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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun 

jenisnya karena itu sudah tentu tidak setiap perubahan dalam diri seseorang 

merupakan perubahan dalam arti belajar.
1
 

Manusia harus belajar untuk bisa mempertahankan hidupnya di dunia 

ini. Belajar juga merupakan sarana manusia untuk memahami ilmu ataupun 

segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan Allah. Melalui proses belajar 

manusia dapat memahami dan meyakini keberadaan pengaturNya. Proses 

belajar dalam penggalian ilmu merupakan suatu kewajiban bahkan suatu 

kebutuhan manusia yang dijadikan dasar dalam berperilaku dan beraplikasi 

terhadap suatu ilmu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra’ 

ayat 36 yang berbunyi:
2 

َوَ وَ  َالسَّْمع  َبِِهَِعْلٌمَإِنَّ َل ك  بَل ْيس  ت ْقُفَم  ْسُؤوالًَ﴿الَ  ْنهَُم  َع  بن  َك  َأُولئِك  َُكلُّ اد  اْلفُؤ  َو  ر   ﴾٦٣اْلب ص 

 

Artinya:  “Dan janganlah kamu melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, 

sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati akan dimintai 

pertanggungjawabannya”. 
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Allah memberikan sarana berupa penglihatan, pendengaran, dan qolbu 

yang dapat dimanfaatkan manusia untuk belajar sepanjang hidup. 

Berpeganglah pada konsep hidup untuk belajar bukan suatu konsep belajar 

untuk hidup di dalam menjalankan fitrah manusia sebagai hamba yang selalu 

mengabdi kepadaNya. Berkaitan dengan keharusan belajar atau mempelajari 

sesuatu hendaknya mengedepankan belajar secara tuntas dan tidak 

parsial,
3
Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

sudah pasti berbeda tingkatnya, ada yang cepat, sedang dan ada pula yang 

sangat lambat. Seringkali siswa harus menempuh cara berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Agar kegiatan belajar 

dan pembelajaran berhasil mengantar siswa mencapai tujuan pelajaran yaitu 

hasil belajar diperlukan juga suatu latihan dan ulangan terhadap suatu 

pelajaran tertentu. Hal ini disebabkan karena seringnya siswa berlatih akan 

menjadikan ia semakin menguasai pelajaran tertentu. Untuk mengetahui hasil 

belajar siswa itu baik atau tidak, oleh karena itu siswa harus memiliki gaya 

belajar untuk mampu menyerap pelajaran. 

Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika 

menyadari bahwa bagaimana seseorang menyerap dan mengolah informasi, 

belajar dan berkomunikasi menjadi sesuatu yang mudah dan menyenangkan. 

Marton berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk mengetahui sendiri 

gaya belajarnya dan gaya belajar orang lain dalam lingkungannya akan 
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meningkatkan efektivitasnya dalam belajar, sehingga akan berpengaruh pula 

terhadap hasil belajarnya.
4
 

Setiap anak memiliki karakter belajar yang berbeda, kebiasaan berbeda 

dengan cara belajar berbeda, ada yang lebih menyukai belajar sambil bermain, 

bercerita, atau mendengarkan. Banyak siswa yang sangat fokus dan sangat 

antusias terhadap kegiatan di luar kelas namun di dalam kelas ia tidak 

memperhatikan pelajaran, ada juga siswa yang aktif di luar kelas tapi aktif 

juga di kelas, ada juga siswa yang tidak semangat dengan keduanya. Ada pula 

siswa yang memang memiliki tingkat kecerdasan dari lahir, dan juga ada yang 

tingkat kecerdasannya bertahap. Dari segi lingkungan pun juga dapat 

mempengaruhi siswa dalam belajarnya, salah satunya adalah guru, uru dalam 

proses pembelajaran memegang peranan yang penting.
5

 Sebagai seorang 

tenaga pelajar, aktivitas kegiatan tidak terlepas dengan proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis, setiap 

komponen sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Sebagai suatu 

sistem, proses belajar sangat berkaitan dan bekerja sama dalam mencapai 

tujuan yang dicapai.
6
 

Proses pembelajaran yang berkualitas dapat tercipta apabila siswa dan 

guru berperan aktif di dalamnya. Siswa dan guru berinteraksi dalam suatu 

kegiatan yang disebut dengan pembelajaran yang berlangsung dalam proses 
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belajar. Upaya mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, 

maka guru hendaknya mampu mewujudkan perilaku mengajar secara tepat, 

agar mampu mewujudkan perilaku belajar siswa melalui interaksi 

pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran yang kondusif.
7
 

Menurut teori behavioristik pembelajaran adalah sebagai usaha pendidik untuk 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan sarana atau 

stimulus. Dan menurut teori humanistic, pembelajaran adalah memberi 

kesempatan kepada peserta didik memiliki gaya belajar yang disukainya yang 

sesuai dengan minat dan kemampuannya.
8
 Jadi menurut teori behavioristik 

dan humanistic yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpukan bahwa, 

salah satu usaha yang dapat dilakukan guru adalah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memilih gaya belajar yang disukainya yang sesuai dengan 

minat dan kemampuannya sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa 

maksimal. Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar.
9

Sedangkan hasil belajar 

menurut Nana Sudjana adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

dalam belajar”.
10

 

Banyak hal yang dilakukan guru dengan melakukan trik dalam 

mengajar yaitu dengan gaya belajar yang sesuai bagi siswa meliputi visual, 

audio, dan kinestetik atau praktek, untuk membantu siswa dalam belajar. 
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Untuk gaya belajar visual pada proses pembelajaran, guru menggunakan 

media pembelajaran berupa video  atau film pendidikan, grafik dan gambar, 

gaya belajar audio guru menggunakan media pembelajaran berupa listening 

atau radio, dan gaya belajar kinestetik yaitu dapat menggunakan strategi 

pembelajaran yang mengoptimalkan fungsi gerak seperti melakukan 

permainan di dalam proses pembelajaran. Meskipun gaya belajar yang 

dimiliki berbeda-beda, namun tujuan yang hendak dicapai tetap sama yaitu 

guna mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang 

diharapkan. Ada siswa yang mampu memaksimalkan gaya belajarnya, ada 

juga siswa yang belum mampu memaksimalkan gaya belajarnya karena masih 

ada siswa yang menyibukkan diri sewaktu guru menerangkan pelajaran dan 

ada pula siswa yang merasa bosan dengan penjelasan materi yang diterangkan 

oleh gurunya.   

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Dasar 

Negeri 37 Pekanbaru, penulis melihat bahwa siswa telah memiliki gaya belajar 

yang baik dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Siswa dapat memahami pelajaran dengan cara melihat penjelasan guru 

secara langsung. 

2. Siswa mendengarkan guru menjelaskan dan mengingat pelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru. 

3. Siswa lebih suka belajar dengan cara guru menggunakan strategi  

pembelajaran yang mengutamakan aktifitas gerak. 
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Namun masih terdapat kesenjangan yaitu hasil belajar yang diperoleh 

masih belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala 

berikut: 

1. Dari 30% siswa masih ada nilai siswa pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di bawah KKM yaitu 75 sehingga mereka mengikuti 

remedial. 

2. Dari 192 siswa, 30% siswa tidak peduli terhadap gaya belajar yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar mereka. 

3. Dari 192 siswa, 35% siswa kurang menerapkan gaya belajar dalam 

menangkap pelajaran. 

 Berdasarkan gejala-gejala tersebut maka penulis sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah 

Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah yaitu: 

1. Gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap 

pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau 

pengetahuan yang didapat.
11

 

2. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya.
12

 Hasil belajar di sini adalah skor atau nilai yang 
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menggambarkan tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang 

diperoleh dari test yang dilakukan setelah peroses pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Hasil belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran ilmu 

pengetahuan sosial masih rendah 

b. Siswa menyibukkan diri sewaktu guru menjelaskan pelajaran 

c. Siswa belum mampu memaksimalkan gaya belajarnya karena belum 

menyadari gaya belajar yang mereka miliki 

d. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa 

e. Hubungan gaya belajar dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahan pada “Hubungan gaya belajar dengan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 37 

Pekanbaru”. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifiksi masalah dan batasan masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan yang 

signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui  apakah 

ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Negeri 37 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya penulis harapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi sekolah, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyesuaikan 

gaya belajar, serta dapat memudahkan guru dalam proses pembelajaran 

sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

c. Bagi siswa, dengan gaya belajar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik. 

d. Bagi peneliti, dapat menjadi sarana pembelajaran untuk menambah 

ilmu tentang penelitian dan menjadi landasan berpijak untuk penelitian 

selanjutnya. 

 


