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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Belajar 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. 
Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu proses, satu kegiatan dan 
bukan suatu hasil dan tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih 
luas daripada itu yakni mengalami. Pengertian belajar menurut kamus besar 
bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, 
berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Skinner 
dalam Susilo (2005) berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 
orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar 
responnya menurun, dalam belajar ditemukan adanya hal berikut: a) kesempatan 
terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons belajar; b) respon si pebelajar; dan 
c) konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. 

Menurut Gagne dalam Bell (1991) belajar merupakan kegiatan yang kompleks. 
Hasil belajar berupa kapabilitas, setelah belajar orang memiliki keterampilan, 
pengetahuan, sikap, dan nilai. Belajar juga diartikan sebagai suatu perubahan 
tingkah laku individu dari hasil pengalaman dan latihan (Astriyati, 2010). 
Perubahan tingkah laku tersebut, baik dalan aspek pengetahuannya (kognitif), 
keterampilannya (psikomotor), maupun sikapnya (afektif). 

Baharuddin (2008) belajar merupakan proses manusia untuk mencapai 
berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak 
manusia lahir sampai akhir hayat. Belajar juga bisa diartikan sebagai proses 
interaksi antara stimulus dan respon (Thorndike dalam Budiningsih, 2005). 
Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti 
pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera, 
sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang 
dapat berupa pikiran, perasaan atau gerakan/tindakan. 

Melihat dari berbagai pendapat tentang pengertian belajar, penelitian ini 
mengacu dengan rumusan belajar yang dikemukakan oleh Skinner dalam Susilo 
(2005) yang berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 
belajar, maka responnya menjadi lebih baik, sebaliknya bila ia tidak belajar 
responnya menurun. 
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B. Ciri-ciri Belajar 
Hilgard dan Gordon dalam Susilo (2005) pada hakekatnya belajar menunjuk ke 

perubahan dalam tingkah laku si subjek dalam situasi tertentu berkat 
pengalamannya yang berulang-ulang, dan perubahan tingkah laku tersebut tak 
dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan-kecenderungan respons bawaan, 
kematangan atau temporer dari subjek (misalnya keletihan, dan sebagainya). 
Belajar memiliki ciri-ciri/karakteristik tertentu. 

Belajar berbeda dengan kematangan. Pertumbuhan adalah faktor utama 
sebagai pengubah tingkah laku, bila serangkaian tingkah laku matang melalui 
secara wajar tanpa adanya pengaruh dari latihan, maka dapat dikatakan bahwa 
perkembangan itu adalah berkat kematangan (maturation) dan bukan karena 
belajar. Banyak perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh kematangan, tetapi 
tidak sedikit perubahan tingkah laku  yang disebabkan interaksi  antara 
kematangan dan belajar, yang berlangsung dalam proses yang rumit, misalnya 
anak mengalami kematangan untuk berbicara, kemudian berkat pengaruh 
percakapan masyarakat disekitarnya, maka dia dapat berbicara tepat pada 
waktunya. 

Belajar dibedakan dari perubahan fisik dan mental. Perubahan tingkah laku 
juga dapat terjadi disebabkan oleh terjadinya perubahan pada fisik dan mental 
karena melakukan suatu perbuatan berulang kali yang mengakibatkan badan 
menjadi lelah/letih. Sakit atau kurang gizi juga dapat menyebabkan tingkah laku 
berubah, atau karena mengalami kecelakaan tetapi hal ini tak dapat dinyatakan 
sebagai hasil perbuatan belajar. Ciri belajar yang hasilnya relatif menetap. Hasil 
belajar dalam bentuk tingkah laku. Belajar berlangsung dalam bentuk latihan 
(practice) dan pengalaman (experimence). Tingkah laku yang dihasilkan bersifat 
menetap dan sesuaai tujuan yang telah ditentukan. Tingkah laku itu berupa 
perilaku (performance) yang nyata dan dapat diamati. Misalnya, seseorang bukan 
hanya mengetahui sesuatu apa yang perlu diperbuat, melainkan juga melakukan 
perbuatan itu sendiri secara nyata. Istilah menetap dalam hal ini, bahwa perilaku 
itu dikuasai secara mantap. Kemantapan ini berkat latihan dan pengalaman. 

 
C. Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Susilo (2005) faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan 
menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 
faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 
adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor yang ada dalam diri individu yang 
sedang belajar antara  lain adalah  Faktor Jasmani dan Faktor Psikologis. Faktor 
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jasmaniah yang terdiri dari faktor kesehatan, faktor cacat tubuh dan faktor 
kelelahan.  

Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-
bagiannya/bebas dari penyakit. Proses belajar akan terganggu jika kesehatan 
seseorang terganggu. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik 
atau kurang sempurna mengenal tubuh/badan. Keadaan cacat tubuh juga 
mempengaruhi belajar. Faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, perhatian, 
minat, bakat  motif, kematangan dan kesiapan. 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk 
menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan 
efektif, mengetahui/ menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, 
mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. Intelegensi besar 
pengaruhnya dalam kemajuan belajar. Jaminan agar hasil belajar yang baik, maka 
siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya, jika bahan 
pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbulah kebosanan, sehingga ia 
tidak lagi suka belajar. 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 
mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena 
bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak 
akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Bakat 
adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi 
kecakapan yang nyata sesudah belatar atau berlatih, oleh karena itu bakat 
mempengaruhi belajar. Motif erat sekali dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk 
mencapai tujuan itu perlu berbuat, sedangkan yang menjadi penyebab adalah 
motif itu sendiri sebagai daya penggerak/pendorongnya, dalam proses belajar 
haruslah diperhatikan apa yang dapat mendorong siswa agar dapat belajar dengan 
baik atau padanya mempunyai motif atau berfikir dan memusatkan perhatian, 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan/ menunjang 
belajar. 

Kematangan adalah suatu tingkat fase dalam pertumbuhan seseorang, 
dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. 
Kematangan belum berarti anak dapat melaksanakan kegiatan secara terus-
menerus, untuk itu diperlukan latihan-latihan dan pelajaran, dengan kata lain anak 
yang sudah siap (matang) belum siap melaksanakan kecakapannya sebelum 
belajar. Belajarnya akan lebih berhasil jika anak sudah siap (matang).  

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi respons atau bereaksi. Kesiapan ini 
perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa belajar dan padanya 
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sudah ada kesiapan, maka belajarnya akan lebih baik. Faktor kelelahan pada 
seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua 
macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat 
dengan lemah lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan 
diri. Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan, 
sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang, jadi dapatlah 
dimengerti bahwa kelelahan itu mempengaruhi belajar.  

Faktor Ekstern ada 3 yaitu faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 
masyarakat. Faktor keluarga antara lain adalah cara orang tua mendidik, relasi 
antar keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua, 
latar belakang kebudayaan. Faktor sekolah antara lain adalah metode mengajar, 
kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 
alat pelajaran, waktu sekolah standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 
metode belajar, tugas rumah. Faktor masyarakat contohnya kegiatan siswa dalam 
masyarakat, media masa, bentuk kehidupan masyarakat. 

 
D. Pengertian Gaya Belajar 

Deporter (2003) gaya belajar seseorang merupakan kombinasi dari bagaimana 
ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. 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 (Sudrajat, 2011). 

Menurut Setyowati (2006) gaya belajar adalah karakteristik perilaku 
seseorang dalam berinteraksi dan berkreasi dari prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan 
konsep-konsep pengalaman yang mengarah pada situasi yang baru untuk memulai 
suatu proses belajar, sehingga dapat menguasai informasi baru. Gaya belajar 
diartikan Endah (2005) sebagai cara yang cenderung dipilih atau dilakukan karena 
kebiasaan untuk menerima informasi dari sekolah sebagai perolehan baru dari 
pengetahuan, keterampilan atau sikap-sikap dan memproses informasi tersebut 
melalui belajar atau pengalaman. 

Gaya belajar diartikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk 
menerima informasi dari lingkungan dan memproses lingkungan tersebut (Kolb 
dalam Susilo, 2006).  Menurut Eli (2009) gaya belajar adalah cara yang efektif yang 
dimiliki seseorang dalam memperoleh suatu pemahaman, pengetahuan, 
keterampilan atau sikap-sikap melalui belajar atau pengalaman. Wibowo (2006) 
juga berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang dipilih oleh seseorang 
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untuk menerima informasi, memproses informasi serta merespon informasi yang 
berasal dari lingkungan sekitarnya. 

Melihat dari berbagai pendapat tentang gaya belajar, penelitian ini mengacu 
dengan rumusan gaya belajar yang dikemukakan oleh Deporter (2003) gaya belajar 
seseorang merupakan kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian 
mengatur serta mengolah informasi. 

  
E. Jenis-jenis Gaya Belajar 

Jenis-Jenis Gaya Belajar menurut Deporter (2003) ada 3 yaitu gaya belajar 
visual, auditori dan kinestetik. Gaya Belajar visual  menitik beratkan pada 
ketajaman penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih 
dahulu agar mereka paham gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan 
atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Ada beberapa 
karakteristik yang khas bagi orang-orang yang menyukai gaya belajar visual ini; 1) 
Kebutuhan melihat sesuatu (informasi/pelajaran) secara visual untuk 
mengetahuinya atau memahaminya; 2) Memiliki kepekaan yang kuat terhadap 
warna; 3) Memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistic; 4) Memiliki 
kesulitan dalam berdialog secara langsung; 5) Terlalu reaktif terhadap suara; 6) 
Sulit mengikuti anjuran secara lisan; 7) Seringkali salah menginterpretasikan kata 
atau ucapan. 

Gaya belajar auditori mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami 
dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar 
menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau 
pengetahuan, artinya kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat 
dan memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar 
ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran, kedua 
memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara 
langsung, ketiga memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. 

Gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh 
sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Terdapat 
dari karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa 
melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat 
penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya, hanya dengan 
memegangnya saja seseorang yang memiliki gaya ini bisa menyerap informasi 
tanpa harus membaca penjelasannya. 
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F. Ciri-ciri Gaya Belajar Deporter 
Ciri-ciri gaya belajar visual yaitu rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, 

perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti terhadap detail, 
mementingkan penampilan baik dalam hal penampilan maupun presentasi, 
pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pemikiran 
mereka, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, mengingat dengan 
asosiasi visual, biasanya tidak terganggu oleh keributan, mempunyai masalah 
untuk mengingat intruksi verbal kecuali jika ditulis, dan sering kali minta bantuan 
orang untuk mengulanginya, pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca 
daripada dibacakan, membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan 
bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang sesuatu masalah 
atau proyek, mencoret-coret tanpa arti selama ditelepon dan dalam rapat, lupa 
menyampaikan pesan verbal kepada orang lain, sering menjawab pertanyaan 
dengan jawaban singkat ya atau tidak, lebih suka melakukan demonstrasi daripada 
berpidato, lebih suka seni daripada musik, seringkali mengetahui apa yang harus 
dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata, kadang-kadang kehilangan 
konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan. 

Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, 
mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan 
tulisan dibuku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan 
mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan dengan nada birama 
dan warna suara, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, 
berbicara dalam irama yang terpola, biasanya pembicara yang fasih, lebih suka 
musik daripada seni, belajar dengan cara mendengarkan dan mengingat apa yang 
didiskusikan daripada apa yang dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi dan 
menjelaskan sesuatu panjang lebar, mempunyai masalah dengan pekerjaan-
pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga 
sesuai satu sama lain, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, 
lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. 

Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu berbicara dengan perlahan, menanggapi 
perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri 
dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak 
bergerak, mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui 
memanipulasi dan praktik, menghafal dengan cara menghafal dan melihat, 
menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan 
isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, tidak dapat mengingat 
geografi kecuali jika mereka memang telah pernah berada ditempat itu, 
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menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, menyukai buku-buku yang 
berorientasi pada plot mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat 
membaca, ingin melakukan segala sesuatu, menyukai permainan yang 
menyibukkan. 

 
G. Karakteristik Jenis Kelamin 

Menurut Anonim (2007) adanya beberapa pengelompokan perbedaan pada 
laki-laki dan perempuan diantaranya perbedaan biologis, perbedaan motorik, 
perbedaan kognitif, perbedaan emosi, perbedaan perilaku, perbedaan 
kepribadian. Perbedaan biologis diantaranya adalah kromosom antara laki-laki dan 
perempuan berbeda (anak laki-laki XY, anak perempuan XX), jenis hormon berbeda 
(anak laki-laki memiliki hormon testosteron anak perempuan hormon esterogen). 
Struktur alat kelamin berbeda, antara penis dan vagina. Terdapat perbedaan tinggi 
dan berat badan di mana anak laki-laki akan lebih tinggi dan berat dibanding 
perempuan, terutama setelah melewati masa pubertas. Terdapat perbedaan usia 
pubertas yaitu anak perempuan lebih cepat puber dibanding anak laki-laki.  

Perbedaan motorik contohnya anak laki-laki lebih mengembangkan 
kemampuan motorik kasar karena pengaruh hormon testosteron, ditambah minat 
dan dorongan budaya, sebaliknya anak perempuan lebih ke arah pengembangan 
motorik halus. Jenis gerakan dan level aktivitas lebih tinggi pada anak laki-laki 
dibanding anak perempuan, sehingga anak laki-laki terkesan lebih kasar, 
sedangkan anak perempuan lebih halus. 

Perbedaan kognitif diantaranya adalah jenis kecerdasan berbeda,  meskipun 
secara umum kecerdasan anak laki-laki dan anak perempuan kurang lebih sama. 
Daya ingat jangka panjang anak perempuan lebih baik, sedangkan anak laki-laki 
lebih baik dalam ingatan jangka pendek.  Anak perempuan lebih cepat belajar 
berbicara, kata-katanya lebih bervariasi, struktur kalimatnya lebih teratur. Hal ini 
disebabkan karena anak perempuan memiliki kebutuhan afeksi lebih tinggi, yang 
dapat terpenuhi lewat komunikasi. Anak laki-laki lebih pintar secara spasial. 
Mereka lebih cepat ingat rute menuju rumah atau tempat favorit mereka. Mereka 
juga lebih cepat menangkap perbedaan bentuk dan perbedaan ukuran dari dua 
benda yang dibandingkan. Kecerdasan dan nalar matematika anak laki-laki dan 
perempuan relatif sama namun anak perempuan cenderung mengerjakan soal 
seperti yang diajarkan guru, sedangkan anak laki-laki lebih inovatif dan kreatif 
dalam memecahkan masalah matematika.  Ini juga disebabkan karena anak laki-
laki jarang hafal apa yang diajarkan gurunya, sehingga mencari cara pemecahannya 
sendiri. 
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Perbedaan emosi antara lain anak perempuan lebih ekspresif menunjukan 
emosi sedih/kecewa, misalnya dengan menangis. Anak laki-laki lebih ekspresif 
dalam mengungkapkan kemarahan, misalnya dengan membanting barang atau 
menendang mainannya. Cara mengatasi stress berbeda.  Perempuan dengan 
menjalin relasi, laki-laki dengan segera mencari solusi. Anak perempuan lebih 
sensitif terhadap perasaan orang, dibanding anak laki-laki. Perbedaan perilaku 
misal anak perempuan lebih mudah berempati, sehingga lebih mudah 
mengulurkan bantuan dibanding anak laki-laki. Anak laki-laki lebih banyak 
melakukan permainan fisik dibanding anak perempuan, dalam pengambilkan 
resiko anak laki-laki lebih agresif. Anak laki-laki diuntungkan dengan 
kemampuannya melakukan permainan fisik ditambah pengaruh hormon 
testosteron. Tuntutan lingkungan juga mengakibatkan anak laki-laki lebih berani 
mengambil risiko. Anak laki-laki dan anak perempuan kenakalan yang sama, 
namun anak perempuan lebih mengekspresikannya ke ekspresi verbal, misalnya 
menjelekkan orang lain, sedangkan anak laki-laki lebih ke perilaku. 

Perbedaan kepribadian contohnya anak perempuan lebih banyak lahir dengan 
temperamen easy going atau mudah, sementara anak laki-laki lebih banyak masuk 
ke kategori difficult atau sulit.  Lihat saja waktu menyusui, anak perempuan lebih 
mudah dipuaskan, sedangkan anak laki-laki lebih rewel. Beberapa gangguan 
psikologis lebih banyak diderita oleh anak laki-laki dibanding anak perempuan, 
seperti tuna grahita, atau spektrum autisme.   Kesulitan belajar (learning 
disabilities) lebih banyak dialami laki-laki, misalnya  hambatan membaca 
(disleksia), hambatan menghitung (diskalkulia) dan hambatan menulis (disgrafia). 

Johnson (2010) menjelaskan, perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan 
terletak pada ukuran bagian-bagian otak, bagaimana bagian itu berhubungan serta 
cara kerjanya. Perbedaan mendasar antar keduanya adalah perbedaan spasial, 
verbal bahan kimia dan memori kecil; 1) Perbedaan spasial. Pada laki-laki otak 
cenderung berkembang dan memiliki spasial yang lebih kompleks seperti 
kemampuan perancangan mekanis, pengukuran penentuan arah abstraksi, dan 
manipulasi benda-benda fisik. Tak heran jika laki-laki suka sekali mengutak-atik 
kendaraan; 2) Perbedaan verbal. Daerah korteks otak laki-laki lebih banyak 
tersedot untuk melakukan fungsi-fungsi spasial dan cenderung memberi porsi 
sedikit pada daerah korteksnya untuk memproduksi dan menggunakan kata-kata. 
Kumpulan saraf yang menghubungkan otak kiri-kanan atau corpus collosum otak 
laki-laki lebih kecil seperempat ketimbang otak perempuan, bila otak laki-laki 
hanya menggunakan belahan otak kanan, otak perempuan bisa memaksimalkan 
keduanya. Itulah mengapa perempuan lebih banyak bicara ketimbang laki-laki, 
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dalam sebuah penelitian disebutkan, perempuan menggunakan sekitar 20.000 
kata perhari, sementara laki-laki hanya 7.000 kata. Termasuk perempuan bisa 
memaksimalkan multi tasking-nya, menggendong si kecil, sembari memasak dan 
menyaksikan sinetron favorit di televisi. Sementara kaum laki-laku, jangan heran 
kalau mereka tidak mendengarkan panggilan anda ketika tengah menyimak 
pertandingan bola dari klub favorit atau tengah menyaksikan film kesayangan di 
televise; 3) Perbedaan bahan kimia. Otak perempuan lebih banyak mengandung 
serotonin yang membuatnya bersikap tenang. Tidak aneh jika wanita lebih kalem 
ketika menanggapi ancaman yang melibatkan fisik, sedangkan laki-laki lebih cepat 
naik pitam, selain itu, otak perempuan juga memiliki oksitosin, yaitu zat yang 
mengikat manusia dengan manusia lain atau dengan benda lebih banyak. Dua hal 
ini mempengaruhi kecenderungan biologis otak laki-laki untuk tidak bertindak 
lebih dahulu ketimbang bicara, hal ini berbeda dengan perempuan; 4) Memori 
lebih kecil. Pusat memori (hippocampus) pada otak perempuan lebih besar 
ketimbang pada otak laki-laki, ini bisa menjawab pertanyaan kenapa bila laki-laki 
mudah lupa, sementara wanita bisa mengingat segala detail. 

 
H. Kajian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) yang berjudul: “Hubungan 
antara jenis kelamin, gaya belajar dan prestasi belajar pada mahasiswa semester VI 
Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Tahun 
ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian menjelaskan jumlah responden dengan gaya 
belajar visual sebanyak 35 mahasiswa terdiri atas mahasiswa berjenis kelamin 
perempuan 20 mahasiswa (17,4%) dan laki-laki sebanyak 15 mahasiswa (13%). 
Responden dengan gaya belajar auditorial sebanyak 16 mahasiswa terdiri atas 
mahasiswa perempuan 4 mahasiswa (3,5%) dan laki-laki sebanyak 12 mahasiswa 
(10,4%). Jumlah responden dengan gaya belajar kinestetik sebanyak 64 mahasiswa 
terdiri atas mahasiswa berjenis kelamin perempuan sebanyak 32 mahasiswa 
(27,8%) dan mahasiswa laki-laki (27,8%). Hasil Penelitian Nurdiansya (2007) yang 
berjudul “Pengaruh gaya belajar dan lingkungan keluarga terhadap prestasi belajar 
siswa pada pelajaran akutansi di kelas XI IPS SMAN 1 Bayongbong, Garut” 
menunjukkan siswa yang dominan memiliki  gaya belajar kinestetik sebesar 
18,75%, dimana sebesar 3,125% siswa laki-laki dan perempuan 15,63% adalah 
siswa perempuan. Siswa yang dominan memiliki gaya belajar auditorial sebesar 
53,125% dimana sebesar 12,5% siswa laki-laki dan 40,63% adalah siswa 
perempuan. Penelitian Anggraini (2011) yang berjudul ”Analisis perbedaan prestasi 
belajar siswa dalam mata pelajaran akutansi kelas XI IPS SMA Negeri 6 Bandung 
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ditinjau dari gaya belajar siswa (visual, auditorial dan kinestetik)” jumlah siswa 
dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 49 siswa (53,26%) dan jenis kelamin 
laki-laki 43 siswa (46,74%). Adapun siswa dengan jenis kelamin perempuan yang 
memiliki gaya belajar visual sebanyak 11 siswa (23,40%),  adapun laki-laki dengan 
gaya belajar visual 15 siswa (33,33%). Hasil Penelitian Sulistyawati (2007) yang 
berjudul “Pengaruh gaya belajar siswa dan kompetensi guru terhadap prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran akutansi” menunjukkan dari jumlah keseluruhan 
siswa 34 siswa dengan siswa laki-laki sebanyak 17 siswa dan perempuan sebanyak 
17 siswa 14,71% siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik, dari 14,71% yaitu 
60% siswa laki-laki dan 40% siswa perempuan. 

 
I. Kerangka Berfikir 

Menurut Deporter (2003) gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari 
bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Laki-
laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga membuat 
perbedaan gaya belajar antara keduanya. Adapun perbedaan gaya belajar antara 
laki-laki dan perempuan dalam belajar matematika di SDN 1 Selodoko akan 
digambarkan seperti pada gambar berikut. 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 2.1. Kerangka berpikir Penelitian 

 
J. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka hipotesis yang di ambil dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H0 : Tidak terdapat perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan perempuan 

dalam belajar matematika di SDN 1 Selodoko kecamatan ampel kabupaten 
Boyolali. 

H1 : Terdapat perbedaan gaya belajar antara laki-laki dan  perempuan 
dalambelajar matematika di SDN 1 Selodoko  kecamatan ampel kabupaten 
Boyolali. 
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