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BAB I 

PENDAHULAN 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran dan pengajaran merupakan pilar pendidikan. Keduanya saling 

berkaitan erat. Pelajar perlu mempelajari mengenai pembelajaran dan pengajaran, 

agar dapat memahami bagaimana siswa belajar, kemudian menentukan metode 

pengajaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut dapat memperbaiki proses 

belajar siswa sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal. (Gita Sekar Prihanti, 

2015: 299)  

Dalam belajar, setiap individu memiliki learning styles (gaya belajar) masing-

masing. Namun jarang orang menyadari learning styles yang mereka miliki. 

Kecerdasan tentang learning styles yang mereka miliki merupakan hal yang 

penting untuk dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa. 

Kalangan guru telah menyadari bahwa siswa memiliki bermacam gaya 

belajar. Sebagian siswa hanya bisa belajar dengan sangat baik hanya dengan 

melihat orang lain melakukannya. Biasanya, mereka ini menyukai penyajian 

materi pelajaran secara runtut, mereka lebih suka menuliskan apa yang dikatakan 

guru. Selama pelajaran, mereka biasanya diam dan jarang terganggu oleh 

kebisingan. Siswa yang memiliki gaya belajar visual ini berbeda dengan siswa 

yang memiliki gaya belajar auditori, yang biasanya tidak sungkan-sungkan untuk 

memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, dan membuat catatan. Mereka 

mengandalkan kemampuan mendengar untuk mengingat pelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Selama pelajaran, mereka mungkin banyak bicara dan 

mudah teralihkan perhatiannya oleh suara atau kebisingan. Siswa yang memiliki 
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gaya belajar kinestetik harus terlibat langsung dengan kegiantan pembelajaran 

untuk mengingat materi pelajaran yang guru ajarkan. Mereka cenderung impulsif 

(sesukanya) dan kurang sabaran. Selama pelajaran, siswa yang memiliki gaya 

belajar ini mungkin saja gelisah bila tidak leluasa bergerak dan mengerjakan 

sesuatu. Cara mereka belajar boleh jadi tampak sembarangan dan tidak karuan. 

(Melvin L. Silberman, 2009: 28) 

Sebuah pepatah menyebutkan “lain ladang, lain ikannya lain orang, lain pula 

gaya belajarnya”. Pepatah itu memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa 

tidak semua siswa punya gaya belajar yang sama. Termaksud apabila mereka 

bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di bangku kelas yang sama. 

Kemampuan seorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti 

berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang dan ada pula yang sangat lambat. 

oleh karena itu, mereka sering kali harus menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. (Hamzah B. Uno, 2008: 

180)  

Sebagian siswa lebih suka guru mereka mengajar dengan cara menuliskan 

segalanya di papan tulis. Dengan begitu siswa bisa membaca untuk kemudian 

mencoba memahaminya. Akan tetapi, ada sebagian siswa lebih suka guru mereka 

mengajar dengan cara menyampaikan secara lisan (ceramah) dan mereka lebih 

suka mendengarkan untuk bisa memahami materi pelajaran. Sementara itu ada 

siswa yang lebih suka membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan 

pertanyaan yang mengangkut pelajaran tersebut. 

Cara lain juga kerap yang disukai banyak siswa adalah model belajar yang 

menempatkan guru tak ubahnya seorang penceramah. Guru diharapkan cerita 
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panjang lebar tentang beragam materi pelajaran dengan segudang ilustrasinya, 

sementara para siswa mendengarkan sambil menggambarkan isi ceramah tersebut 

dalam bentuk yang mereka pahami sendiri. 

Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan cara 

tercepat dan terbaik bagi setiap siswa untuk bisa menyerap sebuah informasi dari 

luar dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana perbedaan gaya belajar setiap 

siswa, maka kita akan lebih mudah untuk memberikan hasil yang maksimal bagi 

siswa. 

Proses pembelajaran yang berkualitas dapat tercipta apabila siswa dan guru 

berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dan guru, berinteraksi 

dalam suatu kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam proses belajar. Upaya 

mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, maka pengajar 

hendaknya mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat, agar mampu 

mewujudkan perilaku belajar siswa melalui interaksi pembelajaran yang efektif 

dalam proses pembelajaran yang kondusif. (Ngainun Naim, 2009 : 65)  

Menurut teori behavioristik pembelajaran adalah sebagai usaha guru untuk 

membentuk perilaku yang diinginkan dengan menyediakan sarana atau stimulus. 

Dan menurut teori humanistik, pembelajaran adalah memberi kesempatan kepada 

siswa memilih gaya belajar yang siswa sukai sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. (Annurahman, 2010 : 89) 

Setiap siswa memiliki tingkatan kecerdesan yang berbeda–beda. Setiap siswa 

memiliki karakter belajar yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dengan cara 

belajar berbeda, ada yang lebih menyukai belajar sambil bermain, bercerita, atau 

mendengarkan. Banyak siswa yang sangat fokus dan sangat antusias terhadap 
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kegiatan diluar kelas namun didalam kelas ia kurang memperhatikan pelajaran, 

ada juga siswa yang aktif di luar kelas tapi aktif juga di kelas, adapula siswa yang 

tidak semangat dengan keduanya. Ada pula siswa yang memang memiliki tingkat 

kecerdasan dari lahir, dan juga ada yang tingkat kecerdasanya bertahap. Dari segi 

lingkungan pun juga dapat mempengaruhi siswa dalam belajarnya. Maka dengan 

ini guru harus pintar memilih cara atau strategi yang tepat untuk mengajar siswa 

sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswanya, sehingga dapat 

membangkitkan motivasi dan hasil belajar. Karena masih banyak guru yang 

belum mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh siswanya sehingga proses 

pembelajaran tidak efektif. Para guru harus mempunyai macam-macam trik 

mengajar yaitu dengan gaya belajar yang meliputi visual, audio dan kinestetik 

atau praktek, untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam penggunaan gaya 

belajar pada proses pembelajaran, para guru dapat juga dibantu oleh media 

pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan pada gaya belajar visual 

seperti berupa video atau film pendidikan, grafik dan gambar, gaya belajar audio 

menggunakan media pembelajaran berupa listening atau radio, dan gaya belajar 

kinestetik yaitu dapat menggunakan media pembelajaran yang mengoptimalkan 

fungsi gerak. (Oemar Malik, 2006 : 156) 

Peneliti mengambil judul penelitian ini, karena banyak sekali guru yang tidak 

yang tidak mengetahui gaya belajar siswanya, sehingga guru mengajar cenderung 

dengan ceramah saja, dan ini akan menyebabkan sebagian siswa merasa bosan 

dan malas untuk melakukan kegiatan pembelajaran karena memang gaya belajar 

yang dimiliki sebagian siswa itu berbeda dengan yang lainnya. Terkadang 

sebagian siswa sangat suka dan bisa memahami pelajaran yang diberikan guru 
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dengan cara berceramah, akan tetapi sebagian siswa belum tentu bisa untuk 

memahami pelajaran tersebut, karena memang mereka memiliki cara yang 

berbeda dalam menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “ Pengaruh Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 

pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 

Malang”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana gaya belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa  kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Malang? 

3. Apakah terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan gaya belajar  siswa kelas VIII pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

2. Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa, sebagai motivasi dan daya tarik untuk dapat lebih giat dan 

aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. 

2. Bagi guru, sebagai bahan pertimbangan untuk menerapkan model dan 

metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dalam 

rangka meningkatkan hasil belajar siswa 

3. Bagi sekolah, akan memberikan bahan informasi untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar dan proses pembelajaran siswa 

4. Bagi peneliti, untuk memperoleh pengalaman secara langsung dalam 

mengetahui gaya belajar atau cara belajar siswa agar dapat 

mengimplementasikan model atau metode pembelajaran yang tepat bagi 

siswa 

 

E. Batasan Istilah 

Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan mengenai 

bagaimana siswa belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing siswa 

untuk berkonsetrasi pada proses, dan menguasai informasi yang sulit dan baru 

melalui persepsi yang berbeda. Gaya bersifat individual bagi setiap siswa, dan 

untuk membedakan siswa yang satu dengan orang lain. Dengan demikian, secara 

umum gaya belajar diasumsikan mengacu pada kepribadian-kepribadian, 

kepercayaan-kepercayaan, pilihan-pilihan, dan perilku-perilaku yang digunakan 

oleh siswa untuk membantu dalam belajar mereka dalam situasi yang telah 
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dikondisikan. Gaya belajar dapat secara mudah digambarkan sebagai bagaimana 

orang-orang memahami dan mengingat informasi. Namun ternyata secara teoritis 

berisi dengan berbagai variasi tentang tema ini yang pemahaman cukup rumit (M. 

Nur Ghufron, Rini Risnawita, 2010: 42). 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar yang terdapat dalam Agama Islam. Ajaran-

ajaran tersebut terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist serta melalui proses ijtihad 

para ulama. Jadi mata pelajaran pendidikan Agama Islam sebagai usaha yang 

diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak sesuai dengan sesuai dengan 

ajaran Agama Islam. (Abu Ahmadi dan Noor Salim, 2004: 4) 

 

F. Asumsi Dasar Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti membuat asumsi guna menghindari  pelebaran 

pembahasan, maka objek penelitian ini terfokus pada gaya belajarlah yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa di SMP Muhammadiyah 1 Malang  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, maka perlu ada 

sistematika pembahasan skripsi agar dapat terselesaikan dengan baik dan 

sistematis. Berikut sistematika penelitian yang tersusun menjadi lima bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Pada BAB ini meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan istilah, asumsi dasar penelitian dan sistematikan 

pembahasan skripsi 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada BAB ini membahas tentang penelitian terdahulu, teori-teori tentang 

gaya belajar, pembahasan tentang hasil belajar serta gaya belajar dan keberhasilan 

belajar, hipotesis penelitian dan kerangka berpikir 

BAB III Metodelogi Penelitian 

Pada BAB ini meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, format 

penelitian, sasaran penelitian, lokasi penelitian, polulasi, sampel, teknik 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian 

dan analisa data 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada BAB ini berisikan profil sekolah, penyajian dan analisa data, pengujian 

instrumen, analisa data dan pembahasan hasil analisa 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

penelitian yang sudah dilakukan  

 


