350 hlm.

Deporter, Bobby dan Mike Hernacki. 2014 .Quantum Learnin.Kaifa. Jakarta. 350
hlm.

Desmita. 2009. Psikologi perkembangan peserta didik. PT. Rosdakarya. Jakarta.
314 hml.



42

Friedman, Howard S dan Schustack, Miriam W.2008. Kepribadian Teori Klasik
dan Riset Modern. Erlangga. Jakarta. 430 hlm.

Iswadi, H. 2015. Sekelumit dari hasil PISA 2015. Universitas
Surabaya,http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/230/Sekelu
mit-Dari-Hasil-PISA-2015-Yang-Baru-Dirilis.html.

Margono.  S.  2010. Metodologi Penelitian Pendidikan.  Jakarta: Rineka Cipta.

Markovi’c, S. dan Jovanovi’c, N. 2012 Learning Style as a Factor Which Affects
the Quality Course, Southern Economic Jurnal, 77 (1): 224—239.

Maulida , Dina. 2008. Pengaruh Gaya Belajar (Visual, Auditorial, dan Kinestetik)
terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas I Penjualan SMK Muhammadiyah
2 Malang pada Mata Pelajaran Kewirausahaan Tahun Ajaran 2007/2008.
Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Munandar, utami .2004. Mengembangkan bakat dan kreatif anak sekolah ,
gramedia. Jakarta. 286 hml.

Mulyati.2015. Identifikasi Gaya Belajar Siswa Kelas V Sd Se-Gugus 3 Kecamatan
Pengasih Kabupaten Kulon Progo Tahun Ajaran 2014/2015. Universitas
Negeri Yogyakarta.

Mohamad, J. 2011. Learning Styles and Overall Academic Achie-vement in a
Specific Edu-cational System. International Elektronic. Journal Education.
1(10): 255-265. (Online), (http://journaleducation.ac.id, diakses 22
Desember 2016, 13:05 WIB).

Muthoharoh, Umi,. Budiyono,. dan Puji, Nugraheni. 2013. Hubungan Gender
Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa SMP. Universitas
muhamadiah purworejo.  Purworejo.

Nasution, S. 2003. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar dan Mengajar.
Bumi Aksara: Jakarta. 223 hlm.

Ormrod, Jeanne Ellis. (2008) Psikologi Pendidikan Jilid I.Jakarta: Penerbit
Erlangga

Purwanto, Ngalim. 2013. Prinsip-prinsip dan teknik evolusi pengajaran. Remaja
Rosda karya. Bandung. 165 hlm.

Rahmawati, Yeni dan Kurniati, Euis (2010). Strategi Pengembangan Kreativitas
Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak. Jakarta: Kencana.



43

Remiswal. 2013. menggugah partisipan gender dengan lingkungan komunitas

loca l. Graham ilmu. Yogyakarta. 120 hlm.

Riduwan. 2012. Belajar Mudah Penelitian . Alfabet. Bandung. 244 hml.

Santrock, John W. 2007. Psikologi  Pendidikan. Kencana Prenada Media Group.

Jakarta. 699 hlm.

Santrock, John W. 2011. Psikologi  Pendidikan. Kencana Prenada Media Group.

Jakarta. 699 hml.

Sarnapi. 2016. Peringkat Pendidikan Indonesia Masih Rendah. Bandung.
(Online), (http://www. Pikiran rakyat.
com/pendidikan/2016/06/18/peringkat pendidikan indonesia masih rendah
372187.  Diakses18 Juni 2016.

Siberman, Melvin L. 2014. Active Learning; 101 cara Belajar Siswa Aktif.

Nuansa Cendekia. Bandung . di unduh pada tanggal 17 Maret 2015, pukul

19:20.

Steinbach, Robert.  2002. Succesfull Lifelong Learning, terj. Kumala Insiwi
Suryo, Jakarta: Victory Jaya Abadi.

Suan, E.B.  2013. “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang  Prestasi
Belajar Siswa SMP pada Panti Asuhan di Kota Kupang pada Semester
Ganjil Tahun Ajaran 2012/2013”. Tesis. Program Pascasarjana
Undana.Sugihartono, at.al.2007. Psikologi Pendidikan. UNYPress.
Yogyakarta. 192 hlm.

Sugihartono, at.al. 2007. Psikologi Pendidikan. UNY Press: Yogyakarta

______________. 2012. Psikologi Pendidikan. UNY Press: Yogyakarta

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Bandung. 334hml.

Sukardi,Metode Penelitian Pendidikan,Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Sukmadinata, Syaidih Nana. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Remaja
Rosdakarya: Bandung. 219 hml.



44

Supriyono. 2004. Gaya Belajar Visual. (Online),(http://
www.kompasiana.com/joko_supriono/gayabelajar_552ffcbb6ea834e67c8b
45b7, diakses 12 November 2016, 15:05 WIB).

Suyanto, M.E. 2012. Pengaruh penggunaan variasi media dalam pembelajaran
Inkuiri dan Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Fisika Kelas X SMA.
Disertasi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Negeri Malang.

Slavin, E Robert. 2006. Cooperative Learning  (Teori, Riset dan Praktik). Nusa
Media.  Bandung. 384 hlm.

Syah, Muhibbin. 2001, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru. PT.
Remaja Rosdakarya. Bandung. 268 hml.

Tawil dan liliasari. 2014. Prestasi Belajar. (Online), (http://www. academia.
edu/9858450/BabI Pendahuluan_A._Latar_Belakang_Penelitian,  diakses
7 April 2016, 17:05 WIB).

Unaifah, fa’iq dan Nadisuprapto. 2014. Profil Kemampuan Pemecahan Masalah
dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Elastisitas di Tinjau dari Gaya
Belajar (Learning Style). Jurnal inovasi pendidikan fisika (JIPF), vol. 03
No. 02 Tahun 2014, 27-32. Diunduh dari
http://ejournal.unesa.ac.id/article/10040/32/article.pdf. pada tanggal 10
Mei 2016. 31 hlm.

Uno, Hamzah B. 2006. Orientasi baru dalam psikologi pembelajaran. Jakarta:
Bumi aksara.

____________. 2008. Orientasi baru dalam psikologi pembelajaran. Jakarta:
Bumi aksara.

Wahab,  Abdul Solichin. 2012. Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

Yahya, A, dkk. 2003. Hubungan Gaya Pembelajaran dengan Pencapaian
Akademik Pelajar di Tingkatan Empat Sekolah Menengah Teknik Negeri
Sembilan. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Memperkasakan
Sistem Pendidikan, Fakultas Pengurusan Perniagaan, Universitas
Teknologi Mara Cawangan Segamat, Johor bahru, 19—21 Oktober.

Yurdin, Muhajirin. 2013. Hubungan gaya belajar dengan motivasi belajar
dengan hail belajar Biologi siswa Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Barru.
Jurnal Biologi, fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar,
http://digilib.unm.ac.id/download.php?id=408. Diunduh pada tanggal 11
Mei 2016. 6 hlm.


	1. COVER DALAM.pdf
	2. ABSTRAK.pdf
	3. COVER LUAR.pdf
	4. MENYETUJUI.pdf
	7.  RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. PERSEMBAHAN.pdf
	9. MOTO.pdf
	10. SANWACANA.pdf
	11. DAFTAR GAMBAR.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR TABEL.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

