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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara peserta 

didik satu dengan peserta didik lainya, peserta didik dengan sumber belajar, dan 

peserta didik dengan seorang pendidik. Hal ini senada dengan pendapat Suardi 

(2015:7) yang menjelaskan pengertian dari pembelajaran sebagai berikut. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 
sumber belajar pada suatu lingkungan belajar serta dapat diartikan sebagai 
bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan 
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 
kepercayaan pada peserta didik, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran merupakan proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar 
dengan baik. Manusia yang dalam hidupnya mengalami proses pembelajaran 

sepanjang hayat. 
 
Proses pembelajaran sangat berhubungan erat dengan istilah belajar. 

Belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang dapat dinyatakan dengan 

adanya penguasaan pola sambutan yang baru, berupa pemahaman, keterampilan, 

dan sikap sebagai hasil dari proses belajar yang dialami. Belajar merupakan inti 

dari proses pendidikan yang memiliki suatu proses. Belajar dapat terjadi tanpa 

guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain.  Perubahan yang 

terjadi pada individu melalui  proses belajar tersebut menyangkut aspek 

kepribadian yang tercermin dari perubahan yang bersangkutan, yang tentu juga 

bersamaan dengan interaksinya dengan lingkungan. 

Proses pembelajaran  memiliki tujuan  terjadinya perubahan yang positif 

dari seorang individu dan memiliki beberapa komponen pendukung. ”Komponen 

merupakan bagian dari suatu sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil 
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atau tidaknya tujuan pendidikan” (Slamento, 2010:5). Tim Pengembang Ilmu 

Pendidikan FIP UPI (2007:87) menyebutkan bahwa “Komponen-komponen 

pembelajaran ini saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan”. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan 

pendidikan, peserta didik, pendidik, bahan atau materi pelajaran, pendekatan dan 

metode yang digunakan, media, sumber belajar, evaluasi. 

Proses pembelajaran berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

pada tanggal 03 Desember 2015 di kelas IV SDN Mojolangu 05 Malang 

menggunakan kurikulum 2013 atau lebih dikenal dengan pembelajaran tematik. 

Trianto (2014:7) menyebutkan “Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

dikemas dengan tema atau topik tentang suatu wacana yang dibahas dari berbagai 

sudut pandang”. Metode, media, sumber belajar, serta evaluasi belajar disesuaikan 

dengan materi yang disampaikan dengan berpedoman pada Buku Guru dan Buku 

Siswa kurikulum 2013. Pembelajaran di kelas IV SDN Mojolangu 05 Malang 

menggunakan sistem berkelompok, dimana dalam kelas tersebut terdiri dari enam 

kelompok belajar, yang setiap kelompok terdapat salah satu peserta didik yang 

lebih unggul secara akademik untuk bisa membantu temannya dalam proses 

belajar mengajar. 

Peserta didik merupakan individu yang unik, dimana memiliki 

karakteristik yang sangat kompleks. Karakteristik peserta didik ini perlu 

diperhatikan oleh seorang guru, sebagai pedoman dalam menyusun berbagai 

strategi maupun metode pembelajaran. Karakteristik yang berbeda-beda tersebut 

meliputi berbagai jenis kecerdasan termasuk diantaranya, kecerdasan linguistik, 

kecerdasan matematis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetik, kecerdasan 
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musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis. 

Selain kecerdasan, peserta didik karakteristik yang perlu diperhatikan adalah 

kondisi fisik, psikis dan gaya belajar peserta didik  pada saat proses belajar 

mengajar.  

Gaya belajar adalah suatu tanggapan  yang paling peka dalam otak peseta 

didik untuk menerima informasi dari informan serta lingkungan dimana peserta 

didik berada (Chatib, 2012:3). Informasi akan lebih cepat diterima oleh otak 

apabila sesuai dengan gaya belajar seseorang (penerima informasi). Chatib 

(2012:100) menerangkan bahwa materi yang disampaikan guru berupa sebuah 

informasi dan diterima oleh otak, maka dapat dijadikan sebagai indikator 

keberhasilan karena peserta didik dianggap mampu memahami materi pelajaran 

dengan baik. Gaya belajar ini menjadi modal seorang guru untuk menerapkan 

gaya mengajarnya sesuai gaya belajar peserta didik yakni gaya belajar visual 

(menekankan pada penglihatan), gaya belajar auditori (menekankan pada 

pendengaran), gaya belajar kinestetik (menekankan pada gerak). 

Beberapa penelitian mengenai gaya belajar yang salah satunya adalah 

penelitian dari  Agustama (2010) yang menunjukkan bahwa setiap peserta didik 

mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda khususnya pada saat melaksanakan 

pembelajaran matematika. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti tanggal 03 

Desember 2015, tentang tipe gaya belajar siswa kelas IV SDN Mojolangu 05 

Malang sangat beraneka ragam, tetapi belum diketahui secara jelas tipe gaya 

belajar apa yang dimiliki  oleh peserta didik  di kelas IV tersebut. Peserta didik 

melakukan berbagai aktivitas yang beranekaragam saat proses belajar mengajar 

berlangsung mulai dari yang memperhatikan guru saat mengajar, ada yang 
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tertidur, ada juga yang berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainya, hal ini 

membuat guru harus memahami apa yang seharusnya dilakukan. 

Berdasarkan pemaparan tersebut penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi gaya belajar apa yang dimiliki oleh peserta didik kelas IV 

SDN Mojolangu 05 Malang dalam pembelajaran tematik, upaya guru dalam 

melaksanakan pembelajaran tematik dengan tipe gaya belajar peserta didik yang 

berbeda-beda, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tipe 

Gaya Belajar Peserta Didik  dalam  Pembelajaran Tematik Kelas IV SDN 

Mojolangu 05 Malang.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka, peneliti mencoba mengangkat 

tiga permasalahan, yaitu: 

1. Gaya belajar apa yang dimiliki peserta didik kelas IV SDN Mojolangu 05 

Malang dalam pembelajaran tematik? 

2. Upaya apakah yang dilakukan guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik 

dengan tipe gaya belajar peserta didik yang berbeda kelas IV di SDN 

Mojolangu 05  Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumusakan maka dikemukaan 

tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan gaya belajar yang dimiliki peserta didik kelas IV SDN 

Mojolangu 05 Malang dalam pembelajaran tematik 
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2. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran tematik dengan tipe gaya belajar peserta didik yang berbeda 

kelas IV di SDN Mojolangu 05  Malang 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini akan memberikan gaya belajar peserta didik  kelas 

IV SDN Mojolangu 05 Malang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Dengan memahami gaya belajar yang berbeda-beda, seorang guru dapat 

melaksanakan pembelajaran tematik  yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik untuk memaksimalkan kemampuanya. 

b. Bagi Peneliti 

1) Deskripsi gaya belajar peserta didik dapat menjadikan acuhan dalam 

mengembangkan kreativitas kegiatan belajar mengajar kedepanya. 

2) Sebagai sarana aplikasi dari teori yang didapatkan dalam perkuliahan dan 

digunakan sebagai syarat tugas akhir kuliah. 

c. Manfaat bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai rujukan 

untuk penelitian selanjutnya, khususnya di dalam bidang penelitian kualitatif. 
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E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini, diharapkan akan memberikan 

batasan-batasan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian supaya 

pembahasanya tidak menyimpang jauh dari isi yang dibahas. Adapun hal-hal yang 

membatasi penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Gaya belajar merupakan suatu cara yang sering dilakukan oleh peserta didik

untuk menangkap sebuah stimulus atau informasi dan memecahkan soal yang

dilakukan saat terjadi proses belajar. Gaya belajar yang dimaksud disini adalah

gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik.

2. Pembelajaran tematik adalah sebuah pembelajaran yang mengaitkan konsep-

konsep dari beberapa mata pelajaran menjadi satu tema, dimana tema tersebut

disesuaikan dengan perkembangan kognitif dari peserta didik. Pembelajaran

tematik yang dimaksud disini dilakukan penelitian pembelajaran pada  kelas

IV Tema 8 Tempat Tinggalku Sub Tema 2 adalah Keunikan Tempat

Tinggalku.




