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ABSTRAK

Lestari, Sri. 2016. Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar IPS 
Siswa Kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan,                      

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Masitah, S.Pd.,M.Pd.,                             

Drs. Sukarjo, S.Pd.,M.Pd. 155 halaman. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada siswa kelas IV SDN Pandean Lamper 

03 saat pembelajaran IPS, saat guru menjelaskan, sikap siswa menunjukkan 

berbagai perbedaan. Perbedaan hasil belajar siswa cukup besar, yang 

mendapatkan nilai tertinggi dan terendah, hal tersebut terjadi karena gaya belajar 

siswa berbeda, yang menyebabkan hasil belajar yang berbeda pula. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) adakah hubungan yang kuat dan signifikan 

antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. 

Kartini Semarang?, (2) berapa persentase hubungan antara gaya belajar dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang?. Tujuan 

penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui hubungan yang kuat dan signifikan 

antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. 

Kartini Semarang, (2) untuk mengetahui persentase hubungan antara gaya belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi, dengan 

populasi siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang yang berjumlah 295 

siswa dengan sampel sebanyak 75 siswa. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini : angket, dan dokumen. Pengujian hipotesis menggunakan uji 

product moment dengan bantuan program SPSS 16. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai r hitung (0,607) > r tabel (0,227). Hal 

tersebut berarti terdapat hubungan yang kuat antara gaya belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang. Persentase 

hubungan tersebut sebesar 36,84%. 

Simpulan penelitian ini yaitu: (1) ada hubungan yang kuat dan signifikan 

antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. 

Kartini Semarang, (2) persentase hubungan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang sebesar 36,84%. 

Saran dalam penelitian ini yaitu: (1) untuk guru, hendaknya guru memahami gaya 

belajar siswa dan mendukung siswa untuk belajar dengan gaya belajar masing-

masing, serta menggunakan berbagai metode agar dapat memfasilitasi siswa 

dengan gaya belajar yang berbeda, (2) untuk siswa, hendaknya siswa belajar 

dengan gaya belajar yang paling sesuai dengan dirinya agar hasil belajar dapat 

maksimal. 

Kata Kunci : belajar; gaya; hasil; hubungan; IPS 
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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban fungsi tersebut pemerintah 

menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum 

dalam UU No. 20 Tahun 2003 bab I pasal 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang berbunyi : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” 

(Sisdiknas, 2014:2). 

Berdasarkan UU tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20       

Tahun 2003 Pasal 37 Ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

wajib memuat IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Sesuai dengan Undang-

Undang tersebut, maka mata pelajaran IPS wajib diberikan kepada siswa 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mencakup standar 

kompetensi dan kompetensi dasar (Sisdiknas, 2014:20) 

Tujuan mata pelajaran IPS dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan 
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sebagai berikut : 1) mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya; 2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3) memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. Sedangkan 

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 1)

manusia, tempat, dan lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; 

3) sistem sosial dan budaya; 4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan 

(Permendiknas No 22 Tahun 2006). 

PP nomor 19 tahun 2005 yang berkaitan dengan standar proses 

mengisyaratkan bahwa guru diharapkan dapat mengembangkan 

perencanaan pembelajaran, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memuat komponen 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang 

digunakan guru untuk mempermudah peserta didik dalam menyerap 

informasi. Penentuan metode pembelajaran disesuaikan dengan karakter dan 

gaya belajar peserta didik (Sisdiknas, 2014:60) 

Ghufron dan Risnawita (2014:42) mendefinisikan gaya belajar 

sebagai suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu 

belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk 

berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi yang sulit dan baru 
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melalui persepsi yang berbeda. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa 

memahami gaya belajar siswa sangat penting bagu guru, orang tua, bahkan 

siswa sendiri.  

Gaya belajar antara satu siswa dengan siswa lainnya berbeda. Ada 

siswa yang harus membaca sendiri baru dapat menguasai materi pelajaran. 

Siswa dengan tipe tersebut cenderung memiliki gaya belajar visual. Siswa 

dengan gaya belajar visual senang membuat coretan dan simbol-simbol agar 

lebih mudah menyerap informasi. Beberapa siswa lain cukup dengan 

mendengar penjelasan guru sudah dapat paham. Siswa tipe tersebut lebih 

mengandalkan indera pendengaran mereka untuk menyerap informasi 

(auditorial). Siswa dengan gaya belajar auditorial membutuhkan lingkungan 

yang tenang untuk dapat belajar. Ada juga siswa yang lebih menyukai 

belajar dengan cara mempraktikkan langsung, mempelajari hal dengan nyata 

daripada mendengarkan penjelasan guru. Siswa tersebut cenderung 

memiliki gaya belajar kinestetik. Siswa dengan gaya belajar kinestetik 

merupakan tipe aktif yang terlihat kelebihan energi dan menyukai aktivitas 

fisik.  

Perbedaan gaya belajar siswa sangat penting untuk dipahami, agar 

dapat meminimalisir kesalahpahaman guru dengan aktivitas siswa ketika 

sedang belajar. Bisa jadi siswa terlihat asik mencoret-coret buku karena 

siswa sedang berusaha memahami materi pelajaran lewat coretan (peta 

pikiran), atau terlihat tidak dapat diam ketika belajar, padahal siswa tersebut 

merupakan tipe siswa yang menyukai aktivitas fisik daripada mendengarkan 
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penjelasan panjang.  Gaya belajar siswa yang berbeda dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa, karena gaya belajar merupakan cara yang dianggap 

paling efektif oleh seseorang untuk mengolah informasi sehingga 

mendapatkan hasil yang maksimal. Guru harus jeli dalam melihat gaya 

belajar siswa, karena siswa dengan gaya belajar yang berbeda tidak dapat 

diperlakukan dengan cara yang sama. Jika guru dapat memfasilitasi siswa 

dengan gaya belajar yang berbeda, maka hal tersebut akan membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil belajar siswa dapat maksimal. 

Hasil belajar yaitu kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Thobroni, 2015:5). Susanto (2013:5) mendefinisikan hasil 

belajar sebagai perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari 

kegiatan belajar. 

Suyono dan hariyanto (2014:163) menjelaskan agar kegiatan belajar 

mengajar dapat maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan, guru 

harus memahami bahwa gaya belajar siswa merupakan salah satu hal yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar. Jika gaya belajar siswa sesuai, maka 

hasil belajar dapat maksimal. 

Permasalahan umum yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar 

yaitu guru masih sering menggunakan metode ceramah, yang kurang 

mendukung untuk berbagai jenis gaya belajar siswa. Metode ceramah baik 

untuk siswa yang suka mendengarkan penjelasan guru, namun belum tentu 

baik untuk siswa yang menyukai kegiatan praktik. Hal tersebut berdampak 
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pada siswa yang memiliki gaya belajar berbeda kurang mendapat perhatian, 

sehingga siswa menjadi bosan. 

 Berdasarkan pengamatan peneliti pada siswa kelas IV SDN 

Pandeanlamper 03, pada saat mata pelajaran IPS, guru mengajar 

menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan tanya jawab. 

Ketika guru menjelaskan, ada siswa yang mengetuk-ngetukkan bolpen di 

meja, ada yang asik berbisik-bisik dengan teman, ada yang meminta teman 

diam karena ia tidak bisa berkonsentrasi, ada pula siswa yang mencatat 

materi dengan tenang tanpa terganggu dengan keributan. Jika dilihat dari 

hasil belajar siswa, terlihat perbedaan yang cukup besar antara siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi dan siswa yang mendapatkan nilai terendah. 

Diduga hal tersebut terjadi karena gaya belajar siswa yang berbeda-beda.

Gaya belajar yang berbeda, menyebabkan hasil belajar yang berbeda pula. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan Nur 

Oktavianti Lestari, dkk., tahun 2015, dengan judul “Analisis Terhadap Pola 

Asuh Dan Gaya Belajar Siswa Berprestasi”. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa pola asuh orang tua siswa berprestasi di Sekolah Dasar 

Negeri Papandayan bersifat demokratis. Siswa mempunyai kombinasi gaya 

belajar visual, audio, dan kinestetik (gaya belajar V-A-K), namun memiliki 

kecenderungan pada satu gaya belajar yaitu gaya belajar visual. 

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilaksanakan 

oleh Berlian Juni Rosmawati Marpaung dan Efendi Napitupulu, tahun 2014 

dengan judul “Pengaruh Strategi Pembelajaran Dan Gaya Belajar Terhadap 
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Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan”. Hasil dari penelitian tersebut 

yaitu siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran talking stick 

memperoleh hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan lebih tinggi 

dibandingkan dengan strategi pembelajaran ekspositori, siswa yang 

memiliki gaya belajar kinestetik memperoleh hasil belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaya belajar 

auditori, dan terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan gaya belajar 

dalam mempengaruhi hasil belajar pendidikan kewarganegaraan siswa. 

Gaya belajar siswa sangat penting untuk diketahui guru. Dengan 

mengetahui gaya belajar siswa, maka guru akan dapat mengelola 

pembelajaran sedemikian rupa dan menerapkan berbagai metode yang 

sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa, sehingga kebutuhan 

siswa dalam pembelajaran dapat terpenuhi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melaksanakan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang”.

1.2 RUMUSAN MASALAH 

a. Adakah hubungan yang kuat dan signifikan antara gaya belajar dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang?

b. Berapa persentase hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang?
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mengetahui hubungan yang kuat dan signifikan antara gaya 

belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini 

Semarang. 

b. Untuk mengetahui persentase hubungan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah 

wawasan bagi guru tentang gaya belajar siswa, bahwa gaya belajar siswa 

sangat erat hubungannya dengan hasil belajar. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1) peneliti : memberikan wawasan tentang siswa yang mempunyai gaya 

belajar masing-masing yang dirasa nyaman untuknya belajar 

2) guru : mencermati bahwa gaya belajar antara satu siswa dengan siswa 

lainnya berbeda, sehingga guru dapat memahami gaya belajar siswa 

dalam rangka memaksimalkan proses pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai 

3) siswa : memberikan motivasi pada siswa agar dapat belajar dengan 

gaya belajar yang sesuai dengan diri siswa sehingga hasil belajar 

dapat maksimal 
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4) sekolah : memberikan fasilitas bagi siswa. 

1.5 PENEGASAN ISTILAH / DEFINISI OPERASIONAL 

a. Hubungan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu hubungan yang kuat dan 

signifikan. 

b. Gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu gaya belajar 

Visual, Auditorial, dan Kinestetik (V-A-K). 

c. Hasil belajar IPS yang diteliti yaitu nilai ujian tengah semester II IPS. 

d. Gugus R.A. Kartini merupakan salah satu nama gugus di Kecamatan 

Gayamsari Semarang yang terdiri dari 6 sekolah dasar, yaitu:              

SDN. Pandeanlamper 01, SDN. Pandeanlamper 02,                             

SDN. Pandeanlamper 03, SDN. Pandeanlamper 04, SDN. Gayamsari 01, 

dan SDN. Gayamsari 02. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Belajar 

terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagi 

seorang pelajar, belajar merupakan sebuah kewajiban. Beberapa ahli 

mengemukakan pengertian belajar dalam memberikan gambaran tentang 

belajar. 

Hamalik (2015:27) menjelaskan belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. 

Dahar (2011:2) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu prosesdi 

mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat dari 

pengalaman. Ghufron dan Risnawita (2014:7) mendefinisikan belajar 

yaitu suatu proses perubahan yang cenderung menetap dan merupakan 

hasil dari pengalaman. 

Aunurrahman (2014:35) merumuskan pengertian belajar sebagai 

proses perubahan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan 
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lingkungannya. Baharuddin dan Wahyuni (2015:13) menuliskan 

pengertian belajar sebagai proses manusia untuk mencapai berbagai 

macam kompetensi, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan sejak 

manusia lahir sampai akhir hayat. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat dimaknai 

bahwa belajar yaitu suatu proses perubahan tingkah laku yang sengaja 

dilakukan oleh seseorang untuk menjadi lebih baik, yang salah satunya 

dipengaruhi oleh lingkungan, dan dilakukan sejak lahir hingga akhir 

hayat. 

Dalam proses belajar terdapat beberapa ciri-ciri belajar. Ciri-ciri 

tersebut yang menandai apakah seseorang mengalami kegiatan belajar 

atau tidak.  

2.1.1.2 Ciri-Ciri Belajar 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, belajar hanya dialami oleh siswa sendiri, dan siswa 

merupakan penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009:7). 

 Aunurrahman (2014:36) menjelaskan terdapat 3 ciri belajar. Ciri-

ciri tersebut yaitu : 

a. Belajar merupakan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari 

atau disengaja. Hal tersebut berarti bahwa seseorang yang belajar 

dengan sadar merencanakan aktivitasnya. Aktivitas yang dimaksud 
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adalah aktivitas jasmani maupun mental yang memungkinkan 

terjadinya perubahan pada dirinya. 

b. Belajar merupakan interaksi individu degan lingkungan. Lingkungan 

yang dimaksud dapat berupa manusia atau objek lain yang 

memungkinkan individu dapat memperoleh pengalaman, baik 

pengalaman baru maupun pengalaman yang pernah diperoleh 

sebelumnya tetapi mendapat perhatian kembali. Adanya interaksi ini 

bermanfaat untuk mendorong individu agar dapat meningkatkan 

aktivitas jasmani dan mental. 

c. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Meskipun 

tidak semua perubahan tingkah laku merupakan hasil belajar, namun 

aktivitas belajar umumnya disertai dengan perubahan tingkah laku. 

Perubahan tingkah laku dalam belajar meliputi perubahan aspek 

motorik, perubahan aspek afektif, serta perubahan aspek kognitif. 

Nurochman (2013:7) menjelaskan terdapat 4 ciri belajar, yaitu: 

a. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku 

bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. 

b. Perubahan tidak berlangsung sesaat saja melainkan menetap atau 

dapat disimpan. 

c. Perubahan tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. 
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d. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan 

fisik/kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh 

obat-obatan. 

Dimyati dan Mudjiono (2009:8) menyebutkan terdapat 9 ciri 

belajar. Ciri-ciri tersebut, yaitu: 

a. Siswa yang bertindak belajar atau pembelajar 

b. Memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup 

c. Proses internal pada diri 

d. Belajar dapat di berbagai tempat 

e. Belajar dilaksanakan sepanjang hayat 

f. Adanya motivasi belajar 

g. Dapat memecahkan masalah 

h. Mempertinggi martabat pribadi 

i. Hasil belajar sebagai dampak pengajaran dan pengiring 

Baharuddin dan Wahyuni (2015:18) menyebutkan terdapat 5 ciri 

belajar.  

a. Belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku. Maksudnya 

yaitu hasil dari belajar hanya dapat diamati dari tingkah laku. 

b. Perubahan perilaku ralatif permanen. Perubahan tingkah laku yang 

terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak 

berubah. 
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c. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat 

proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut 

bersifat potensial. 

d. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 

e. Pengalaman atau latihan dapat memberi penguatan. Sesuatu yang 

memperkuat akan memberikan semangat untuk mengubah tingkah 

laku. 

Selain memahami ciri-ciri, belajar juga memiliki prisip-prinsip. 

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, guru harus 

memahami prinsip-prinsip belajar.  

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Dalam belajar terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. 

Soekamto dan Winataputra (dalam Baharuddin dan Wahyuni, 2015:19) 

menyebutkan terdapat 5 prinsip dasar yang harus diperhatikan ketika 

belajar. 

a. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang 

lain. Jadi dalam kegiatan belajar, siswalah yang harus bertindak aktif. 

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Guru 

harus berperan dalam memilih materi pelajaran agar sesuai dengan 

tingkat kemampuan berpikir siswa. 
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c. Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapatkan penguatan 

langsung. Guru dapat memberikan penguatan verbal maupun non 

verbal pada siswa. 

d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa 

akan membuat proses belajar lebih berarti. Hal tersebut berarti bahwa 

setiap pemberian materi, sebaiknya guru memastikan apakah setiap 

siswanya telah menguasai materi yang dipelajari. 

e. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat jika ia diberi tanggung 

jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya. 

Selain prinsip, terdapat pula teori belajar yang harus dipahami oleh 

guru. Teori belajar penting untuk dipahami karena teori belajar 

menjelaskan tentang bagaimana seseorang belajar. 

2.1.1.4 Teori-Teori Belajar 

Teori belajar merupakan usaha untuk mendeskripsikan bagaimana 

seseorang belajar. Terdapat 4 teori dalam belajar, yaitu teori 

behaviorisme teori kognitivime, teori konstruktivisme, dan teori 

humanisme (Baharuddin dan Wahyuni, 2015:83). 

a. Teori belajar behavioristik  

Teori ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan 

perilaku yang dapat diamati, diukur, dan nilai secara konkret 

(Nurochim, 2013:31). Teori behavioristik pada prinsipnya 

mementingkan faktor lingkungan, menekankan pada faktor bagian, 
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menekankan pada tingkah laku yang tampak dengan mempergunakan 

metode objektif, sifatnya mekanis, dan mementingkan masa lalu. 

b. Teori belajar kognitivisme 

Baharuddin dan Wahyuni, (2015:126) menjelaskan bahwa 

teori belajar kognitivisme memandang belajar merupakan 

transformasi informasi atau ilmu pengetahuan yang ada di 

lingkungan, kemudian disimpan dalam pikiran. Dengan kata lain, 

teori belajar kognitivisme memfokuskan pembahasan pada 

bagaimana manusia berpikir, memahami, dan mengetahui. 

c. Teori belajar konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa dalam proses 

pembelajaran, si belajarlah yang harus mendapatkan penekanan. 

Merekalah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan, dan 

bertanggungjawab terhadap hasil belajarnya (Nurochim, 2013:24). 

d. Teori belajar humanisme 

Menurut teori humanisme, tujuan belajar adalah 

memanusiakan manusia. Proses belajar diangap berhasil jika si 

pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri (Nurochim, 

2013:24). Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari 

sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. 

Tujuan utama pendidik dalam teori ini adalah untuk membantu siswa 

mengembangkan dirinya, yaitu membantu individu mengenal diri 
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mereka yang unik dan membantu mewujudkan potensi yang ada 

dalam dirinya.  

Nurochim (2013:52) menjelaskan terdapat 3 kelebihan teori 

humanistik, yaitu: 

1) teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pebelajaran yang 

bersifat pembentukan kepribadian, 

2) siswa dapat berinisiatif dalam beajar dan terjadi perubahan pola 

pikir perilaku dan sikap atas kemauan sendiri, 

3)  siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh 

pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara 

bertanggungjawab. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menganggap bahwa teori 

humanisme yang paling sesuai dengan variabel yang diteliti yaitu gaya 

belajar siswa, karena pendidik membantu siswa untuk memahami gaya 

belajarnya yang berdeda. 

Teori belajar menjelaskan tentang bagaimana seseorang belajar. 

Hal tersebut penting untuk dipahami guru karena dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran. 

2.1.1.5 Hakikat Pembelajaran 

UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pembelajaran yaitu 

suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar (Sisdiknas, 2014:6). Pembelajaran 
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merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung 

proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 

ekstrem yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 

berlangsung dialami siswa (Winkel, dalam Nurochim, 2013:18). 

Pembelajaran adalah suatu kondisi yang sengaja diciptakan oleh guru 

guna membelajarkan peserta didik (Djamarah dan Zain, 2013:37). Dari 

beberapa pendepat ahli, dapat dimaknai bahwa pembelajaran yaitu suatu 

proses interaksi yang sengaja diciptakan oleh guru untuk membelajarkan 

siswa yang berhubungan dengan sumber dan lingkungan belajar. 

Piaget (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2009:14) menjelaskan 

bahwa pembelajaran terdiri dari empat langkah berikut. 

a. Menentukan topik yang dapat dipelajari oleh siswa. Penentuan topik 

dapat dibimbing dengan beberapa pertanyaan dari guru. 

b. Memilih atau mengembangkan aktifitas kelas dengan topik tersebut. 

c. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan 

pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah. 

d. Menilai pelaksaan setiap kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan 

melakukan revisi. 

Pembelajaran ditinjau dari pendekatan sistem, proses 

pembelajaran tersebut akan melibatkan berbagai komponen. Komponen-

komponen tersebut yaitu: tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, 

strategi, media, evaluasi dan penunjang. 
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a. Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya 

melalui kegiatan pembelajaran yaitu instructional effect, biasanya 

berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Setelah peserta didik 

melakukan proses belajar-mengajar, peserta didik akan memperoleh 

hasil belajar dan memperoleh dampak pengiring yang berupa 

kesadaran akan sifat pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan dalam 

berbahasa, dan lain-lain. 

b. Subjek belajar 

Subjek merupakan komponen utama karena dapat berperan 

sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek, peserta didik adalah 

individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sedangkan 

sebagai objek, kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subjek belajar. 

c. Materi pelajaran 

Materi pelajaraan merupakan salah satu komponen utama 

dalam proses pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi 

warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajar ynag 

komprehensif, terorganisasi secara sistematis, dan dideskripsikan 

dengan jelas, akan berpengaruh terhadap intensitas proses 

pembelajaran. 
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d. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajarn merupakan pola umum mewujudkan 

proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang 

tepat, pendidik harus mempertimbangkan tujuan, karakteristik peserta 

didik, materi pelajaran, dan sebagainya, agar strategi pembelajaran 

dapat berfungsi maksimal. 

e. Media pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan dalam 

proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan pesan 

pembelajaran. 

f. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud yaitu fasilitas belajar, 

buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan lain-lain. 

Komponen penunjang berfungsi untuk memperlancar, melengkapi, 

dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. 

Djamarah dan Zain (2013:41) menjelaskan bahwa 

pembelajaran mempunyai sejumlah komponen yang meliputi tujuan, 

bahan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan 

sumber, serta evaluasi. 
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a. Tujuan 

Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah cita-cita 

yang bersifat normatif, terdapat sejumlah nilai yang harus 

ditanamkan pada siswa 

b. Bahan pelajaran 

Bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa 

diabaikan dalam pembelajaran, karena bahan adalah inti yang akan 

disampaikan pada siswa. 

c. Kegiatan belajar mengajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, guru dan siswa terlibat 

dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai 

mediumnya. Dalam interaksi tersebut, siswalah yang harus 

berperan aktif, bukan guru. 

d. Metode 

Metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran 

berakhir. 

e. Alat 

Alat merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam 

rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

f. Sumber pelajaran 

Sumber pelajaran merupakan bahan/materi untuk menambah 

ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi siswa. 
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g. Evaluasi 

Kegiatan pembelajaran berlangsung untuk semua mata pelajaran 

di sekolah. Mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang wajib 

diberikan dijenjang sekolah dasar. Untuk itu, kegiatan pembelajaran 

juga berlangsung untuk mata pelajaran IPS. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran IPS 

Taneo (2008:1-14) IPS merupakan ilmu pengetahuan yang 

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan 

ilmu lainnya, serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan 

didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan. 

Soewarso dan Susila (2010:3) menjelaskan bahwa pada dasarnya IPS 

merupakan kajian tentang manusia dan dunia sekelilingnya. Hidayati, 

Mujinem, dan Senen (2008:1-14) IPS merupakan hasil integrasi atau 

perpaduan dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan, dimodifikasi, dan 

disesuaikan dengan jenjang pendidikan. 

Sumantri (dalam Hidayati, Mujinem, dan Senen, 2008:1-3) 

mendefinisikan IPS sebagai program pendidikan dan bukan sub-disiplin 

ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklaktur

filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosia, maupun ilmu pendidikan.      

Wesley (dalam Soewarso dan Susila, 2010:1) menegaskan bahwa IPS 

sebagai bagian dari nilai-nilai sosial yang dipilih untuk tujuan pendidikan.
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National Council for Social Studies (NCSS), mendifisikan IPS sebagai 

berikut: 

“Social studies is the integrated study of the science and 
humanities to promote civic competence. Whitin the school program, 
socisl studies provides coordinated, systematic study drawing upon such 
disciplines as anthropology, economics, geography, history, law,

philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well 
as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 
sciences. The primary purpose of social studies is to help young people 
develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public 
good as citizen of a culturally diverse, democratic society in an 
interdependent world”.

Dapat dimaknai bahwa IPS yaitu program pendidikan yang 

mengintegrasikan ilmu sosial, manusia dan lingkungannya, yang bertujuan 

untuk membantu manusia mengembangkan kemampuan sebagai warga 

masyarakat, negara, dan dunia. 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai 

SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, 

dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI 

mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan 

Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat 

menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang, peserta didik akan menghadapi 

tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami 

perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang agar 

siswa dapat mensistematisasikan informasi atau kemampuan tentang 
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manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna, lebih peka dan 

tanggap terhadap berbagai masalah sosial, serta dapat mempertinggi rasa 

toleransi antar manusia (Soewarso dan Susila, 2010:4). 

Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, komprehensif, dan 

terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan 

dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan 

peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam 

pada bidang ilmu yang berkaitan. 

Tujuan mata pelajaran IPS dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar yaitu agar peserta didik memiliki kemampuan 

sebagai berikut: 1) mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan  masyarakat dan lingkungannya; 2) memiliki kemampuan dasar 

untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu,  inkuiri, memecahkan 

masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial; 3) memiliki komitmen 

dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.  

Ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai 

berikut : 1) manusia, tempat, dan lingkungan; 2) waktu, keberlanjutan, dan 

perubahan; 3) sistem sosial dan budaya; 4) perilaku ekonomi dan 

kesejahteraan. 
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Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai 

hal yang sesuai dengan diri siswa termasuk gaya belajar, agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai dengan efektif.  

2.1.3 Hakikat Gaya Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Gaya Belajar

Belajar merupakan perubahan tingkah laku seseorang yang 

sengaja dilakukan untuk menjadi lebih baik. Perubahan tersebut 

dilakukan dengan cara yang berbeda pada masing-masing individu. Cara 

belajar tersebut disebut dengan gaya belajar. Berikut ini merupakan 

pengertian gaya belajar menurut beberpa ahli. 

Ghufron dan Risnawita (2014:42) mengemukakan gaya belajar 

yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu 

belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk 

berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi yang sulit dan baru 

melalui persepsi yang berbeda. Deporter dan Hernacki (2015:112) 

mendefinisikan gaya belajar yaitu kombinasi dari bagaimana Ia 

menyerap, dan kemudian mengatur, serta mengolah informasi.  

Susilo, M. Djoko (2006:94) mengemukakan bahwa gaya belajar 

yaitu suatu cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima 

informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut.             

Gunawan, Adi W. (2012:139) mendefinisikan gaya belajar sebagai cara 
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yang disukai seseorang dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, 

dan mengerti suatu informasi. 

James and Gardner (dalam Ghufron dan Risnawita, 2014:42) 

berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang kompleks di mana para 

siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam 

memproses, menyimpan, dan memanggil kembali apa yang telah mereka 

pelajari.  Keefe (dalam Ghufron dan Risnawita, 2014:43) mengemukakan 

gaya belajar yaitu faktor-faktor kognitif, afektif, dan fisiologis yang 

menyajikan beberapa indikator yang relatif stabil tentang bagaimana para 

siswa merasa, berhubungan dengan lainnya, dan bereaksi terhadap 

lingkungan belajar. Suyono dan Hariyanto (2014:147) mendefinisikan 

gaya belajar sebagai cara siswa belajar secara lebih efektif. Berdasarkan 

berbagai pendapat ahli dapat dimaknai bahwa gaya belajar yaitu suatu 

cara yang dianggap paling efektif oleh seorang individu dan digunakan 

untuk mengolah informasi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. 

Gaya belajar masing-masing individu berbeda dengan individu 

lain, hal tersebut karena gaya belajar dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

faktor lingkungan (Susilo, M. Djoko, 2006:98). Membantu siswa agar 

mengenali gaya belajarnya akan sangat menguntungkan, karena dengan 

mengenali gaya belajarnya, siswa akan dapat menentukan cara belajar 

yang dirasanya paling sesuai dengan dirinya dan dapat memanfaatkan 

kemampuan belajar dengan maksimal, sehingga hasil belajar dapat 

optimal. 
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Karakter antara satu siswa dengan siswa lainnya berbeda, hal 

tersebut berdampak pada gaya belajar antara satu siswa dengan siswa 

lainnya juga berbeda. 

2.1.3.2 Macam Gaya Belajar 

Marsh (dalam Suyono dan Hariyanto 2014:147) menjelaskan jika 

setiap siswa mempunyai gaya belajar masing-masing, diumpamakan 

seperti tanda tangan yang khas bagi dirinya sendiri.  Berikut ini adalah 

berbagai gaya belajar siswa. 

a. Gaya belajar V-A-K (Visual, Auditorial, Kinestetik). 

Gaya belajar ini sering disebut dengan modalitas belajar

(Deporter dan Hernacki, 2015:112). Terdapat tiga jenis modalitas, 

yaitu modalitas visual, modalitas auditorial, dan modalitas kinestetik. 

1) Modalitas visual 

Gaya belajar ini menjelaskan bahwa seseorang harus 

melihat terlebih dahulu buktinya, baru bisa mempercayainya 

(Susilo, M. Djoko, 2006:149). Pembelajar visual belajar melalui 

apa yang mereka lihat. Seseorang dengan gaya belajar ini 

membutuhkan penjelasan dengan visual, memiliki kepekaan yang 

kuat terhadap bentuk dan warna, memiliki kesulitan dalam 

berdialog secara langsung, terlalu reaktif terhadap suara, sulit 

mengikuti anjuran secara lisan, serta seringkali salah dalam 

mengintepretasikan kata.  
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Gunawan, Adi W. (2012:248) menjelaskan beberapa cara 

untuk mengatasi beberapa kekurangan pelajar visual. Cara tersebut 

yaitu: 

(a) menggunakan poster atau peta pikiran sebagai referensi 

(b) mengganti poster atau peta pikiran secara rutin 

(c) mengajarkan cara membuat peta pikiran, poster, atau grafik 

untuk melengkpi kemampuan siswa dalam mencatat 

(d) menggunakan model atau alat peraga 

(e) memberi tugas yang melibatkan pembuatan gambar atau 

grafik 

(f) menggunakan bahasa tubuh sebagai alat bantu visual. 

2) Modalitas auditorial 

Pada gaya belajar ini, seseorang mengandalkan indera 

pendengaran untuk belajar. Maksudnya yaitu seseorang akan lebih 

mudah menyerap informasi dengan cara mendengar. Namun, 

pembelajar auditorial memiliki kesulitan untuk menyerap 

informasi secara langsung.  

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi kesulitan tersebut. Guru dapat menggunakan perekam 

sebagai alat bantu untuk siswa belajar, selain itu guru dapat 

membentuk kelompok diskusi, dan memberikan ringkasan-

ringkasan dalam bentuk lisan (Susilo, M. Djoko, 2006:151). Jadi 
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metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi akan cocok untuk siswa 

dengan tipe modalitas auditorial. 

3) Modalitas kinestetik 

Seseorang yang memiliki modalitas kinestetik akan lebih 

mudah menyerap informasi dengan cara bergerak, bekerja, dan 

menyentuh. Pembelajar kinestetik memiliki beberapa karakter, 

diantaranya yaitu: menempatkan tangan sebagai alat penerima 

informasi; hanya dengan memegang mereka dapat menyerap 

informasi tanpa harus membaca penjelasannya; tidak bisa duduk 

terlalu lama untuk mendengarkan pelajaran; belajar lebih 

menyenangkan jika disertai kegiatan fisik; dapat 

mengkoordinasikan tim dan kendali gerak tubuh yang baik 

(Susilo, M. Djoko, 2006:151). Pendekatan yang dapat diterapkan 

untuk pembelajar ini yaitu dengan menggunakan alat peraga ketika 

pembelajaran, dan membuat jeda di tengah waktu belajar. 

Gunawan, Adi W. (2012:248) menjelaskan beberapa cara 

untuk mengatasi kelemahan pelajar kinestetik. Cara-cara tersebut, 

yaitu: 

(a) melibatkan fisik secara umum dalam proses pembelajaran 

(b) melakukan latihan melalui gerakan, permainan peran, 

simulasi, dan kegiatan praktik lainnya 

(c) memberikan istirahat fisik secara rutin 



29

(d) memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan 

pengertiannya dengan membuat atau memanipulasi objek  

(e) menetapkan target untuk meningkatkan diri dalam bidang 

olahraga atau kecakapan yang melibatkan kemampuan 

koordinasi tubuh. 

b. Gaya belajar model Myers-Briggs  

Suyono dan Hariyanto (2014:153) menjelaskan bahwa gaya 

belajar Myers-Briggs adalah gaya belajar yang sesuai dengan tipe 

kepribadian masing-masing siswa. Terdapat 4 tipe kepribadian pokok 

dalam gaya belajar ini, yaitu : ekstrovert-introvert, sensing-intuition,

thinking-feeling, judging-perceiving. Tipe pokok tersebut dapat 

dikombinasikan sehingga diperoleh 16 tipe belajar. 

c. Gaya belajar Kolb  

Ghufron dan Risnawita (2014:93) mengemukakan terdapat 

empat kuadran kecenderungan dalam belajar. Kuadran 1 yaitu 

kuadran  perasaan/pengalaman konkret, individu belajar melalui 

perasaan dengan menekankan segi-segi pengalaman konkret. 

Kuadran 2 yaitu kuadran pengamatan, individu belajar melalui 

pengamatan. Kuadran 3 yaitu kuadran pemikiran, individu belajar 

melalui pemikiran dan lebih terfokus pada analisis logis, sistematis, 

dan pemahaman intelektual. Kuadran 4 yaitu kuadran tindakan, 

individu belajar melalui tindakan. Seseorang yang berada pada 



30

kuadran ini lebih menyukai kegiatan praktik langsung, turun ke 

lapangan, ataupun mencoba-coba. 

d. Gaya belajar model Honey-Mumford  

Honey dan Mumford membagi gaya belajar menjadi empat 

gaya, yaitu: aktivis, reflektor, pragmatis, dan teoritis. Gaya belajar 

aktivis, menyukai kegiatan eksperimen, simulasi, mengerjakan 

pekerjaan rumah, dan berpikiran terbuka. Gaya belajar reflektor, 

menyukai diskusi, debat, dan seminar dalam proses belajarnya. Gaya 

belajar pragmatis,menyukai pengalaman konkret baik di 

laboratorium, lapangan, maupun observasi. Sedangkan gaya belajar 

teoritis, menyukai kegiatan membaca buku, berpikir, membuat 

analogi, dan membandingkan teori. 

e. Gaya belajar model Riechmann-Grasha 

Terdapat tiga tipe dalam gaya belajar Riechman-Grasha     

(dalam Ghufron dan Risnawita, 2014:110). Avoidant, seseorang 

dalam gaya belajar ini tidak tertarik pada pelajaran dalam ruang kelas 

tradisional. Competitive, seseorang dengan gaya belajar ini 

mempelajari materi agar menjadi lebih baik dari yang lain. 

Independent, seseorang dalam gaya belajar ini hanya mempelajari apa 

yang mereka anggap penting, lebih suka bekerja sendiri, tetapi tetap 

mendengarkan ide orang lain. 
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f. Gaya belajar model Holland 

Gaya belajar tipe Holland didasarkan pada pembagian minat 

atau kepribadian. Holland membedakan minat individu menjadi enam 

tipe, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, wirausaha, serta 

konvensional. 

Tipe konvensional menyukai aktivitas yang melibatkan 

perlakuan terhadap data secara sistematis, eksplisit, serta terstruktur. 

Tipe realistis lebih menyukai aktivitas yang melibatkan perlakuan 

secara jelas dan sistematis terhadap objek tertentu. Tipe investigatif 

menyukai aktivitas yang bersifat observasional, simbolis, da 

sistematik. Tipe artistik menyukai aktivitas bebas, dan menghindari 

aktivitas sistematis. Tipe sosial menyukai aktivitas yang berhubungan 

dengan orang lain, dan tidak menyukai aktivitas yang sistematis. Tipe 

wira usaha menyukai aktivitas yang melibatkan orang lain untuk 

mencapai tujuan keuntungan ekonomis. Sedangkan tipe konvensional 

menyukai aktivitas yang melibatkan perlakuan terhadap data secara 

sistematis, eksplisit, serta terstruktur. 

Penelitian ini difokuskan pada gaya belajar V-A-K (Visual, 

Auditorial, Kinestetik), karena dari hasil pengamatan peneliti, subjek 

yang peneliti amati lebih cenderung pada gaya belajar V-A-K.  

Gaya belajar V-A-K memiliki karakteristik yang menunjukkan 

ciri khas dari pembelajar yang memiliki gaya belajar tersebut. 
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2.1.3.3 Karakteristik Gaya Belajar Visual, Auditorial, Kinestetik (V-A-K) 

Setiap gaya belajar memiliki karakteristik yang berbeda. Deporter 

dan Hernacki, (2015:116) menyebutkan terdapat beberapa karakteristik 

gaya belajar V-A-K. Karakteristik tersebut yaitu:  

a. Karakteristik gaya belajar visual 

1) rapi dan teratur, 

2) berbicara dengan cepat, 

3) perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, 

4) teliti terhadap detail, 

5) mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun 

presentasi, 

6) pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya 

dalam pikiran mereka, 

7) mengingat apa yang dilihat, daripada yang didengar, 

8) mengingat dengan asosiasi visual, 

9) biasanya tidak terganggu oleh keributan, 

10) mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali 

jika ditulis, dan sering meminta bantuan orang untuk 

mengulanginya, 

11) pembaca cepat dan tekun, 

12) lebih suka membaca daripada dibacakan, 
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13) membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan 

bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang 

suatu masalah atau proyek, 

14) mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam 

rapat, 

15) lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, 

16) sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau 

tidak, 

17) lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato, 

18) lebih suka seni daripada musik. 

b. Karakteristik gaya belajar auditorial 

1) berbicara kepada diri sendiri saat belajar dan bekerja, 

2) mudah terganggu oleh keributan, 

3) menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku saat 

membaca, 

4) senang membaca dengan keras dan mendengarkannya, 

5) dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan 

warna suara, 

6) merasa kesulitan dalam menulis tetapi hebat dalam bercerita, 

7) berbicara dengan irama terpola, 

8) biasanya jadi pembicara yang fasih, 

9) lebih suka musik daripada seni, 
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10) belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada yang dilihat, 

11) suka berbicara, suka berdiskusi,dan menjelaskan sesuatu panjang 

lebar, 

12) mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan 

visualisasi, 

13) lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, 

14) lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. 

c. Karakteristik gaya belajar kinestetik 

1) berbicara dengan perlahan, 

2) menanggapi perhatian fisik, 

3) menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, 

4) berdiri dekat ketika berbicara pada orang, 

5) selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, 

6) mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, 

7) belajar melalui memanipulasi dan praktik, 

8) menghafal dengan cara berjalan dan melihat, 

9) menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, 

10) banyak menggunakan isyarat tubuh, 

11) tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, 

12) tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka mereka 

pernah berada di tempar itu, 

13) menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, 



35

14) mempunyai buku-buku ynag berorientasi pada plot, 

15) kemungkinan tulisannya jelek, 

16) ingin melakukan segala sesuatu, 

17) menyukai permainan yang menyibukkan. 

Dari berbagai karakteristik tersebut dapat dijadikan indikator 

sebagai berikut : 

Variabel Indikator

Gaya Belajar Siswa

Gaya Belajar Visual

1. Belajar dengan cara melihat

2. Berkonsentrasi dengan baik

3. Teliti dan detail

4. Mengingat dengan gambar

Gaya Belajar Auditorial

1. Belajar dengan cara mendengar

2. Perhatian mudah terpecah

3. Suka berdiskusi

4. Senang membaca dengan keras dan 

mendengarkan

Gaya Belajar Kinestetik

1. Belajar dengan cara bergerak (motorik)

2. Banyak menggunakan isyarat tubuh

3. Menyukai aktivitas fisik

4. Banyak bergerak

Karakteristik gaya belajar harus dipahami agar dapat mengerti 

seseorang memiliki kecenderungan gaya belajar apa. Mengetahui gaya 

belajar sangat penting, karena gaya belajar merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan belajar. 
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2.1.3.4 Pentingnya Mengetahui Gaya Belajar 

Gaya belajar penting untuk dipahami karena merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan belajar. Berikut ini merupakan beberapa 

manfaat mengetahui gaya belajar.  

a. Untuk individu 

Terdapat beberapa manfaat mengetahui gaya belajar         

(Honey dan Mumford , dalam Ghufron dan Risnawita, 2014:138). 

1) meningkatkan kesadaran tentang aktivitas belajar mana yang 

cocok atau tidak cocok dengan gaya belajar kita 

2) membantu menentukan pilihan yang tepat dari sekian banyak 

aktivitas, agar dapat terhindar dari pengalaman belajar yang tidak 

tepat 

3) individu dengan kemampuan belajar efektif yang kurang dapat 

melakukan improvisasi 

4) membantu individu untuk merencanakan tujuan dari belajar, serta 

menganalisis tingkat keberhasilan seseorang. 

b. Untuk guru 

Terdapat 5 manfaat ketika memahami gaya belajar siswa 

(Montgomery dan Groat, dalam Ghufron dan Risnawita, 2014:138). 

Manfat tersebut yaitu : 

1). Membuat proses belajar mengajar dialogis. Lembaga pendidikan 

harus menggeser anggapan pelajar sebagai “bejana kosong” 
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menjadi model pembelajaran yang dialogis sehingga siswa dapat

ikut aktif dalam pembelajaran. 

2). Memahami pelajar lebih berbeda. Setiap siswa memiliki 

perbedaan dalam berbagai hal. Keanekaragaman siswa tentu saja 

mempengaruhi kelas dan juga menentukan dalam banyak cara 

termasuk gaya belaja. 

3). Berkomunikasi melalui pesan. Ketika sekolah telah mengetahui 

minat dan gaya belajar siswa, maka seyogyanya pihak sekolah 

berupaya merealisasikan minat dan gaya belajar siswa dengan 

cara mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari dan 

seberapa banyak kesesuaiannya dengan pendekatan mengajar 

yang selama ini diterapkan. 

4). Membuat proses pengajaran lebih banyak memberi penghargaan. 

Guru dapat meningkatkan dan menyesuaikan pengajaran yang 

sesuai dengan keanekaragaman siswa. Sekolah dapat 

memberikan inovasi-inovasi yang  sesuai dengan gaya belajar 

yang dimiliki siswa. 

5). Memastikan masa depan dari disiplin-disiplin yang dimiliki 

siswa. Sekolah dapat memastikan kelangsungan hidup jangka 

panjang bidang yang diberikan, jika sekolah yakin bahwa 

keanekaragaman siswa dalam hal gaya belajar didukung dengan 

baik. 
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Selain mengetahui pentingnya gaya belajar, mengetahui 

karakteristik siswa sekolah dasar juga penting. Karakteristik siswa 

merupakan hal yang unik, karena antara siswa kelas rendah dan kelas 

tinggi berbeda. 

2.1.4 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Di Indonesia, syarat usia minimal untuk masuk sekolah dasar 

adalah 7 tahun. Anak usia SD berada dalam rentang usia 7-12. Pada usia 

tersebut anak berada dalam stadium operasional konkret, dimana anak 

lebih tertarik pembelajaran dengan benda nyata.  

Hidayati, Mujinem, dan Senen (2008:1-29) mengklasifikasikan 

karakteristik siswa dalam dua tingkat, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi. 

Karakteristik siswa kelas rendah (kelas 1, 2, dan 3) yaitu: 

a. Terdapat hubungan kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah 

b. Senang memuji diri sendiri 

c. Jika tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal tersebut dianggap tidak 

penting 

d. Senang membandingkan dirinya dengan anak lain dalam hal yang 

menguntungkan dirinya 

e. Senang meremehkan orang lain. 

Sedangkan karakteristik siswa kelas tinggi (kelas 4, 5, dan 6) yaitu: 

a. Perhatian tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari 

b. Ingin belajar, dan realistis 
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c. Timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus, 

d. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang teoat mengenai prestasi 

belajarnya di sekolah. 

Untuk menentukan apakah pembelajaran sudah berhasil atau 

belum, guru melaksanakan asesmen pembelajaran untuk mengukur hal 

tersebut.  

2.1.5 Hakikat Asesmen Pembelajaran 

2.1.5.1 Konsep Dasar Asesmen Pembelajaran

Terdapat tiga istilah dalam asesmen yang harus diketahui, yaitu 

pengukuran, evaluasi, dan tes. Pengukuran yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk menggambarkan suatu kondisi dalam bentuk angka. 

Evaluasi merupakan proses pemberian makna hasil pengukuran dengan 

cara membandingkan angka hasil pengukuran dengan suatu kriteria. 

Sedangkan tes yaitu seperangkat tugas yang harus dikerjakan, atau 

sejumlah pertanyaan yang harus dijawab peserta didik untuk mengukur 

tingkat pemahaman  terhadap materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Dari ketiga istilah tersebut dapat diartikan bahwa asesmen 

pembelajaran yaitu suatu proses untuk mendapatkan informasi dalam 

bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan 

tentang siswa baik yang menyangkut kurikulum, program pembelajaran, 

iklim sokolah, maupun kebijakan sekolah (Poerwanti, dkk., 2008:1-3). 
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Dengan kata lain, asesmen merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

untuk menunjukkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 

Dalam melakukan asesmen pembelajaran dapat diawali dnegan 

menyusun tes atau non tes sebagai alat ukur, hasil pengukuran yang 

berupa angka dilanjutkan dengan proses penilaian dengan 

membandingkan hasil pengukuran dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Manfaat asesmen pembelajaran yaitu: 1) memberikan penjelasan 

secara lengkap tentang target pembelajaran; 2) memilih teknik asesmen 

untuk kebutuhan masing-masing siswa; 3) memilih teknik asesmen untuk 

setiap target pembelajaran. 

Terdapat tiga cakupan ranah asesmen sesuai dengan pendapat 

Bloom, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif terdiri dari enam aspek; 1) pengetahuan ; 2) pemahaman ;

3) penerapan; 4) analisis ; 5) sintesis ; dan 6) evaluasi. Ranah afektif 

terdiri dari empat aspek; 1) menerima; 2) menjawab; 3) menilai; dan                    

4) organisasi. Sedangkan ranah psikomotorik terdiri dari tiga aspek;             

1) moscular or motor skill (mempertontonkan gerak, menunjukkan hasil, 

melompat, menggerakkan, dan menampilkan); 2) manupulations of 

materials or objects (meresapi, menyusun, membersihkan, menggeser, 

memindahkan, dan membentuk); 3) neuromuscular coordinations

(mengamati, menerapkan, menghubungkan, menggandeng, memadukan, 

memasang, memotong, menarik, dan menggunakan). 
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Untuk melakukan asesmen pembelajaran, terdapat langkah-

langkah pokok yang harus dilaksanakan.  

2.1.5.2 Langkah Pokok Asesmen Pembelajaran 

Anderson dan Sudijono (dalam Poerwanti, dkk., 2008:3-4) 

menjelaskan bahwa terdapat tujuh langkah pokok dalam asesmen 

pembelajaran. 

a. Menyusun rencana asesmen 

Dalam menyusun rencana asesmen terdapat tujuh hal yanng 

harus dilakukan, yaitu: 1) merumuskan tujuan asesmen; 2) 

menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai; 3) memilih dan 

menentukan teknik asesmen yang akan digunakan; 4) menyusun 

instrumen yang akan digunakan untuk asesmen; 5) menentukan 

metode penskoran jawaban siswa; 6) menentukan frekuensi dan 

durasi kegiatan asesmen; 7) melihat kembali tugas-tugas asesmen. 

b. Menghimpun data 

Dalam menghimpun data, guru dapat menggunakan teknik tes 

(melakukan tes), maupun teknik non tes (wawancara, angket, 

observasi). 

c. Melakukan verifikasi data 

Verifikasi data dilakukan dengan memisahkan data yang 

memperjelas gambaran peserta didik dengan data yang mengaburkan 

gambaran mengenai peserta didik. 
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d. Mengolah dan menganalisis data 

Dalam mengolah dan menganalisis data dapat menggunakan 

teknik statistik dan/atau teknik non statistik. 

e. Melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan 

Merupakan proses verbalisasi yang terkandung pada data 

yang telah diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. 

f. Menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen 

g. Menindaklanjuti hasil evaluasi. 

Setelah guru melasanakan pengukuran atau asesmen 

pembelajaran, tentu akan mendapatkan hasil yang dinamakan dengan 

hasil belajar. 

2.1.6 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Hasil Belajar 

Segala sesuatu yang dikerjakan tentu akan mendapatkan hasil. 

Demikian juga dengan belajar. Seseorang yang belajar akan mendapatkan 

hasil belajar. Hasil belajar yaitu kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar (Thobroni, 2015:5). Susanto (2013:5) 

mendefinisikan hasil belajar sebagai perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Purwanto (2014:38) hasil 

belajar merupakan proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan 

lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 
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Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa hasil 

belajar yaitu kemampuan atau perubahan yang didapat oleh seseorang 

baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik setelah 

melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai 

ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai hal yang 

telah diajarkan. 

Gagne (dalam Thobroni 2015:20) mengemukakan bahwa hasil 

belajar mencakup 5 hal. 

a. Informasi verbal, yaitu kemampuan mengutarakan pengetahuan 

dalam bentuk bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. 

Kemampuan tersebut tidak membutuhkan manipulasi simbol, 

pemecahan masalah, maupun penerapan aturan. 

b. Keterampilan intelektual, yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang. Keterampilan intelektual terdiri dari 

kemampuan mengategorikan, kemampuan analitis-sintetis fakta-

konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. 

c. Strategi kognitif, yaitu kemampuan menyalurkan dan mengarahkan 

aktivitas kognitif. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

d. Keterampilan motorik, merupakan kemampuan dalam melakukan 

berbagai gerak jasmani yang terkoordinasi, sehingga terwujud 

otomatisme gerak jasmani. 
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e. Sikap, merupakan kemampuan menerima atau menolak objek 

berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Bloom (dalam Thobroni, 2015:21) menyatakan bahwa hasil 

belajar mencakup 3 kemampuan, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kemampuan kognitif terdiri dari: knowledge

(pengetahuan), comprehention (pemahaman), application (penerapan), 

analysis (analisa), synthesis (pengorganisasian), dan evaluating 

(penilaian). Kemampuan afektif terdiri dari: receiving (sikap menerima), 

responding (memberikan respon), valuing (menilai), organization

(mengorganisasi), dan characteritation (karakterisasi). Sedangkan 

kemampuan psikomotorik terdiri dari: initiatory, pre-routine,

rountinized, serta keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, 

dan intelektual. 

Hasil belajar bukan hanya tentang angka, namun juga mencakup 

domain-domain yang diubah dalam proses pendidikan.  

2.1.6.2 Domain Hasil Belajar 

Purwanto (2014:48) mendifinisikan domain hasil belajar yaitu 

perilaku-perilaku kejiwaan yang akan diubah dalam proses pendidikan. 

Perilaku kejiwaan tersebut terdiri dari tiga domain, yaitu: kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Untuk kepentingan pengukuran hasil belajar, 

domain-domain disusun secara hierarkis dalam tingkatan-tingkatan mulai 
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dari yang paling rendah dan sederhana hingga yang paling tinggi dan 

kompleks. 

a. Hasil belajar kognitif 

Hasil belajar kognitif merupakan perubahan perilaku yang 

terjadi dalam kawasan kognisi. Bloom menyusun tingkat hasil belajar 

kognitif  dalam enam tingkat yang terdiri dari: hafalan (C1), 

pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis (C5), dan 

evaluasi (C6). 

b. Hasil belajar afektif 

Krathwohl mengklasifikasikan hasil belajar afektif menjadi 

lima tingkat, yaitu: penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

internalisasi. 

c. Hasil belajar psikomotorik 

Harrow mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik 

menjadi enam tingkatan. Tingkatan tersebut yaitu: gerakan refleks, 

gerakan fundamental dasar, kemampuan perseptual, kemampuan 

fisis, gerakan keterampilan, dan komunikasi tanpa kata. 

Hasil belajar siswa bukan hanya didapat ketika siswa 

mengerjakan tes. Terdapat faktor-faktor baik internal maupun 

eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar.  
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2.1.6.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Wasliman (dalam Susanto, 2015: 12) hasil belajar siswa 

merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal. 

a. Faktor internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa yang dapat mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor 

internal meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan 

kesehatan. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri siswa yang 

mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal meliputi: keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.  

1) Keluarga 

Keluarga yang memberikan contoh kurang baik bagi anak 

dapat berpengaruh pada perilaku dan kebiasaan anak, termasuk 

kebiasaan belajar. Jika kebiasaan belajarnya buruk, hal tersebut 

berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

2) Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu faktor yang turut 

menentukan hasil belajar siswa. Semakin tinggi kemampuan 

belajar siswa dan kualitas pengajaran di sekolah, maka semakin 
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tinggi pula hasil belajar siswa. Kualitas pengajaran di sekolah 

sangat ditentukan oleh guru. Guru dalam proses pembelajaran 

memegang peranan yang sangat penting, terutama untuk siswa 

usia sekolah dasar. Peran guru untuk siswa usia sekolah dasar, 

tidak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti 

televisi, radio, dan komputer (Susanto, 2015:13). 

3) Masyarakat 

Kebiasaan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Masyarakat yang 

membentuk budaya baik akan menularkan budaya yang baik pula 

untuk siswa. Jika siswa berada dalam lingkungan masyarakat 

yang memperhatikan pendidikan, maka siswa akan terbentuk 

menjadi pribadi yang gemar belajar sehingga hasil belajar dapat 

baik. 

Ruseffendi (dalam Susanto, 2015:14) mengidentifikasi terdapat 

10 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

a. Kecerdasan 

Hal pertama yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

kecerdasan. Kecerdasan siswa berperan penting dalam menentukan 

hasil belajar siswa. Kecerdasan merupakan potensi dasar bagi 

pencapaian hasil belajar yang dibawa sejak lahir.  

Binnet (dalam Susanto, 2015:15) membagi kecerdasan dalam 

tiga aspek kemampuan, yaitu direction, adaptacion, dan criticm.
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Direction, merupakan kemampuan untuk memusatkan pada suatu 

masalah yang dipecahkan. Adaptation, merupakan kemampuan 

mengadakan adaptasi terhadap masalah yang dihadapi secara 

fleksibel. Criiticm, merupakan kemampuan untuk mengadakan kritik. 

b. Kesiapan atau kematangan 

Kesiapan atau kematangan merupakan tingkat perkembangan 

individu di mana individu atau organ-organ individu sudah berfungsi 

sebagaimana mestinya. Hasil belajar akan tercapai dengan baik jika 

siswa belajar sesuai dengan tingkat kematangan individu. 

c. Bakat 

Bakat merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri 

manusia, yang dibawanya sejak lahir. Setiap orang memiliki bakat 

dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai tingkat tertentu. 

Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar 

seseorang. 

d. Kemauan belajar 

Salah satu tugas guru yaitu membuat siswa menjadi mau 

belajar. Keengganan siswa untuk belajar mungkin disebabkan karena 

siswa belum mengerti bahwa belajar sangat penting bagi 

kehidupannya kelak. Kemauan belajar yang tinggi disertai dengan 

rasa tanggungjawab yang besar dapat berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa. 
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e. Minat 

Minat merupakan kecenderungan atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Siswa yang memiliki minat besar dalam belajar 

akan memusatkan perhatian yang besar pula dalam belajar, sehingga 

dapat mencapai prestasi yang diinginkan. 

f. Model penyajian materi pelajaran 

Model penyajian materi yang menyenangkan, tidak 

membosankan, menarik, dan mudah dimengerti, dapat berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar. 

g. Pribadi dan sikap guru 

Kepribadian dan sikap guru akan dicontoh oleh siswa, terutama 

siswa usia sekolah dasar. Pribadi dan sikap guru yang baik tercermin 

dari sikapnya yang ramah, lembut, penuh kasih sayang, membimbing 

dengan penuh perhatian, tidak cepat marah, tanggap, antusias, 

semangat, objektif, rajin, disiplin, penuh dedikasi, dan bertanggung 

jawab. Jika guru dapat membuat siswa nyaman dengan pribadi dan 

sikapnya, maka siswa akan antusias dalam belajar sehingga hasil 

belajarnya akan baik. 

h. Suasana pengajaran 

Suasana belajar yang nyaman, adanya dialog antara guru 

dengan siswa akan menumbuhkan suasana aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar, dan memberikan nilai lebih dalam proses 

pengajaran. 
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i. Kompetensi guru 

Guru yang profesional memiliki kemampuan-kemapuan yang 

dapat digunakan untuk membantu siswa belajar. Keberhasilan belajar 

siswa dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar. 

j. Masyarakat 

Dalam masyarakat terdapat berbagai macam tingkah laku 

manusia dan berbagai macam latar belakang pendidikan. Lingkungan 

masyarakat dapat mempengaruhi kepribadian siswa dalam belajar dan 

hasil belajarnya. 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh gaya belajar siswa. Berikut 

merupakan hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar. 

2.1.7 Hubungan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar  

Deporter dan Hernacki (2015,110) mengatakan “gaya belajar 

adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan 

dalam situasi-situasi antar pribadi”. Maksud dari kalimat tersebut yaitu 

ketika seseorang menyadari bagaimana cara mereka menyerap informasi, 

maka seseorang tersebut dapat belajar atau berkomunikasi dengan lebih 

mudah menggunakan cara yang dirasanya paling nyaman. 

Gaya belajar yang dimiliki oleh siswa menunjukkan 

kecenderungan cara siswa dalam menyerap informasi. Gaya belajar 

merupakan salah satu kunci yang menentukan keberhasilan belajar. Jika 

siswa mengetahui gaya belajarnya, maka siswa dapat mengambil langkah-
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langkah untuk membantu diri mereka untuk dapat belajar dengan lebih 

cepat dan mudah. Dengan kata lain, jika gaya belajar yang digunakan 

siswa efektif, maka hasil belajar akan baik. Namun jika gaya belajar yang 

digunakan tidak efektif, maka hasil belajar menjadi kurang maksimal. 

Suyono dan hariyanto (2014:163) menjelaskan agar kegiatan 

belajar mengajar dapat maksimal dan mendapatkan hasil yang 

memuaskan, guru harus memahami bahwa gaya belajar siswa merupakan 

salah satu hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Guru wajib 

mengenali gaya belajar setiap siswa. Hal yang harus diperhatikan guru 

yaitu kesesuaian antara metode mengajar dengan gaya belajar siswa. Guru 

dapat memberi variasi metode mengajar sesuai dengan gaya belajar siswa. 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian berjudul “Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Hasil 

Belajar IPS Siswa Kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang” yang 

peneliti laksanakan dikuatkan oleh penelitian-penelitian lain. 

a. Penelitian yang dilaksanakan oleh Endang Wahju Andjariani, tahun 

2014, berjudul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Dengan Pemahaman 

Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV”. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu: terdapat perbedaan prestasi belajar siswa dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang diajar dengan 

metode pembelajaran kooperatif dengan siswa yang diajar dengan 

metode pembelajaran individual, terdapat perbedaan prestasi belajar 
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siswa dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia antara siswa yang paham 

gaya belajarnya dan siswa yang tidak paham gaya belajarnya, dan tidak 

terdapat interaksi antara siswa yang diajar dengan metode kooperatif, 

individual dengan siswa yang paham gaya belajarnya dan siswa yang 

tidak paham gaya belajarnya. 

b. Penelitian yang dilaksanakan oleh Herdina Indrijati, dan Hilman 

Luqmanul Hakim pada tahun 2014, berjudul “Gambaran Gaya Belajar 

Siswa kelas Akselerasi”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Gaya 

belajar subjek penelitian cenderung menggunakan dominasi otak kanan 

(simultan dan holistik); memerlukan kebutuhan fisik untuk belajar di 

pagi hari, butuh bergerak, dan tidak memerlukan asupan; modalitas 

inderawi dengan cara self-talk, observasi, memegang, dan kinestetik 

internal; pengelompokkan sosial dengan bekerja secara berpasangan dan 

memerlukan otoritas orangtua; sikap dengan motivasi internal, 

kegigihan tinggi, cenderung patuh aturan, tanggung jawab tinggi, masih 

perlu bimbingan dari orang lain, dan memiliki orientasi pada perubahan; 

sedangkan lingkungan yang diperlukan dengan suasana sunyi, 

pencahayaan terang, suhu sejuk, dan wilayah belajar informal. 

c. Penelitian yang dilaksanakan oleh Alimah Amin dan Siti Partini 

Suardiman, tahun 2016 dengan judul “Perbedaan Prestasi Belajar 

Matematika Siswa Ditinjau Dari Gaya Belajar Dan Model 

Pembelajaran”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tidak terdapat 

perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa dengan gaya belajar 
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auditorial, visual, dan kinestetik pada pembelajaran TGT dan NHT, serta 

ada perbedaan prestasi belajar matematika siswa antara siswa yang 

memperoleh pembelajaran TGT dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran NHT, (2) prestasi belajar matematika dengan model 

pembelajaran TGT lebih baik dari pada model pembelajaran NHT. 

d. Penelitian yang dilaksanakan oleh Leny hartati pada tahun 2015, dengan 

judul “Pengaruh Gaya Belajar Dan Sikap Siswa Pada Pelajaran 

Matematika Terhadap Hasil Belajar Matematika”. Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa yang 

memiliki gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. Hal ini di 

tunjukkan oleh harga F-hitung sebesar 2,494 dengan probabilitas sig 

0,047 (sig < 0,05) pada taraf signifikansi = 5%. 

e. Penelitian yang dilaksanakan oleh Prihma Sinta Utami dan Abdul Gafur, 

pada tahun 2015. Judul penelitian ini yaitu “Pengaruh Metode 

Pembelajaran Dan Gaya Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Di 

SMP Negeri Di Kota Yogyakarta”, dengan hasil penelitian: a. terdapat 

pengaruh antara metode pembelajaran terhadap hasil belajar IPS siswa 

dan hasil belajar dengan metode Think Pair Share lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar dengan metode Problem-Based Learning;   b. 

terdapat pengaruh antara gaya belajar terhadap hasil belajar IPS siswa 

dan hasil belajar dengan metode Think Pair Share lebih tinggi 

dibandingkan hasil belajar dengan metode Problem-Based Learning 

pada kelompok gaya belajar visual; c. hasil belajar dengan metode Think 
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Pair Share lebih tinggi dibandingkan hasil belajar dengan metode 

Problem-Based Learning pada kelompok gaya belajar auditorial; d. tidak 

terdapat pengaruh antara metode pembelajaran dan gaya belajar 

terhadap hasil belajar IPS. 

f. Penelitian internasional yang dilaksanakan oleh Alireza 

JilardiDamavandi, dkk., pada tahun 2011 dengan judul “Academic 

Achievement of Students with Different Learning Styles”. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu terdapat perbedaan yang signifikan dalam 

prestasi akademik mahasiswa Iran yang sesuai dengan empat gaya 

belajar [ F ( 3 , 285 ) = 9,52 , p < 0,05 ] ; khususnya , nilai rata-rata 

untuk gaya belajar konvergen dan asimilasi secara signifikan lebih tinggi 

daripada gaya belajar divergen dan akomodasi. 

g. Penelitian internasional yang dilaksanakan oleh Mark Enrick R. Abante 

tahun 2014, dengan judul “Learning Styles and Factors Affecting the 

Learning of General Engineering Students”. Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu sebagian besar responden adalah pelajar dengan gaya 

belajar visual dan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi 

pembelajaran mereka adalah fisik (kesehatan, cacat visual dan fisik, gizi 

dan pembangunan fisik) dan faktor lingkungan (jenis dan kualitas bahan 

ajar dan peralatan). 

h. Penelitian internasional yang dilaksanakan oleh Abbas Pourhossein 

Gilakjani pada tahun 2012, dengan judul “Visual, Auditory, Kinaesthetic 

Learning Styles and Their Impacts on English Language Teaching”. 
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Hasil dari penelitian tersebut yaitu dari 100 orang mahasiswa terlihat 

bahwa sebagian besar dari mahasiswa tersebut menggunakan gaya 

belajar visual. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Belajar merupakan kegiatan pokok yang dilakukan oleh siswa. 

Setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Cara yang dianggap 

paling efektif oleh seorang individu untuk belajar disebut dengan gaya 

belajar. Pada dasarnya setiap individu menggunakan semua indera untuk 

belajar, namun biasanya  terdapat dominasi pada salah satu indera. Sebagian 

individu lebih senang belajar dalam bentuk visual, sebagian lagi senang 

belajar dalam bentuk auditorial atau mendengarkan, sedangkan sebagian 

lainnya lebih senang belajar dengan cara aktif dan interakif atau kinestetik. 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir penelitian 

Perbedaan Gaya 

Belajar Siswa

Proses Pembelajaran 

IPS

Angket Gaya Belajar 

Siswa

Hasil angket gaya 

belajar siswa

UTS IPS

Hasil Belajar IPS

Hubungan Gaya Belajar 

dengan Hasil Belajar IPS
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2.4 HIPOTESIS

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Arikunto, 2013:110). Pada umumya, hipotesis dirumuskan untuk 

menggambarkan hubungan dua variabel akibat. Hipotesis merupakan suatu 

pernyataan yang penting kedudukannya dalam penelian. Oleh karena itu 

peneliti dituntut agar merumuskan hipotesis dengan jelas. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan yang kuat dan 

signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SD 

Gugus R.A. Kartini Semarang. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Dari hasil analisis korelasi yang telah peneliti laksanakan, dapat 

disumpulkan jika: 

a. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang 

b. Persentase hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SD Gugus R.A. Kartini Semarang sebesar 36,84%. 

5.2 SARAN 

a. Untuk guru, hendaknya guru memahami gaya belajar siswa dan 

mendukung siswa untuk belajar dengan gaya belajar masing-masing, 

serta menggunakan berbagai metode agar dapat memfasilitasi siswa 

dengan gaya belajar yang berbeda. 

b. Untuk siswa, hendaknya siswa belajar dengan gaya belajar yang paling 

sesuai dengan dirinya agar hasil belajar dapat maksimal. 
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