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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut kajian penelitian yang relevan yang 

berjudul Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XIII Pada 

Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amin Pujiarti pada september 2013 

dengan judul Hubungan Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas V SD Negeri Percobaan 4 Wates Kulon Progo, dengan hasil 

penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yaitu ada 10 

siswa (18,86%) siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 

26 siswa (49,06%) siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar 

audio dan 17 siswa (32,08%) siswa memilki kecenderungan gaya belajar 

kinestetik. Hal ini menunjukan gaya belajar yang dominan dimiliki oleh 

siswa Kelas V SD Negeri Percobaan 4 Wates Kulon Progo adalah gaya 

belajar audio. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Qomariah tahun 2010 dengan judul 

Pengaruh Gaya Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA 

Negeri Sumberingin, dengan hasil penelitiannya adalah dari ketiga gaya 

belajar yang ditelitinya memperoleh hasil yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya, yaitu pada gaya belajar visual diperoleh hasil 
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15,8%, gaya belajar auditorial diperoleh hasil 14,3%, dan gaya belajar 

kinestetik diperoleh 27,7%. Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian 

tersebut bahwa yang mendominasi gaya belajar di SMA Negeri 

Sumberingin adalah gaya belajar kinestetik. (http://repo.iain-

tulungagung.ac.id/2014/1/Skripsi%20Happy%2C%20S.Pd.I.pdf di askes 

pada tanggal 17 desember 2018, jam 10:04) 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Happy Ayu Agmila pada tahun 2015 

berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 

Siswa Min Jati Pandasari Ngunut Tulungagung dalam Belajar 

Matematika, hasil penelitian menunjukan gaya belajar memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa, dimana nilai N hitung 0,859 > 

0,05. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hamsar tahun 2017 berjudul Pengaruh 

Gaya Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IX pada Mata Pelajaran 

IPA Madrasah Tsanawiyah Alauddin Pao-Pao dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya 

belajar dengan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat pada nilai korelasi 

0,081 lebih besar dari kriteria signifikasi yakni 0,05. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Susmiati tahun 2006 yaitu pengaruh gaya 

belajar terhadap hasil belajar siswa pada bidang studi Pendidikan Agama 

Islam dengan hasil berturut-turut adalah: 59.1%, 60 % dan 57%. Untuk 

masalah yang kedua dapat diketahui bahwa hasil belajar yang memiliki 

gaya belajar baik siswa yang dengan gaya belajar auditorial, visual dan 

kinestetik dinilai dengan kategori baik, dengan hasil berturut-turut 8.05%, 

http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2014/1/Skripsi%20Happy%2C%20S.Pd.I.pdf
http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2014/1/Skripsi%20Happy%2C%20S.Pd.I.pdf
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8.1% dan 8%. (http://digilib.uinsby.ac.id/9738/3/sekripsi.pdf di askes 

pada tanggal 17 desember 2018, jam 10:06) 

6. Lina Arifianasari (2010) dalam judulnya perbedaan prestasi belajar 

Bahasa Inggris ditinjau dari gaya belajar siswa. Hasil analisis data 

diperoleh taraf signifikansi  0.948 > 0.05  karena taraf  signifikansi  lebih  

besar  dari  0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar ditinjau dari gaya belajar. 

7. Posisi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan berguna 

sebagai perbandingan dalam melakukan penelitian 

 

B. Kerangka Teori 

1. Sejarah Gaya Belajar 

Koch menegaskan bahwa mulai tahun 1950an dan 1960an para peneliti 

mulai mengidentifikasi teori-teori belajar dan pengajaran yang kemudian 

mengarahkan para peneliti dan guru untuk lebih memfokuskan pada masing-

masing kemampuan individu dalam belajar beserta kebutuhannya sampai 

sekitar akhir tahun 1960an dan awal 1970an, dan gaya belajar individu 

merupakan satu pergerakan utama di berbagai penelitian dalam bidang 

pendidikan. (M. Nur Gufron dan Rini Risnawaita, 2010 : 41)  

 

2. Pengertian Gaya Belajar 

Belajar adalah suatu proses. Artinya, kegiatan belajar terjadi secara 

dinamis dan terus-menerus, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan 

http://digilib.uinsby.ac.id/9738/3/sekripsi.pdf
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dalam diri anak. Perubahan yang dimaksud, dapat berupa pengetahuan 

(knowledge) atau prilaku (behavior). Dua anak yang tumbuh dalam kondisi 

dan lingkungan sama, meskipun mendapat perlakuan yang sama, belum tentu 

akan memiliki pemahaman, pemikiran dan pandangan sama terhadap dunia 

sekitarnya. Masing-masing memiliki cara pandang sendiri terhadap setiap 

peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Cara pandang inilah yang dikenal 

sebagai gaya belajar (styles oh learning). (Popi Sopiati dan Sohari Sahrani, 

2011 : 36-37) 

Sebelum menjelaskan gaya belajar, terlebih dahulu kira perlu mengetahui 

pengertian gaya (style). Kata “style” dalam kamus Longman, diartikan 

dengan “way og doing/making, way of behaving/working,design, fashion, 

writing/literature, art/music/film”. Jadi, gaya sangat erat hubungannya 

dengan tingkah laku yang memiliki ciri khusus, yaitu memiliki nilai seni. 

Dalam bahasa Arab, Munir Ba‟al Baki menerjemahkan kata “style” dengan 

“nau‟n „aw syaklun „aw ziyyun”. Istilah ini dikenal dengan dua macam 

pengertian, yaitu “ addatun kana al-qudama wa ibda‟un adabiyyun „aw 

fanniyyun” (sesuatu yang sudah lampau dan hal baru yang memiliki nalai 

seni). 

Dengan demikian, gaya belajar sebenarnya sudah dimiliki  oleh masing-

masing siswa, bahkan sebelum mereka duduk di bangku sekolah. Dalam 

kamus bahasa Indonesia kontemporer, Peter Salim dan Yeni Salim 

menjelaskan bahwa, gaya adalah kekuatan, kesanggupan berbuat dan sikap 

atau gerak-gerik yang indah. Jika dikaitkan dengan belajar, maka gaya belajar 

berarti suatu tindakan yang dirasakan menarik oleh siswa dalam melakukan 
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aktivitas belajar, baik ketika sedang sendiri atau dalam kelompok belajar yang 

bersama teman-teman sekolah. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa 

gaya merupakan suatu tindakan untuk melakukan aktivitas yang mempunyai 

nilai seni yang telah dimiliki sebelumnya. 

Adapun pendapat para ahli dalam mendefinisikan gaya belajar adalah 

sebagai berikut:  

a. Gaya belajar menurut Anita E Woolfok adalah pendekatan individu 

dalam belajar yang biasanya melibatkan proses menerima informasi 

secara mendalam (deep) atau tidak (surface) 

b. Borich dan Tombari mengartikan gaya belajar sebagai kebiasaan yang 

dipilih oleh siswa dalam belajar, baik dalam kelas maupun 

dilingkungan terbuka.  

c. David A Kolb mendefinisikan gaya belajar sebagai cara-cara yang 

dilakukan seorang dalam belajarnya dan bagaimana dia menghadapi 

situasi-situasi dalam pembelajaran sehari-hari 

d. Rita Duun dkk,  juga mendefinisikan gaya belajar sebagai suatu cara 

saat masing-masing pelajar mulai berkonsentrasi, memproses dan 

menerima informasi baru yang sulit. Dengan demikian, gaya belajar 

tidak lepas dari kebiasaan seorang siswa dalam menuntut ilmu atau 

belajar 

e. Gaya belajar menurut Prashnig, merupakan gaya hidup yang 

dipercaya sebagai kunci untuk mencapai  kebehasilan belajar. Setiap 

orang mempunyai gaya belajar yang berbeda dan sifatnya unik. Oleh 

karena itu, jika seorang dibiarkan belajar dengan gayanya sendiri dan 
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menemukan lingkungan yang sesuai dengan kegiatan-kegiatannya, 

maka mereka akan mampu melakukan belajar dengan penuh gembira 

tanpa stres. Dengan demikian, untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal , maka setiap orang harus mengenal dirinya sendiri terlebih 

dahulu 

f. Dunn Opal menjelaskan,bahwa dalam belajar, setiap individu 

memiliki kecenderungan kepada salah satu cara atau gaya tertentu. 

Kecenderungan seorang ini disebut dengan gaya belajar 

g. Nasution (1995) berargumen, bahwa gaya belajar adalah cara 

konsisten yang di lakukan seorang dalam menangkap stimulus atau 

informasi, cara mengingat atau berfikir, dan cara memecahkan soal  

h. Noel Enatwisle menjelaskan, bahwa “ learning style is general 

tendency to adopt a particuler strategy” (gaya belajar adalah 

kecenderungan secara menyeluruh untuk mengambil strategi khusus) 

i. Kenneth D Moore juga memberikan definisi tentang gaya belajar, 

yaitu “ style of learning is the way an individual begins to process, 

internalize and concentrate on new materials” (gaya belajar adalah 

cara seoraang individu mulai dari memproses, mendalami, dan 

berkonsentrasi  terhadap suatu yang baru) 

j. Boby Deporter mendefinisikan gaya belajar adalah orang belajar 

dengan cara yang berbeda-beda dan semua cara sama baiknya. Setiap 

cara mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Dalam kenyataannya, kita 

semua memiliki semua gaya belajar itu (audio, visual dan kinestetik), 
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hanya saja biasnya satu gaya yang mendominasi. (Boby Depoter, 

2000 : 165) 

Merujuk pada pendapat tersebut, gaya belajar berarti cara berpikir, 

merasa, mengamati, dan bertingkah laku konsisten (tidak berubah dari awal 

hingga kini), serta memiliki seni yang cenderung berbada. Dalam hal ini, 

islam tidak membatasi gaya belajar seorang pelajar dalam menuntut ilmu. 

Gaya apapun yang dimiliki oleh pelajar akan didukung selama tidak 

melampaui jalur yang ditetapkan dalam islam. Umar ra. Meriwayatkan 

sebuah hadits, yaitu: “beradablah kalian kemudian belajarlah”. Begitu juga, 

Ibnu al-Mubarak meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah, yaitu: “ 

tidaklah seorang itu dikatakan pandai dalam suatu iilmu, jika belum 

menghiasi ilmunya dengan adab”. (HR. Hakim). (Popi Sopiati dan Sohari 

Sahrani, 2011 : 37) 

 

3. Macam-Macam Gaya Belajar 

Ada beberapa tipe gaya belajar yang bisa kita cermati dan mungkin bisa 

kita ikuti apabila kita merasa cocok, yaitu: 

1.1. Gaya Belajar Visual (Visual Leaners) 

Gaya belajar seperti ini menjelaskan bahwa kita harus melihat dulu 

buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. (Hamzah B. Uno, 2008 : 

181) Ada beberapa karakteristik yang khas bagi orang-orang yang 

menyukai gaya belajar visual ini, yaitu: 

a. Kebutuhan melihat sesuatu (informasi/pelajaran) secara visual 

untuk mengetahui atau memahaminya 
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b. Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna 

c. Memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik 

d. Memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung 

e. Terlalu reaktif terhadap suara 

f. Sulit mengikuti anjuran secara lisan 

g. Seringkali salah dalam menginterpretasikan kata atau ucapan 

Untuk mengatasi ragam masalah diatas, ada beberapa pendekatan 

yang bisa digunakan sehingga belajar tetap bisa dilakukan dengan 

memberikan hasil yang menggembirakan. Salah satunya adalah 

menggunakan beragam bentuk grafis untuk menyampaikan materi 

informasi atau materi pelajaran. Perangkat grafis itu dapat berupa film, 

slide, gambar ilustrasi, coretan-coretan, kartu bergambar, catatan dan 

kartu-kartu gambar persegi yang bisa digunakan untuk menjelaskan suatu 

informasi secara berurutan. 

Tipe belajar visual adalah tipe belajar yang cenderung menerima 

informasi paling baik dan efektif dengan memakai indra penglihatan 

(visual). (Gita Sekar Prihanti, 2015 : 312-313) Ciri-cirinya adalah sebagai 

berikut: 

Ciri umum: 

a. Suka membaca apa saja 

b. Mampu  membaca dengan cepat 

c. Lebih suka membaca dari pada di bacakan 

d. Suka membuat coretan-coretan saat berpikir 
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e. Lebih suka kirim smes, memo, surat atau e-mail dari pada bicara 

atau menelpon secara langsung 

f. Lebih mudah mengingat apabila belajar langsung dari 

catatan/hand-out / laporan dari pada dibacakan atau dipresentasikan 

g. Suka memperlihatkan detil tulisan atau salah ketik 

h. Tulisan tangan biasanya cukup bagus. 

Ciri fisik dan penampilan: 

a. Punya keinginan untuk selalu tampil rapi 

b. Cenderung menggunakan pernapasan dada 

c. Bola mata lebih sering bergerak-gerak ke atas saat berpikir 

Cara bicara: 

a. Tutur bicaranya cepat 

b. Nada suaranya cenderung tinggi 

 

1.2. Gaya Belajar Auditory Learners 

Gaya belajar auditory leaarners adalah gaya belajar yang 

mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan 

mengingatnya. Karakter model belajar seperti ini benar-benar 

menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau 

pengetahhuan. Artinya, kita harus mengdengar, baru  kemudian 

mengingat dan memahami informasin itu. (Hamzah B. Uno, 2008 : 183) 

Karakter utama orang yang memiliki gaya belajar ini yaitu: 

a. semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran 
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b. memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan 

secara langsung 

c. memiliki kesulitan menulis maupun membaca 

Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk belajar apabila 

kita termaksud orang yang memiliki kesulitan-kesulitan belajar seperti di 

atas yaitu: 

a. Menggunakan tape perekam sebagai alat pembantu, alat ini 

digunakan untuk merekam bacaan atau catatan yang dibacakan atau 

ceramah pengajar di depan kelas untuk kemudian didengarkan 

kembali 

b. Dengan wawancara atau terlibat dalam kelompok diskusi 

c. Dengan mencoba membaca informasi, kemudian diringkas dalam 

bentuk lisan dan direkam kemudian didenarkan dan dipahami.  

d. Dengan melakukan review secara verbal dengan teman atau 

pengajar. 

Tipe belajar auditorial atau Auditory Learners adalah tipe belajar 

yang cenderung menerima informasi paling baik dan efektif dengan 

memakai indra pendengaran (audio). (Gita Sekar Prihanti, 2015 : 315) 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 

Ciri Umum: 

a. Suka mendengarkan musik 

b. Lebih menyukai musik (seni suara) dari pada lukisan 

c. Suka menggumam saat membaca 
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d. Sering berbicara sendiri saat belajar atau berfikir 

e. Cenderung pandai bicara dan memilih kata-kata 

f. Efektif jika belajar bersama-sama daripada sendiri 

g. Dapat menjelaskan suatu hal dengan kalimat dan pembicaraan yang 

panjang 

h. Lebih suka menelpon atau berbicara langsung di telepon dari pada 

kirim SMS, memo, surat atau e-mail 

i. Lebih mudah mengingat apa yang di dengar daripada yang 

dibacanya 

Ciri fisik dan penampilan 

a. Cenderung menggunakan pernapasan diafragma 

b. Bola mata cenderung bergerak-gerak ke tengah (kiri dan kanan) 

saat berpikir 

 

1.3. Gaya Belajar Tactual Learners  

Dalam gaya belajar ini kita harus menyentuh sesuatu yang 

memberikan informasi tertentu agar kita bisa mengingatnya. (Hamzah B. 

Uno, 2008 : 185) Ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini 

yang tak semua orang bisa melakukannya, yaitu: 

a. Menempatkan tangan sebagai alat menerima informasi utama agar 

kita bisa terus mengingatnya 

b. Hanya dengan memegang kita dapat menerima informasinya tanpa 

harus membaca penjelasannya 
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c. Kita termaksud orang yang tidak bisa tahan duduk terlalu lama 

untuk mendengarkan pelajaran 

d. Kita merasa bisa belajar lebih baik apabila disertai dengan kegiatan 

fisik 

e. Orang yang memiliki gaya belajar ini mempunyai kemampuan 

mengoordinasikan sebuah tim dan kemampuan mengendalikan 

gerak tubuh (athletic ability). 

Untuk orang-orang yang memiliki karakteristik seperti diatas, 

pendekatan belajar yang mungkin bisa dilakukan adalah belajar 

berdasarkan atau melalui pengalaman dengan berbagai model atau 

peraga, bekerja di laboratorium atau bermain sambil belajar. Cara lain 

yang bisa digunakan adalah secara tetap membuat jeda di tengah waktu 

belajar. Tak jarang, orang yang cenderung memiliki karakter tactual 

learner juga akan lebih mudah menyerap dan memahami informasi 

dengan cara menjiplak gambaratau kata untuk belajar mengucapkannya 

atau memahami kata. 

Penggunaan komputer bagi orang yang memiliki karakter tactual 

learner akan sangat membantu. Karena dengan komputer ia bisa terlibat 

aktif dalam melakukan touch (sentuhan), sekaligus dapat menyerap 

informasi dalam bentuk gambar dan tulisan. Selain itu, agar belajar lebih 

efektif dan berarti, orang dengan karakter diatas disarankan untuk 

menguji memori ingatan dengan cara melihat langsung fakta di lapangan. 
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Tipe belajar kinestetik atau tactile learner atau physical learner 

adalah tipe belajar yang cenderung menerima informasi paling baik dan 

efektif dengan melibatkan gerakan tubuh (physical movement), 

pengalaman gerak tubuh (physical experience) atau 

perasaan(feeling/emotion). (Gita Sekar Prihanti, 2015 : 315) Ciri-cirinya 

adalah sebagai berikut :  

Ciri umum :  

a. Banyak melakukan aktivitas fisik ringan saat berbicara atau belajar. 

Misalnya memutar bolpoin, menggoyang-goyangkan tungkai 

kakinya, memilin-milin tisu dan sebagainya 

b. Tidak betah duduk dikursi terlalu lama  

c. Selalu berpindah-pindah tempat saat belajar, misalnya di ruang 

belajar, di sofa, di tempat tidur dan sebagainya 

d. Mengigat sesuatu meenjadi lebih baik apabila sambil berjalan atau 

menggerakkan bagian tubuh tertentu (misalnya sambil 

menjentikkan jarinya) 

e. Lebih suka “trial & error” jika mencoba suatu alat yang baru  

f. Suka berolahraga atau aktivitas fisik lainnya 

g. Pandai meniru mimik muka atau gerakan orang lain 

Ciri fisik dan penampilan : 

a. Berbicara sambil menggerak-gerakkan tangan atau badan  

b. Penampilan cenderung kurang rapi 

c. Biasanya suka memakai baju yang santai 
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d. Cenderung menggunakkan pernapasan perut  

e. Bola mata cenderung bergerak-gerak ke bawah saat berpikir 

f. Tulisan tangan cenderung kurang bagus  

Cara bicara :  

a. Tempo bicaranya lambat  

b. Intonasi suaranya berat  

 

4. Teori Gaya Belajar 

Secara umum, teori tentang gaya belajar terbagi menjadi tiga macam, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengolahan informasi, yaitu membedakan bagaimana cara pengolahan 

sebuahinformasi, apakah dengan panca indra (the sense), berpikir 

(thingking), informasi (Information remembering). Teori-teori yang 

muncul, seperti kolb‟s learning styles inventory, gregorc‟s mind styles 

model dan keefe‟s human information proscessing model. 

2. Bentuk kepribadian, yaitu memfokuskan pada perhatian (attention), 

emosi (emotion) dan nilai (values). Memahami perbedaan tersebut 

akan membuat seseorang lebih akan apa yang harus dilakukan dan 

dirasakan pada situasi yang berbeda. Teori yang muncul, seperti the 

myers-briggs type indicator dan the keirsey temperament sorter are 

two of the most well-know personality pattern assesment. 

3. Interaksi sosial, yaitu melihat pada tingkah laku (attitudes), kebiasaan 

(habits) dan strategi yang digunakan oleh siswa ketika belajar sendiri 

dan berkelompok. Sebagian pelajar sangat bebas (independent), terikat 
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(dependent), bekerja sama (collaborative), bersaing (competitive),  

ikut serta (participant), dan ada juga yang menhindar (avoidant). 

Tokoh yang oernah meneliti antara lain: Reichmann dan Grasha, 

Baxter Mangolda. 

Berikut adalah teori gaya belajar yang diperoleh dari  pengolahan 

informasi (information processing). Teori ini difokuskan oleh dua peneliti, 

yaitu Anthony F Gregorc dan David A Kolb, agar dapat memunculkan 

keberagaman gaya belajar yang lebih spesifik pada objek. (Popi Sopiati dan 

Sohari Sahrani, 2011 : 40-41) 

Tabel 2.1 : Teori Gaya Belajar 
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Interaksi sosial 

The Sense 

Thinking 

Problem 
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Attention  

Emotion  
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attitude 

Habit 
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Menurut Gregorc, dasar-dasar yang di bangun dalam metodenya adalah 

concrete-oriented (dari physical sences) atau abstract-orientend (dari logical, 

deductive reasoning) dan sequential (organized, systematic) atau random 

(anorganized). Sedangkan David A Kolb, mendefinisikan pada concrete 

experience atau abstract conceptulization (bagaimana cara mendapatkan 

sebuah informasi) dan active experimentation atau reflective observation 

(bagaimana cara mengelola sebuah informasi). Teori yang dibagun oleh Kolb 

didasari oleh teori dari John Dewery yang menginginkan orang agar dapat 

belajar berdasarkan pengalaman (experience). Mengacu juga pada Kurt 

Lewin yang menekankan, bahwa keaktifan dalam belajar itu sangat penting 

(kajian pada active learning). 

 

C. Hasil Belajar 

1. Pengertian hasil belajar 

Nana Nudjana mengemukakan, bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa sangat erat kaitannya dengan belajar 

dan rumusan tujuan instruksional yang direncanakan guru sebelumnya. Hal 

ini pula dipengaruhi oleh guru sebagai perancang belajar mengajar. Secara 

umum, belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan perilaku yang relatif 

menetap dan terjadi sebagai hasil dari pengalaman atautingkah laku. 

Pengalaman adalah kejadian atau peristiwayang secara sengaja maupun tidak 

sengaja dialami  setiap orang. (Popi Sopiati dan Sohari Sahrani, 2011 : 63-64) 
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Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil dalam pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Muhibbin Syah mengemukakan, bahwa belajar adalah tahapan perubahan 

seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap, sebagai hasil pengalaman 

dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Untuk 

memperoleh pengertian yang efektif tentang belajar, terutama belajar di 

sekolah, perlu dirumuskan secara jelas pengertian belajar. Pengertian belajar 

sudah banyak di kemukakan oleh para ahli psikologi termaksud psikologi 

pendidikan. 

 

2. Macam-macam hasil belajar 

Horward Kingsley, yang dikutip oleh Nana Sudjana, membagi tiga 

macam hasil belajar, yakni: (a) keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan 

dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita. Masing-masing jenishasil belajar dapat 

diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan Gagne 

membagi lima kategori hasil belajar, yakni: (a) informasi verbal, (b) 

keterampilan intelektuan, (c) strategi kognitif, (d) sikap dan, (e) keterampilan 

motorik. Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil pelajar 

dari Bunyamin Bloom, yang secara garis besar membagi tiga ranah yakni 

ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. (Popi Sopiati dan Sohari Sahrani, 

2011 :66-68) 
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2.1. Ranah kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri atas enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, 

aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut 

kognitif tingkat rendah dan empat aspek berikutnya termaksud kognitif 

tingkat tinggi. Keenam aspek tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan: kemampuan mengingat apa yang telah dipelajari 

b. Pemahaman: kemampuan mengangkat makna yang telah dipelajari 

c. Aplikasi: kemampuan untuk menggunakan hal yang telah 

dipelajari kedalam situasi baru yang kongkrit 

d. Analisis: kemampuan untuk memerinci hal yang dipelajari ke 

dalam unsur-unsurnya, supaya struktur organisasinya dapat di 

mengerti 

e. Sintesis: kemampuan untuk mengumpulkan bagian-bagian untuk 

membentuk suatu kesatuan yang baru 

f. Evaluasi: kemampuan untuk menentukan nilai sesuatu yang 

dipelajari untuk sesuatu tujuan tertentu 

 

2.2. Ranah afektif 

Ranah afektig berkenaan denga sikap dan nilai. Ada beberapa jenis 

kategori dalam ranah afektif sebagai hasil belajar. Kategorinya dimulai 

dari tingkat yang dasar sampai tingkat yang kompleks. 
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a. Receiving/attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan dari luar yang datang kepada siswa dalam konteks 

situasi dan gejala. 

b. Responsding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seorang 

terhadap stimulasi yang datangnya dari luar. Hal ini mencakup 

ketepatan reaksi, perasaan, serta kepuasan dalam menjawab 

stimulus dari luar yang datang kepada dirinya. 

c. Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap stimulus tadi. Dalam evaluasi ini, termaksud 

di dalamnya menerima nilai, latar belakang atau pengalaman 

untuk menerima nilai, dan kesepakatan terhadap nilai tersebut.  

d. Organisasi, yakni pengembangan atas nilaikeadaan satu sistem 

organisasi, termaksud hubungan satu nilai dengan nilai lain, 

pemantapan dan prioritas nilai yang dimilinya. 

e. Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan 

semua sistem nilai yang dimiliki dan dipengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah laku seseorang. 

 

2.3. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada lima tingkat keterampilan, yakni: 

a. Gerakan reflek (keterampilan gerakan yang tidak sadar) 

b. Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar 
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c. Keterampilan perseptual, termaksud di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif, motoris dan lain-lain 

d. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan 

dan ketepatan. Gerakan-gearak skill mulai dari keterampilan 

sederhana sampai pada keterampilan yang kompleks 

e. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi non-decursive, 

seperti gerakan ekspersif dan interpretatif 

Hasil belajar yang dikemukakan diatas, sebenarnya tidak bediri 

sendiri, tetapi selalu berhubungan dengan yang lain, bahkan ada dalam 

kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognisinya, sebenarnya 

dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan prilakunya. Dalam 

proses belajar mengajar di sekolah saat ini, tipe hasil belajar kognitif 

lebih dominan jika dibandingkan dengan tipe hasil belajar afektif dan 

psikomotorik. Sekalipun demikian tidak berarti bidang afektif dan 

psikomotorik diabaikan, sehingga tidak dilakukan penilaian. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

Menurut Ngalim Purwanto, kegiatan belajar dengan pendekatan sistem, 

dapat digambarkan seperti gambar berikut: (Popi Sopiati dan Sohari Sahrani, 

2011 : 68-69) 
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Tabel 2.2 Kegiatan Belajar dengan Pendekatan Sistem 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar di atas menunjukan, bahwa masukan mentah (raw input) 

merupakan bahwan baku yang perlu diolah, didalam hal ini diberi 

pengalaman belajartertentu pada proses belajar mengajar (Teaching-learning 

prosess). Didalam proses belajar mengajar, turut berpengaruh juga sejumlah 

faktor lingkungan yang merupakan masukan lingkungan (environmental 

input), dan fungsi sejumlah faktor yang sengaja dirancang dan di 

manipulasikan (instrumental input) guna menujang tercapainya keluaran yang 

diketahuinya (output). Berbagai faktor tersebut berinteraksi satu sama lain 

dalam menghasilkan keluaran tertentu. Dalam proses belajar disekolah, maka 

yang di maksud dengan masukan mentah (raw input) adalah siswa sebagai 

raw input memiliki karakteristik tertentu, baik fisiologis maupun psikologis. 

Filosofis adalah bagaimana kondisi fisiknya, panca indranya dan sebagainya. 

Sedangkan yang menyangkut psikologis adalah minatnya, tingkat 

Instrumental Input 

Enviromental Input 

Teaching-Learning 

process 

Output Raw Input 
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kecerdasannya, bakatnya, motivasinya, kemampuan kognitifnya, dan 

sebagainya. Semua ini dapat dipengaruhi oleh hasil belajarnya. 

Instrumental input atau faktor-faktor yang sengaja dirancang dan 

dimanipulasi dalam proses belajar adalah kurikulum atau bahan pelajaran, 

guru, sanrana dan fasilitas, serta manajemen yang berlaku di sekolah tersebut. 

Dalam keseluruhan sistem, instrumental input merupakan faktor yang sangat 

penting pula dan paling menentukan dalam pencapaian hasil (output) yang 

dikehendakinya, karena instrumental input inilah yang menentukan, 

bagaimana proses belajar mengajar dapat terjadi di dalam diri siswa. 

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (Muhibbin Syah, 2009: 146-153) 

1. Faktor internal 

Faktor internal berasal dari dalam diri siswa sendiri meliputi dua 

aspek yakni aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek 

psikologis (yang bersifat rohaniah). 

1.1 Aspek Fisiologis  

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi disetai pusing 

kepala berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) 

sehingga materi yang dipelajarinyapun kurang atau tidak berbekas. 

Untuk mempertahankan tonus jasmani agar tetap bugar, siswa 



 

32 
 

dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Selain 

itu, siswa sianjurkan memilih pola istrahat dan olahraga ringan yang 

sepadat mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan. 

1.2 Aspek Psikologi 

Banyak faktor yang termaksud aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. 

Namun, di antaran faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya 

dipandang lebih esensial itu adalah tingkat kecerdasan, sikap siswa, 

bakat siswa, minat siswa dan motivasi siswa. 

a. Tingkat kecerdasan atau inteligensi (IQ) siswa tidak dapat 

diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar 

siswa. Ini bermakna, semakin tinggi kemampuan inteligensi 

seorang siswa, maka semakin besar peluangnya untuk meraih 

kesuksesan. Sebaliknya semakin rendah inteligensi seorang 

siswa maka semakin kecil pula peluangnya untuk meraih 

kesuksesan. 

b. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi efektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon (response 

tendency) dengan cara yang relatif tetap terhadap objek orang, 

barang dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 

Sikap (attitude) siswa yang positif, terutama kepada anda dan 

mata pelajaran yang anda sajikan merupakan pertanda awal 

yang baik bagi proses belajar siswa tersebut. 
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c. Bakat siswa (aptitude) adalah kemampuan potensial yang 

dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang 

d. Minat siswa (interst) berarti kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

Menurut Reber, minat tidak termaksud istilah populer dalam 

psikologi karena ketergantungannya yang banyak pada faktor-

faktor internal lainnya seperti, pemusatan perhatian, 

keingintahuan, motivasi dan kebutuhan. 

e. Motivasi siswa adalah keadaan internal organisme baik 

manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu. Dalam pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya 

(energizer) untuk bertingkah laku secara terarah. 

2. Faktor eksternal siswa 

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa terdiri atas dua 

macam, yakni faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan nonsosial. 

(Muhibbin Syah, 2009:154-155) 

2.1 Lingkungan sosial  

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar 

siswa. Para guru yang selalu menunjukan sikap dan perilaku yang 

simpatik dan memperlihatkan suri tauladan yang baik dan khususnya 

dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat 

menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. 
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Selanjutnya yang termaksud lingkungan sosial siswa adalah 

masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar 

perkampungan siswa tersebut. Kondisi masyarakat dilingkungan 

kumuh (slum area) yang serba kekurangan dan anak-anak 

penganggur, misalnya, akan sangat mempengaruhi aktivitas belajar 

siswa. Paling tidak, siswa tersebut akan menemukan kesulitan ketika 

memerlukan teman belajar atau berdiskusi. 

2.2 Lingkungan Nonsosial 

Faktor yang termaksud lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah 

dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-

alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat belajar siswa.  

Rumah yang sempit dan berantakan serta perkampungan yang 

terlalu padat dan tak memiliki sarana umum untuk kegiatan remaja 

(lapangan voli) misalnya, akan mendorong siswa untuk berkeliaran ke 

tempat-tempat yang sebenarnya tidak pantas dikunjungi. Kondisi 

rumah dan perkampungan seperti itu jelas berpengaruh buruk terhadap 

kegiatan belajar siswa. 

3. Faktor pendekatan belajar 

Pendekatan belajar, dapat dipahami sebagai segala cara atau strategi 

yang digunakan siswa dalam menunjang keefektifan dan efisiensi proses 

pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti seperangkat 

langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk 
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memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu. (Muhibbin 

Syah, 2009: 156) 

D. Dalil tentang Belajar 

Dalam banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur‟an dan Hadist yang 

menjelaskan tentang pentingnya belajar atau menuntut ilmu diantaranya adalah: 

ُ لَُكْم َوإَِذا قِيَل اوُشُزوا فَاوُشُزوا يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا إَِذا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحىا فِي اْلَمَجالِِس  فَاْفَسُحىا يَْفَسِح َّللاَّ

ُ بَِما تَْعَملُىَن َخبِيز   ُ الَِّذيَه آَمىُىا ِمىُكْم َوالَِّذيَه أُوتُىا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َوَّللاَّ  يَْزفَِع َّللاَّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya 

Allah akan Memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 

“Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan Mengangkat (derajat) 

orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al- 

Mujadilah: 11) 

طَلَُب اْلِعْلِم فَِزْيَضة  َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمةٍ    

Artinya: Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun 

muslim perempuan. (HR. Ibnu Majah. Dinilai shahih oleh Syaikh Albani 

dalam Shahih wa Dha‟if Sunan Ibnu Majah no. 224) 

Sebagaimana dalil-dalil di atas, jelas sekali kita sebagai umat Islam wajib 

untuk belajar atau menuntut ilmu terutama ilmu agama, karena dengan kita 

mempelajari ilmu agama kita dapat mengetahui apa yang harusnya kita lakukan 

apa yang harus kita hindari. Karena setiap orang mempunyai gaya belajar yang 

berbeda maka kita harus belajar sesuai gaya belajar yang kita miliki supaya lebih 
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mudah dalam memahami illmu yang dipelajari, selama itu adalah cara yang baik 

maka kita harus tetap belajar karena belajar hukumnya wajib bagi umat Islam. 

 

E. Gaya Belajar dan Keberhasilan Belajar 

Berikut adalah hasil korelasi antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa. 

(Yen Chania, M. Haviz, Dewi Sasmita, 2016:80-82 ): 

rxy  
               

 {           }{          
 

rxy 
                            

 {                      }{                       
 

rxy 
                

 {                   }{                    
 

rxy 
       

 {      }{      }
 

rxy 
       

          
            

rtabel = rt = 0,235 

rxy < rt = 0,089 < 0,235 

Hasil korelasi antara rxy dan rt di atas jelaslah tidak terdapat korelasi yang 

kuat antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa. Hipotesis statistik yang diuji 

adalah :  

Ha : r = 0 

H0 : r ≠ 0 

Dari hasil perhitungan diperoleh, kecilnya rhitung < rtabel, untuk semua 

variabel yang dikorelasikan maka hipotesis alternatif (Ha) ditolak, sedangkan 

hipotesis nihil (H0) diterima. Hal ini berarti kalau dilihat dari interprestasi dapat 

diketahui bahwa antara gaya belajar dengan hasil belajar pada pembelajaran 
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biologi siswa kelas X di SMAN 2 Sungai tarab tidak terdapat korelasi yang 

signifikan. 

Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam 

menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang 

sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. 

Gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik merupakan suatu kombinasi 

dari bagaimana siswa menyerap, mengatur, dan mengolah infor masi yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar 

kinestetik tidak memiliki hubungan. Kecenderungan seseorang untuk belajar 

sangat beragam dan dipengaruhi oleh beberapa hal. Cara seseorang menyerap 

informasi, mengolahnya, dan memanifestasikan dalam wujud nyata perilaku 

hidupnya disebut dengan gaya/tipe belajar. Setiap orang memiliki gaya dan 

tipologi belajar yang berbeda-beda, tetapi mungkin juga ada yang memiliki 

gaya/tipologi belajar sejenis. Pada kenyataannya, gaya dan tipologi belajar 

berpengaruh terhadap hasil yang diperolehnya. Dalam realitas kehidupan sehari-

hari, ada orang yang mudah menerima informasi baru dengan mendengarkan 

langsung dari sumbernya, ada yang cukup dengan tulisan atau memo, dan ada 

yang harus didemonstrasikan aktivitasnya. Hal tersebut menunjukkan adanya 

gaya/ tipe belajar pada manusia. Gaya/tipologi belajar dapat dibagi menjadi tiga. 

Hal ini didasarkan pada cara seseorang menyerap informasi, mengolah, dan 

menyampaikannya, serta secara universal atau bagaimana seseorang tersebut 

belajar. 
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Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa siswa cendrung memiliki salah 

satu tipe/gaya belajar. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 71 orang siswa, 

sebagian besar siswanya memiliki gaya belajar visual dan sangat sedikit sekali 

yang memiliki gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual banyak digunakan 

siswa sebesar 69, 01%, gaya belajar auditorial tidak banyak digunakan siswa yaitu 

sebesar 25,35%, dan gaya belajar kinestetik sangat sedikit digunakan oleh siswa 

sebesar 5,63%. 

Namun berdasarkan hasil korelasi yang telah dijelaskan sebelumnya, terlihat 

bahwa antara gaya belajar dengan hasil belajar pada pembelajaran biologi siswa 

tidak terdapat korelasi. Hal ini dikarenakan nilai “rxy”kecil dari rtabel, yaitu : 

0,089 < 0, 235. 

Berdasarkan hasil perhitungan data hubunganantara gaya belajar visual 

dengan hasil belajar biologi, gaya belajar auditorial dengan hasil belajar biologi, 

dan gaya belajar kinestetik dengan hasil belajar biologi serta gabungan gaya 

belajar visual, auditorial, dan kinestetik dengan hasil belajar biologi siswa kelas X 

SMAN 2 Sungaitarab, maka tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan. 

Berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi, untuk nilai rhitung = 0,089 maka 

tingkat hubungan korelasi antara gaya belajar dan hasil belajar biologi termasuk 

pada kategori sangat lemah atau sangat rendah sehingga korelasi itu diabaikan 

(dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y). 

Pada penelitian ini ditemukan tidak terdapatnya hubungan antara gaya belajar 

dengan hasil belajar biologi. Hasil ini diduga disebabkan siswa tidak menerapkan 

gaya belajarnya masing-masing, baik itu gaya belajar visual, auditorial, maupun 

kinestetik. Karena dalam belajar dengan gaya belajar visual memiliki ciri-ciri : (1) 
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Gunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna, (2) Buatlah diagram, peta dan 

warnai untuk menggambarkan informasi yang ada, (3) Pahami konsep secara 

keseluruhan sebelum terjun ke bagian detailnya, (4) Berikan kode warna untuk 

bahan pelajaran dan perlengkapan kemudian susun pelajaran dengan aneka warna, 

dan (5) Gunakan simbol-simbol untuk mewakili konsep. 

Sedangkan siswa yang belajar dengan gaya belajar auditorial memiliki ciri-

ciri : (1) Gunakan variasi vokal (perubahan nada, kecepatan dan volume), (2) 

Gunakan pengulangan dan sebutkan kembali konsep-konsep tersebut serta 

kuncinya, (3) Buatlah suatu konsep menjadi nyanyian yang mudah dipahami atau 

dihafalkan, dan (4) Gunakan musik sebagai bagian dari kegiatan rutin anda. 

Adapun siswa yang belajar dengan gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri 

belajar: (1) Gunakan alat bantu dalam belajar untuk menimbulkan rasa ingin tahu 

dan untuk menekan konsepkonsep atau kunci, (2) Lakukan stimulasi konsep agar 

mudah dipahami, (3) Bila diberikan bimbingan oleh dosen duduklah didekatnya 

atau disebelahnya, (4) Peragaan konsep untuk mempelajari langkah demi langkah, 

dan (5) Lakukan gerakan-gerakan saat belajar untuk mempermudah mengingat 

(Wulandari, 2007 : 3-4) 

Penyebab tidak terdapatnya korelasi gaya belajar siswa dengan hasil belajar 

siswa pada pembelajaran biologi dilihat dari beberapa sisi, yaitu : Guru, siswa, 

dan kesalahan dalam penelitian. 

Pada aspek guru, guru tidak menggunakan strategi yang sesuai dengan 

seluruh karakteristik siswa yang beragam dikelas, hal ini disebabkan guru tidak 

mengikuti gaya belajaranak tersebut. Pada aspek siswa, siswa tidak menerapkan 

gaya belajarnya masing-masing, baik itu gaya belajar visual, auditorial, maupun 



 

40 
 

kinestetik, hal ini disebabkan siswa tidak mengetahui tipe/gaya belajarnya. 

Sedangkan kalau dilihat dari aspek kesalahan dalam penelitian, ada beberapa 

kesalahan dalam penelitian ini yang menyebabkan tidak terdapatnya hubungan 

antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa yaitu peneliti tidak menganalisis 

bagaimana cara belajar siswa dan tidak menganalisis strategi guru didalam lokal.  

Selain itu peneliti melakukan uji validitas soal pada sekolah yang berbeda 

yang seharusnya tidak dilakukan di sekolah yang berbeda, karena hal yang ingin 

peneliti teliti adalah siswanya bukan gurunya. 

Tidak adanya interaksi atau hubungan antara gaya belajar terhadap prestasi 

belajar siswa pada pembelajaran biologi dapat dikarenakan adanya faktor lain, 

selain gaya belajar siswa sebagai faktor internal. Faktor lain tersebut diantaranya 

adalah bakat, motivasi, sikap siswa, kesehatan, kondisi lingkungan kelas, dan 

sebagainya(Syarifuddin, dkk 2010: 43).  

Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan strategi 

yang sesuai dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang dengan lebih baik 

(Thobroni, 2015: 219). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika tidak 

terdapat pengaruh atau hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar ada 

faktor lain yang mempengaruhi nya, yaitu diantaranya faktor internal siswa itu 

sendiri dan faktor guru yang mengajarnya dikelas, karena bisajadi guru yang 

mengajar tidak memperhatikan gaya belajar anak, sehingga guru tidak 

memberikan strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, hal ini akan berdampak 

terhadap hasil belajar anak. 

Gaya belajar memiliki pengaruh terhadap beberapa hal, diantaranya : orang 

dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, 
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mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan sebagainya. 

Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode dan media belajar yang 

dominan mengaktifkanindera penglihatan (mata). Anak yang bertipe auditorial, 

mudah mempelajari bahan-bahan yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), 

begitu guru menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, disamping itu kata 

dari teman (diskusi) atau suara radio/casette ia mudah menangkapnya. Pelajaran 

yang disajikan dalam bentuk tulisan, perabaan, gerakan-gerakan maka ia akan 

mengalami kesulitan dalam belajar. gaya belajar kinestetik memperoleh informasi 

dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu yang 

bertipe ini, mudah mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-

gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang berupa suara atau penglihatan. Semua 

hal di atas dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan awal yang dirumuskan dengan singkat 

dan jelas mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu, yang sering 

dituntut untuk melakukan pengecekan atau pengujian terhadapnya. (Agus 

Purwadi, 2014 : 58) Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

Ha : Terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah 

1 Malang 
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Ho : Tidak Terdapat pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

VIII pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang 

 

G. Kerangka Berpikir 

Gaya belajar merupakan cara yang ditempuh oleh siswa dalam belajar. Tiap-

tiap individu memiliki cara belajar atau gaya belajar yang berbeda- beda. Hasil 

siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah gaya belajar 

(learning style). Individu yang belajar dengan gaya belajar mereka yang dominan, 

mampu mencapai hasil yang baik bila dibandingkan dengan individu yang belajar 

yang tidak sejalan dengan gaya belajarnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kerangka berpikir dengan 

bagan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1: kerangka berpikir 

Keterangan: 

X = Variabel Bebas (Gaya belajar) 

Y = Variabel Terikat (Hasil Belajar) 

 

X Y 


