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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. 
Disadari atau tidak disadari seseorang dalam kehidupan sehari-hari selalu 
mengalami proses belajar. Skinner dalam Susilo (2005) berpandangan bahwa 
belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi 
lebih baik. Bila ia tidak belajar, responnya menurun. Menurut Gagne dalam Bell 
(1991) belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa 
kapabilitas, setelah belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan 
nilai. Piaget dalam Susilo (2005) juga berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk 
oleh individu. Individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. 
Lingkungan mengalami perubahan. Perubahan itu tidak semata-mata disebabkan 
oleh pertumbuhan fisik/ kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau 
pengaruh obat-obatan. 

Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Gaya belajar merupakan 
sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi seseorang dalam 
melaksanakan tugas belajarnya baik di rumah, di masyarakat, terutama di sekolah. 
Sudrajat (2011) Gaya belajar siswa atau student learning style dapat diartikan 
sebagai karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikologis seorang siswa tentang 
bagaimana dia memahami sesuatu, berinteraksi dan merespons lingkungan 
belajarnya, yang bersifat  unik dan relatif stabil. Menurut Deporter & Henarcki 
(2003)  Gaya belajar  seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap, 
dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar merupakan salah 
satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi belajar serta kualitas pendidikan. 
Seseorang akan lebih mudah belajar, ketika ia menemukan gaya belajar yang cocok 
dengan dirinya sendiri. Seorang guru harus dapat memahami masing-masing gaya 
belajar siswa, agar gaya mengajar siswa betul-betul serasi. Banyak kegagalan siswa 
di sekolah bukan karena kebodohannya, namun karena ketidakserasian gaya 
belajar antara guru dan siswanya, jika guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki 
cara yang berbeda dalam menyerap dan mempelajari informasi, tentu guru akan 
mengajar dengan berbagai cara yang berbeda atau mengajar dengan cara-cara 
yang lain dari metode mengajar yang standar. Guru mengajar yang dengan 
menggunakan gaya yang berbeda-beda tentu sangat membantu bagi siswa dalam 
memahami informasi atau materi pelajaran yang disampaikan.  Menurut Deporter 
& Henarcki (2003) gaya belajar terbagi tiga yaitu gaya belajar visual melalui apa 
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yang mereka lihat, gaya belajar auditorial melalui apa yang mereka dengar, gaya 
belajar kinestetik melalui gerak dan sentuhan. Berdasarkan kenyataannya, setiap 
orang memiliki ketiga gaya belajar tersebut, namun kebanyakan orang memiliki 
satu gaya yang lebih mendominasi. Seorang individu harus menyadari salah satu 
gaya belajar yang mendominasi dirinya sehingga bisa dijadikan suatu kelebihan 
untuk dikembangkan dalam meraih prestasi belajar. 

Pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sangat penting. Manggari 
(2010) Matematika merupakan salah satu pelajaran yang dianggap ‘momok’ yang 
menakutkan. Meskipun ada yang menyukai pelajaran matematika, sebagian besar 
menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan karena 
penuh dengan rumus dan hafalan yang rumit. Mengetahui gaya belajar yang paling 
cocok tentu mempermudah untuk siswa menyerap materi-materi apa disampaikan 
oleh guru, termasuk dalam pelajaran matematika.  Seorang guru akan lebih mudah 
dalam menyampaikan materi, jika anak sudah menemukan gaya belajar yang pas 
untuk mereka tentulah anak akan lebih merasa nyaman dalam belajar dan 
pelajaran matematika akan menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan. Sebagai 
guru wajiblah untuk mengetahui gaya belajar pada murid-muridnya. 

Seseorang mempunyai gaya belajar  yang paling disukai dan berbeda dengan 
orang lain. Perbedaan itu juga mungkin dimiliki oleh laki-laki dan wanita karena 
laki-laki dan wanita mempunyai perkembangan yang berbeda. Perbedaan tersebut  
dipengaruhi oleh perkembangan fisik maupun mental laki-laki atau perempuan. 
Susiana (2008) secara fisik laki-laki sebagai sosok yang kuat, rasional, gagah, kekar, 
jantan, perkasa, sedangkan perempuan merupakan sosok yang memiliki sifat dan 
ciri lemah lembut, cantik, emosional, cerewet, keibuan. Menurut Pratama (2009) 
mengatakan bahwa pria lebih asertif bila dibandingkan wanita karena adanya 
tuntutan masyarakat yang menjadikan pria lebih agresif, mandiri dan  kompetitif, 
sedangkan wanita cenderung lebih pasif dan tergantung. Kobul (2006) 
menyimpulkan bahwa kemampuan verbal yang bebih unggul pada wanita, dan 
kemampuan matematika dan spasial yang lebih unggul pada pria berkaitan dengan 
fungsi hemister yang diferensial dan perbedaan itu bersifat genetik. 

Berdasarkan hasil penelitian Handayani (2011) diperoleh bahwa adanya 
perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian 
menjelaskan pada gaya belajar visual jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan, 
pada gaya belajar auditori laki-laki lebih banyak dari perempuan, pada gaya belajar 
kinestetik jumlah laki-laki sama dengan perempuan. Penelitian ini berbeda dengan 
hasil penelitian Susilawati (2007) menjelaskan jumlah laki-laki lebih banyak 
daripada perempuan pada gaya belajar kinestetik. Penelitian Susilawati (2007) 
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diperkuat dengan penelitian dari Nurdiansah (2007) menyatakan bahwa pada gaya 
belajar kinestetik jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan pada gaya 
belajar auditori jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, adapun 
penelitian yang lain dari Anggraini (2011) menyatakan bahwa pada gaya belajar 
visual jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Berdasarkan latar belakang di 
atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul ”Perbedaan Gaya Belajar antara 
Laki-laki dan Perempuan dalam Belajar Matematika di SDN 1 Selodoko Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali”. Alasan pememilihan lokasi tersebut untuk dijadikan 
tempat penelitian karena belum pernah dilakukan penelitian tentang gaya belajar. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang diambil 
adalah “adakah perbedaan gaya belajar yang signifikan antara laki-laki dan 
perempuan dalam belajar matematika di SDN 1 Selodoko Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali?”. 

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan gaya belajar 
yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam belajar matematika di SDN 1 
Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. 
 

D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran di bidang 
pendidikan, terutama para guru untuk lebih mengenal macam-macam gaya 
belajar siswa. Salah satunya gaya belajar model Deporter yang terdiri dari gaya 
belajar jenis visual, auditori dan kinestetik yang akan semakin teruji manfaatnya 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada siswa  untuk 
mendukung supaya siswa lebih memperhatikan strategi belajar yang cocok 
dan disesuaikan dengan gaya belajarnya. Diharapkan setelah siswa 
mengetahui gaya belajarnya, proses belajar siswa akan menjadi lebih 
nyaman, serta dapat meningkatnya hasil belajar khususnya pada mata 
pelajaran matematika.  
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b. Bagi Guru 

Memberikan informasi kepada guru bahwa ada tiga macam gaya belajar 
yang diperoleh dari teori Gaya Belajar menurut Deporter. Diharapkan 
setelah didapati hasil dari penelitian ini ada atau tidak ada perbedaan gaya 
belajar yang signifikan antara laki-laki  dan perempuan maka diharapkan 
guru dapat lebih memperhatikan gaya belajar dari masing-masing siswa 
untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa melalui peninjauan kembali 
terhadap strategi mengajar yang selama ini dilakukan, sehingga dengan 
demikian diharapkan dengan adanya informasi tentang gaya belajar ini akan 
membantu guru dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswanya 
khususnya dalam pelajaran matematika. 

 
c. Bagi Orang Tua 

Memberikan informasi kepada orang tua siswa agar mereka 
mengetahui gaya belajar anaknya sehingga dapat membantu dalam hal 
pengontrolan belajar anak ketika di rumah dan  orang tua dapat mendorong 
anak belajar dengan model gaya belajar anak tersebut. 


