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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hasil Belajar 
1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah menerima pengalaman belajarnya, hasil belajar dibagi menjadi 
tiga macam yang meliputi ketrampilan dan kebiasaan, pengetahuan 
dan pengarahan serta sikap dan cita-cita, Sudjana (2005). Hal ini 
didukung oleh pendapat Olivia (2011) menyebutkan hasil belajar siswa 
dapat meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor, salah satu cara 
mengetahui hasil belajar adalah dengan tes prestasi belajar. Djiwandon 
(2002) mengutip pernyataan Gagne yang membagi hasil belajar dalam 
5 katagori yang meliputi invormasi verbal, kemahiran intelektual, 
pengaturan kegiatan kognitif, sikap serta ketrampilan kognitif. 

YB Mangunwijaya (dalam Pradipto, 2007) menyatakan hasil belajar 
adalah pemahaman dari siswa itu sendiri, hal ini lebih penting dari nilai 
rapor. Prayitno (2009) juga berpendapat hasil belajar adalah kondisi 
baru yang diperoleh melalui kegiatan belajar. Berbeda dengan Winkel 
(2004) baginya hasil belajar adalah bukti keberhasilan yang telah 
dicapai, selain itu Bloom (dalam Winkel, 2004) menyatakan bahwa 
untuk mendapatkan hasil belajar di ranah kognitif hendaknya guru 
memberikan tes lisan atau tes tertulis kepada siswa. Dimyati dan 
Mujiono (1999) juga berpendapat bahwa hasil belajar dari sisi siswa 
adalah tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan 
saat sebelum belajar. Purwanto (2011) menyatakan hasil  belajar 
adalah perubahan perilaku siswa akibat belajar. Lainhalnya dengan 
Darmansyah (2006) yang berpendapat hasil belajar adalah hasil 
penilaian terhadap kemampuan siswa yang ditentukan dalam bentuk 
angka. 

Penelitian ini mengacu pada Darmansyah (2006) yang menyatakan 
bahwa hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan siswa 
yang ditentukan dalam bentuk angka, guna mendapatkan angka dari 
hasil penilaian terhadap kemampuan siswa yang merupakan hasil 
belajar, penelitian ini mengacu pada Bloom (dalam Winkel, 2004) yang 
menyatakan bahwa guru harus mengadakan evaluasi terhadap hasil 
belajar siswa dengan menggunakan suatu alat evaluasi. Alat evaluasi 
itu biasanya disusun oleh guru itu sendiri. Tes hasil belajar yang akan 
disoroti sekarang adalah tes hasil belajar ranah kognitif, maka dalam 
penentuan hasil belajar siswa dapat dilihat dari tes hasil belajar kognitif 
yang diberikan guru kepada siswa, agar mendapatkan hasil belajar di 
ranah kognitif, maka akan diambil dengan tes tertulis yang diberikan 
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oleh guru. Banyak faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya hasil 
belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar akan dibahas pada 
bagian berikut. 

 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor 
dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau 
faktor lingkungan. Menurut Slameto (2003) di mana faktor-faktor yang 
mempengaruhi belajar seseorang itu  adalah faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam sebagai 
contoh Jasmaniah yang meliputi kesehatan, cacat tubuh; Psikologis 
yang meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 
kesiapan; Kelelahan yang  juga ikut menjadi bagian dari faktor internal. 
Faktor eksternal yang merupakan faktor hasil belajar yang terakhir 
dimana dipengaruhi oleh keadaan  yang dialami di luar tempat belajar 
yang biasa dilihat pada, keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar 
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan); sekolah (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); serta 
masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul). 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni 
faktor internal dan eksternal  (Dimyati, 1999). Faktor internal meliputi 
kondisi jasmani atau fisik dan rohani, sedangkan faktor eksternal 
(faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Adapun 
yang termasuk faktor-faktor ini antara lain; faktor sosial, yang terdiri 
dari: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan 
masyarakat; Faktor non sosial, meliputi keadaan dan letak gedung 
sekolah, keadaan dan letak rumah tempat tinggal keluarga, alat alat 
dan sumber belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 
siswa; Faktor guru, dalam hal ini efektifitas pengelolaan faktor bahan, 
lingkungan, dan instrumen. Menurut Keller (dalam Abdurrahman. 
2003) hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal meliputi: Motivasi; Intelegensi; evaluasi kognitif tentang 
kewajaran dan keadilan serta harapan untuk berhasil (expectancy). 
Faktor eksternal meliputi: Rancangan dan pengelolaan motivasional; 
Rancangan dan pengelolaan pembelajaran; Serta ulangan penguatan 
(reinforcement). DePorter (2011) juga menyebutkan faktor yang 
mempengaruhi hasil belajar yang paling utama adalah dari dalam diri 
siswa sendiri yaitu gaya belajar. 
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DePotter dan Hernacki (2011) menyebutkan bahwa mengetahui 
gaya belajar yang berbeda telah membantu para guru untuk dapat 
mendekati semua siswa hanya dengan menyampaikan informasi sesuai 
dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Agar aktivitas belajar dapat 
tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka gaya belajar siswa 
harus dipahami oleh guru. 

 
B. Gaya Belajar 

1. Gaya Belajar 
Kolb mendeskripsikan gaya belajar atau learning style as an 

individual preferred or habitual ways of processing and transforming 
knowledge (Kolb dalam, Abidin, 2011). Winkel (2004) juga berpendapat 
bahwa gaya belajar adalah cara belajar yang khas bagi siswa. Nasution 
(2008) gaya belajar atau “learning style” siswa yaitu cara siswa bereaksi 
dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam 
proses belajar. Terakhir adalah gaya belajar menurut DePorter (2011) 
bahwa gaya belajar seseorang adalah kombinasi bagaimana seseorang 
menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi.  

Gaya belajar juga dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi 
menjadi lebih mudah (DePorter, 2011). Gaya belajar pada penelitian ini 
adalah gaya belajar DePorter (VAK), dari teori yang menjadi acuan 
dalam penelitian ini maka dalam penentuan gaya belajar akan dilihat 
dari bagaimana siswa menyerap informasi dengan mudah dan 
bagaimana siswa mengolah informasi. Gaya belajar berperan penting 
dalam keberhasilan siswa, hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan 
antara gaya belajar dengan prestasi belajar (Abidin, dkk, 2011). 

Pemahaman gaya belajar siswa tentunya memiliki manfaat-
manfaat yang baik, salah satunya yang dikemukakan oleh Nasution 
(2008) menyatakan bahwa berbagai macam metode mengajar telah 
banyak diterapkan dan diujicobakan kepada siswa untuk memperoleh 
hasil yang efektif dalam proses pembelajaran. 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. Setiap orang 
memiliki gaya belajar masing-masing. Pengenalan gaya belajar sangat 
penting. Rita Dunn (dalam DePorter, 2011) menyebutkan banyak 
variabel yang mempengaruhi gaya belajar seseorang yang meliputi; 
Keadaan fisik, emosional, sosiologis dan lingkungan. Banyak peneliti 
gaya belajar telah menemukan berbagai cara guna mengatasi gaya 
belajar seseorang. Meskipun masing-masing menggunakan istilah yang 
berbeda-beda dan cara yang berbeda pula, namun telah disepakati 
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secara umum ada dua kategori utama. Pertama adalah cara menyerap 
informasi degan mudah (modalitas) dan yang kedua adalah cara 
mengatur dan mengolah informasi yang didapat (dominasi otak) 
(DePorter, 2011). 

 
2. Gaya Belajar menurut DePorter (VAK) 

DePorter (2011) membagi gaya belajar berdasarkan bagaimana 
seseorang menyerap informasi dengan mudah (modalitas) dan 
bagaimana seseorang mengolah informasi (dominasi otak) menjadi tiga 
kelompok, yaitu : gaya belajar visual, gaya belajar auditori dan gaya 
belajar kinestetik. Pelajar visual belajar melalui apa yang dilihat, pelajar 
auditorial melakukannya melalui apa yang didengar dan pelajar 
kinestetik belajar lewat gerak dan sentuhan. Semua orang belajar 
menggunakan ketiga modalitas ini pada tahapan tertentu, namun 
kebanyakan lebih cenderung pada salah satu di antara ketiganya 
(DePorter, 2011). Grinder (dalam DePoter, 2011) mencatat duapuluh 
dua dari tigapuluh siswa mampu belajar secara efektif dengan cara 
visual, auditorial dan kinestetik sehingga tidak memerlukan perhatian 
khusus, namun enam siswa lainnya memilih satu cara yang lebih 
menonjol dari modalitas yang mereka punya, sehingga mereka harus 
bekerja keras untuk memahami perintah, kecuali jika ada perhatian 
khusus. Bagi siswa-siswa ini mengetahui gaya belajar  berarti 
perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan. Dua siswa lainnya 
mempunyai kesulitan belajar karena sebab eksternal. Meskipun gaya 
belajar terbagi menjadi tiga, bukan berarti bahwa seseorang hanya 
memiliki satu karakteristik gaya belajar tertentu sehingga tidak 
memiliki karakteristik gaya belajar yang lain (DePorter, 2011). DePorter 
(2011) menyebutkan ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual 
dan auditorial sebagai berikut : 

 
a. Gaya Belajar Visual 

Gaya belajar visual adalah cara mudah belajar dengan 
penghliatan (DePorter, 2011). Ciri-ciri siswa dengan gaya belajar 
visual menurut DePorter adalah sebagai berikut: Rapi dan teratur; 
Berbicara dengan cepat; Perencana dan pengatur jangka panjang 
yang baik; Teliti terhadap detail; Mementingkan penampilan baik 
dalam hal pakaian 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; Tidak terganggu dengan keributan; 
Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika 
ditulis dan sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya; 
Pembaca cepat dan tekun; Lebih suka membaca daripada 
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dibaacakan; Membutuhkan pandangan dan tujuan yang 
menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa 
pasti tentang suatu masalah atau proyek; Mencoret-coret tanpa 
arti selama berbicara di telepon 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 pndai memillih kata-kata; Kadang-kadang kehilangan 
konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan. 

 
b. Gaya Belajar Auditorial 

Gaya belajar auditori adalah cara mudah belajar dengan 
pendengaran (DePorter, 2011). Ciri-ciri siswa dengan gaya belajar 
auditorial menurut DePorter adalah sebagai berikut: Berbicara 
kepada diri sendiri saat bekerja; Mudah terganggu oleh keributan; 
Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika 
membaca; Senang membaca dengan keras dan mendengarkan; 
Dapat mengulangi kembali dan  menirukan 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 
mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang 
dilihat; Suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu 
yang 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. 

 
c. Gaya Belajar Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik adalah cara mudah belajar dengan 
garak dan sentuhan (DePorter, 2011). Ciri-ciri siswa dengan gaya 
belajar kinestetik menurut DePorter adalah sebagai berikut: 
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 manipulasi dan praktik; Menggunakan 
jari sebagai penunjuk ketika membaca; Banyak menggunakan 
isyarat tubuh; Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama; 
Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang 
pernah berada di tempat itu; Menggunakan kata-kata yang 
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mengandung aksi; Menyukai buku-buku yang berorientasi pada 
plot mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat 
membaca; Kemungkinan tulisannya jelek; Ingin melakukan segala 
sesuatu; Menyukai permainan yang menyibukkan. 

 
C. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan mengenai gaya belajar 
yang menjadi dasar pada latar belakang penelitian selain studi 
pendahuluan yang dilakukan, antara lain: Hatajulu (2007) dengan judul 
“Pengaruh Model Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar 
Mahasiswa Siswa Sekolah Dasar Kecamatan Pangaribuan.”, menunjukkan 
hasil terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gaya belajar dalam 
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. Hal serupa dilakukan oleh 
Darmadi (2009) dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Power Point dalam 
Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Matematika Tingkat Sekolah Dasar 
Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa”, menunjukkan gaya belajar siswa 
mempengaruhi prestasi belajar matematika siswa dan prestasi belajar 
matematika siswa dengan gaya belajar visual lebih baik jika dibandingkan 
dengan siswa yang memiliki gaya belajar auditorial dan kinestetik. Berbeda 
dengan Zainudin (2012) dengan judul “Eksperimentasi Pendekatan 
Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan 
Pendekatan Pembelajaran Inkuiri pada Pokok Bahasan Bangun Ruang Sisi 
Datar Ditinjau dari Gaya Belajar Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri Se-Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2011/2012” 
menunjukkan hasil Prestasi belajar matematika siswa yang mempunyai tipe 
gaya belajar auditori lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa 
yang mempunyai tipe gaya belajar visual maupun kinestetik. Tidak ada 
perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang mempunyai tipe 
gaya belajar visual dan siswa yang mempunyai tipe gaya belajar kinestetik. 
Gaya belajar juga ditentukan oleh gender atau jenis kelamin seseorang, 
seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Hamil dalam Konak (2001) 
yang berjudul “Review of Gender Differences In learning Style: Suggestions 
For STEM Education” menjelaskan bahwa , male and female have different 
learning preferences. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat prefrensi 
gaya belajar siswa laki laki dan perempuan berbeda. Menurut penelitian 
Abdul 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, 
berdasarkan beberapa hasil yang berbeda yang menunjukkan adanya 
perbedaan gaya belajar antara individu dengan indivdu yang lain dan setiap 
individu juga memiliki hasil belajar matematika yang berbeda pula, maka 

http://pasca.uns.ac.id/?p=2716
http://pasca.uns.ac.id/?p=2716
http://pasca.uns.ac.id/?p=2716
http://pasca.uns.ac.id/?p=2716
http://pasca.uns.ac.id/?p=2716
http://pasca.uns.ac.id/?p=2716
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akan dilakukan penelitian dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar 
Matematika berdasarkan Gaya Belajar Siswa”. 

 
D. Kerangka Berpikir 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, 
faktor-faktor tersebut kadang mendukung belajar siswa namun juga 
terkadang menghambat belajar siswa. Gaya belajar merupakan salah satu 
faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar. Kerangka berfikir dalam 
penelitian ini adalah, siswa belajar sesuai gaya belajar mereka melalui 
serangkaian proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Siswa 
dikelompokkan dalam kelompok gaya belajar visual, kelompok gaya belajar 
auditorial dan kelompok gaya belajar kinestetik, pembagian kelompok 
tersebut berdasarkan bagaimana siswa belajar yaitu bagaimana siswa 
menyerap dan mengatur serta mengolah informasi yang mereka dapat 
(DePorter, 2011), dari proses yang dilalui siswa tentunya siswa 
memperoleh hasil belajar mereka. Hasil belajar matematika berdasarkan 
gaya belajar inilah yang nantinya akan diuji. Alur sederhana pada penelitian 
ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1 
Kerangka Berpikir 

 
 

Proses Belajar Mengajar 

Hasil belajar matematika (y) yang berbeda-beda 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Faktor Internal 

Gaya belajar (x): 

a. Gaya belajar visual 

b. Gaya belajar auditorial 

c. Gaya belajar kinestetik 

Faktor Eksternal 

a. Keluarga 

b. Sekolah 

c. Masyarakat 
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E. Hipotesis Penelitian 
Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: Ada perbedaan 
hasil belajar matematika berdasarkan gaya belajarnya siswa kelas X SMA 
Kristen Widya Wacana Purwodadi. 


