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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1.  Pengertian Pemanfaatan 

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa di 

diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan 

memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). 

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan 

suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar 

manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses 

atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto , 2002 : 125). 

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini 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. Pengertian Tes 

Istilah tes diambil dari kata testum suatu pengertian dalam bahasa 

Perancis kuno yakni piring untuk menyisihkan logam- logam mulia. 

Dalam kamus ilmiah popular tes diartikan sebagai ujian (Pius A Partanto, 

2004:749). Tes dapat pula diartikan sebagai suatu prosedur pengumpulan sampel 

perilaku yang akan dikenai nilai kuantitatif (Kusaeri dan Suprananto, 2011:3). 

Pengertian tes dalam penelitian ini adalah suatu prosedur sistematis yang 

dilakukan berdasarkan tujuan tertentu dan tata cara yang jelas serta ditempuh 
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dalam rangka pengukuran serta penilaian di bidang pendidikan, sehingga dapat 

dihasilkan nilai yang melambangkan prestasi peserta didik. 

3. Tes STIFIn 

a. Pengertian Tes STIFIn 

STIFIn adalah  lima mesin kecerdasan yang dapat diuraikan sebagai 

berikut sensing (disingkat S), thingking (disingkat T), intuiting (disingkat I), 

feeling (disingkat F), Insting (disingkat In).  Konsep STIFIn diperkenalkan oleh 

Farid Poniman dengan mengkompilasi atau mengumpulkan dari berbagai teori 

psikologi, neuro science, dan ilmu sumberdaya manusia. Prinsip besarnya 

mengacu kepada konsep kecerdasan tunggal dari C.G Jung (Nistiningtyas, 

2013:14). 

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).  

Tes yang dilakukan dengan cara men-scan kesepuluh sidik jari 

(dalam beberapa detik atau tidak lebih dari satu menit) ini akan membawa 

informasi tentang komposisi susunan syaraf seseorang, kemudian dianalisa dan 

dihubungkan dengan belahan otak tertentu yang dominan berperan sebagai 

sistem operasi dan sekaligus menjadi mesin kecerdasan. Keutamaan tes STIFIn 

menggunakan sidik jari karena sidik jari dapat mencerminkan bakat secara 

genetik, menampakkan potensi menonjol yang genetik, mewajahkan mesin 
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kecerdasan otak yang genetik, serta sidik jari membantu seseorang mengenali 

personalitynya secara genetik yang tidak akan pernah berubah sepanjang 

hidupnya (Nistiningtyas, 2013:15). 

Sidik jari sendiri secara umum memiliki tiga pola yaitu busur (arch), 

sangkutan (loop), dan lingkaran (whorl). Ketiga bentuk pokok tersebut masih 

terbagi lagi menjadi beberapa sub bentuk yang berbeda-beda. Pola sidik jari Arch 

terbagi kedalam dua bentuk, yaitu flat arch dan tented arch. Pola sidik jari Loop 

terdiri dari tiga bentuk, yakni common loop, double loop, dan radial loop. Pola 

sidik jari yang terakhir adalah whorl, pola sidik jari ini terkadang memiliki 

bentuk guratan menyerupai spiral, bulls eye, ataupun bisa double loop (Suyadi, 

2010:108). 

Tes sidik jari STIFIn mampu membedakan mesin kecerdasan dan 

personality seseorang secara genetik dan nyata. Bahkan susunan syaraf 

yang dimiliki dapat diprediksi letak dominasi mesin kecerdasan 

yang dikemudikan dengan dua cara yang berbeda. Menurut konsep STIFIn, 

ragam mesin kecerdasan hanya ada lima, yaitu S,T,I,F,In. Identitas mesin 

kecerdasan berubah menjadi kepribadian ketika mesin kecerdasan digandengkan 

dengan jenis kemudi di belakangnya. Jenis kemudi kecerdasan hanya ada dua, 

yaitu i (introvert) dan e (extrovert). Dengan demikian “Si,Se,Ti,Te,Ii,Ie,Fi,Fe” 

di tulis dengan huruf besar karena pengaruhnya sebagai mesin kecerdasan lebih 

besar dari (i) dan (e) yang di tulis dengan huruf kecil yang berperan hanya 

sebagai kemudi kecerdasan, sedangkan “In” menggunakan dua huruf supaya 

tidak sama dengan singkatan Intuinting. Jika dua huruf In bergandengan 

sehingga menjadikan identitas sebagai mesin kecerdasan. Pada mesin 
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kecerdasan “In” tidak memiliki kemudi kecerdasan (i) dan (e). Hal ini 

disebabkan secara fisik otak tengah yang hanya menjadi milik “In” yang tidak 

memiliki lapisan berwarna abu-abu dan putih. Dengan demikian, “In” selain 

berperan sebagai mesin kecerdasan, juga merupakan kepribadian genetik (Farid 

Poniman, 2016:1). 

b. Tujuan tes STIFIn 

Tes mesin kecerdasan STIFIn ini bertujuan untuk mengembangkan 

sumber daya manusia Indonesa, sehingga manusia Indonesia dapat 

memanfaatkan energi serta waktu untuk mengembangkan mesin kecerdasan 

di dalam dirinya. Cukup fokus pada satu mesin kecerdasan, sehingga jika 

desain hidup telah terfokus pada kekuatan utama maka meraih kesuksesan 

akan lebih mudah. Selebihnya dapat menimbulkan rasa enjoy, karena apa yang 

kita kerjakan merupakan panggilan jiwa, sehingga dengan dilakukannya tes 

mesin kecerdasan STIFIn oleh siswa akan mendapatkan hasil berupa 

mengenali mesin kecerdasan yang merupakan kekuatan utama dalam diri. 

Hasil tes STIFIn siswa dapat berpengaruh dalam kenyamanan, kenikmatan 

belajar, keefektifan, serta keefesienan  yang dirasakan dari segi energi dan 

waktu yang digunakan.( Nistiningtyas, 2013:21). Standar Nasional 

Pendidikan yaitu kriteria minimal tentang sistem pendidikan tertuang dalam 

PP nomor 13 tahun 2015 yang salah satunya adalah segi sarana dan prasarana 

yang mendukung kenyamanan, kenikmatan belajar, keefektifan serta 

keefesienan pada proses pembelajaran. Badan Standar Nasional Pendidikan 

juga menyatakan bahwa: (a) pada setiap satuan pendidikan wajib memiliki 

sarana yang meliputi dari perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, 
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buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain 

yang diperlukan guna menunjang pada proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan, (b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang 

meliputi antara lain lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, 

ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, 

ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, 

dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

c. Manfaat tes STIFIn  

Menurut (Nistiningtyas, 2013:22) mengungkapkan bahwa adapun manfaat 

dari tes mesin kecerdasan STIFIn dalam dunia pendidikan yang ada pada siswa 

dan guru :  

1) Siswa mampu mengoptimalkan potensinya. 

2) Siswa  mengetahui cara belajar yang efektif.  

3) Guru mampu berinovasi dalam mengembangkan gaya mengajar berdasarkan 

mesin kecerdasan siswa. 

4) Tercapainya hasil belajar yang memuaskan. 

5) Memperoleh gambaran proses menuju keberhasilan. 

6) Memilih bidang atau kejuruan dengan tepat. 

 

d. Pemetaan fungsi tes STIFIn  

1. Tipe Sensing 

Fungsi sensing cara belajar tipe “Si” adalah merekam istilah atau kata-kata 

baru. Setiap istilah atau pelajaran diulang-ulang dengan membahasakan kembali 
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dengan cara yang bervariasi. Selain itu, belajar menggunakan alat peraga juga 

penting karena penampakan secara visual akan memperbanyak rekaman 

informasi yang menempel pada ingatan tipe “Si”. Mencoba dan mengalami 

langsung merupakan proses belajar yang paling efektif bagi tipe “Si”. Belajar 

sambil bergerak justru akan membuat tipe “Si” menjadi lebih nyaman dan dapat 

memperpanjang masa belajar. Cara yang tepat untuk membangkitkan motivasi 

belajar yaitu jika diberi sparring (teman berlatih yang sekaligus pesaingnya), 

karena tipe ini sangat memerlukan ‘tarikan nyata’ (Farid Poniman, 2016:7). 

Fungsi sensing cara belajar tipe “Se” adalah dengan menghafal bacaan. 

Supaya bacaan tersebut lebih mudah dikuasai, tipe ini harus ikut menggerakkan 

tangannya untuk menandai bacaan-bacaan yang dianggap penting. Tipe “Se” 

memiliki kemampuan merekam secara visual yang mengagumkan yaitu dengan 

merekam suatu peristiwa menjadi kelebihan dari tipe ini dengan mengurutkan 

peristiwa secara detail dan direkam dengan seksama. Oleh karena itu, cara 

belajar dengan menggunakan alat peraga secara visual akan menjadi keutamaan 

bagi tipe Se. Faktor yang paling membuat tipe “Se” menguasai pelajaran yaitu 

dengan mengulang-ulang mengerjakan latihan soal atau memecahkan masalah 

yang menjadikan pengalaman untuk bekal keberhasilannya. Mencoba langsung 

dan mengalami sendiri merupakan proses belajar yang paling efektif bagi tipe 

Se, karena semakin sering dilatih, semakin banyak saraf myelin yang 

berkembang yang menjadikan kemahiran dari tipe ini akan semakin meningkat.  

Cara yang paling jitu untuk mendorong tipe “Se” adalah dengan 

memberikan insentif berupa sesuatu hal yang nyata. Insentif ini harus dirancang 

sedemikian rupa supaya terukur walaupun diberikan dalam jumlah sedikit 
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karena sudah dapat memotivasi tipe ini, proses motivasi pada tipe “Se” ini 

sesungguhnya mudah karena cukup dengan memberikan materi, namun yang 

paling penting perlu diukur dengan jumlah waktu yang tepat. (Farid Poniman, 

2016:17). Tipe Sensing mengacu pada fungsi kuadran otak sistem limbik kiri 

yang berartian dengan cara berfikir secara konservatif, terstruktur, runtut, 

terorganisir, terperinci, dan terencana (Ade Wijaya, 2010:24). Orang sensing 

lebih memiliki sifat yang berorientasi pada lebih detail, menginginkan fakta, dan 

mempercayainya (Arina, 2015: 54) 

2. Tipe Thinking 

Fungsi thinking cara belajar tipe “Ti” adalah sudah terbiasa menalar 

bacaan untuk mendapatkan logika isi dan intisari bacaannya. Pada dasarnya tipe 

ini suka berpikir baik diminta ataupun tidak diminta. Hasil akhirnya 

menyebabkan tipe “Ti” menjadi orang yang paling lahap membaca buku 

pelajaran dan sekaligus menjadi orang yang tingkat penguasaannya paling tinggi 

terhadap isi pelajaran meskipun tidak dimotivasi, tipe “Ti” sudah dengan 

sendirinya memiliki kemandirian untuk belajar. Tetapi dalam meningkatkan atau 

memelihara motivasinya, tipe ini dapat didorong dengan cara memberikan 

rekognisi dari orang yang dihormatinya. Rekognisi berbeda dengan pujian, 

rekognisi lebih menyerupai sebagai penghargaan atau pengakuan bahwa pada 

dirinya ada kemajuan dan diberikan oleh orang yang dihormatinya, seperti ibu-

bapaknya atau gurunya (Farid Poniman, 2016:30).  

Fungsi thinking cara belajar tipe “Te” adalah sama seperti tipe “Ti” yaitu 

menalar. Hasil akhirnya menyebabkan tipe “Te” menjadi orang yang paling 

berwawasan karena kumpulan buku yang dibacanya cukup lengkap. Meskipun 
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penguasaan setiap topik dari buku tersebut tidak terlalu mendalam, namun tipe 

ini sudah mendapat struktur berpikir dari setiap bacaannya. Dengan demikian, 

tipe “Te” memiliki kemampuan menguasai pelajaran dari pengembangan 

wawasannya. Cara yang paling efektif untuk memotivasi seorang tipe “Te” 

adalah dengan memberikan kesempatan berkompetisi untuk mengalahkan yang 

lainnya. Tipe “Te” merasa terbantu saat dibukakan jalur kemenangan untuk 

mengalahkan lawan-lawannya diberbagai peringkat. Sebaliknya, tipe “Te” 

merasa hampa dan geregetan jika tidak dapat bertarung, karena merasa memiliki 

kapasitas untuk mengalahkan lawan-lawannya (Farid Poniman, 2016:42). 

Individu dengan tipe thinking lebih menghargai kebebasan, saat membuat suatu 

keputusan tipe thinking akan mempertimbangkan kriteria objektif dan logika 

dari situasi (Arina, 2015:54). 

Tipe Thinking mengacu pada belahan otak kiri yang berfungsi untuk 

berpikir berdasarkan nalar, analitis, kemampuan berbahasa serta kemampuan 

menghitung. Daya otak kiri bersifat jangka pendek (short term memory) yang 

mana jika terjadi kerusakan pada sistem otak kiri, maka akan terjadi gangguan 

dalam fungsi berbicara, berbahasa, dan dalam bidang matematika (Slamet, 

2010:23).  Proses pengingatan pada short term memory cenderung dipaksakan 

dan disegerakan, dan juga setelah menghafal informasi tersebut akan cenderung 

dilupakan karena dianggap tidak ada gunanya lagi, karena keterbatasannya 

dalam proses menyimpan informasi digunakan teknik-teknik tertentu seperti 

chunk, jembatan keledai, dan pengulangan-pengulangan (Arina, 2015:22). 

Fungsi otak kiri juga memiliki kemampuan ilmiah, rasional serta cara 

berfikir yang logis (Zulaini, 2016: 65). Pada otak kiri karakteristik kerjanya 
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cenderung pada hal-hal yang bersifat kuantitatif, logika, angka-angka, kata-kata 

dan huruf. Sifat kerjanya adalah sistematis dan mencoba memahami sesuatu dari 

hal spesifik ke hal yang bersifat umum (Arina, 2015:26). 

3. Tipe Intuinting 

Fungsi intuinting cara belajar tipe “Ii” adalah memolakkan. Dalam proses 

belajar, tipe “Ii” selalu berfokus untuk memahami konsep. Upaya memahami 

konsep tersebut tidaklah mudah maka perlu dibantu dengan ilustrasi, grafis, dan 

film yang akan memudahkan baginya untuk memahami konsep dari setiap 

pelajaran. Tipe “Ii” menyukai sosok guru yang ekspresif dalam berkomunikasi 

baik dari aspek konten pilihan kata ataupun dari cara penyampaiannya. Konten 

pelajaran yang disukai tipe “Ii” adalah konten yang dapat mengunggah 

keingintahuan atau memberi inspirasi baru baginya serta menyukai cerita-cerita 

petualangan yang fiktif karena hal itu akan membuka cakrawala fantasinya. 

Pemberian motivasi pada tipe “Ii” cukup dengan ditantang melihat masa depan 

yang lebih baik karena memiliki optimisme yang kuat dan juga keras kepala 

untuk memperjuangkan kemampuannya. Dengan motivasi tersebut, maka akan 

lebih mudah bagi tipe “Ii” untuk membangun sendiri rute keberhasilannya. 

Demikian pula dalam kegiatan belajar, tipe “Ii” akan lahap membaca buku jika 

sudah melihat manfaat bagi dirinya (Farid Poniman, 2016:54). 

Fungsi intuinting cara belajar tipe “Ie” adalah memolakkan. Namun proses 

belajar dari tipe “Ie” cenderung lebih cepat dari usianya. Dalam proses 

belajarnya, tipe ini selalu mencoba mencari tema dibalik buku yang dibacanya, 

selain itu mampu menemukan konsep yang tersembunyi dari apa yang 

dipelajarinya, melebihi kemampuan jenis-jenis kecerdasan yang lain. Oleh 
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karean itu, jika ingin membuat tipe “Ie” belajar dengan baik, maka tipe “Ie” 

harus dipermudah dalam merumuskan tema yang sedang dipelajarinya, supaya 

kemampuan kreatif dari tipe “Ie” menyala, maka perlu difasilitasi dengan peraga 

bongkar pasang. Kecerdasan spasial dari tipe “Ie” akan merekam hal tersebut 

menjadi pelajaran yang kreatif. Tipe “Ie” mampu membumi dan beradaptasi, 

sehingga perlu diberikan cara belajar sebagaimana kebanyakan orang, yaitu 

dengan melatih soal untuk mendapatkan pengalaman yang terpola dalam 

pikirannya. Untuk memotivasi tipe “Ie” haruslah seseorang yang lebih kreatif 

dari dirinya dan yang diperlukan oleh tipe “Ie” memang sesuatu yang sukar dan 

mahal yaitu ruang gerak yang sesuai minatnya. Sementara minat dari tipe “Ie” 

adalah bidang kreatif yang senantiasa berubah (Farid Poniman, 2016:66). 

Tipe Intuinting mengacu pada belahan otak kanan yang berfungsi untuk 

daya intuisi, daya kreatifitas, kesenian, kemampuan refleksi, serta daya ingat. 

Daya ingat otak kanan bersifat panjang (long term memory). Memori jangka 

panjang ini mempunyai kemampuan informasi dalam jangka waktu yang sangat 

lama dan cenderung menetap dalam otak (tidak akan hilang). Kemampuan 

tersebut sangat tergantung pada proses penyimpanannya (bagaimaa dan dengan 

cara bagaimana sebuah informasi itu disimpan). Maka dari itu, ada banyak faktor 

yang mempengaruhi kualitas penyimpanan dalam memori jangka panjang 

(Arina, 2015:23). 

Apabila terjadi kerusakan pada sistem otak kanan, misalnya pada penyakit 

stroke atau tumor otak, maka fungsi otak yang terganggu adalah kemampuan 

visual dan emosi. Otak kanan bertanggung jawab terhadap kecerdasan emosi 

atau Emotional Quotient (EQ). Kecenderungan otak kanan yang lebih dominan 
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akan menjadikan seseorang cenderung dapat lebih berperasaan (Slamet, 

2010:23). Otak kanan juga memiliki kemampuan dalam ranah  pemahaman 

(Insight), imajinasi yang bagus maupun dalam mengekspresikan tubuh (Zulaini, 

2016:65). Karakteristik otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif, dan 

holistik. Otak kanan banyak terlibat dalam perasaan, emosi, kesadaran perasaan, 

kesadaran ruang atau spasial, bentuk, pola, musik, seni, kepekaan warna, 

kreativitas, dan visualisasi. Pada orang-orang yang memiliki tipe intuinting 

karakteristiknya lebih kepada mencari pola dan hubungan diantara fakta-fakta 

yang diperoleh (Arina, 2015). 

4. Tipe Feeling 

Fungsi feeling cara belajar tipe “Fi” adalah menjadi pendengar yang baik 

meskipun tipe “Fi” begitu tergoda untuk berbicara, maka ketika hadir didalam 

kelas cukup berkonsentrasi mendengarkan penjelasan dari gurunya. Tipe “Fi” 

memang sulit berkonsentrasi dalam durasi yang lama dan sering terbawa pada 

suasan emosinya. Tipe “Fi” juga dapat merekam penjelasan dan mengulanginya 

sampai mendapatkan “Feel-nya”, hasil rekamannya membuat tipe “Fi” 

mendapatkan gambaran keseluruhan. Singkat kata tipe “Fi” pada umumnya 

memang harus belajar menggunakan telinganya. Motivasi belajar dari tipe “Fi” 

akan naik seiring dengan mood, jika sedang mood maka seperti tidak ada yang 

dapat menghetikannya serta jika sedang semangat akan terlihat sekali, namun 

jika sedang malas akan susah untuk memulai kembali. Motivasinya yang naik 

turun ini tergantung emosi sesaat. Permainan perasaan untuk memelihara tingkat 

motivasi dari tipe “Fi” memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa (Farid 

Poniman, 2016:78). 



20 
 

Fungsi tipe feeling cara belajar tipe “Fe” adalah mendengarkan. Proses 

belajar yang sesai bagi tipe “Fe” yaitu mendiskusikan mata pelajaran dengan 

guru atau teman sambil memperbanyak item yang diulang secara verbal.  Tipe 

“Fe” secara umum harus belajar menggunakan telinga dan menjadi pendengar 

yang baik. Tipe “Fe” pada proses komunikasi yang interaktif lebih disukai, 

dengan demikian diskusi menjadi pilihan terbaik bagi tipe “Fe” untuk belajar. 

Motivasi belajar dari tipe “Fe” akan terjaga jika dipuji orang lain, apalagi oleh 

teman seumurannya serta menyediakan pendamping bagi tipe “Fe” merupakan 

upaya untuk meningkatkan mood belajar (Farid Poniman, 2016:90). Tipe 

Feeling mengacu pada fungsi kuadran otak sistem limbik kanan yang berartian 

dengan cara berfikir secara kinestetik,emosional,spiritual, dan berdasarkan 

penginderaan perasa (Ade Wijaya, 2010:24). Individu yang memiliki tipe feeling 

akan menghargai harmoni, lebih memusatkan pada nilai-nilai dan kebutuhan-

kebutuhan kemanusiaan pada saat membuat keputusan ataupun penilaian (Arina, 

2015:54). 

 

5. Tipe Insting 

Fungsi tipe insting cara belajarnya adalah merangkum. Proses belajar tipe 

Insting sangat berbeda dengan kedelapan kepribadian yang lain karena tipe 

kepribadian yang lain cenderung induktif pada  proses belajarnya yang berangkat 

dari detail kemudian disimpulkan secara umum, sedangkan tipe Insting 

cenderung menggunakan pola belajar deduktif yaitu ketahui dulu kesimpulannya 

baru diteruskan pada rincian. Oleh karena itu, pada setiap buku yang dibaca tipe 

Insting ini selalu merangkai dulu dengan mencari kesimpulan, kemudian 
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diuraikan detailnya. Sambil belajar, tipe Insting dapat dibantu dengan suasana 

yang damai dan tentram dengan dukungan musik latar yang lembut. Cara 

membangkitkan motivasi dari tipe Insting adalah dengan jalan menghilangkan 

segala macam tekanan yang menimpanya dalam artian menyelesaikan satu per 

satu  sehingga akhirnya tipe Insting merasa lega dan tidak lagi punya trauma 

masa lalu. Setelah itu, membimbing tipe ini dengan pendekatan scaffolding, 

dibimbing dari dekat supaya bisa naik tangga satu persatu (Farid Poniman, 

2016:101). Tipe insting mengacu pada fungsi kuadran otak tengah yang bila di 

aktifkan secara benar akan memberikan dampak pada kehidupan yang jauh lebih 

baik, yaitu tingkat konsentrasi jauh lebih baik, daya ingat menjadi sangat tajam, 

menyeimbangkan fungsi otak kanan dan kiri  (Ade Wijaya, 2010:68). 

Konsep buku palugada yang ada pada STIFIn level 1 menjelaskan 

beberapa hal yaitu STIFIn juga memiliki beberapa program yang dinamakan 

dengan STIFIn Thematic Modules yang berisi tentang STIFIn Learning, STIFIn 

Parenting, STIFIn Profession, STIFIn Couple, STIFIn Business, STIFIn 

Polotics, serta STIFIn Human Resources. Tes STIFIn Finger Print memiliki dua 

pernyataan yaitu mengetahui belahan otak yang dominan dan lapisan otak yang 

aktif. Pada workshop STIFIn level 1 dijelaskan secara mendalam untuk masing-

masing cara belajar tiap tipe, cara belajar tipe Si (merekam vocabulary) dan tipe  

Se (memotret dengan memori yang membentuk sebuah gambar), cara belajar 

tipe Ti (menemukan hubungan sebab-akibat) dan tipe Te (cara kerja otaknya 

lebih terskema), cara belajar tipe Ii (mempelajari dengan konsep) dan tipe Ie 

(konteks ruang pembelajaran atau dengan tema), cara belajar tipe Fi (ilmu yang 

di dapat akan cepat masuk lewat telinga atau dengan mendengarkan) dan tipe Fe 
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(lebih berinteraksi dengan menggunakan telinga-mulut dengan artian 

berdiskusi), cara belajar Insting adalah berangkat dari hal simpel atau dengan 

merangkum, (Farid, 2013). 

4. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah suatu pola perilaku spesifik seseorang dalam 

menerima informasi baru, mengembangkan keterampilan baru, serta proses 

menyimpan informasi atau keterampilan baru (Sarasin dan Sugiharto dkk, 2007). 

Gaya belajar merupakan cara dimana anak-anak menerima informasi baru dan 

proses yang akan mereka gunakan untuk belajar (Andri Priyatna, 2013:3). 

Pengertian gaya belajar dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dimiliki 

oleh seseorang dalam menyerap informasi baru, bagaimana berkonsentrasi, 

memproses dan menampung informasi yang masuk ke otak. 

b. Macam-macam Gaya Belajar 

Modalitas belajar adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyerap 

informasi melalui indra. Setiap orang mempunyai kecenderungan yang berbeda 

dalam menyerap informasi. Modalitas dalam belajar dibagi dalam tiga kelompok 

yaitu belajar dengan melihat (Visual Learning), Belajar dengan mendengar 

(Auditory Learning), Belajar dengan melakukan (Kinesthetic Learning) (Nini 

Subini, 2011:17). 

1) Belajar dengan Melihat (Visual Learning) 

Gaya belajar visual adalah dengan cara melihat, sehingga mata memegang 

peranan yang sangat penting. Gaya belajar visual di bagi menjadi dua kategori 

yakni visual gambar (picture) yaitu peserta didik mampu mempelajari sesuatu 
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dengan hanya melihat gambar-gambar dan visual membaca (reading) yaitu 

peserta didik belajar cukup dengan membaca untuk memahami sesuatu 

(Musrofi, 2010:63). 

2) Belajar dengan Mendengar (Auditory Learning) 

Gaya belajar auditory ini adalah suatu gaya belajar yang dimiliki oleh 

peserta didik yang lebih sering menggunakan indera pendengarannya pada saat 

melakukan proses belajar mengajar. Ketika otak berpikir secara auditori, maka 

otak akan mendengar dan ikut aktif dalam percakapan dan nada-nada suara. Hal 

ini didukung oleh De Porter dan Hernacki (El Syakir, 2014:60). 

3) Belajar dengan Melakukan (Kinesthetic Learning) 

Gaya belajar kinesthetic merupakan suatu cara belajar yang dilakukan 

seseorang guna memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, 

dan sentuhan. Selain itu, belajar secara kinestetik berhubungan dengan praktik 

atau pengalaman belajar secara langsung (Nini Subini, 2011:21). 

 

c. Karakteristik Gaya Belajar 

Menurut (Musrofi, 2010) mengemukakan pendapatnya bahwa gaya belajar 

seseorang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. 

1) karakteristik seseorang yang menggunakan Visual Learning sebagai berikut: 

a. Materi pembelajaran harus yang dapat dilihat. 

b. Saat proses kegiatan belajar mengajar akan berusaha duduk di depan kelas. 

c. Harus melihat bahasa tubuh dan ekpresi guru untuk mengerti materi pelajaran. 

d. Teliti dan detail dalam berbagai hal. 

e. Lebih senang dengan kegiatan demonstrasi daripada pidato atau ceramah. 

f. Lebih suka membaca daripada dibacakan. 
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g. Akan lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dikemas menarik 

menggunakan ilustrasi seperti gambar, diagram, peta warna-warni, dan 

sebagainya. 

h. Lebih mudah mengingat dengan melihat. 

i. Lebih menyukai peragaan dari pada penjelasan lisan. 

j. Lebih suka mencatat sampai detail untuk mendapatkan informasi. 

 

2) Menurut (El Syakir, 2014) mengemukakan pendapatnya bahwa gaya belajar 

seseorang memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik seseorang yang 

menggunakan Auditory Learning sebagai berikut : 

a. Mencari posisi duduk yang dapat mendengarkan dengan jelas. 

b. Mudah terganggu oleh kegaduhan. 

c. Senang membaca dengan suara keras. 

d. Mudah menirukan nada-nada dan irama. 

e. Dapat mengingat dengan baik materi saat diskusi. 

f. Lebih senang jika dibacakan atau mendengar cerita dibanding membaca cerita 

sendiri. 

g. Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. 

h. Lebih menyukai berdiskusi, berbicara, bertanya, atau menjelaskan sesuatu 

dengan panjang. 

3) Menurut (Nini Subini, 2011:21) mengemukakan pendapatnya bahwa gaya 

belajar seseorang memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. 

Karakteristik seseorang yang menggunakan Kinesthetic Learning sebagai 

berikut : 
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a. Mudah memahami materi pembelajaran yang sudah dilakukan, tetapi akan sulit 

untuk mengingat materi yang sudah dikatakan atau dilihat. 

b. Lebih menyukai saat mengerjakan sesuatu yang memungkinkan tangannya 

sangat aktif. 

c. Lebih menyukai saat menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. 

d. Lebih banyak melakukan gerakan fisik. 

e. Lebih menyukai apabila mendemonstrasikan sesuatu dengan peragaan atau 

gerakan daripada menjelaskan. 

f. Lebih menyukai saat belajar melalui praktik. 

g. Menggunakan salah satu jari sebagai penunjuk ketika membaca. 

h. Tidak akan bisa jika duduk diam untuk waktu lama. 

i. Ingin selalu melakukan segala sesuatu. 

j. Lebih menyukai dalam kegiatan permainan dan olahraga. 

 

d. Faktor yang Mempengaruhi Gaya Belajar 

Menurut (Joko Susilo, 2006:98) mengemukakan pendapatnya bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi gaya belajar seseorang yaitu : 

1) Lingkungan fisik: pada segi lingkungan fisik terdiri dari suara, cahaya, suhu, 

tempat duduk dan sikap tubuh yang sangat berpengaruh pada proses belajar 

seseorang. 

2) Kebutuhan emosional: pada segi kebutuhan ini seseorang juga memiliki emosi 

yang berperanan penting dalam proses belajar. Dalam banyak hal, emosi adalah 

kunci bagi sistem memori otak, pada suatu muatan emosi dari presentasi dapat 

berpengaruh besar dalam memudahkan pelajar untuk menyerap informasi dan 

ide.  
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3) Kebutuhan sosial: pada segi kebutuhan ini sebagian orang suka belajar dengan 

sendiri, ada yang lebih suka bekerja bersama dengan rekan, dan juga bekerja 

dalam kelompok. Sebagian anak-anak menginginkan kehadiran orang dewasa 

atau senang bekerja dengan orang dewasa saja. 

4) Kebutuhan Biologis: pada segi kebutuhan ini yaitu terdiri atas waktu makan, 

tingkat energi dalam sehari, dan kebutuhan movilitas mempengaruhi 

kemampuan belajar. 

5) Faktor alamiah (pembawaan): pada segi kebutuhan ini ada hal-hal tertentu yang 

tidak dapat diubah dalam diri seseorang bahkan dengan latihan sekalipun. 

6) Faktor lingkungan : pada segi kebutuhan ini ada juga hal-hal yang dapat dilatih 

dan disesuaikan dengan lingkungan namun terkadang justru tidak dapat diubah. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

No. Judul Hasil Persamaan Perbedaan 

1. 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. 

Keduanya 

menganalisis 

tentangTes 

STIFIn. 

a) Penelitian Hardita 

meneliti tentang 

keefektifitasan tes STIFIn 

terhadap Prestasi Belajar 

sedangkan pada penelitian ini 

tentang pemanfaatan tes 

STIFIn untuk indikasi gaya 

belajar siswa. 

b) Penelitian Hardita pada

jenjang Madrasah Aliyah

Negeri di Sooko Mojokerto,

sedangkan penelitian ini pada

jenjang Sekolah Dasar Islam

Rumah Cerdas di malang.

c) Penelitian Hardita yang

menjadi subyek

penelitiannya adalah siswa

kelas XI IPA 3, sedangkan

subyek penelitian ini pada

kelas I dan II SD.

d) Metode penelitian Hardita

yang digunakan adalah 

Kuantitatif, sedangkan 

metode penelitian ini 

menggunakan Kualitatif. 

2. 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”.

Pertama, 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. 

a)Keduanya

menganalisis

tentangTes

STIFIn.

b)Keduanya

memakai metode

penelitian

Kualitatif.

a)Penelitian Nistiningtyas

meneliti untuk mengetahui

penggunaan tes STIFIn

terhadap pencapaian prestasi

belajar sedangkan penelitian

ini tentang pemanfaatan tes

STIFIn untuk indikasi gaya

belajar siswa.

b) Penelitian Nistiningtyas

pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama di 

Probolinggo, sedangkan 

penelitian ini pada jenjang 

Sekolah Dasar di malang. 

c) Penelitian Nistiningtyas

yang menjadi subyek

penelitiannya adalah siswa

kelas VIII, sedangkan subyek

penelitian ini pada kelas I dan

II SD.
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendiskripsikan 

Pemanfaatan tes STIFIn 

Sebagai Optimalisasi Gaya 

Belajar Siswa di SD Islam 

Rumah Cerdas Malang 

Mendiskripsikan faktor 

pendukung pemanfaatan 

tes STIFIn Sebagai 

Optimalisasi Gaya 

Belajar Siswa di SD 

Islam Rumah Cerdas 

Malang 

Mendiskripsikan faktor 

penghambat pemanfaatan 

tes STIFIn Sebagai 

Optimalisasi Gaya Belajar 

Siswa di SD Islam Rumah 

Cerdas Malang 

Kondisi Ideal 

1.  Proses pembelajaran akan efektif jika 

siswa ikut aktif ,mampu berkomunikasi 

dan menyuarakan pendapatnya. 

2. Guru harus mengenali siswa, mengetahui 

kemampuan siswa, keterbatasan siswa, 

minat dan gaya belajar siswa. 

 

 

Kondisi Nyata 

1. Guru hanya memahami sebagian 

gaya belajar siswa tertentu saat 

proses pembelajaran, sehingga 

menjadikan siswa kurang aktif 

untuk menyuarakan pendapatnya 

 

Pemanfaatan Tes STIFIn Sebagai Optimalisasi Gaya 

Belajar Siswa di SD Islam Rumah Cerdas Malang 

Bagaimana Pemanfaatan tes 

STIFIn Sebagai 

Optimalisasi Gaya Belajar 

Siswa di SD Islam Rumah 

Cerdas Malang 

Apa saja faktor pendukung 

tes STIFIn Sebagai 

Optimalisasi Gaya Belajar 

Siswa di SD Islam Rumah 

Cerdas Malang 

 

Apa saja faktor 

penghambat tes STIFIn 

Sebagai Optimalisasi Gaya 

Belajar Siswa di SD Islam 

Rumah Cerdas Malang 

 

Metode Penelitian Kualitatif dengan Jenis Penelitian Deskriptif pada 

Bulan Februari-Maret 2018 di SD Islam Rumah Cerdas Malang 

 



 
 

 


