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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia, 

baik itu dikemas secara formal maupun non formal. Intinya sebuah 

belajar adalah suatu  pengalaman dan dengan bekal pengalaman ini 

manusia-manusia pembelajar akan dapat berubah dari dimensi tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi paham, sehingga 

implikasinya akan tampak pada tiga tataran domain kognitif, efektif 

dan psikomotorik. Secara psikologis belajar merupakan suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut 

Baharuddin (2008: 13), belajar merupakan proses manusia untuk 

mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan dan sikap. 

Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai ahir hayat. Di samping itu 

belajar  adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya 

interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar 

merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru ( Teori 

Behavioristik dalam Budiningsih, 2005: 20) 

Dari pandangan diatas tentunya ada banyak perbedaan tentang 

gaya belajar dimasing-masing individu. Gaya belajar dalam bidang 

formal maupun non formal tidak selalu menyenangkan, apalagi dalam 

mata pelajaran Matematika yang merupakan salah satu pelajaran yang 

sangat penting di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini 

disebabkan matematika dapat melatih seseorang (siswa) berfikir 

secara logis, bertanggung jawab, memiliki kepribadian yang baik dan 

keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Di samping hal tersebut, matematika sebagai salah satu ilmu 

dasar yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Salah satu masalah yang banyak terjadi 

pada saat ini adalah enggannya siswa untuk mempelajari matematika. 

Matematika bagi kebanyakan siswa dirasakan sulit, tidak menarik, 

membosankan,angker dan segala hal yang menimbulkan persepsi 

negatif pada matematika itu sendiri, pada akhirnya hasil belajar siswa 
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dalam bidang studi matematika kurang memuaskan. Kebanyakan dari 

siswa kurang senang dan merasa malas untuk belajar matematika.  

Beberapa faktor yang menyebabkan siswa tidak menyukai belajar, 

DePorter (2000: 93-110) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab 

siswa tidak menyukai belajar karena adanya ketidakcocokan antara 

gaya belajar siswa dengan cara penyampaian guru dalam mengajar. 

Dalam hal ini gaya belajar siswa perlu diperhatikan oleh guru, sebab 

setiap siswa dikelas sebenarnya merupakan pribadi yang unik. Sedekat 

apapun hubungan didalam keluarganya tetap memiliki berbagai 

perbedaan, baik dalam hal minat, sikap, motivasi, kemampuan dalam 

menyerap suatu informasi, gaya belajar dan sebagainya. Semua faktor 

siswa tersebut idealnya turut menjadi perhatian guru dalam 

perencanaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Salah satu hal 

yang juga penting bagi siswa untuk diperhatikan guru adalah gaya 

belajar. Gaya belajar yang secara tidak langsung sangat berhubungan 

dengan cara penerimaan dan pemrosesan informasi seseorang. 

Menurut Rita Dunn (2000: 110), seorang pelopor dibidang gaya 

belajar, telah menemukan banyak variabel yang mempengaruhi cara 

belajar seseorang, ini menyangkut faktor fisik, emosional sosiologis, 

dan lingkungan, sebagian orang misalnya, dapat belajar paling baik 

menggunakan radio, menonton televisi dan ada juga orang yang 

belajar paling baik dengan memperagakan langsung apa yang sedang 

mereka pelajari. Termasuk di dalamnya juga terdapat faktor intern dan 

faktor ektern, faktor-faktor tersebut sering kali menjadi penghambat 

dan pendukung keberhasilan belajar siswa. Gaya belajar merupakan 

faktor intern yang terdapat dalam diri siswa yang dapat menghambat 

dan mendukung siswa dalam proses belajar untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu gaya Belajar, dikarenakan objek 

kajian yang dipelajari dalam matematika bersifat abstrak (fakta, 

konsep, prinsip, operasi), terdapat pemecahan masalah, serta adanya 

pengertian yang masih lemah dan belum bermakna dalam memahami 

konsep belajar. Siswa masih kesulitan dalam belajar terutama 

pelajaran matematika. Pandangan inilah yang membawa peneliti untuk 

mengobservasi pembelajaran matematika dan gaya belajar di sekolah 

SMA N 2 Salatiga. Oleh karena itu, guru perlu mengadakan strategi 

belajar yang tepat dan juga  memperhatikan gaya belajar siswa. Tidak 
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semua metode dapat diterima oleh siswa, seperti yang dilakukan oleh 

Nasution (1982) bahwa : “ Tak ada satu metode yang sesuai bagi 

semua murid, ada yang lebih serasi belajar sendiri ataupun ada yang 

lebih senang mendengarkan penjelasan dan informasi dari guru 

melalui ceramah. Kartadita dan Dantes (1997) mengemukakan: “ sekali 

anda memahami prinsip perkembangan anak, kebingungan anda akan 

berkurang dalam hal menarik kesimpulan tentang siswa anda. Anda 

akan memahami keragaman nyata diantara siswa-siswa anda”. Dalam 

pernyataan ini sebagai guru memang mempunyai kewajiban untuk 

memahami setiap karakteristik siswa termasuk gaya belajarnya. 

Sebagai fasilitator guru dapat membantu mengembangkan 

kemampuan anak dan menyuguhkan pembelajaran yang menarik dan 

menggabungkan setiap gaya belajar yang ada sehingga semua siswa 

yang mempunyai gaya belajar yang berbeda misalnya gaya belajar 

siswa program IPS berbeda dengan siswa program IPA dan Bahasa, 

sehingga semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 

Salah satu cara untuk mengetahui dan memahami anak didik 

dalam proses belajar mengajar adalah dengan mengetahui gaya 

belajar anak didik. Sebagaimana dinyatakan DePorter (1999: 110) 

“Gaya belajar Siswa adalah kunci untuk mengembangkan pribadi atau 

individu dalam situasi-situasi di sekolah”. Dengan mengetahui gaya 

belajar siswa, guru dapat menyesuaikan gaya mengajarnya dengan 

kebutuhan siswa, misalnya dengan menggunakan berbagai gaya 

mengajar sehingga semua murid dapat memperoleh cara yang efektif 

baginya. Untuk dapat memperhatikan gaya belajar siswa, guru mampu 

menyesuaikan keterampilan dalam berbagai gaya mengajar dan 

sanggup menjalankan berbagai peranan. Seorang guru juga mampu 

menentukan strategi mengajar yang paling serasi untuk seluruh siswa. 

Setiap orang belajar dengan gaya yang berbeda-beda, baik gaya belajar 

visual, auditorial maupun kinestetik. Setiap gaya belajar tersebut 

mempunyai kekuatan sendiri-sendiri yaitu memiliki kelebihan dan 

keunggulan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rose dan 

Nicholl (dalam DePorter, dkk. 2000: 165) bahwa “Dalam kenyataannya, 

kita semua memiliki ketiga gaya itu, hanya saja biasanya satu gaya 

lebih mendominasi”.  
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DePorter (2003: 111-112) Gaya belajar merupakan suatu 

kombinasi dari bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta 

mengolah informasi. Gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika 

menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis dan berkata 

tetapi juga aspek pemrosesan informasi sekunsial, analitik, global atau 

otak kiri-otak kanan, aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas 

lingkungan belajar (diserap secara abstrak dan konkret). Menurut 

DePorter (2003) terdapat tiga tipe gaya belajar model deporter yang 

akan dibahas dalam penelitian ini yaitu visual (cenderung belajar 

melalui apa yang mereka lihat), auditorial (belajar melalui apa yang 

mereka dengar) dan kinestetik (belajar melalui gerak dan sentuhan). 

Cara yang paling sederhana dan umum dari pengidentifikasian 

berbagai gaya belajar yang berbeda didasarkan pada indera. Umumnya 

disebut model DePorter, kerangka kerja ini menjelaskan pelajar 

sebagai melihat, mendengar atau bergerak. Pelajar yang melihat 

adalah proses informasi visual paling efektif; pelajar mendengar 

memahami dengan sangat baik melalui pendengaran; dan pelajar 

bergerak belajar melalui sentuhan dan gerakan. Studi yang 

dilaksanakan oleh berbagai Pendidikan Diagnostik Khusus menemukan 

bahwa 29 % dari seluruh siswa di Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah adalah pelajar melihat, 34% belajar melalui pengartian 

pendengaran, dan 37% belajar dengan sangat baik melalui gerakan 

(Miller, 2001).  

Permasalahan gaya belajar siswa yang berbeda-beda mendorong 

untuk melakukan studi  atau penelitian tentang “ Gaya belajar Model 

DePorter antara siswa kelas XI program IPA, IPS dan Bahasa dalam 

pelajaran matematika di SMA N 2 Salatiga ”. Gaya belajar penting 

untuk diketahui oleh guru, bagaimana gaya belajar siswa Sekolah 

Menengah Atas khususnya di kelas XI SMA N 2 Salatiga untuk menjadi 

acuan guru untuk mengelola pembelajaran matematika yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa untuk lebih meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di kelas tersebut. 
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B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

secara umum masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan sebagai berikut: Bagaimanakah 

Gaya belajar Model DePorter antara siswa kelas XI program IPA, IPS 

dan Bahasa dalam Belajar matematika di SMA N 2 Salatiga.  

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui Gaya 

belajar Model DePorter yang  dimiliki siswa kelas XI program IPA, IPS 

dan Bahasa dalam Belajar matematika di SMA N 2 Salatiga.  

 

D.  Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi gaya belajar siswa program IPA, IPS dan 

Bahasa (Visual, Auditori, Kinestetik) kepada guru yang diperoleh dari 

gaya belajar model DePorter. Merefleksikan kegiatan belajar mengajar 

yang belum sesuai dengan keragaman gaya belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


