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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Belajar  

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 sebagai 

hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Pengertian belajar 

menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebuah kegiatan untuk 

mencapai kepandaian atau ilmu, usaha untuk mencapai kepandaian 

atau ilmu merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya 

mendapatkan ilmu atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. 

Sehingga dengan belajar itu manusia menjadi tahu, memahami, 

mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki tentang sesuatu 

Fudyartanto dalam Baharuddin (2008: 13). 

Sedangkan menurut Morgan dan kawan-kawan dalam Baharuddin 

(2008: 14), yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah 

laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan atau 

pengalaman. Perubahan ini tidak terjadi karena adanya warisan 

genetik atau respon secara alamiah, kedewasaan, atau keadaan 

organisme yang bersifat temporer, seperti kelelahan, pengaruh obat-

obatan, rasa takut dan sebagainya. Melainkan perubahan dalam 

pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan dari 

semuanya (Soekamto & Winataputra, 1997). 

1. Ciri-Ciri Belajar 

Menurut Morgan dan kawan-kawan (purwanto, 2002:84), 

dapat disimpulkan adanya beberapa ciri-ciri belajar, yaitu : Belajar 

ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku (change 

behavior). Ini berarati, bahwa hasil dari belajar hanya dapat 

diamati dari tingkah laku, yaitu adanya perubahan tingkah laku, 

dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. 

Tanpa mengamati tingkah laku hasil belajar,kita tidak akan dapat 

mengetahui ada tidaknya hasil belajar. Perubahan perilaku relatif 

permanen, ini berarti perubahan tingkah laku yang terjadi karena 

belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-rubah. 
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Tetapi, perubahan tingkah laku tersebut tidak akan terpancang 

seumur hidup, perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat 

diamati pada saat proses belajar berlangsung, perubahan perilaku 

tersebut bersifat potensial. Perubahan tingkah laku merupakan 

hasil latihan atau pengalaman. Pengalaman atau latihan itu dapat 

memberi penguatan. Sesuatu yang memperkuat itu akan 

memberikan semangat atau dorongan untuk mengubah tingkah 

laku.  

Menurut Hilgard dan Bower (2001: 19), belajar sesungguhnya 

memiliki ciri-ciri tertentu: 1) 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. Memang 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. 2) Belajar dapat 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 lemah dan letih, tetapi hal ini tak 

dapat dinyatakan sebagai hasil perbuatan belajar. 3) Ciri belajar 

yang hasilnya relatif menetap. Hasil belajar dalam bentuk tingkah 

laku. Belajar berlangsung dalam bentuk latihan dan pengalaman. 

Tingkah laku yang dihasilkan bersifat menetap dan sesuai tujuan 

yang telah ditentukan. Tingkah laku itu berupa perilaku 

(performance) yang nyata dan dapat diamati. 

Menurut Suprijono dalam Thobroni (2009: 4-5) ciri-ciri belajar 

adalah 1) sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu 

perubahan yang disadari. 2) Kontinu atau berkesinambungan 

dengan perilaku lain. 3) Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal 

hidup. 4) Positif atau berakumulasi. 5) Aktif sebagai usaha yang 
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direncanakan dan dilakukan. 6) Permanen atau tetap, 

sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai “any relatively 

permanent change in an organism’s behavioral repertoire that 

accurs as a result of experience”. 

 

2. Faktor-faktor yang mempengaaruhi proses belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang menimbulkan terjadinya 

perubahan dalam tingkah laku dan kecakapan. Menurut Purwanto 

(2002: 102), berhasil atau tidaknya tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor yang dibedakan menjadi dua golongan 

sebagai berikut.  

1. Faktor yang ada pada diri organism tersebut yang disebut 

faktor individual. 

  Yang meliputi hal-hal berikut: a) faktor kematangan atau 

perbahan, factor ini berhubungan erat dengan kematangan 

atau tingkat pertumbuhan organ-organ tubuh manusia. 

Misalnya, anak usia enam bulan dipaksa untuk belajar 

berjalan, meskipun dipaksa dan dilatih anak tersebut tidak 

akan mampu melakukannya. Hal tersebut dikarenakan untuk 

dapat berjalan anak memerlukan kematangan potensi-potensi 

jasmaniah maupun rohaniah. b) faktor kecerdasan atau 

intelegensi. Disamping faktor kematangan, berhasil atau 

tidaknya seseorang mempelajari sesuatu dipengaruhi pula oleh 

faktor kecerdasan. Misalnya, anak umur empat belas tahun 

keatas umumnya telah matang untuk belajar ilmu pasti, tapi 

pada kenyataanya tidak semua anak-anak tersebut pandai 

dalam ilmu pasti. c) Faktor latihan dan ulangan. Dengan rajin 

berlatih, sering melakukan hal yang berulang-ulang, kecakapan 

dan pengetahuan yang diiliki menjadi semakin dikuasai dan 

makin mendalam. Selain itu, dengan seringnnya berlatih, akan 

timbul minat terhadap sesuatu yang dipelajati tersebut. 

Semakin besar minat, semakin besar pula perhatiannya 

sehingga memperbesar hasratnya untuk mempelajarinya. 

Sebaliknya, tanpa latihan, pengalaman-pengalaman yang telah 

dimilikinya dapat menjadi hilang dan berkurang. d) Faktor 

motivasi, merupakan pendorong bagi suatu organisme untuk 
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melakukan sesuatu. Seseorang tidak mau berusaha 

mempelajari sesuatu dengan sebaik-baiknya jika ia tidak 

mengetahui pentingnya dari hasil yang akan dicapai dari 

belajar. e) Faktor pribadi. Setiap manusia memiliki sifat 

kepribadian masing-masing yang berbeda dengan manusia 

lainnya, ada oranng yang mempunyai sifat keras hati, halus 

perasaannya, berkemauan keras, tekun dan bersifat sebaliknya 

sifat-sifat tersebut turut berpengaruh dengan hasil belajar 

yang dicapai. Termasuk kedalam sifat-sifat ini adalah faktor 

fisik kesehatan dan kondisi badan. 

2. Faktor yang diluar individu yang disebut faktor sosial.  

Termasuk kedalam faktor diluar individual atau faktor 

sosial antara lain: a) faktor keluarga atau keadaan rumah 

tangga. b) suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-

macam turut menentukan bagaimana dan sampai dimana 

belajar dialami anak-anak.  Ada keluarga yang memiliki cita-

cita tinggi bagi anak-anaknya, tetapi ada pula yang biasa-biasa 

saja. c) faktor guru dan cara mengajarnya. Saat anak belajar 

disekolah, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan faktor 

yang penting. Sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya 

pengetahuan yang dimiliki guru dan bagaimana cara guru 

mengakarkan pengetahuan tersebut kepada peserta didiknya 

turut menentukan hasil belajar yang akan dicapai. d) Faktor 

alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar. e) Faktor 

lingkungan dan kesempatan yag tersedia. f) Faktor motivasi 

sosial. Motivasi sosial dapat berasal dari orang tua yang selalu 

mendorong anak untuk rajin belajar, motivasi dari orang lain 

seperti saudara, tetangga, dan teman-teman. Pada umumnya, 

motivasi semacam ini diterima anak tidak dengan sengaja, 

bahkan tidak dengan sadar.  

 

B. Pengertian Gaya Belajar 

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

berbeda-beda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang 

sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh 
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cara berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran 

yang sama. Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa.  

 Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan 

cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap 

sebuah informasi dari luar dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana 

perbedaan gaya belajar setiap orang itu, mungkin akan lebih mudah 

bagi kita jika suatu ketika, misalnya, kita harus memandu seseorang 

untuk mendapatkan gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil 

yang maksimal bagi dirinya 

Menurut Nasution (2008: 93) gaya belajar atau “learning style” 

siswa yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang-

perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. 30 Para peneliti 

menemukan adanya berbagai gaya belajar pada siswa yang dapat 

digolongkan menurut kategori-kategori tertentu. Mereka 

berkesimpulan, bahwa : a)  Tiap murid belajar menurut cara sendiri 

yang kita sebut gaya belajar. Juga guru mempunyai gaya mengajar 

masing-masing. b) Kita dapat menemukan gaya belajar itu dengan 

instrumen tertentu. c) Kesesuaian gaya mengajar dengan gaya belajar 

mempertinggi efektivitas belajar.  

Informasi tentang adanya gaya belajar yang berbeda-beda 

mempunyai pengaruh atas kurikulum, administrasi, dan proses belajar 

mengajar. Masalah ini sangat kompleks, sulit, memakan waktu banyak, 

biaya yang tidak sedikit, frustasi. 

Menurut Bobbi DePorter dan Mike Hernacki (2000: 110-111), gaya 

belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang 

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). 

Dari pengertian-pengertian di atas, disimpulkan bahwa gaya belajar 

adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan 

menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi pada proses belajar. 
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1. Klasifikasi Gaya Belajar 

Sejak awal tahun 1997, telah banyak upaya yang dilakukan 

untuk mengenali dan mengkategorikan cara manusia belajar, cara 

memasukkan informasi ke dalam otak. Secara garis besar, ada 7 

pendekatan umum dikenal dengan kerangka referensi yang 

berbeda dan dikembangkan juga oleh ahli yang berbeda dengan 

variansinya masing-masing. Adi Gunawan (2004), seorang pakar 

mind technology dan transformasi diri yang dalam bukunya “Born 

to be a Genius” merangkum ketujuh cara belajar tersebut, yaitu: 1) 

Pendekatan berdasarkan pada pemprosesan informasi : 

menentukan cara yang berbeda dalam memandang dan 

memproses informasi yang baru. Pendekatan ini dikembangkan 

oleh Kagan, Kolb, Honey dan Umford Gregorc, Butler, dan 

McCharty. 2) Pendekatan berdasarkan kepribadian: menentukan 

tipe karakter yang berbeda-beda. Pendekatan ini dikembangkan 

oleh Myer-Briggs, Lawrence, Keirsey & Bartes, Simon & Byram, 

Singer-Loomis, Grey-Whellright, Holland,dan Geering. 3) 

Pendekatan berdasarkan pada modalitas sensori: menentukan 

tingkat ketergantungan terhadap indera tertentu. Pendekatan ini 

dikembangkan oleh Bandler & Grinder, dan Messick. 4) 

Pendekatan berdasarkan pada lingkungan:  menentukan respon 

yang berbeda terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan 

instruksional. Pendekatan ini dikembangkan oleh Witkin dan Eison 

Canfield. 5) Pendekatan berdasarkan pada interaksi sosial: 

menentukan cara yang berbeda dalam berhubungan dengan orang 

lain. Pendekatan ini dikembangkan oleh Grasha-Reichman, Perry, 

Mann, Furmann-Jacobs, dan Merill. 6) Pendekatan berdasarkan 

pada kecerdasan:  menentukan bakat yang berbeda. Pendekatan 

ini dikembangkan oleh Gardner dan Handy. 7) Pendekatan 

berdasarkan wilayah otak: menentukan dominasi relatif dari 

berbagai bagian otak, misalnya otak kiri dan otak kanan. 

Pendekatan ini dikembangkan oleh Sperry, Bogen, Edwards, dan 

Herman. 

Banyaknya pendekatan dalam mengklasifikasikan atau 

membedakan gaya belajar disebabkan karena setiap pendekatan 

yang digunakan mengakses aspek yang berbeda secara kognitif. 
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Dari berbagai pendekatan tersebut yang paling terkenal dan sering 

digunakan saat ini ada 3, yaitu pendekatan berdasarkan preferensi 

kognitif, profil kecerdasan, dan preferensi sensori. 

Pendekatan gaya belajar berdasarkan preferensi kognitif 

dikembangkan oleh Dr. Anthony Gregorc. Gregorc 

mengklasifikasikan gaya belajar menurut kemampuan mental 

menjadi 4 kategori, yaitu: gaya belajar konkret-sekuensial, gaya 

belajar abstrak-sekuensial, gaya belajar konkret acak, dan gaya 

belajar abstrak acak. Pendekatan gaya belajar berdasarkan profil 

kecerdasan dikembangkan oleh Howard Gardner.  

Menurut Gardner, manusia mempunyai 7 kecerdasan yaitu: 

linguistik, logika/matematika, interpersonal, intrapersonal, musik, 

spasial, dan kinestetik. Teori kecerdasan ganda ini mewakili definisi 

sifat manusia, dari perspektif kognitif, yaitu bagaimana kita 

melihat, bagaimana kita menyadari hal. Ini benar-benar 

memberikan indikasi yang sangat penting dan tidak dapat dihindari 

untuk orang-orang preferensi gaya belajar, serta perilaku mereka 

dan bekerja gaya, dan kekuatan alami mereka. Jenis-jenis 

kecerdasan yang dimiliki seseorang (Gardner menunjukkan 

sebagian besar dari kita kuat dalam tiga jenis) tidak hanya 

menunjukkan kemampuan orang, tetapi juga cara atau metode di 

mana mereka lebih suka belajar dan mengembangkan kekuatan 

mereka dan juga untuk mengembangkan kelemahan-kelemahan 

mereka . 

Penjelasan dan pemahaman Tujuh Kecerdasan Gardner dapat 

lebih diterangi dan diilustrasikan dengan melihat klasik kecerdasan 

lain dan model gaya belajar, dikenal sebagai model gaya belajar 

Visual-Auditory- Kinestetik, biasanya disingkat VAK. Konsep, teori 

dan metode pertama kali dikembangkan oleh psikolog dan 

spesialis mengajar seperti Fernald, Keller, Orton, Gillingham, 

Stillman dan Montessori, dimulai pada tahun 1920-an. Para VAK 

pendekatan multi-indera (preferensi sensori) untuk belajar dan 

mengajar ini awalnya berkaitan dengan pengajaran anak-anak 

menderita disleksia dan pelajar lain untuk metode pengajaran 

konvensional yang tidak efektif. Spesialis VAK awal diakui bahwa 

orang belajar dalam berbagai cara: sebagai contoh yang sangat 
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sederhana, seorang anak yang tidak bisa dengan mudah 

mempelajari kata-kata danhuruf dengan membaca (visual) 

mungkin misalnya belajar lebih mudah dengan menelusuri bentuk 

huruf dengan jari mereka (kinestetik). Model gaya belajar Visual-

Auditory-Kinestetik tidak menutup kecerdasan ganda Gardner, 

melainkan dengan model VAK memberikan perspektif yang 

berbeda untuk memahami dan menjelaskan pilihan seseorang atau 

dominan berpikir dan gaya belajar, dan kekuatan. Teori Gardner 

adalah salah satu cara melihat gaya berpikir; VAK adalah hal lain  

 Dari tiga pendekatan tersebut yang dikenal luas di Indonesia 

adalah pendekatan berdasarkan preferensi sensori. Macam-

macam gaya belajar berdasarkan preferensi sensori ini menurut 

Barbe dan Swassing (dikutip oleh Hartanti dan Arhartanto; 2003) 

terdiri atas tiga modalitas (gaya belajar), yaitu: visual, auditorial, 

dan kinestetik. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh (Fleming, 

2002) bahwa terdapat 3 modalitas belajar, yaitu visual, auditorial, 

dan kinestetik. Namun akhir-akhir ini Fleming memperkenalkan 

modalitas tambahan yakni modalitas baca dan tulis.  

Oleh karena ketenaran dan penggunaannya yang luas maka 

penelitian ini hanya menitikberatkan pada pengklasifikasian gaya 

belajar menurut preferensi  sensori yaitu gaya belajar visual, gaya 

belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. 

 

2.  Gaya Belajar menurut Preferensi Sensori 

Berdasarkan prefensi sensori atau kemampuan yang dimiliki 

otak dalam menyerap, mengelola dan menyampaikan informasi, 

maka gaya belajar individu dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori. 

Ketiga kategori tersebut adalah gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetik yang ditandai dengan ciri-ciri perilaku tertentu. 

Pengkategorian ini tidak berarti bahwa individu hanya yang 

memiliki salah satu karakteristik gaya belajar tertentu sehingga 

tidak memiliki karakteristik gaya belajar yang lain. 

Pengkategorian ini hanya merupakan pedoman bahwa individu 

memiliki salah satu karakteristik yang paling menonjol sehingga 

jika ia mendapatkan rangsangan yang sesuai dalam belajar maka 

akan memudahkannya untuk menyerap pelajaran. Dengan kata 
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lain jika sang individu menemukan metode belajar yang sesuai 

dengan karakteristik gaya belajar dirinya maka akan cepat ia 

menjadi "pintar" sehingga kursus-kursus atau pun les prifat secara 

intensif mungkin tidak diperlukan lagi. 

Menurut sebuah penelitian ekstensif  (2002), khususnya di 

Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Profesor Ken dan Rita Dunn 

dari Universitas St. John, di Jamaica, New York, dan para pakar 

Pemrograman Neuro-Linguistik seperti, Richard Bandler, John 

Grinder, dan Michael Grinder , telah mengidentifikasi tiga gaya 

belajar dan komunikasi yang berbeda: 1) Visual. Belajar melalui 

melihat sesuatu. Kita suka melihat gambar atau diagram. Kita suka 

pertunjukkan, peragaan atau menyaksikan video. 2) Auditori. 

Belajar melalui mendengar sesuatu. Kita suka mendengarkan kaset 

audio, ceramah-kuliah, diskusi, debat dan instruksi (perintah) 

verbal. 3) Kinestetik. Belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan 

langsung. Kita suka ”menangani”, bergerak, menyentuh dan 

merasakan/mengalami sendiri. Adapun ciri-ciri perilaku individu 

dengan karakteristik gaya belajar seperti disebutkan di atas, 

menurut DePorter & Hernacki (2010:116) , adalah sebagai berikut: 

1. Gaya Belajar Visual (Visual learners)  

Individu yang memiliki kemampuan belajar visual yang baik 

ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut: a) rapi dan 

teratur; b) berbicara dengan cepat; c) mampu membuat 

rencana dan mengatur jangka panjang dengan baik; d) teliti dan 

rinci; e) mementingkan penampilan; f) Lebih mudah mengingat 

apa yang dilihat daripada apa yang didengar; g) mengingat 

sesuatu berdasarkan asosiasi visual; h) memiliki kemampuan 

mengeja huruf dengan sangat baik; i) biasanya tidak mudah 

terganggu oleh keributan atau suara berisik ketika sedang 

belajar; j) sulit menerima instruksi verbal (oleh karena itu 

seringkali ia minta instruksi secara tertulis); k) merupakan 

pembaca yang cepat dan tekun; l) lebih suka membaca 

daripada dibacakan; m) dalam memberikan respon terhadap 

segala sesuatu, ia selalu bersikap waspada, membutuhkan 

penjelasan menyeluruh tentang tujuan dan berbagai hal lain 

yang berkaitan; n) jika sedang berbicara di telpon ia suka 
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membuat coretan-coretan tanpa arti selama berbicara; o) lupa 

menyampaikan pesan verbal kepada orang lain; p) sering 

menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat "ya" atau 

"tidak”; q) lebih suka mendemonstrasikan sesuatu daripada 

berpidato/berceramah; r) lebih tertarik pada bidang seni (lukis, 

pahat, gambar) dari pada music; s) sering kali menegtahui apa 

yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai menuliskan dalam 

kata-kata; t) kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika 

mereka ingin memperhatikan. 

2. Gaya Belajar Auditorial (Auditory Learners) 

Individu yang memiliki kemampuan belajar auditorial yang baik 

ditandai dengan cirri-ciri perilaku sebagai berikut: a) sering 

berbicara sendiri ketika sedang bekerja (belajar); b) mudah 

terganggu oleh keributan atau suara berisik; c) menggerakan 

bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketikamembaca; d) lebih 

senang mendengarkan (dibacakan) daripada membaca; e)  jika 

membaca maka lebih senang membaca dengan suara keras; f) 

dapat mengulangi atau menirukan nada, irama dan warna 

suara; g) mengalami kesulitan untuk menuliskan sesuatu, tetapi 

sangat pandai dalam bercerita; h) berbicara dalam irama yang 

terpola dengan baik. i) berbicara dengan sangat fasih; j) lebih 

menyukai seni musik dibandingkan seni yang lainnya; k)belajar 

dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan 

daripada apa yang dilihat; l) senang berbicara, berdiskusi dan 

menjelaskan sesuatu secara panjang lebar; m) mengalami 

kesulitan jika harus dihadapkan pada tugas-tugas yang 

berhubungan dengan visualisasi; n) lebih pandai mengeja atau 

mengucapkan kata-kata dengan keras dari pada menuliskannya; 

o) lebih suka humor atau gurauan lisan daripada membaca 

buku humor atau komik. 

3. Gaya Belajar Kinestetik (Tactual Learners) 

Individu yang memiliki kemampuan belajar kinestetik yang baik 

ditandai dengan ciri-ciri perilaku sebagai berikut: a) berbicara 

dengan perlahan; b) menanggapi perhatian fisik; c) menyentuh 

orang lain untuk mendapatkan perhatian mereka; d) berdiri 

dekat ketika sedang berbicara dengan orang lain; e) banyak 
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gerak fisik; f) memiliki perkembangan awal otot-otot yang 

besar; g) belajar melalui praktek langsung atau manipulasi; h) 

menghafalkan sesuatu dengan cara berjalan atau 

melihatlangsung; i) menggunakan jari untuk menunjuk kata 

yang dibaca ketika sedang membaca; j) banyak menggunakan 

bahasa tubuh (non verbal); k) tidak dapat duduk diam di suatu 

tempat untuk waktu yang lama; l) sulit membaca peta kecuali ia 

memang pernah ke tempat tersebut; m)  menggunakan kata-

kata yang mengandung aksi; n) pada umumnya tulisannya jelek; 

menyukai kegiatan atau permainan yang menyibukkan (secara 

fisik); o) ingin melakukan segala sesuatu. 

 

C.  Manfaat Pemahaman Terhadap Gaya Belajar 

Beberapa temuan penelitian melaporkan bahwa kecocokan atau 

ketidakcocokkan antara gaya belajar dengan gaya pengajaran yang 

distrukturkan bagi peserta didik berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar. Kajian ini dilakukan (Pask, 1972), sebagaimana 

dikutip oleh Moeljadi Pranata, menemukan bahwa jika gaya belajar 

peserta didik cocok dengan gaya pengajaran yang distrukturkan bagi 

mereka, misalnya gaya belajar serealis dengan gaya pengajaran 

serealis, Peserta didik berpenampilan jauh lebih baik dalam ujian 

dibandingkan dengan peserta didik lain yang gaya belajarnya tidak 

cocok dengan gaya pengajaran yang distrukturkan guru baginya. 

Nasution menyatakan bahwa, berbagai macam metode mengajar 

telah banyak diterapkan dan diujicobakan kepada siswa untuk 

memperoleh hasil yang efektif dalam proses pembelajaran. Pada 

kenyataannya tidak ada satu metode mengajar yang lebih baik 

daripada metode mengajar yang lain. Jika berbagai metode mengajar 

telah ditetapkan dan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, maka 

alternatif lain yang dapat dilakukan oleh guru secara individual dalam 

proses pembelajaran yaitu atas dasar pemahaman terhadap gaya 

belajar siswa. 

Bobbi DePoter dan Hernacki (2002: 124), menyebutkan bahwa 

mengetahui gaya belajar yang berbeda telah membantu para siswa, 

dengan demikian akan memberi persepsi yang positif bagi siswa 

tentang cara guru mengajar. Agar aktivitas belajar dapat tercapai 
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sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka gaya belajar siswa harus 

dipahami oleh guru. 

 

D.  Pemilihan Jurusan di Kelas SMA 

Pengklasifikasian siswa pada kelas tertentu, setiap sekolah 

mempunyai kriteria dengan kebijakan dan keputusan yang telah 

ditetapkan pada sekolah tersebut, termasuk dalam penglompokan 

antar siswa IPA, IPS dan Bahasa yang disebut penjuruan kelas. 

Penjuruan kelas di SMA pada umumnya yaitu IPA,IPS dan Bahasa. 

Salah satu kriteria dalam pengklasifikasian tersebut adalah nilai 

siswa, baik ranah kognitif, efektif maupun psikomotik yang dapat 

menun jukkan kemampuan siswa terhadap mata pelajaran yang ada 

pada tiap jurusan. 

 Dalam penelitian Istiawati (2002), ditemukan bahwa keputusan 

siswa dalam memilih jurusan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti 

cita-cita, minat, tingkat kemampuan, persepsi siswa mengenai jurusan 

yang akan dipilih, motivasi dan bakat serta dipengaruhinya oleh faktor 

eksternal, seperti keluarga, teman, pengaruh pandangan masyarakat 

serta guru. 

 Drost (1997), juga menyatakan bahwa kemampuan siswa hanya 

sebagian syarat untuk dapat berhasil. Yang lebih pentinga adalah 

minat. Sebab ada siswa yang gagal di IPA bukan karena tidak mampu 

melainkan karena tidak minat. Setiap siswa dapat berhasil terhadap 

setiap jurusan asalkan pada jurusan yang diminati. Penjurusan 

merupakn media untuk memfokuskan minat, bakat, dan kemampuan 

kesuatu bidang yang disukai siswa, supaya bisa dikembangkan lebih 

baik. 

 Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah 

penjurusan kelas di SMA  tidak dapat di pengaruhi oleh nilai atau 

prestasi yang baik, tetapi minat siswa terhadap pilihan jurusan yang 

diinginkan juga ikut berpengaruh dan perlu ditekankan lagi adalah 

kelas IPA, IPS dan Bahasa sama pentingnya dalam pendidikan. 

 

E. Kajian yang Relevan 

Miller (2001), Studi yang dilaksanakan oleh berbagai Pendidikan 

Diagnostik Khusus menemukan bahwa 29 % dari seluruh siswa di 
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Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah adalah pelajar melihat, 34% 

belajar melalui pengartian pendengaran, dan 37% belajar dengan 

sangat baik melalui gerakan. 

Menurut Herma (2009), melakukan penelitian terhadap 119 orang 

siswa untuk mengetahui gaya belajar siswa kelas X SMK Negeri 2 Balik 

papan. Alat ukur yang digunakan gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik . hasil analisisnya menunjukkan bahwa tidak ada adanya 

pengaruh yang signifikan diantara gaya belajar tersebut. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Triana Wulandari, 2004), menemukan bahwa 

gaya belajar yang paling banyak digunakan oleh siswa SMU Kristen 

Wonosobo adalah gaya belajar visual. Siswa yang menggunakan gaya 

belajar ini sebanyak 66 siswa dari 110 siswa atau 60% . Urutan kedua 

adalah gaya belajar auditori yang dipunyai oleh 17 siswa atau 15,45 %, 

serta urutan ketiga adalah gaya belajar kinestetik yang dimiliki oleh 14 

siswa atau 12,73%. Sisanya 13 siswa dari 110 siswa atau 11,82% tidak 

dapat dimasukkan dalam salah satu kategori gaya belajar karena sama-

sama dominan pada dua gaya belajar. 

Khairudin (2002), melakukan penelitian yang hasilnya 

menyimpulkan bahwa dengan menggunakan model Quantum Learning 

efektif untuk meningkatkan kemampuan konsep matematis siswa. 

Nurira (2007), menerapkan model Quantum Learning pada 

pembelajaran matematika di SMA dan hasilnya disimpulkan bahwa 

dengan menggunakan model ini kemampuan siswa dapat diketahui 

dan lebih berfikir kreatif. 

Di lain pihak, siswa Sekolah Menengah di Malaysia menghadapi 

persoalan tentang pilihan lanjutan studi. Kementrian Pendidikan 

Malaysia mendorong siswa memilih bidang studi yang berorientasi 

pada sains ketimbang seni atau bisnis. Sarawak Education Department 

Statistics on Student Entry dalam Padmomartono (2003) menunjukkan 

sekitar 20% siswa yang berprestasi belajar superior memilih jurusan 

studi sains ketimbang 80% siswa berprestasi studi superior yang 

memilih jurusan studi seni. 

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa memang terdapat berbagai macam gaya belajar 

diantara satu siswa dengan siswa yang lain begitupun dengan kelas XI 

IPA, IPS dan Bahasa di SMA N 2 Salatiga ini. Oleh sebab itu, hendaknya 
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guru perlu menyadari dan mengetahui gaya pembelajaran yang 

dibawakannya seiring dengan berbagai macam gaya belajar dari 

masing-masing anak didiknya. 

 

F. Kerangka berpikir 

Pada uraian  mengenai gaya belajar Model DePorter pada dasarnya 

gaya belajar ini dibagi beberapa kutub menjadi gaya  Visual, gaya  

Auditori, gaya Kinestetik. 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 (retain) informasi yang baru. Variabel dalam penelitian ini 

adalah gaya belajar (X). Variabel tersebut akan diukur untuk 

mengetahui jenis-jenis gaya belajar yang dimiliki oleh siswa kelas XI 

program IPA, IPS dan Bahasa di SMA N 2 Salatiga, melalui angket 

variabel tersebut diukur dengan menggunakan skor penskalaan akan 

diperoleh skor total dan akan diklasifikasikan berdasarkan aturan 

Model gaya belajar DePorter. Berdasarkan perhitungan data melalui 

angket tersebut, maka dapat didapati kecenderungan gaya belajar 

yang dimiliki oleh siswa kelas XI program IPA, IPS dan Bahasa di SMA N 

2 Salatiga. 

1. Model Kerangka  

Deporter (2003) gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari 

bagaimana siswa menyerap, mengatur dan kemudian mengolah 

informasi. Model kerangka teoritik siswa program IPA, IPS dan 

Bahasa seperti gambar berikut. 
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