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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Gaya belajar sangat mempengaruhi keaktifan seseorang dalam proses 

belajar sehingga setiap orang memiliki gaya belajar yang dianggapnya sesuai 

bagi prosesnya dalam mempelajari suatu hal. Tujuan pembelajaran seorang guru 

di katakan tercapai apabila mampu mengetahui kebutuhan khusus siswanya. 

Setiap siswa memiliki keunikan personal yang berbeda sehingga tidak dapat 

diartikan sama dengan siswa lainnya. Setiap siswa  mempunyai karakteristik 

perbedaan dalam aspek tingkat kinerja, kecepatan belajar dan gaya belajar 

(Andia Kusuma, 2012:88). 

Gaya belajar adalah suatu cara termudah dan tercepat seseorang dalam 

belajar (Slavin, 2011:126). Gaya belajar merupakan cara yang ditempuh oleh 

masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada suatu proses, dan menguasai 

informasi yang sulit serta baru melalui persepsi yang berbeda (M. Nur Gufron, 

2010:42). Modalitas atau gaya belajar di bagi dalam tiga kelompok yaitu belajar 

dengan melihat (Visual Learning), belajar dengan mendengar (Auditory 

Learning), belajar dengan melakukan (Kinesthetic Learning). Pada masing-

masing gaya belajar memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda-beda (Nini 

Subini, 2011:17). 

Kemampuan berkomunikasi sendiri akan menjadi salah satu syarat yang 

memegang peranan penting karena dapat membantu proses penyusunan pikiran 

dan menghubungkan suatu gagasan. Pada dasarnya, tidak semua siswa 

mempunyai komunikasi yang baik atau dalam artian tinggi karena ada juga siswa
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yang komunikasinya kurang atau rendah. Siswa yang memiliki komunikasi baik 

akan lebih mudah dalam menangkap atau menyerap materi pembelajaran dengan 

baik, sedangkan siswa yang memiliki kemampuan komunikasi kurang atau 

rendah akan lebih cenderung kurang dalam memahami suatu materi 

pembelajaran. Siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, perbedaan 

individual inilah yang menyebabkan tingkah laku belajar dan kemampuan 

komunikasi di kalangan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah 

yang di sebut dengan “kesulitan belajar”. Kesulitan belajar memiliki beberapa 

faktor diantaranya faktor intern dan ekstern. Ada beberapa faktor intern yang 

meliputi sikap terhadap belajar, motivasi dalam belajar, konsentrasi belajar, 

intelegensi dan minat dalam belajar, sedangkan faktor ekstern meliputi guru, 

sarana prasarana, lingkungan dan keluarga. Salah satu hal yang harus di 

perhatikan oleh guru dalam mengajar adalah mengenali siswa, mengetahui 

kemampuan siswa, keterbatasan siswa, minat dan gaya belajar siswa sehingga 

materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan keadaan siswa ( Leny, 2015:225). 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang 

melibatkan adanya interaksi dari peserta didik dengan pendidik serta sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran sangat berhubungan 

erat dengan istilah belajar. Belajar adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan 

tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang positif (Arina Restian, 2015: 

94). Suatu proses pembelajaran dikatakan menjadi efektif jika siswa ikut aktif 

dan mampu menyuarakan pendapat serta mampu berkomunikasi dengan baik.  
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Gaya belajar tidak dapat di ketahui secara langsung, sehingga cara yang 

dapat mengetahui gaya belajar seseorang yaitu dengan menggunakan tes 

Dermatoglipic Multiple Intelligence (DMI), Dermatoglyphics Intelligence 

Capacity (DIC), dan STIFIn. Dalam tes tersebut memiliki perbedaan, kelebihan 

serta kelemahannya tersendiri (Fikri Abdillah, 2010:55). 

Konsep STIFIn telah mengumpulkan teori-teori dari psikologi, 

neuroscience, dan ilmu sumberdaya manusia. Prinsip besarnya mengacu pada 

konsep kecerdasan tunggal dari Carl Gustaav Jung. STIFIn Fingerprint adalah 

tes yang dilakukan dengan cara men-scan kesepuluh ujung jari untuk 

mendapatkan sidik jari dengan alat fingerprint. Sidik jari inilah yang membawa 

sebuah informasi tentang komposisi susunan syaraf yang kemudian dianalisa dan 

dihubungkan dengan belahan otak tertentu yang dominan berperan sebagai 

sistem operasi sekaligus menjadi mesin kecerdasan seseorang (Mansur Chadi 

Mursid, 2016: 87).  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 11 

januari 2018 di kelas I dan II Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas malang telah 

menerapkan program tes sidik jari STIFIn ini sejak tahun 2016. Proses 

pembelajaran dikelas didasari dengan pedoman hasil tes STIFIn pada masing-

masing siswa. Pada hasil tes STIFIn ini dapat mengetahui mesin kecerdasan 

siswa, menariknya berdasarkan hasil mesin kecerdasan ini dapat juga 

mengetahui cara belajar siswa,  sehingga dengan hasil tes STIFIn ini guru akan 

lebih mudah menyeimbangkan proses pembelajaran dengan gaya belajar siswa, 

selain itu juga sampai saat ini belum adanya penelitian terkait adanya program 

tes STIFIn di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas tersebut, oleh karenanya 
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peneliti akan melakukan penelitian terkait tes STIFIn yang berguna untuk 

mengoptimalkan gaya belajar sesuai mesin kecerdasan siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hardita Amalia Sriayu Lestari (2012) 

“Efektivitas Aplikasi Tes Mesin Kecerdasan Kubik Leadership Terhadap 

Prestasi Belajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas XI IPA 3 Madrasah Aliyah 

Negeri Sooko Mojokerto”. Hasil dari aplikasi test mesin kecerdasan kubik 

leadership terhadap prestasi belajar sejarah kebudayaan islam di kelas XI IPA 1 

MAN Sooko Mojokerto terbukti efektif. Hal ini berdasarkan analisis data yang 

dilakukan dengan menggunakan rumus uji t yang menghasilkan t (hitung) 

sebesar 92,7. Dan apabila t (hitung) dikonsultasikan dengan t (tabel) pada taraf 

signifikan 1% = 2,750 atau 5% = 2,457 berarti t (hitung) > t (tabel), maka 

konsekuensinya (Ha) diterima dan (Ho) ditolak. Jadi kesimpulannya adalah ada 

efektifitas dan terjadi peningkatan hasil nilai sejarah kebudayaan islam setelah 

diterapkan aplikasi test mesin kecerdasan rubik leadership terhadapa prestasi 

belajar sejarah kebudayaan islam yang sangat significant. 

Penelitian selanjutnya yaitu, Nistiningtyas (2013) “Penggunaan Hasil Tes 

STIFIn Dalam Mencapai Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Tarikh di 

Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al- Amri Probolinggo”. 

Penggunaan hasil tes STIFIn dalam mencapai prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran tarikh di kelas VIII SMP Islam Terpadu Al- Amri, Probolinggo pada 

tahun 2013. Dengan penelitian ini selaku penulis Nistiningtyas dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang dapat di lihat dari pernyataannya yaitu, 

pertama hasil tes STIFIn diselenggarakan oleh SMP IT Al- Amri Probolinggo 

yang juga diikuti oleh kelas VIII belum memunculakan Sembilan tipologi seperti 
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yang telah disebutkan oleh tes STIFIn yaitu Si, Se, Ti, Te, Ii, Ie, Fi, Fe, dan In . 

Hasil tes STIFIn yang telah diketahui siswa kelas VIII SMP IT Al- Amri hanya 

tujuh tipologi yaitu Si, Se, Te, Ii, Ie, Fi, dan In. Kedua prestasi belajar siswa kelas 

VIII SMP IT Al- Amri sudah di atas standar minimal yang ditetapkan oleh guru 

mata pelajaran tarikh yaitu 78 dan rata- rata nilai tarikh yang ada di rapot kelas 

VIII adalah 85,6. 

Berdasarkan uraian di atas terkait sejumlah keberhasilan dalam meneliti 

adanya pengaruh tes STIFIn terhadap prestasi belajar dan adanya program 

unggulan di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas yang menerapkan tes STIFIn 

pada siswanya namun belum adanya penelitian terkait penerapan program 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pemanfaatan Tes STIFIn Sebagai Optimalisasi Gaya Belajar Siswa di Sekolah 

Dasar Islam Rumah Cerdas Malang ”. Penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menggali informasi tentang seberapa jauh manfaat tes STIFIn sebagai 

pengoptimalan gaya belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemanfaatan tes STIFIn sebagai optimalisasi gaya belajar siswa di 

Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang? 

2. Apa saja faktor pendukung pemanfaatan tes STIFIn sebagai optimalisasi gaya 

belajar siswa  di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang? 

3. Apa saja faktor penghambat pemanfaatan tes STIFIn sebagai optimalisasi gaya 

belajar siswa  di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mendiskripsikan pemanfaatan tes STIFIn sebagai optimalisasi gaya belajar 

siswa  di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang. 

2. Mendiskripsikan faktor pendukung pemanfaatan tes STIFIn sebagai optimalisasi 

gaya belajar siswa  di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang. 

3. Mendiskripsikan faktor penghambat pemanfaatan tes STIFIn sebagai 

optimalisasi gaya belajar siswa  di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadi salah satu sumber 

belajar disekolah dasar agar tercapainya tujuan pembelajaran terutama dalam 

pendidikan. Manfaat penelitian ini, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat 

sebagai berikut: 

a. Menambah informasi tentang pemanfaatan tes STIFIn sebagai optimalisasi gaya 

belajar siswa disekolah dasar. 

 

2. Secara Praktis 

a. Mahasiswa 

Mahasiswa sebagai peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai 

tambahan ilmu dan wawasan serta memperkaya diri dalam dunia penelitian dan 
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bisa dijadikan refrensi apabila kelak mahasiswa benar-benar telah terjun 

kedalam dunia pendidikan. 

b. Guru atau Pendidik 

1) Untuk membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sesuai 

agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

2) Dengan adanya pemanfaatan tes STIFIn, maka dapat dijadikan sebagai inovasi 

baru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

3) Membantu guru untuk menciptakan kegiatan proses pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

 

c. Siswa  

1) Mempermudah siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

2) Mengidentifikasi mesin kecerdasan kepribadian siswa. 

3) Mempermudah siswa dalam mengoptimalkan potensinya. 

4) Memudahkan siswa dalam mencapai prestasi maksimal. 

 

d. Peneliti 

1) Menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti, sehingga dapat 

digunakan sebagai bekal untuk menjadi guru yang profesional. 

2) Mengetahui sumber belajar yang cocok untuk siswa sekolah dasar berdasarkan 

karakteristik siswa dan mata pelajaran. 

 

E. Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam Rumah Cerdas Malang karena 

sekolah dasar ini yang menerapkan Tes STIFIn sejak tahun 2016. 
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2. Penelitian ini lebih menggali informasi terkait pemanfaatan tes STIFIn terhadap 

pengoptimalisasian belajar siswa, faktor pendukung serta penghambatnya yang 

bersubjek pada kelas I dan II dengan jumlah siswa 7 orang. 

F. Definisi Operasional 

1. Pemanfaatan adalah turunan dari kata “manfaat”, yaitu suatu perolehan atau 

pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun 

tidak langsung agar dapat bermanfaat. 

2. Tes adalah suatu prosedur sistematis yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu 

dan tata cara yang jelas serta ditempuh dalam rangka pengukuran serta penilaian 

di bidang pendidikan, sehingga dapat dihasilkan nilai yang melambangkan 

prestasi peserta didik. 

3. Tes STIFIn adalah tes yang dilakukan dengan cara men-scan kesepuluh sidik jari 

(dalam beberapa detik atau tidak lebih dari satu menit) yang kemudian melalui 

hasil tes tersebut dapat menyimpulkan jenis kecerdasan berdasarkan belahan 

otak yang berhubungan dengan gaya belajar. 

4. Gaya belajar adalah suatu cara yang dimiliki oleh seseorang dalam menyerap 

informasi baru, bagaimana berkonsentrasi, memproses dan menampung 

informasi yang masuk ke otak. 


