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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembelajaran matematika dapat menjadi saat yang menyenangkan 

maupun membosankan bagi setiap siswa. Hasil observasi awal dan 
wawancara dengan guru mata pelajaran yang telah dilakukan hanya 
beberapa siswa saja yang aktif saat belajar matematika, namun terkadang 
siswa yang aktif itu justru tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal. 
Hal tersebut menunjukan bahwa ada faktor lain yang berpengaruh dalam 
keberhasilan belajar selain minat dan keaktifan. Keberhasilan belajar 
seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama adalah faktor yang 
ada di dalam orang itu sendiri, salah satu faktornya yaitu gaya belajar 
(DePorter, 2011). Hal tersebut turut didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Tanta (2010) yang menyatakan bahwa hasil belajar 
dipengaruhi oleh variabel gaya belajar sebanyak 73%. Jadi peran gaya 
belajar seseorang amatlah signifikan.

Secara umum ada dua katagori utama tentang bagaimana 
seseorang belajar, yaitu bagaimana seseorang menyerap informasi dengan 
mudah (modalitas) dan bagaimana seseorang mengolah informasi 
(dominasi otak). Gaya belajar menurut DePorter dan Hernacki (2011) 
adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, kemudian 
mengatur serta mengolah informasi. Gaya belajar merupakan kunci untuk 
mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi-
situasi antar pribadi (DePorter, 2011). Guru di Amerika Serikat telah 
menyadari bahwa setiap siswanya mempunyai cara optimal sendiri dalam 
mempelajari informasi baru, mereka memahami bahwa beberapa siswa 
perlu diajarkan cara-cara lain dari metode standart berdasarkan gaya 
belajar yang dimilikinya guna menunjang hasil belajar (DePorter, 2011), lalu 
bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Apakah para guru di Indonesia 
telah menyadari hal yang sama? Hal ini didukung oleh penelitian yang 
dilakukan oleh Abidin, dkk (2011)  yang menyimpulkan setiap siswa 
memiliki tingkat preferensi tertentu dalam setiap jenis gaya belajar, dan 
sebagian besar dari mereka memiliki dominasi dalam satu atau lebih gaya
belajar. Pengetahuan dan pemahaman tentang gaya belajar penting dalam 
sebuah kelas (Gilakjani, 2012). Kesesuaian gaya mengajar dengan gaya 
belajar dapat mempertinggi efektivitas belajar (Nasution, 2008), oleh 
karena itu dalam pembelajaran hendaknya memperhatikan gaya belajar 
siswa (Darmadi, 2009). Siswa yang gaya belajarnya tidak cocok dengan guru 
mereka mungkin saja menjadi tidak semangat belajar atau bahkan apatis. 
Sangat penting bagi guru dan siswa untuk mengidentifikasi dan memahami
gaya belajar yang mereka pilih, saling menghormati satu sama lain dan
merespon pembelajaran yang berbeda dengan mengakomodasi beberapa
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strategi yang bisa membantu mempromosikan pembelajaran (Sabeh, 
dkk,2011).

DePorter dan Hernacki (2011) membagi gaya belajar seseorang 
menurut bagaimana seseorang menyerap dan mengatur serta mengolah 
informasi, gaya belajar tersebut adalah; Gaya belajar visual; Gaya belajar 
auditorial; dan Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual adalah cara 
mudah belajar dengan penghliatan. Gaya belajar auditorial adalah cara 
mudah belajar dengan pendengaran. Gaya belajar kinestetik adalah cara 
mudah belajar dengan gerak dan sentuhan. Karena karakter dari masing-
masing gaya belajar berbeda maka bentuk pengajaran bagi masing-masing 
gaya belajar juga berbeda (DePorter, 2001). Hal ini turut didukung oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Abidin, dkk (2011) bahwa gaya belajar siswa 
berhubungan dengan prestasi belajar yang didapatkan, serta Darmadi 
(2009) bahwa gaya belajar siswa mempengaruhi prestasi belajar 
matematika siswa tersebut. 

Setiap individu memiliki gaya belajar yang khas dimana mereka 
merasa nyaman dengan kepribadian mereka sendiri (Wei, dkk, 2011). 
Perbedaan gaya belajar juga ditentukan oleh gender atau jenis kelamin 
seseorang, dalam penelitian yang telah dilakukan Wahhab, dkk (2012) yang 
berjudul “Student’s Ability in Solving Mathematics Problem Viewed From 
Learning Style and Gender” menyebutkan bahwa terdapat perbedaan gaya 
belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Siswa laki laki lebih 
cenderung mamiliki gaya belajar visual, sedangkan siswa perempuan 
memiliki gaya belajar auditorial. Jadi setiap individu memiliki tingkat 
pemilihan gaya belajar mereka sendiri. Seseorang dapat mengambil 
langkah-langkah penting guna membantu dalam belajar lebih cepat dan 
mudah jika akrab dengan gaya belajar yang dimiliki (DePorter, 2011).

Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, gaya belajar mana yang 
paling menunjang dalam belajar matematika? Apakah hasil belajar 
matematika dari siswa yang memiliki bermacam-macam gaya belajar selalu 
sama? Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh M. Zainudin (2012), 
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa prestasi belajar matematika 
siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditorial lebih baik daripada 
prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai tipe gaya belajar visual 
maupun kinestetik, dan tidak terdapat perbedaan prestasi belajar 
matematika antara siswa yang mempunyai tipe gaya belajar visual dan 
auditorial dengan pendekatan pembelajaran konvensional. Darmadi (2009) 
juga melakukan penelitian serupa, dalam penelitiannya menyimpulkan 
bahwa prestasi belajar matematika siswa dengan gaya belajar visual lebih
baik jika dibandingkan dengan siswa yang bergaya belajar auditorial dan 
kinestetik, sedangkan prestasi belajar matematika antara siswa yang 
memiliki gaya belajar auditorial dan kinestetik tidak ada perbedaan, lain 
halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Caesar (2011) juga 
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menyimpulkan tidak adanya perbedaan prestasi belajar antara siswa 
dengan gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik pada siswa kelas X 
SMA Negeri 8 Malang. Melihat perbedaan hasil penelitian terdahulu maka 
akan dilakukan penelitian mengenai perbedaan hasil belajar matematika 
siswa berdasarkan gaya belajar siswa kelas X SMA Kristen Widya Wacaca 
Purwodadi Grobogan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah di atas maka dirumuskan masalah “Adakah 
perbedaan hasil belajar matematika berdasarkan gaya belajar siswa kelas X 
SMA Kristen Widya Wacana Purwodadi Grobogan”.

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar matematika berdasarkan gaya belajar siswa kelas X 
SMA Kristen Widya Wacana Purwodadi Grobogan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan positif terhadap dunia pendidikan pada 
umumnya dan pendidikan matematika pada khususnya, serta 
menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perbedaan hasil 
belajar matematika siswa berdasarkan gaya belajarnya.

2. Manfaat praktis
a. Bagi Peneliti

Berlatih guna memecahkan masalah menurut prosedur atau 
tata kerja ilmiah.

b. Bagi Guru
Sebagai bahan pemikiran dalam rangka mengoptimalkan 
kemampuan siswa dalam belajar matematika.

c. Bagi Siswa
Dapat mengenal cara mengolah informasi, sehingga dapat 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

d. Bagi Sekolah
Sebagai bahan untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah 
guna menunjang peningkatan kualitas prestasi belajar siswa.
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