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PERAN GURU DALAM PEMILIHAN GAYA BELAJAR SISWA  

PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X SMA N 1 NGUTER 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran guru dalam pemilihan 

gaya belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi; (2) faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat peran guru dalam pemilihan gaya siswa pada 

mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang 

dilaksanakan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas X di SMA 

Negeri 1 Nguter tahun pelajaran 2019/2020. Sumber data diperoleh dari data 

primer dari hasil wawancara dengan narasumber: guru dan siswa.  Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif 

yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran guru dalam 

pemilihan gaya belajar siswa. Siswa yang diteliti mayoritas memiliki gaya 

belajar campuran (53,3%), kemudian gaya belajar visual sebesar 20%, gaya 

belajar auditori sebesar 16,7%, dan gaya belajar kinestetik hanya 10%. Guru 

memiliki peran penting untuk memaksimalkan potensi gaya belajar yang 

dimiliki siswa, yaitu: guru dapat melakukan pendekatan personal kepada setiap 

siswa untuk kemudian melakukan penyesuaian dengan strategi/metode 

pembelajaran yang tepat, guru dapat mengupayakan agar suasana kelas 

berjalan kondusif, guru dapat menghadirkan media pembelajaran yang dapat 

diterima oleh seluruh siswa, serta guru dapat memberikan masukan kepada 

siswa dalam memaksimalkan gaya belajarnya; (2) Faktor pendukung dan 

penghambat peran guru dalam pemilihan gaya belajar siswa. Faktor yang 

mendukung antara lain yaitu, ketersediaan alat atau media pembelajaran, 

motivasi belajar siswa cukup tinggi, suasana kelas yang mendukung dan 

kesiapan guru dalam mengajar. Sementara faktor yang menghambat antara lain 

yaitu perbedaan individu dalam belajar, masalah disekolah maupun diluar 

sekolah yang mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar, dan waktu yang 

terbatas, guru mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu mengajar. Untuk 

mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, seorang guru perlu memahami 

dan menguasai tentang inovasi pembelajaran sehingga mempunyai kesiapan 

mental dan kecakapan untuk melaksanakan berbagai pendekatan dan model 

pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar. 

Kata Kunci: Gaya Belajar Siswa, Peran Guru 

 

Abstract 

This study aims to determine: (1) the role of the teacher in the selection of 

student learning styles on economic subjects; (2) factors that support and 

hinder the role of the teacher in the selection of student styles in economic 

subjects. This research is a type of qualitative research carried out in the field. 
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This research was conducted in class X at Nguter 1 Negeri High School in 

2019/2020 school year. Sources of data obtained from primary data from 

interviews with informants: teachers and students. Data collection techniques 

using interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques 

using qualitative analysis with interactive models consisting of data collection, 

data reduction, verification, and drawing conclusions. The results showed that: 

(1) The role of the teacher in the selection of student learning styles. The 

majority of students studied have mixed learning styles (53.3%), then visual 

learning styles by 20%, auditory learning styles by 16.7%, and kinesthetic 

learning styles for only 10%. The teacher has an important role to maximize 

the potential of students' learning styles, namely: the teacher can make a 

personal approach to each student and then make adjustments to the 

appropriate learning strategies / methods, the teacher can work so that the 

classroom atmosphere runs conducive, the teacher can present learning media 

can be accepted by all students, and the teacher can provide input to students in 

maximizing their learning style; (2) Supporting and inhibiting factors of the 

teacher's role in the selection of student learning styles. Factors that support 

include, among others, the availability of learning tools or media, student 

motivation to learn is quite high, a supportive classroom atmosphere and 

teacher readiness in teaching. While inhibiting factors include individual 

differences in learning, problems at school and outside school that affect 

student concentration in learning, and limited time, teachers have difficulty in 

managing teaching time. To overcome these inhibiting factors, a teacher needs 

to understand and master learning innovations so that they have the mental 

readiness and ability to implement various approaches and learning models to 

support success in carrying out teaching and learning activities. 

Keywords: Students’ Learning Styles, Teacher Roles 
 
 

1. PENDAHULUAN 

Guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajaran yang juga 

perlu ditingkatkan kualitasnya. Menurut Sardiman (2012: 45) “guru sebagai 

salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang”. Dapat dikatakan bahwa pada 

setiap guru terletak tanggung jawab membawa siswanya menuju ke 

kedewasaan atau taraf kematangan tertentu. Guru merupakan fasilitator dalam 

pembelajaran yang berfungsi untuk menggali, mengembangkan, dan 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa. 

Peran guru menjadi faktor penting dalam menentukan berhasilnya 

proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk 
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meningkatkan peran dan kompetensinya, guru yang kompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu 

mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal. Adam dan Decey (dalam Usman, 2016: 62) mengemukakan “Peranan 

guru dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: (a) guru sebagai 

demonstrator, (b) guru sebagai pengelola kelas, (c) guru sebagai mediator dan 

fasilitator dan (d) guru sebagai evaluator.”  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peran guru dalam mengelola kelas 

sangat penting karena melalui kegiatan pengelolaan kelas tersebut siswa dapat 

dikondisikan dengan mengelola tingkah laku siswa dalam kelas, menciptakan 

iklim pembelajaran aktif, sehingga proses pembelajaran berlangsung secara 

efektif. Hasil observasi pada siswa Kelas X IPS 2 SMA Negeri 1 Nguter 

menunjukkan bahwa guru tidak mengalami kesulitan dalam menciptakan 

kondisi pembelajaran yang yang ideal. Siswa kelas X SMA Negeri 1 Nguter 

berasal dari keluarga dan lingkungan masyarakat dengan karakteristik yang 

berbeda. Perbedaan karakteristik lingkungan keluarga dan masyarakat tersebut 

menimbulkan perbedaan karakteristik belajar dari peserta didik, terutama 

dalam bentuk gaya belajar yang mereka terapkan. Untuk itu, guru perlu 

mengetahui perbedaan gaya belajar pada diri siswa. Karena dengan mengenali 

gaya belajar menjadikan siswa mampu mengoptimalkan kemampuannya 

dalam menyerap, mengatur, serta mengolah informasi yang dia peroleh. 

Sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan menjadikan 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Gaya belajar memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung proses 

belajar. Proses belajar yang baik akan sangat membantu siswa dalam 

memahami mata pelajaran dengan baik dan tentunya bisa mengetahui 

kesulitan belajar siswa yang sedang dhadapi dan berusaha untuk mencari 

permecahannya sehingga tercapailah tujuan dari pembelajaran, selain itu 

tercapailah hasil belajar yang memuaskan bagi siswa. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anikma (2017) 

menyimpulkan bahwa upaya guru dalam mengatasi diferensiasi gaya belajar 
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siswa yaitu dengan melakukan pendekatan yang intensif kepada siswa untuk 

mengenal gaya belajarnya dengan begitu guru dapat mengembangkan strategi 

pembelajaran, selain itu dengan menggunakan beragam metode dalam 

pembelajaran. Penelitian Cholifah (2018) juga menyimpulkan bahwa peranan 

guru dalam pengajaran sangat penting yaitu sebagai demonstrator, sebagai 

pengelola kelas, sebagai mediator dan fasilitator, sebagai evaluator, sebagai 

administrator, dan peran guru sebagai motivator. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

yang diteliti dirumuskan sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah peran guru 

dalam pemilihan gaya belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di 

SMA Negeri 1 Nguter tahun pelajaran 2019/2020?; Kedua, faktor-faktor apa 

sajakah yang mendukung dan menghambat peran guru dalam pemilihan gaya 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Negeri 1 Nguter 

tahun pelajaran 2019/2020. 

 
2. METODE 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan 

(field research). Penelitian kualitatif adalah metode pengkajian terhadap suatu 

masalah yang didesain atau dirancang tanpa menggunakan prosedur statistik 

(Moleong, 2013: 5). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya tidak 

berbentuk angka dan tidak menggunakan statistik.  

Desain penelitian ini menggunakan studi kasus untuk mengidentifikasi 

dan menganalisis peran guru dalam pemilihan gaya belajar siswa. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan narasumber guru mata pelajaran ekonomi dan siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Nguter. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan 

dengan narasumber (informan), sedangkan observasi dilakukan untuk 

mengamati pelaksanaan pembelajaran di kelas. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mencatat arsip maupun dokumen. Studi pustaka dilakukan 
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melalui buku-buku, majalah, jurnal, literatur, situs internet dan sumber lainnya 

yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. 

Validitas data menggunakan triangulasi sumber dimana perbandingan 

data dari berbagai sumber data yang satu dengan sumber data yang lain. Data 

dari hasil wawancara di-kros cek dengan data dari hasil observasi, dan data 

dari dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif jenis 

interaktif yang terdiri dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Peran Guru dalam Pemilihan Gaya Belajar Siswa 

Pengetahuan mengenai gaya belajar siswa bagi guru adalah penting agar guru 

dapat mengoptimalkan perannya dalam pembelajaran di kelas. Siswa SMA 

Negeri 1 Nguter, khususnya siswa kelas X dalam menyerap materi pelajaran 

di sekolah mememiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Hasil wawancara 

dengan 30 siswa kelas X SMAN 1 Nguter secara ringkas disajikan sebagai 

berikut:  

Tabel 1. Hasil Wawancara Gaya Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Nguter 
 

No Jenis Gaya Belajar Jml % 

1 Visual 6 20,0 

2 Auditori 5 16,7 

3 Kinestetik 3 10,0 

4 Campuran 16 53,3 

  Jumlah 30 100,0 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa memiliki gaya 

belajar campuran yaitu seebsar 53,3%, kemudian gaya belajar visual sebesar 

20%, gaya belajar auditori sebesar 16,7%, dan gaya belajar kinestetik hanya 

10%. Guru sebagai seorang pendidik perlu memahami bahwa setiap siswa 

orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda sesuai dengan yang 

digemarinya atau yang cocok dengannya. Kemampuan seorang siswa untuk 
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memahami dan menyerap suatu informasi tentunya juga berbeda-beda, ada 

yang cepat ada yang lambat dan ada yang sangat lambat. Setiap siswa akan 

menggunakan cara berbeda untuk dapat memahami sebuah informasi atau 

pelajaran yang diberikan.  

Terkait dengan adanya perbedaan gaya belajar di antara siswa, guru 

memiliki peran penting untuk memaksimalkan potensi gaya belajar yang 

dimiliki siswa. Terkait perannya sebagai pendidik, guru dapat melakukan 

pendekatan personal kepada setiap siswa untuk kemudian melakukan 

penyesuaian dengan strategi/metode pembelajaran yang tepat. Peran sebagai 

pengelola kelas, guru dapat mengupayakan agar suasana kelas berjalan 

kondusif. Peran sebagai mediator, guru dapat menghadirkan media 

pembelajaran yang dapat diterima oleh seluruh siswa. Peran sebagai evaluator, 

guru dapat memberikan masukan kepada siswa dalam memaksimalkan gaya 

belajarnya. 

Peran guru dalam pemilihan gaya belajar tersebut sesuai dengan 

pendapat Zaini, dkk (2013: 95) bahwa  

Memahami gaya belajar peserta didiknya juga sangat bermanfaat bagi 

guru, paling tidak karena tiga alasan. Pertama, mengetahui gaya belajar 

dapat membantu pendidik mengerti dan menjelaskan perbedaan yang 

ditemukan di kalangan peserta didiknya. Kedua, pendidik dapat 

mengembangkan berbagai strategi belajar untuk membangun kelebihan 

individual yang berbeda yang dimiliki peserta didik. Ketiga, mengetahui 

perbedaan peserta didik dapat membantu pendidik mengembangkan 

strategi belajar peserta didiknya. 

 

Penjelasan mengenai peran guru dalam pemilihan gaya belajar siswa 

diuraikan sebagai berikut: Pertama, melakukan pendekatan kepada siswa 

untuk mengetahui jenis gaya belajar yang disukainya. Peran guru dalam 

pemilihan gaya belajar siswa tersebut adalah dengan melakukan pendekatan 

yang intensif kepada semua atau hampir semua peserta didiknya untuk 

mengenal karakteristik dan gaya belajar mereka dengan begitu guru dapat 

mengembangkan strategi atau metode pembelajaran yang tepat dalam proses 

belajar mengajar.  
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Mayoritas siswa yang diteliti cenderung menggunakan gaya belajar 

campuran yaitu sebesar 53,3% dari jumlah siswa. Gaya belajar  campuran 

adalah kombinasi dari mulbagaimana seseorang menyerap dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi. Siswa dengan gaya belajar campuran 

merupakan siswa yang paling mudah untuk belajar. Siswa dengan mudah 

dapat menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima.  

Kedua, guru mengembangkan berbagai metode pembelajaran yang dapat 

diterima seluruh siswa. Upaya guru dalam pemilihan gaya belajar siswa yaitu 

dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan 

gaya belajar siswa. Jadi guru tidak terpaku pada satu metode pembelajaran 

saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2015: 116) bahwa “Guru 

sebagai pendidik harus sanggup menentukan metode pembelajaran yang 

paling sesuai dengan gaya belajar masing-masing, serta bahan untuk seluruh 

kelas.” Melalui berbagai pendekatan kepada siswa untuk mengembangkan 

strategi pembelajaran serta menggunakan beragam metode pembelajaran maka 

guru akan lebih mudah dalam mengatasi diferensiasi gaya belajar siswa. 

Selain mengatasi diferensiasi gaya belajar siswa guru juga harus bisa 

menciptakan pembelajaran yang efektif. 

Ketiga, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Guru 

sebagai mediator adalah menjadi perantara dalam hubungan antar siswa. 

Untuk keperluan itu guru harus terampil mempergunakan pengetahuan tentang 

bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Tujuannya agar guru dapat 

menciptakan secara maksimal kualitas lingkungan belajar yang baik. Dalam 

hal ini ada tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu 

mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik, mengembangkan 

gaya interaksi pribadi, dan menumbuhkan hubungan yang positif dengan para 

siswa. Sebagai fasilitator guru hendaknya mampu mengusahakan sumber 

belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses 

belajar-mengajar, baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah, ataupun 

sumber belajar lainnya. Guru sebagai mediator harus terampil dalam 

mengajarkan siswa tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi 
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dengan baik. Selain itu guru sebagai mediator juga harus mempunyai 

pengetahuan yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan 

itu merupakan alat untuk berkomunikasi agar lebih memudahkan dalam proses 

belajar mengajar. Seperti menggunakan media yang diantaranya grafik, bagan, 

poster, radio, video pembelajaran dan lain-lain. 

Keempat, memotivasi siswa untuk mengembangkan dan 

memaksimalkan gaya belajarnya. Untuk menciptakan pembelajaran yang 

efektif selain dengan berbagai macam metode dan strategi pembelajaran, guru 

ekonomi kelas X di SMA Negeri 1 Nguter melakukan pendekatan dengan 

siswa dengan memotivasi siswa. Dengan sering berkomunikasi dengan siswa 

maka siswa akan lebih giat belajar, dan pembelajaran akan semakin efektif. 

Guru sering menyelipkan guyonan di sela-sela pembelajaran agar siswa tidak 

terbebani oleh pelajaran, Setelah itu guru mengevaluasi pembelajaran. Dengan 

begitu pembelajaran dapat berjalan efektif.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyana (2010: 203) bahwa “Seorang 

guru harus mampu membimbing dan memberi semangat peserta didik agar 

dapat meraih sukses.” Guru harus mampu membesarkan hati peserta didik 

agar tidak mudah putus asa dalam meraih mimpi. Sebagai motivator, guru 

berperan menjadi pendorong agar peserta didik mau melakukan hal-hal baru 

dengan mendorong kreativitas peserta didik agar dapat berkembang secara 

maksimal. 

 

3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Guru dalam Pemilihan Gaya 

Belajar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa ada beberapa faktor 

pendukung dan penghambat upaya guru dalam mengatasi diferensiasi gaya 

belajar siswa. Faktor yang mendukung antara lain yaitu: tersedianya alat atau 

media pembelajaran, guru dan cara mengajarnya berkaitaan erat dengan 

ketersediaan alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah; Motivasi belajar 

siswa cukup baik, motivasi ini dapat berasal dari orang tua yang selalu 

medorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain seperti tetangga, 
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sanak saudara, teman-teman sekolah, dan teman-teman sepermainan; Suasana 

kelas yang mendukung dan kesiapan guru dalam mengajar.  

Sementara faktor yang menghambat antara lain yaitu: Perbedaan 

individu dalam belajar, perbedaan individu ini meliputi intelegensi, watak dan 

latar belakang siswa; Permasalahan yang dialami siswa di sekolah maupun di 

luar sekolah yang mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar.; Faktor 

yang ada diluar individu disebut faktor sosial, seperti suasana dan keadaan 

keluarga yang bermacam-macam; Waktu pelajaran terbatas, guru kesulitan 

mengadakan evaluasi dan pengaturan waktu.  

Dari pemaparan di atas jelaslah bahwa peran guru dalam pemilihan gaya 

belajar siswa dipengaruhi beberapa faktor, ada faktor pendukung dan faktor 

penghambat yang muncul dari dalam individu maupun dari luar individu. 

Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari pendidik maupun peserta didik. 

Adapun faktor yang mendukung antara lain yaitu, ketersediaan alat atau media 

pembelajaran, motivasi belajar siswa cukup tinggi, suasana kelas yang 

mendukung dan kesiapan guru dalam mengajar. Sementara faktor yang 

menghambat antara lain yaitu perbedaan individu dalam belajar, masalah 

disekolah maupun diluar sekolah yang mempengaruhi konsentrasi siswa 

dalam belajar, dan waktu yang terbatas, guru mengalami kesulitan dalam 

pengaturan waktu mengajar. 

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, seorang guru perlu 

memahami dan menguasai tentang inovasi pembelajaran sehingga mempunyai 

kesiapan mental dan kecakapan untuk melaksanakan berbagai pendekatan dan 

model pembelajaran untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Dengan kemampuan tersebut pendidik akan 

mampu mengatur peserta didik dengan segala macam perbedaan yang 

dimilikinya. Selain itu juga dibutuhkan sarana dan prasarana yang meliputi 

media, alat dan sumber pembelajaran yang memadai sehingga pendidik tidak 

terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam menyampaikan materi atau bahan 

pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik demi tercapainya 

tujuan pembelajaran. 
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4. PENUTUP 

Kesimpulan yang diambil adalah: Pertama, peran guru dalam pemilihan gaya 

belajar siswa. Siswa yang diteliti mayoritas memiliki gaya belajar campuran 

(53,3%), kemudian gaya belajar visual sebesar 20%, gaya belajar auditori 

sebesar 16,7%, dan gaya belajar kinestetik hanya 10%. Guru memiliki peran 

penting untuk memaksimalkan potensi gaya belajar yang dimiliki siswa, yaitu: 

guru dapat melakukan pendekatan personal kepada setiap siswa untuk 

kemudian melakukan penyesuaian dengan strategi/metode pembelajaran yang 

tepat, guru dapat mengupayakan agar suasana kelas berjalan kondusif, guru 

dapat menghadirkan media pembelajaran yang dapat diterima oleh seluruh 

siswa, serta guru dapat memberikan masukan kepada siswa dalam 

memaksimalkan gaya belajarnya; Kedua, faktor pendukung dan penghambat 

peran guru dalam pemilihan gaya belajar siswa. Faktor yang mendukung 

antara lain yaitu, ketersediaan alat atau media pembelajaran, motivasi belajar 

siswa cukup tinggi, suasana kelas yang mendukung dan kesiapan guru dalam 

mengajar. Sementara faktor yang menghambat antara lain yaitu perbedaan 

individu dalam belajar, masalah disekolah maupun diluar sekolah yang 

mempengaruhi konsentrasi siswa dalam belajar, dan waktu yang terbatas, guru 

mengalami kesulitan dalam pengaturan waktu mengajar. Untuk mengatasi 

faktor-faktor penghambat tersebut, seorang guru perlu memahami dan 

menguasai tentang inovasi pembelajaran sehingga mempunyai kesiapan 

mental dan kecakapan untuk melaksanakan berbagai pendekatan dan model 

pembelajaran untuk menunjang keberhasilan pelaksanakan pembelajaran. 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka diberikan saran bagi 

siswa agar hendaknya berusaha untuk memahami gaya belajar yang sesuai 

dengan dirinya dan menyesuaikan diri belajar dalam situasi dan kondisi 

apapun. Siswa harus bersemangat mengikuti mata pelajaran ekonomi, agar 

lebih cepat memahami yang disampaikan oleh guru dan mendapat hasil belajar 

yang lebih baik. Saran bagi guru adalah guru harus memiliki pengetahuan 

tentang gaya belajar yang ada pada diri siswa.  Melalui pemahaman tersebut 

menjadikan perencanaan pembelajaran lebih cermat, pelaksanaan berjalan 

maksimal dan menjadikan siswa meraih hasil yang maksimal.  



 

11 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anikma, Wilda. 2017. Upaya Guru Dalam Mengatasi Diferensiasi Gaya Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih (Studi Kasus di MAN 2 Ponorogo). 

Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama 

Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

 

Cholifah, Tety Nur. 2018. Analisis Gaya Belajar Siswa Untuk Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran. Indonesian Journal of Natural Science Education 

(IJNSE), Program Studi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Islam 

Raden Rahmat Malang, Volume 01, Nomor 02, 2018  

 

De Porter, Bobbi & Hernacki, Mike. 2015. Quantum Learning Membiasakan 

Belajar Nyaman dan Menyenangkan, Terj. Alwiyah Abdurahman. 

Bandung: Kaifa. 

 

Moleong, Lexy J. 2015. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda 

Karya  

 

Mulyana A.Z., 2010. Rahasia Menjadi Guru Hebat. Jakarta: Grasindo 

 

Mu’tadin, Zainun. 2018. Kemandirian Sebagai Kebutuhan Psikologis pada 

Remaja. www.e-Psikologis.com, diakses 22 September 2019 

 

Nasution, MA. 2008. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengaja. 

Jakarta: PT. Bumi Aksara  

 

Sardiman. 2012. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada 

 

Usman, Moh. Uzer. 2016. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 

Zaini, Hisyam, dkk. 2013. Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi.  

Yogyakarta: CTSD IAIN Sunan Kalijaga. 

 


