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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap individu. Belajar sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan 

pribadi dan perilaku individu (Mahmud, 2010: 61). Pada dasarnya manusia 

merupakan makluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, 

sehingga belajar sangat diperlukan bagi setiap individu untuk dapat membentuk 

pribadi dan perilaku. 

Belajar selalu diarah kepada proses untuk membentuk prilaku dan pribadi 

yang sesuai dengan yang diharapkan. Proses belajar secara formal terjadi di 

dalam kelas dengan bimbingan seorang guru. Proses belajar yang ada di dalam 

kelas mengacu pada kurikulum dan rancangan yang telah disusun oleh guru 

sehingga proses belajar di dalam kelas telah terarah dalam pelaksanaannya. 

Matematika menjadi salah satu pelajaran yang ada dalam pembelajaran di 

sekolah, baik di tingkat dasar, menengah dan atas. Bahkan matematika masuk ke 

dalam mata kuliah di Perguruan Tinggi. Peranan matematika akan sangat berguna 

ketika selesai menempuh studi.  

Mempelajari matematika membutuhkan tingkat konsentrasi yang lebih dari 

pelajaran yang lain sehingga beberapa sekolah menyaran untuk meletakkan 

matematika pada jam-jam awal atau di pagi hari. Meskipun begitu tidak membuat 

matematika mudah dalam pemahamannya. 

Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar 

antara lain: faktor internal dan eksternal. Menurut Purwanto (2007: 102) salah 

satu faktor yang mempengaruhi belajar adalah guru dan cara mengajar. Setiap 

guru akan menunjukkan cara mengajarnya sendiri-sendiri, bahkan satu kelas 

dengan kelas yang lain cara mengajarnya akan berbeda.  

Teknik pembelajaran memiliki peranan penting karena menurut Chatib 

(2011: 131) teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan 

seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara 
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spesifik. Tetapi masih banyak guru yang hanya memikirkan teknik pembelajaran 

yang sesuai tanpa memikirkan bagaimana seorang individu menyerap informasi 

atau materi yang diberikan. 

Tiap siswa belajar menurut cara sendiri atau yang biasa disebut dengan gaya 

belajar, guru juga memiliki gaya mengajar masing-masing (Nasution, 2010: 93). 

Satu individu dengan individu yang lain akan memiliki cara belajar yang 

berbeda-beda, begitu pula dengan guru. Tetapi guru kurang dalam hal 

pemahaman kondisi siswa sehingga model yang dikembangkan cenderung tidak 

dapat meningkatkan peran serta siswa secara optimal (Anurrahman, 2010: 140). 

Gaya belajar memiliki banyak jenis, antara lain jenis visual yang 

menekankan pada penglihatan, auditorial yang lebih memfokuskan pada 

pendengaran dan kinestetik yang lebih menyukai belajar dengan cara melakukan 

atau mengalami secara langsung. 

Gaya belajar termasuk ke dalam faktor stuktural. Faktor stuktural yang 

dimaksud adalah pendekatan belajar. Pendekatan belajar berpengaruh terhadap 

tingkat keberhasilan seseorang dalam pembelajaran (Mahmud, 2010: 102). 

Faktor ini sering terlupakan oleh guru karena mengingat banyaknya jumlah 

peserta didik dalam satu kelas sehingga tidak semua peserta didik dapat dikontrol 

dengan baik. 

Gaya belajar selain mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang dalam 

pembelajaran, gaya belajar sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti yang 

telah diungkapkan oleh Rita Dunn, seorang pelopor dibidang gaya belajar (dalam 

De Porter, 2011: 110) factor yang mempengaruhi cara belajar mencakup factor 

fisik, emosional, sosiologi dan lingkungan.   

Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaaan maupun di sekolah (De Porter, 2011: 110). Pemahaman tentang gaya 

belajar sangat penting karena akan berguna dalam pemaksimalan penyerapan 

informasi. 

Setiap orang yang belajar akan tampak hasilnya setelah melakukan proses 

pembelajaran. Hasil belajar merupakan sesuatu yang diperoleh setelah proses 
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pembelajaran selesai. Jika selama proses pembelajaran penyerapan informasi 

maksimal maka hasil dari proses pembelajaran juga akan maksimal. 

Menurut hasil survei TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) yang dilakukan setiap 4 tahun sekali menempatkan Indonesia 

pada posisi ke 35 dari 46 negara pada tahun 2003, tahun 2007 pada posisi 36 dari 

49 negara dan pada tahun 2011 pada posisi 36 dari 40 negara (Murtiyasa, 2015) 

Dari hasil survei di atas dapat dilihat bahwa masih kurang maksimalnya 

penyerapan informasi sehingga hasil pada survei tersebut menjadi kurang 

maksimal. Rendahnya hasil belajar mengambarkan bahwa siswa belum berhasil 

dalam dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan intruksional 

sehingga masih diperlukan cara-cara tersendiri agar hasil belajar menjadi 

maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, gaya belajar dimungkinkan memiliki hubungan 

dengan hasil belajar matematika karena dari gaya belajar seseorang dapat 

memaksimalkan informasi atau materi yang akan diterima siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika. Untuk membuktikan hal itu, peneliti 

tertarik untuk mengambil penelitian tentang hubungan gaya belajar terhadap hasil 

belajar matematika. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Kurangnya pemahaman guru terhadap berbagai kondisi siswa,  

2. Model yang dikembangkan guru cenderung tidak dapat meningkatkan peran 

serta siswa secara optimal, 

3. Masih kurangnya perhatian guru terhadap gaya belajar peserta didik,  

4. Peserta didik tidak secara maksimal dalam menerima pelajaran, 

5. Hasil belajar matematika yang masih rendah, dan 

6. Kurang maksimalnya hasil belajar siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada hubungan asosiasi antara gaya belajar terhadap 

hasil belajar matematika siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Surakarta. 

Gaya belajar akan diteliti adalah gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “Adakah hubungan asosiatif antara gaya dengan hasil belajar matematika 

siswa kelas XI SMK Negeri 9 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016?” 

 

E. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk  mengungkapkan bahwa adanya 

hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar matematika siswa. Gaya belajar 

menjadi perhatian tersendiri karena setiap individu memiliki cara sendiri-sendiri 

dalam menyerap informasi yang diberikan. Informasi yang di maksud adalah 

materi dalam proses pembelajaran. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa gaya belajar 

memiliki hubungan yang signifikan dengan hasil belajar matematika siswa kelas 

XI SMK Negeri 9 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

bahwa adanya hubungan antara gaya belajar siswa dengan hasil belajar yang 

akan berimbas pada pola pengembangan individu mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pendidik 

dan dan calon pendidik, manfaat yang diharapkan meliputi: 

a. Menambah wawasan pendidik bahwa setiap satu individu dengan individu 

yang lain memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, 
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b. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada sekolah bahwa cara untuk 

mendidik setiap anak berbeda sehingga anak yang memiliki kebiasaan 

khusus harus diberi perhatian khusus juga, dan  

c. Menjadi bekal untuk peneliti sebagai tambahan wawasan ketika memasuki 

dunia kependidikan mendatang. 


