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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

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. Dalyono mendefinisikan 

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 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 factor 

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). 
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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 aku 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). 

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). 

Pada dasarnya setiap individu memiliki perbedaan, baik dari hal fisiolog 

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 mengaja yang sama, 

dengan tugas yang sama. Hal ini yang menjadi latar belakan penulis untuk 

melakukan penelitian mengenai gaya belajar yang dimilik 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. 

Dengan demikian yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian 

ini yaitu  banyaknya para pengajar yang masih menganggap bahwa dengan 

melakukan pembelajaran yang sama, metode mengajar yang sama dan dari 

tugas yang diberikan sama maka hasil yang diapatkan siswa pun akan sama. 

Hal ini kurang tepat dalam menilai prestasi siswa karena yang  berperan 

melakukan proses belajar adalah individu yang berbeda, dengan minat, bakat 

emosional dan memiliki keunikan-keunikan yang berbeda dalam gaya belajar. 
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Oleh kerana para pengajar harus mengenali lebih dalam lagi karakter-karakter 

siswa dalam belajar agar lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan 

siswa dalam meningkatkan prestasi belajar khususnya bagi siswa yang 

berprestasi agar siswa yang belum berprestasi dapat mengikuti atau mencotoh 

gaya belajar siswa berprestaasi tersebut sesuai dengan kemampuan pribadi 

dirinya. 

Penelitian ini merupakan deskripsi mengenai analisis gaya belajar siswa 

yang memiliki nilai akademik tinggi dan siswa yang memiliki nilai akademik 

rendah pada mata pelajaran Biologi kelas VII di SMP 1 Colomadu. Biologi 

merupakan mata pelajaran yang menggunakan banyak aspek dalam proses 

pembelajarannya, sehingga dapat digunkan untuk mengamati gaya belajar 

siswa. Gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya belajar 

yang diungkapkan oleh (DePoter,2004) yaitu gaya belajar Visual, Auditorial 

dan Kinestetik. 

B. Pembatasan Masalah 

1. Subjek  : Siswa kelas VII.A,B,C, dan C di SMPN 1 Colomadu 

2. Objek : Gaya belajar siswa nilai akademik tinggi dan rendah 

3. Parameter : 

a. Nilai akademik dilihat dari nilai rapot 

b. Gaya belajar siswa dilihat dari hasil angket 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka rumusan 

masalah  dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gaya belajar siswa yang memiliki nilai akademik tinggi dan 

rendah kelas VII di SMPN  Colomadu ? 

2. Bagaimana perbedaan gaya belajar siswa yang memilki nilai akademik 

tinggi dan kelas VII di SMPN 1 Colomadu? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah di kemukakan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui bagaimana gaya belajar siswa yang memiliki nilai akademik 

tinggi dan rendah kelas VII di SMPN 1 Colomadu 

2. Mengetahui letak perbedaan gaya belajar siswa yang memiliki nilai 

akademik tinggi dan rendah kelas VII di SMPN 1 Colomadu. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberi manfaat bagi. 

1. Guru  

memberikan  pengetahuan dan pemahaman dalam menggali gaya 

belajar siswa terhadap pelajaran biologi yang pada gilirannya dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam proses mengajarnya. 

2. Sekolah  

Memberikan masukan bagi sekolah untuk lebih memahami dan 

mendukung gaya belajar siswa berprestasi kemudian diaplikasi kepada 

siswa lain sehingga dapat tercapai dan terbentuk siswa-siswa yang 

berprestasi. 

3. Siswa 

Untuk mengetahui gaya belajar yang dimilikinya sehingga dapat 

memperoleh hasil belajar yang maksimal dalam meningkatkan prestasi 

belajar.  

4. Peneliti  

Untuk memberi pengalaman  dalam mempersiapkan strategi 

mengajar yang baik pada kegiatan belajar mengajar sekaligus 

memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama 

dibangku perkuliahan. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan 

untuk melakukan penelitian serupa bagi penelitian lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


