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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

1. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama 

lainnya. Baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai 

kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk 

fisik, tingkah laku dan sifat yang sama walaupun kembar sekalipun. 

Suatu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap 

manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang 

diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat 

tergantung pada gaya belajarnya. “Seperti yang dijelaskan oleh 

Hamzah B. Uno, “bahwa pepatah mengatakan lain ladang, lain 

ikannya. Lain orang, lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut 

memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tidak semua orang 

punya gaya belajar yang sama. Termasuk apabila mereka bersekolah 

disekolah yang sama atau bahkan duduk dikelas yang sama”.
13

 

Menurut  Sukadi, bahwa “gaya belajar yaitu kombinasi antara 

cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta 

mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat.”
14

 Sedangkan 

                                                           
13

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), h. 180 
14

 Sukadi, Progressive Learning,  (Bandung: MOS Publishing, 2008), h. 93   
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menurut S. Nasution, “gaya belajar adalah cara yang konsisten yang 

dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau 

informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal.”
15

 Sebagai 

seorang guru, kita harus dapat memahami masing-masing gaya belajar 

siswa kita, agar gaya mengajar kita betul-betul serasi, tidak jarang 

kegagalan siswa di sekolah bukan karena kebodohannya, bisa jadi 

karena ketidakserasian gaya belajar antara guru dan siswanya.  

M. Joko Susilo mengatakan bahwa gaya belajar adalah 

merupakan suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan 

seorang pelajar mempelajari atau memperoleh sesuatu ilmu dengan 

cara yang tersendiri.
16

 Sementara menurut Andri Priyatna gaya belajar 

adalah cara dimana anak-anak menerima informasi baru dan proses 

yang akan mereka gunakan untuk belajar, sebagian anak bisa 

menerima informasi lebih baik dengan cara visual, sebagian lagi 

dengan cara auditori, sementara yang lain mungkin bisa lebih efektif 

mengambil informasi dengan cara kinestetis.
17

 

Secara umum teori tentang gaya belajar itu ada tiga macam, 

yaitu:
18

 

1) Pengolahan informasi, yaitu membedakan bagaimana cara 

mengolah sebuah informasi, apakah dengan panca indra, 

berpikir, memecahkan masalah atau hanya sekedar mengingat 

informasi. 

                                                           
15

 S. Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar & Mengajar (Jakarta: Bumi 

Aksara,  2011), h. 94   
16

 M. Joko Susilo, Sukses dengan Gaya Belajar, (Yogyakarta: Pinus, 2009), h. 15 
17

 Andri Priyatana,  Pahami Gaya Belajar Anak, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 

2013), h. 3 
18

 Ibid., h. 291 
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2) bentuk kepribadian, yaitu memfokuskan pada perhatian, 

emosi, dan nilai. Memahami perbedaan tersebut akan membuat 

seseorang lebih mengenal akan apa yang harus dilakukan yang 

dirasakan pada situasi yang berbeda. 

3) Interaksi sosial, yaitu melihat pada tingkah laku, kebiasaan dan 

strategi yang digunakan oleh siswa ketika belajar sendiri dan 

berkelompok. Sebagian belajar sangat bebas, terikat, kerja 

sama, bersaing, ikut serta,dan ada juga yang menghindar. 

 

Pada awal pengantar pengalaman belajar, salah satu di antara 

langkah-langkah pertama adalah mengenali modalitas seseorang 

sebagai modalitas visual, auditorial, atau kinestetik (V-A-K). Orang 

visual belajar melalui apa yang mereka lihat, pelajar auditorial 

melakukannya melalui apa yang mereka dengar, dan pelajar kinestetik 

belajar lewat gerak dan sentuhan. Walaupun masing-masing dari kita 

belajar dengan menggunakan ketiga modalitas ini pada tahapan 

tertentu, kebanyakan orang lebih cendrung pada salah satu diantara 

ketiganya
19

. 

Evie & Levie yang membaca kembali hasil-hasil penelitian 

tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus kata atau visual 

dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil 

belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, 

mengenali, mengingatkan kembali dan menghubungkan fakta dan 

konsep. Baugh dan Achsin memiliki pandangan yang searah mengenai 

hal itu. Perbandingan memperoleh hasil belajar melalui indra 

pandangan dan indra dengar sangat menonjol perbedaannya kurang 

                                                           
19

 Bobbi Deporter & Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), h. 112 
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lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indra pandang 

(visual), dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indra dengar 

(auditorial), dan 5% lagi dengan indra lainnya (kinestetik). Sementara 

itu, Dale memperkirakan bahwa perolehan hasil belajar melalui indra 

pandang (visual) berkisar 75%, melalui indra dengar (auditorial) 

sekitar 13% dan melalui indra lainnya (termasuk dalam kinestetik) 

sekitar 12%. 

Seluruh definisi gaya belajar di atas tampak tidak ada yang 

bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satu dengan yang 

lainnya. Definisi-definisi gaya belajar tersebut secara subtansial 

tampak saling melengkapi. Berdasarkan keterangan-keterangan di atas 

maka penulis mengambil kesimpulan bahwa gaya belajar yaitu suatu 

cara pandangan pribadi terhadap pristiwa yang dilihat dan dialami. 

Oleh karena itulah pemahaman, pemikiran, dan pandangan seseorang 

anak dengan anak yang lain dapat berbeda, walaupun kedua anak 

tersebut tumbuh pada kondisi dan lingkungan yang sama, serta 

mendapat perlakuan yang sama.   

b. Macam-macam Gaya Belajar 

Menurut Bobbi deporter & Mike hernacki secara umum gaya 

belajar terbagi 3 macam yaitu: 

1) Gaya Belajar Visual 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara 

melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya 
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belajar ini terletak pada indra penglihatan. Bagi orang yang 

memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk 

menangkap segala atau stimulus (rangsangan) belajar.
20

 Orang-

orang visual lebih suka membaca makalah dan memperhatikan 

ilustrasi yang ditempelkan pembicara di papan tulis, mereka juga 

membuat catatan-catatan yang sangat menarik.
21

 

Adapun ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual 

adalah sebagai berikut:
22

 

a) Rapi dan teratur 

b) Berbicara dengan cepat 

c) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 

d) Teliti terhadap detail 

e) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian 

maupun presentasi 

f) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang 

sebenarnya dalam pikiran mereka 

g) Mengingat apa yang dilihat, dari pada yang didengar 

h) Mengingat dengan asosiasi visual 

i) Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

j) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal 

kecuali jika ditulis, dan sering kali minta bantuan orang 

untuk mengulanginya 

k) Pembaca cepat dan tekun 

l) Lebih suka membaca dari pada dibicarakan 

m) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh 

dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa 

pasti tentang masalah atau proyek. 

n) Mencoret-coret tanpa arti selama bicara di telepon dan 

dalam rapat 

o) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

p) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat 

ya atau tidak 

q) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato 

r) Lebih suka seni dari pada musik 

 

                                                           
20

 Ibid., h. 112 
21

 Ibid,. h. 114 
22

 Ibid., h. 116 
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2) Gaya Belajar Auditorial 

Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara 

mendengar.
23

 Peserta didik auditorial biasanya tidak sungkan-

sungkan untuk memperhatikan apa yang dikerjakan oleh guru, 

dan membuat catatan. Mereka mengandalkan kemampuan untuk 

mendengar dan mengingat. Selama pelajaran mereka banyak 

bicara dan mudah teralihkan perhatiannya oleh suara 

kebisingan.
24

 Orang-orang auditorial lebih suka mendengarkan 

materinya dan kadang-kadang kehilangan urutannya jika mereka 

mencoba mencatat selama presentasi.
25

 

Adapun ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar auditorial 

adalah sebagai berikut:
26

 

a) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

b) Mudah terganggu dengan keributan 

c) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan 

di buku ketika membaca 

d) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, 

berirama, dan warna suara 

e) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam 

bercerita 

f) Berbicara dalam irama yang terpola 

g) Biasanya berbicara dengan fasih 

h) Lebih suka musik daripada seni 

i) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan dari pada yang dilihat 

j) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan 

sesuatu panjang lebar 

                                                           
23

 Ibid,. h. 112 
24

 Melvin L. Silberman, Active Learning: 101 Cara Belajar Aktif, (Bandung: Nuansa 

Cendekian, 2013),  h. 28 
25

 Bobbi Deporter & Mike Hernacki, Op. Cit., h. 114 
26

 Ibid., h. 118  
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k) Mempunyai masalah dalam pekejaan-pekerjaan yang 

melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-

bagian hingga sesuai satu sama lain 

l) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada 

menuliskannya 

m) lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

 

3) Gaya Belajar Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik adalah belajar dengan cara bergerak, 

bekerja dan menyentuh.
27

 Peserta didik kinestetik belajar terutama 

dengan terlihat secara langsung dalam kegiatan.
28

 

Adapun ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar belajar 

kinestetik adalah sebagai berikut:
29

 

a) Berbicara dengan perlahan 

b) Menanggapi dengan perlahan 

c) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

d) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang 

e) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

f) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

g) Belajar melalui memanipulasi dan praktik 

h) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

i) Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca  

j) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

k) Tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama 

 

c. Cara Guru mengetahui Gaya Belajar Siswa 

Mengenal karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya 

merupakan salah satu bagian dari ranah kompetensi pedagogik yang 

harus dimiliki oleh guru. Oleh karena itu sebelum guru mengajar di 

kelas seharusnya sudah mengenal lebih dahulu karakteristik belajar dari 

masing-masing peserta didiknya, khususnya gaya belajar mereka, 

                                                           
27

 Ibid,. h. 113 
28

 Melvin L. Silberman, Loc. Cit 
29

 Bobbi Deporter & Mike Hernacki, Loc. Cit 
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Sehingga dengan demikian guru tersebut akan lebih efektif dalam 

memilih strategi ataupun metode pembelajaran. Lalu cara untuk 

mengenal atau mengetahui gaya belajar peserta didik ada beberapa cara 

yaitu:
30

 

1) Menggunakan observasi secara mendetail terhadap setiap 

peserta didik melalui penggunaan berbagai metode belajar 

mengajar di kelas. Untuk mengenal peserta didik yang 

mempunyai gaya belajar auditori, gunakanlah metode 

ceramah secara umum. Selanjutnya perhatikan dan catatlah 

peserta didik yang betah mendengarkan dengan tekun hingga 

akhir. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan secara sederhana 

tipe-tipe peserta didik dengan gaya auditori yang lebih 

menonjol. Sedangkan untuk mengenal peserta didik yang 

mempunyai gaya belajar visual dapat digunakanlah metode 

lain, misalnya dengan memutar film, menunjukkan gambar 

atau poster, dan juga menunjukkan peta ataupun diagram. 

Dengan proses belajar mengajar seperti ini, kita bisa melihat 

para peserta didik yang mempunyai kecenderungan belajar 

secara visual yaitu yang lebih tertarik dan antusias mengikuti 

pelajaran dengan metode tersebut. Demikian pula untuk 

mengenal peserta didik yang mempunyai gaya belajar 

kinestetik gunakanlah metode pembelajaran simulasi atau 

praktek. Para peserta didik yang mempunyai gaya belajar 

kinestetik tentu saja akan sangat antusias dengan model 

belajar mengajar semacam ini. Begitu seterusnya kita melihat 

bagaimana reaksi peserta didik terhadap setiap model 

pembelajaran sehingga lambat laun kita akan lebih mudah 

mengenal dan mengetahui kecenderungan gaya belajar 

mereka. 

2) Dengan memberikan tugas kepada peserta didik untuk 

melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan 

bagian-bagian yang terpisah, misalnya menyatukan model 

rumah yang bagian-bagiannya terpisahkan. Ada tiga pilihan 

cara yang bisa dilakukan dalam menyatukan model rumah 

ini, (1) adalah melakukan praktek langsung dengan mencoba 

menyatukan bagian-bagian rumah ini setelah melihat 

potongan-potongan yang ada; (2) adalah dengan melihat 

gambar desain rumah secara keseluruhan, baru mulai 

menyatukan; dan (3) adalah membaca petunjuk tertulis 

                                                           
30

 Irvan Hermawanto, Cara Mengetahui Gaya Belajar Peserta Didik, [online], tersedia di 

(https://irvanhermawanto.blogspot.com/2017/11/3 - cara-mengetahui-belajar-peserta- didik. html 

diakses 27  November 2017) 
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langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah 

tersebut dari awal hingga akhir. Pembelajar visual akan 

cenderung memulai dengan melihat gambar rumah secara 

utuh. Ia lebih cepat menyerap melalui gambar-gambar 

tersebut sebelum menyatukan bagian- bagian rumah secara 

keseluruhan. Adapun pembelajar auditory cenderung 

membaca petunjuk tertulis mengenai langkah-langkah yang 

diperlukan untuk membangun rumah, dan tidak terlalu 

mempedulikan gambar yang ada. Sedangkan pembelajar 

kinestetik akan langsung mempraktekkan dengan mencoba-

coba menyatukan satu bagian dengan bagian yang lain tanpa 

terlebih dahulu melihat gambar ataupun membaca petunjuk 

tulisan. Dari pengamatan terhadap cara kerja peserta didik 

dalam menyelesaikan tugas ini, kita akan lebih memahami 

gaya belajar peserta didik secara lebih mendetail. 

3) Melakukan survey atau tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini 

biasanya menggunakan jasa konsultan atau psikolog tertentu. 

Karena tes gaya belajar ini menggunakan metodologi yang 

sudah cukup teruji, biasanya survey atau tes gaya belajar 

semacam ini mempunyai akurasi yang tinggi sehingga 

memudahkan bagi guru untuk segera mengenal gaya belajar 

peserta didik. Namun jika sulit untuk menggunakan jasa 

konsultan atau psikolog, maka  dapat pula kita menggunakan 

instrumen tes sederhana yaitu berupa daftar pertanyaan 

terkait dengan ciri- ciri gaya belajar Visual, Auditorial dan 

kinestik yang harus dijawab oleh peserta didik untuk 

membantu mereka mengidentifikasi gaya belajarnya Setelah 

peserta didik menjawab tes tersebut sampai pada pengisian 

grafik, maka tentu akan kelihatan gaya belajar yang paling 

menonjol pada diri peserta didik tersebut. Dalam 

kenyataannya kita semua memiliki ketiga gaya belajar itu, 

hanya saja biasanya satu gaya belajar mendominasi. Dari 

ketiga cara untuk mengenal atau mengetahui gaya belajar 

peserta didik di atas,  guru dapat memilih untuk 

menggunakan salah satu  dari tiga cara tersebut untuk 

mengenal gaya belajar peserta didiknya. 
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2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Pengajaran yang baik adalah pengajaran yang membuahkan 

hasil belajar yang diharapkan, hasil belajar yang diharapkan itu berupa 

pengetahuan yang identik dengan bersatu raga pada diri seseorang dan 

mudah di aplikasikan dalam kehidupan. Kemudian dalam 

pembelajaran pengetahuan itu tercapai apabila pengajarannya 

disesuaikan dengan minat, perhatian dan kebutuhan siswa. 

Sebelum kita melihat defenisi hasil belajar, kita harus 

mengetahui makna dari belajar. Belajar adalah proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukan 

dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta 

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang sedang 

belajar.
31

 

Menurut Purwanto belajar merupakan proses dalam diri individu 

yang berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan 

dalam perilakunya. Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, keterampilan 

dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha (bukan karena 

                                                           
31

 Slameto, Belajar dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), h. 2 
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kematangan), menetap dalam waktu yang relatif lama dan merupakan 

hasil pengalaman.
32

 Sementara Slameto mengatakan hasil belajar 

adalah sesuatu yang diperoleh dari suatu kegiatan yang telah 

dikerjakan, diciptakan baik secara individu ataupun kelompok. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dipahami 

bahwa hasil pada dasarnya adalah penilaian pendidikan yang 

dicapainya dari suatu aktivitas. Sedangkan belajar pada dasarnya 

adalah suatu proses yang mengakibatkan belajar dapat ditunjukan 

dalam berbagai bentuk. 

Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh 

berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam individu 

sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Ini berati hasil belajar sangat 

tergantung pada proses pembelajaran yang dilakukan. Proses 

pembelajaran yang dilakukan secara optimal akan memberikan hasil 

yang optimal pula, ini disebabkan antara proses pembelajaran dengan 

hasil belajar berbanding lurus, dapat disimpulkan semakin optimal 

proses pembelajaran maka semakin optimal pula hasil yang diperoleh. 

Dalam proses pembelajaran banyak faktor- faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar. 

 

 

 

                                                           
32

 Purwanto, Loc. Cit.,  h. 38-39 
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

1) Faktor Internal (Faktor dari Dalam Diri Siswa)  

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

mencakup, aspek fisiologis dan psikologis.Aspek fsiologis adalah 

aspek yang menyangkut tentang keberadaan kondisi siswa, dan 

aspek psikologis adalah aspek yang meliputi minat, kecerdasan, 

bakat, motivasi, dan kemampuan kognitif siswa. 

Faktor Eksternal (faktor dari Luar Diri Siswa)  

2) Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri individu, atau 

bisa dikatakan sebagai kondisi atau keadaan lingkungan di sekitar 

siswa. Yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

dan lingkungan masyarakat. 

3) Faktor Pendekatan Belajar (Approach to learning) 

Tercapainya hasil belajar yang baik dipengaruhi oleh bagaimana 

aktivitas siswa dalam belajar. Pendekatan belajar dapat dipahami 

sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam 

menunjang efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran materi 

tertentu. Faktor pendekatan belajar sangat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, sehingga semakin mendalam cara belajar siswa 

maka semakin baik hasilnya. 

 

3. Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar 

Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor 

metode atau cara belajar merupakan salah satunya. Apabila anak memiliki 

kebiasaan belajar yang baik, maka ia akan mampu mempelajari dan 

memahami setiap materi yang diajarkan guru sekolah.
33

 Guru yang baik 

adalah guru yang mampu memahami peserta didiknya dengan baik. 

Dengan memahami peserta didik, guru dapat mengetahui aspirasi dan 

tuntutan peserta didik, yang merupakan sumber informasi utama dalam 

penyusunan strategi belajar dan pembelajaran yang akan dikembangkan 

guru bagi peserta didik.
34

 

                                                           
33

 Heri Gunawan, Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), h. 160 
34

 Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme Guru, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 
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Mengetahui gaya belajar sangat penting untuk individu masing-

masing karena dapat meningkatkan kesadaran kita tentang aktivitas belajar 

mana yang cocok atau tidak cocok dengan gaya belajar kita, membantu 

menentukan pilihan yang tepat dari sekian banyak aktivitas, 

menghindarkan kita dari pengalaman belajar yang tidak tepat, individu 

dengan kemampuan belajar efektif yang kurang, dapat melakukan 

improvisasi dan membantu individu untuk merencanakan tujuan 

belajarnya, serta menganalisa tingkat keberhasilan seseorang.
35

 

Setiap siswa memiliki keunikan tersendiri dan antara siswa satu 

dengan yang lainnya memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Dalam 

kegiatan belajar, siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam 

memperoleh suatu informasi. Cara siswa dalam menyerap informasi 

tersebutlah yang dinamakan gaya belajar. 

Marton berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk 

mengetahui sendiri gaya belajarnya dana gaya belajar orang lain dalam 

lingkungannya akan meningkatkan efektivitasnya dalam belajar. Gaya 

belajar mempunyai peran penting dalam pendidikan. Berdasarkan hasil 

dari beberapa riset belajar, dengan mengukuhkan suatu kesimpulan tentang 

hubungan konsep belajar individu sebagai salah satu usaha yang dilakukan 

individu untuk belajar, dan hasil usaha individu untuk belajar. Keberadaan 

dari hubungan tersebut secara spesifik berupa gaya belajar dan pengukuran 

hasil kerja.
36
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Siswa yang dapat memahami gaya belajarnya dan menerapkan 

gaya belajar yang dimilikinya, maka hasil belajar yang diperoleh akan 

baik, namun jika siswa tersebut belajar tidak sesuai gaya belajarnya, maka 

hasil belajar yang diperolehnya kurang baik. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relavan dengan penelitian yang telah dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Noer Endah Astuti, penulis sekripsi yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar 

Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Islam di SDN Karanggayam 02 Srengat Blitar Tahun Pelajaran 

2013/2014. Hasil penelitiannya adalah: Pengaruh gaya belajar visual 

terhadap prestasi siswa diketahui bahwa r
xy 

: dari X
1
-Y adalah 0,696. 

Apabila dikonsultasikan dengan tabel 3.3 maka diketahui bahwa r
xy 

= 

0,696 ternyata berada pada nilai koefisian 0,60 – 0,799 dalam kategori 

“kuat”. Pengaruh gaya belajar auditorial terhadap prestasi siswa diketahui 

bahwa r
xy 

: dari X
1
-Y adalah 0,545. Apabila dikonsultasikan dengan tabel 

3.3 maka diketahui bahwa r
xy 

= 0,545 ternyata berada pada nilai koefisian 

0,40 – 0,599 dalam kategori “Cukup kuat”. Sedangkan pengaruh gaya 

belajar kinestetik terhadap prestasi siswa diketahui bahwa r
xy 

: dari X
3
-Y 

adalah 0,395. Apabila dikonsultasikan dengan tabel 3.3 maka diketahui 

bahwa r
xy 

= 0,395 ternyata berada pada nilai koefisien 0,20 – 0,399 dalam 
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kategori “Rendah”.
37

 Jadi kesimpulannya dari hasil penelitian tersebut 

yang mendominasi gaya belajar di SDN Karanggayam 02 Srengat Blitar 

adalah gaya belajar Visual. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Noer Endah Astuti dengan peneliti 

yaitu sama-sama meneliti tentang gaya belajar dengan hasil belajar siswa. 

Sedangkan perbedaan penelitiannya Noer Endah Astuti meneliti pada mata 

pelajaran Pendidikan Islam, penulis meneliti pada mata pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial. 

2. Qomariah, penulis sekripsi yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar Siswa 

terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Blega Tahun 2010. 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 15,8%, gaya belajar auditorial 

diperoleh hasil 14,3%, dan gaya belajar kinestetik diperoleh 27,7%.
38

 Jadi 

kesimpulannya dari hasil penelitian tersebut bahwa yang mendominasi 

gaya belajar di SMA Negeri 1 Blega adalah gaya belajar kinestetik. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Noer Endah Astuti dengan peneliti 

yaitu sama-sama meneliti tentang gaya belajar dengan hasil belajar siswa. 

3.  Susi Susanti, Penelitian yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar terhadap 

Prestasi Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 1 Pekalongan Kecamatan 

Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil 
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Universitas Islam Blitar, 2014) 
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penelitian yang dilakukan oleh Sudarti pada Mei 2011 ini antara lain: a. 

Terdapat pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa kelas V SD Negeri 

1 Pekalongan Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Tahun 

Ajaran 2010/2011 ditunjukkan dengan analisis data korelasi Product 

moment r hitung> r tabelyaitu 0,517 > 0,361 pada taraf signifikansi 1%. 

Hal ini berarti semakin baik gaya belajar yang digunakan maka semakin 

baik pula prestasi belajarnya. b. Besarnya koefisien determinasi sebesar 

0,268 yang berarti gaya belajar siswa memberikan kontribusi terhadap 

prestasi belajar pada siswa kelas V SD Negeri 1 Pekalongan Kecamatan 

Bojongsari Kabupaten Purbalingga 50 TahunAjaran 2010/2011 sebesar 

26,8% yang meliputi gaya belajar visual, audio, kinesthetic.
39

 

Persamaan penelitian yang dilakukan Noer Endah Astuti dengan peneliti 

yaitu sama-sama meneliti tentang gaya belajar dengan hasil belajar siswa.  

 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memperjelas 

kerangka teoritis. Konsep operasional diperlukan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penelitian. Adapun variabel yang akan dioperasikan 

yaitu gaya belajar (variabel X) dan hasil belajar (variabel Y).Ada tiga gaya 

belajar, gaya belajar tersebut meliputi: 

a. Visual 

b. Auditorial 
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c. Kinestetik 

Adapun yang menjadi indikator dalam ketiga gaya belajar tersebut 

adalah: 

1. Visual 

a. Belajar dengan cara visual, misalnya siswa dapat memahami 

penjelasan dari guru secara langsung. 

b. Mengingat apa yang dilihat dari pada apa yang didengar, Siswa lebih 

mudah mengingat apa yang mereka lihat, sehingga mereka lebih suka 

membaca daripada dibacakan. 

c. Rapi dan teratur, misalnya siswa memiliki tulisan yang rapi dan 

teratur sehingga siswa mudah membaca buku catatannnya. 

d. Tidak terganggu dengan keributan, misalnya siswa tetap dapat belajar 

meskipun suasana kelas ramai. 

e. Sulit menerima instruksi verbal, misalnya siswa mudah lupa jika guru 

hanya menjelaskan materi sekali saja dan tidak diulangi lagi. 

2. Auditorial 

a. Belajar dengan cara mendengar, misalnya siswa dapat memahami 

materi hanya dengan mendengar penjelasan guru saja. 

b. Baik dalam aktivitas lisan, misalnya siswa senang jika belajar sambil 

diskusi. 

c. Biasanya pembicara yang fasih, misalnya dapat mengulang kembali 

atau memberi kesimpulan dalam proses pembelajaran. 
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d. Mudah terganggu dengan keributan, misalnya siswa tidak dapat 

mendengarkan materi yang di sampaikan guru jika suasana ramai. 

e. Lemah dalam aktivitas visual, misalnya siswa merasa malas jika 

disuruh mencatat materi. 

3. Kinestetik 

a. Belajar dengan aktivitas fisik, misalnya siswa senang jika dalam 

belajar guru menggunakan strategi atau permainan di dalam belajar. 

b. Peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, misalnya siswa senang 

menghafalkan materi sambil berjalan. 

c. Berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, misalnya siswa 

menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. 

d. Suka coba-coba dan kurang rapi, misalnya siswa suka mengerjakan 

soal-soal tanpa disuruh terlebih dahulu. 

e. Menyukai kerja kelompok dan praktik, misalnya siswa lebih 

bersemangat jika ia belajar bersamaa teman-temannya. 

Sedangkan untuk (variabel Y) hasil belajar siswa indiator 

keberhasilannya adalah dengan hasil ulangan tengah semester yang diberikan 

oleh guru, sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan sekolah. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Asumsi dalam penelitian ini adalah: 

a. Ada pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

b. Hasil belajar siswa dalalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

bervariasi. 

2. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternative (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) adalah sebagai berikut: 

Ha : Ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Dasar Negeri 37 Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

di Sekolah Dasar.Negeri.37.Pekanbaru. 

 


