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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Teori Proses Belajar Mengajar (PBM) Mata Pelajaran Matematika 

Susanto (2013) berpendapat bahwa matematika merupakan bidang 

studi yang dipelajari oleh semua siswa mulai dari SD sampai dengan perguruan 

tinggi, bahkan diajarkan secara informal di taman kanak-kanak. Belajar 

matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Matematika merupakan disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari maupun di dunia kerja, 

serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Oleh karena itu, matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai 

dengan baik oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan 

digunakan dalam kesiapannya terjun di dunia kerja. 

Perlunya diberikan pembelajaran matematika di sekolah juga 

dinyatakan dalam Permendiknas No. 22 (Depdiknas, 2006) tentang Standar Isi 

Mata Pelajaran Matematika menyatakan bahwa pelajaran matematika di SMK 

bertujuan agar para siswa SMK: 1) memahami konsep matematika, 

menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah; 

2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika; 3)  memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah; 5) memiliki sikap menghargai 

kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah (Shadiq, 2009). 

Cornelius dalam Abdurrahman (2009) juga mengemukakan lima alasan 

perlunya belajar matematika karena matematika merupakan: 1) sarana 

berpikir jelas dan logis; 2) sarana untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehar-hari; 3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan 

generalisasi pengalaman; 4) sarana untuk mengembangkan kreativitas; dan 5) 

sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 
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Sedangkan Cockroft dalam Abdurrahman (2009) mengemukakan bahwa 

matematika perlu diajarkan kepada siswa karena: 1) selalu digunakan dalam 

segi kehidupan; 2) semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika 

yang sesuai; 3) merupakan saranan komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas; 4) 

dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara; 5) 

meningkatkan berpikir logis, ketelitiaan, dan kesadaran keruangan; dan 6) 

memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang 

menantang.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan alasan perlunya sekolah 

mengajarkan matematika kepada siswa adalah agar siswa mampu dan 

terampil menggunakan matematika, mampu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, dan memiliki kesiapan untuk 

terjun dalam dunia kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

 

2. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang 

yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang 

relatif menetap (Abdurrahman, 2009). Sedangkan menurut Romiszowski 

dalam Aburrahman (2009), hasil belajar merupakan keluaran (outputs) dari 

suatu sistem pemrosesan masukan (inputs). Masukan dari sistem tersebut 

berupa bermacam-macam informasi sedangkan keluarannya adalah perbuatan 

atau kinerja (performance). Hamalik dalam Rusman (2012), menyatakan 

bahwa hasil belajar itu dapat terlihat dari terjadinya perubahan persepsi dan 

perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Belajar merupakan proses yang 

kompleks dan terjadinya perubahan perilaku pada saat proses belajar diamati 

pada perubahan perilaku siswa setelah dilakukan penilaian. Tolok ukur 

keberhasilan siswa biasanya berupa nilai yang diperoleh siswa.  

Menurut Susanto (2013), hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian tentang hasil belajar 

sebagaimana diuraikan di atas dibenarkan oleh Nawawi dalam Susanto (2013) 

yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor, yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu.  
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Setiap taraf atau jenjang pendidikan di sekolah tidak luput dari mata 

pelajaran matematika. Keberhasilan siswa dalam menempuh pembelajaran 

matematika di sekolah dapat dilihat dari hasil belajar matematika siswa. Hasil 

belajar matematika adalah tingkat penguasaan materi matematika yang 

dicapai siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan (Susanto, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa hasil belajar 

mtematika adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa 

setelah mengikuti proses belajar matematika dalam waktu tertentu dan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan, kemudian akan diukur dan dinilai sesuai 

dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diwujudkan dalam angka 

atau pernyataan.  

 

b. Macam-macam Hasil Belajar 

Hasil belajar sebagaimana telah di jelaskan di atas meliputi pemahaman 

konsep, sikap siswa, dan keterampilan proses. Lebih jelasnya dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Susanto, 2013): 

1) Pemahaman Konsep  

Pemahaman menurut Bloom diartikan sebagai kemampuan 

menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Sejauh mana siswa 

dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang 

dialami, atau yang ia rasakan sebagai hasil yang ia lakukan. Sedangkan 

orang yang telah memiliki konsep, berarti orang tersebut telah memiliki 

pemahaman yang jelas tentang suatu konsep atau citra mental tentang 

sesuatu hal. Untuk mengukur hasil belajar siswa yang berupa pemahaman 

konsep, guru dapat melakukan evaluasi produk. Evaluasi produk ini dapat 

diselidiki apakah dan seberapa jauh suatu tujuan instruksional telah 

tercapai, semua tujuan itu merupakan hasil belajar yang seharusnya 

diperoleh siswa. 

2) Sikap  

Menurut Lange sikap tidak hanya aspek mental semata, melainkan 

mencakup pula aspek fisik. Jadi, sikap ini harus ada kekompakan antara 

mental dan fisik secara serempak. Sementara menurut Sardiman, sikap 

merupakan kecenderungan untuk melakukan sesuatu dengan cara, 

metode, pola, dan teknik tertentu. Sikap merujuk pada perbuatan, perilaku 

atau tindakan seseorang. Hubungannya dengan hasil belajar siswa, sikap ini 

diarahkan pada pengertian pemahaman konsep, maka domain yang sangat 

berperan adalah domain kognitif. 
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3) Ketrampilan proses  

Menurut Usman bahwa keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang mengarah pada pembangunan kemampuan mental, 

fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih 

tinggi dalam diri siswa. Indrawati merumuskan bahwa keterampilan proses 

merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah (baik kognitif 

maupun psikomotorik) yang dapat digunakan untuk menemukan suatu 

konsep atau teori. Dengan kata lain konsep ini digunakan untuk penemuan 

dan pengembangan konsep, prinsip, dan teori. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Wasliman dalam Susanto (2013), hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, 

baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, merupakan faktor yang 

bersumber dari dalam diri siswa, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. 

Faktor internal ini meliputi: kecerdasan minat dan perhatian, motivasi belajar, 

ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan.  

Faktor eksternal, merupakan faktor yang bersumber dari luar diri siswa 

yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Perhatian 

orangtua yang kurang terhadap anaknya serta kebiasaan sehari-hari 

berperilaku kurang baik dari orangtua dapat berpengaruh dalam hasil belajar 

siswa. Guru yang profesional memiliki kemampuan-kemampuan tertentu. 

Keberhasilan siswa belajar akan banyak dipengaruhi oleh kempuan guru yang 

profesional. Kehidupan modern dengan keterbukaan serta kondisi yang luas 

banyak dipengaruhi dan dibentuk oleh kondisi masyarakat. 

 

3. Minat Belajar  

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat (interest) merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 

atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat sama halnya dengan 

kecerdasan dan motivasi, karena memberi pengaruh terhadap aktivitas belajar 

(Baharuddin dan Wahyuni, 2008). Sesuai dengan pendapat tersebut, Slameto 

(2010) menyatakan minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 

Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan 
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bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 

dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki 

minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang 

lebih besar terhadap subjek tersebut. 

Adapun menurut Sardiman dalam Susanto (2013) menyatakan bahwa 

minat timbul tidak secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari 

partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada saat belajar. Hansen dalam Susanto 

(2013) menyebutkan bahwa minat belajar erat hubungannya dengan 

kepribadian, motivasi, ekspresi dan konsep diri, faktor keturunan dan 

pengaruh eksternal lingkungan. Minat atau dorongan dalam diri siswa terkait 

dengan apa dan bagaimana siswa dapat mengaktualisasikan dirinya melalui 

belajar. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dilihat bahwa minat 

belajar merupakan dorongan dalam diri siswa atau faktor yang menimbulkan 

ketertarikan atau perhatian secara efektif, yang menyebabkan dipilihnya suatu 

kegiatan belajar yang menguntungkan, menyenangkan, dan lama-kelamaan 

akan menimbulkan kepuasan di dalam dirinya. Minat terhadap sesuatu yang 

dipelajari akan mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi 

penerimaan minat-minat baru. 

 

b. Fungsi Minat Belajar 

Fungsi minat dalam belajar menurut Gie dalam Khairani (2013) bahwa 

minat merupakan salah satu faktor untuk meraih sukses dalam belajar. 

Peranan penting minat dalam kaitannya dengan pelaksanaan belajar adalah 

sebagai berikut: 

1) Minat melahirkan perhatian yang serta merta  

Perhatian seseorang dapat terlihat apabila telah memiliki minat 

terhadap belajar, maka saat itulah perhatiannya tidak lagi dipaksakan dan 

beralih menjadi spontan. Semakin besar minat seseorang maka akan 

semakin besar derajat spontanitas perhatiannya.  

2) Minat memudahkan terciptanya konsentrasi  

Minat memudahkan terciptanya konsentrasi dalam pikiran 

seseorang. Perhatian serta merta yang diperoleh secara wajar dan tanpa 

pemaksaan kemampuan seseorang akan memudahkan berkembangnya 

konsentrasi, yaitu memusatkan pikiran terhadap suatu pelajaran. Jadi, 

tanpa minat konsentrasi terhadap pelajaran sulit untuk diperhatikan.  
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3) Minat mencegah gangguan perhatian di luar 

Minat belajar mencegah terjadinya gangguan perhatian dari luar, 

misalnya orang berbicara. Seseorang mudah terganggu perhatiannya atau 

sering mengalami pengalihan perhatian dari pelajaran kepada suatu hal 

yang lain apabila minat belajarnya kecil. 

4) Minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan 

Daya mengingat bahan belajaran hanya mungkin terlaksana apabila 

seseorang berminta terhadap pelajarannya. Misalkan, jika kita membaca 

sesuatu bacaan dan didukung dengan adanya minat yang kuat maka kita 

akan mengingatnya dengan baik. Sebaliknya, suatu bacaan apabila dibaca 

berulang-ulang dan dihafal mudah terlupakan apabila tidak disertai dengan 

minat. 

5) Minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri 

Kebosanan melakukan suatu hal lebih banyak berasal dari dalam diri 

seseorang. Oleh karena itu, penghapusan kebosanan dalam belajar dari 

seseorang juga hanya bisa terlaksana dengan menumbuhkan minat belajar 

dan kemudian meningkatkan minta belajar itu sebesar-besarnya. 

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat belajar 

Minat pada hakekatnya merupakan sebab akibat dari pengalaman. 

Minat berkembang sebagai hasil dari suatu kegiatan dan akan menjadi sebab 

dan dipakai lagi dalam kegiatan yang sama. Adapun faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi minat belajar seseorang (Crow and Crow dalam Khairani, 

2013). Faktor-faktor tersebut adalah faktor dari dalam individu (the factor 

inner urge), faktor motif sosial (the factor of social motive), dan faktor 

emosional (emotional factor). 

Faktor dari dalam individu (the factor inner urge) merupakan suatu 

rangsangan yang datang dari ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan 

seseorang sehingga akan mudah menimbulkan minat. Misalnya 

kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini siswa mempunyai hasrat ingin 

tahu terhadap ilmu pengetahuan. Kemauan yang ada pada diri siswa 

menimbulkan dorongan kehendak untuk melakukan suatu tindakan belajar 

dengan tujuan tertentu. Dorongan kehendak dikendalikan oleh akal yang 

menimbulkan keinginan, perhatian dan pemusatan pikiran yang tertuju pada 

objek, sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa. 

Faktor motif sosial (the factor of social motive), dapat menjadi faktor 

yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misal 

minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin 
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mendapat penghargaan dari masyarakat, atau seseorang yang berminat pada 

prestasi tinggi agar mendapat status sosial yang tinggi pula. 

Faktor emosional (emotional factor) mempunyai pengaruh terhadap 

emosi seseorang. Misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam 

suatu kegiatan tertentu dapat membangkitkan perasaan senang dan 

menambah semangat serta kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. 

Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang 

berkembang. 

 

d. Aspek-aspek  Minat Belajar 

Hurlock dalam Susanto (2013) mengatakan bahwa minat belajar 

merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar. Lebih jauh ia 

mengemukakan bahwa minat belajar memiliki dua aspek yaitu aspek kognitif 

dan afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan 

seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat belajar. Konsep 

yang membangun aspek kognitif didasarkan atas pengalaman dan apa yang 

dipelajari dari lingkungan. Sedangkan  aspek afektif adalah konsep yang 

membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan 

atau objek yang menimbulkan minat belajar. Aspek ini mempunyai peranan 

yang besar dalam meminatkan tindakan seseorang. 

 

e. Indikator Minat Belajar 

Kaitannya dengan minat belajar siswa maka indikator adalah sebagai 

alat pemantau yang dapat memberikan petunjuk ke arah minat belajar. Ada 

beberapa indikator siswa yang memiliki minat belajar belajar yang tinggi hal ini 

dapat dikenali melalui proses belajar di kelas maupun di rumah (Susanto, 

2013), yaitu: 

1) Perasaan senang 

Perasaan senang berawal dari adanya ketertarikan terhadap suatu 

obyek yang menyebabkan seseorang ingin selalu berhubungan dengan 

obyek tersebut. Perasaan senang dapat menimbulkan minat dan berlanjut 

pada adanya suatu keinginan untuk memiliki serta mempertahankannya. 

2) Perhatian siswa 

Perhatian merupakan pusat tenaga psikis yang ditunjukkan pada 

suatu obyek. Adanya perhatian pada suatu obyek karena seseorang 

memerlukan dan merasakan pula adanya manfaat dari obyek tersebut. 
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3) Kesadaran untuk belajar 

Kesadaran belajar juga merupakan salah satu aspek penting dalam 

membangun minat belajar. Timbulnya minat belajar pada diri siswa dapat 

diawali dari adanya kesadaran. Kesadaran itu mutlak harus ada, dan 

dengan kesadaran itu pula seseorang akan mengenal bahwa obyek 

tersebut ada daya tariknya. 

4) Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran yang tertuju pada obyek 

tertentu. Adanya konsentrasi dapat membuat siswa melakukan suatu 

kegiatan dengan cepat dan mudah, karena setiap kegiatan membutuhkan 

konsentrasi. 

 

4. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yang menjelaskan 

mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-

masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai informasi 

yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Gaya belajar bersifat 

individual bagi setiap orang, dan untuk membedakan orang yang satu dengan 

orang lain (Ghufron dan Risnawita, 2013). 

Brown dalam Ghufron dan Risnawita (2013), memberikan definisi-

definisi gaya belajar menurut beberapa ahli penelitian sebagai berikut: James 

dan Gardner berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang kompleks di 

mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam 

memproses, menyimpan, dan memanggil kembali apa yang telah mereka 

pelajari. Definisi Keefe mengenai gaya belajar adalah faktor-faktor kognitif, 

afektif, dan fisiologis yang menyajikan beberapa indikator yang relatif stabil 

tentang bagaimana siswa merasa berhubungan dengan lainnya dan bereaksi 

terhadap lingkungan belajar. Merriam dan Caffarella mendefinisikan gaya 

belajar adalah karakteristik individu mengenai cara dalam memproses 

informasi, merasa, dan bertindak di dalam situasi-situasi belajar.  

Sesuai dengan definisi gaya belajar menurut para ahli tersebut, Kolb 

dalam Ghufron dan Risnawita (2013) mengatakan bahwa gaya belajar 

merupakan metode yang dimiliki individu untuk mendapatkan informasi, 

sehingga pada prinsipnya gaya belajar merupakan bagian integral dalam siklus 

belajar aktif. Pendapat tersebut didukung oleh pendapat Susilo (2006) yang 

menjelaskan bahwa gaya belajar sebagai suatu pola-pola tertentu yang stabil 
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ketika individu menerima, berinteraksi, menyerap, menyimpan, 

mengorganisasi, dan memproses informasi.  

Ghufron dan Risnawita (2013) menyatakan bahwa gaya belajar bisa 

dikenal sebagai strategi belajar atau pendekatan belajar. Berikut ini definisi 

umum yang berhubungan dengan gaya belajar, yaitu pilihan belajar, strategi 

belajar, cara belajar, strategi kognitif, gaya kognitif, dan strategi pengajaran. 

Pilihan belajar yaitu menyukai satu metode pengajaran tertentu dibandingkan 

dengan lainnya. Strategi belajar yaitu penggunaan suatu rencana kegiatan 

dalam mendapatkan pengetahuan, ketrampilan atau sikap. Cara belajar yaitu 

penggunaan suatu kebiasaan dan model yang nyata dalam mendapatkan 

pengetahuan. Strategi kognitif yaitu penggunaan suatu rencana kegiatan 

dalam pengolahan dan pengaturan informasi. Gaya kognitif yaitu sistematisasi 

dan model kebiasaan dalam pengolahan dan pengaturan informasi. Sedangkan 

stategi pengajaran yaitu mengidentifikasi suatu perilaku dalam kelas yang 

dibawa dan disesuaikan oleh pengajar. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

merupakan sebuah cara belajar atau strategi belajar dengan menghubungkan 

kemampuan dan tendensi yang dimiliki setiap individu dalam proses 

pembelajaran yaitu menerima, menyerap, menyimpan, mengolah, dan 

memproses informasi. 

 

b. Gaya Belajar David Kolb 

Menurut Kolb dalam Ghufron dan Risnawita (2013), pada setiap individu 

memiliki kecenderungan dalam belajar dan memenuhi model dasar belajar 

yang dijelaskan dalam learning cycle atau lingkaran pembelajaran. Nasution 

(2010), gaya belajar model David Kolb ini juga didasarkan atas psikologi Jung. 

Menurut model ini belajar berlangsung melalui 4 fase, yaitu 1) individu 

memperoleh pengalaman langsung yang konkrit; 2) kemudian ia 

mengembangkan observasinya dan memikirkan atau merefleksinya; 3) dari itu 

dibentuknya generalisasi dan abstraksi; 4) implikasi yang diambilnya dari 

konsep-konsep itu dijadikannya sebagai pegangannya dalam menghadapi 

pengalaman-pengalaman baru. 

David Kolb dalam Ghufron dan Risnawita (2013) mengemukakan adanya 

4 kuadran (a-d) kecenderungan seseorang dalam proses belajar, yaitu: 
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Tabel 2.1  
Kuadran kecenderungan dalam proses belajar 

Kemampuan Uraian Pengutamaan 

Concrete  
Experience (CE) 

Siswa melibatkan diri 
sepenuhnya dalam 
pengalaman baru 

Feeling 
(perasaan) 

Reflection 
Observation (RO) 

Siswa mengobservasi dan 
merefleksi pengalamannya 
dari berbagai segi 

Watching 
(mengamati) 

Abstract 
Conceptualization 
(AC) 

Siswa menciptakan 
konsep-konsep yang 
mengintegrasikan 
observasinya menjadi teori 
yang sehat 

Thinking 
(berpikir) 

Active 
Experimentation (AE) 

Siswa menggunakan teori 
itu untuk memecahkan 
masalah-masalah dan 
mengambil keputusan 

Doing 
(berbuat) 

 

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa terdapat empat kuadran 

kecenderungan seseorang dalam proses belajar yaitu Concrete Experience 

(CE), Reflection Observation (RO), Abstract Conceptualization (AC), dan Active 

Eksperimentation (AE).  

Kuadran perasaan/ pengalaman konkret (Concrete Experience), dimana 

individu yang berada pada kuadran ini suka dengan hal-hal atau pengalaman-

pengalaman baru dan ingin segera mengalaminya. Prinsip yang mereka yakini 

adalah “menikmati apa yang ada pada saat ini dan di sini”. Individu ini juga 

tidak takut untuk mencoba, suka berkumpul dengan orang lain, berusaha 

keras memecahkan permasalahan yang dihadapinya dengan bertukar pikiran 

dengan teman-temannya, tapi akan merasa bosan jika permasalahan tersebut 

membutuhkan waktu yang lama.  

Kuadran pengamatan/ refleksi pengamatan (Reflection Observation), 

dimana individu yang berada pada kuadran ini melihat masalah dari berbagai 

perspektif, mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang berhubungan 

dengan permasalahan dari berbagai sumber, sehingga kadang terlihat suka 

menunda-nunda menyelesaikan masalah. Suka melihat atau mengamati 

perilaku orang lain. Berpikiran apa yang dilakukan saat ini harus minimal sama 

atau lebih baik dari apa yang dilakukan sebelumnya.  
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Kuadran pemikiran/ konseptualisasi abstrak (Abstract 

Conceptualization), dimana individu yang berada pada kuadran ini 

mengadaptasi dan mengintegrasi dari hasil amatannya ke dalam sebuah teori. 

Dalam memecahkan sebuah masalah, individu ini akan bekerja secara vertikal, 

runtut, sistematis, step-by-step. Akan berusaha mengasimilasikan fakta-fakta 

yang ada ke dalam pertalian teori. Dalam berpikir cenderung objektif dengan 

pendekatan yang analitis, pendekatan terhadap masalah dengan logika.  

Kuadran tindakan/ eksperimen aktif (Active Eksperimentation), dimana 

individu yang berada pada kuadran ini sering mencoba-coba teori, ide dan 

teknis melakukan sesuatu, menyukai hal-hal yang berhubungan dengan 

aplikasi, ingin cepat mendapat sesuatu dan segera melakukannya dengan 

kepercayaan diri yang tinggi. Individu ini merespon sebuah tantangan sebagai 

suatu kesempatan. Dalam menghapal, menyelesaikan suatu masalah, 

memahami sesuatu lebih menyukai dengan praktik langsung, turun ke 

lapangan, ataupun mencoba-coba. 

Menurut Kolb dalam Ghufron dan Risnawita (2013), tidak ada individu 

yang gaya belajarnya secara mutlak didominasi oleh salah satu saja dari 

kuadran tadi, yang biasanya terjadi adalah kombinasi dari dua kuadran dan 

membentuk satu kecenderungan atau orientasi belajar. Kolb dalam Nasution 

(2010) berpendapat bahwa untuk menentukan gaya belajar orang, Kolb 

menciptakan suatu Learning Style Inventory (LSI) dan membedakannya ke 

dalam empat tipe gaya belajar, yaitu converger, diverger, assimilator, dan 

accomodator.  

Gaya converger, gaya belajar ini merupakan kombinasi dari berpikir dan 

berbuat (AC dan AE). Individu dengan tipe ini lebih suka belajar bila 

dihadapinya soal yang mempunyai jawaban tertentu. Bila menhadapi tugas 

atau masalah, mereka segera berusaha menemukan jawaban yang tepat. 

Individu converger termasuk orang yang tidak emosional dan lebih suka 

menhadapi benda daripada individu lain. Biasanya memiliki minat yang 

terbatas dan cenderung untuk mengkhususkan diri dalam ilmu pengetahuan 

alam dan engineering. 

Gaya diverger, gaya belajar ini merupakan kombinasi dari perasaan dan 

pengamatan (CE dan RO). Individu ini memiliki kekuatan yang terletak pada 

kemampuan imajinasi. Mereka suka memandang sesuatu dari berbagai segi 

dan menjalin berbagai hubungan menjadi suatu keseluruhan yang bulat. 

Inividu ini suka melahirkan ide-ide baru (brainstorming) dan terampil dalam 

mempelajari hal-hal baru. Mereka suka menghadapi individu lain, juga 

menyukai isu budaya. 
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Gaya assimilator, gaya belajar ini merupakan kombinasi dari berpikir 

dan mengamati (AC dan RO). Individu ini menunjukkan kemampuan yang 

tinggi dalam menciptakan model teori dan suka mengasimilasikan berbagai 

ragam hal menjadi suatu kesuluruhan yang bulat. Mereka kurang perhatian 

dengan individu yang lain dan lebih tertarik pada konsep-konsep yang abstrak. 

Bidang studi yang mereka sukai ialah science dan matematika. 

Gaya accomodator, gaya belajar ini merupakan kombinasi dari perasaan 

dan tindakan (CE dan AE). Individu ini suka akan pengalaman baru dan 

melakukan sesuatu, berani mengambil resiko, dan mampu menyesuaikan diri 

dalam situasi yang baru. Mereka intuitif dan sering melakukan cara “trial-and-

error” dalam memecahkan masalah. Mereka kurang sabar dan ingin segera 

bertindak dan bila dihadapkan dengan teori yang tidak sesuai dengan fakta, 

mereka cenderung mengabaikannya. 

Hubungan antara keempat tipe gaya belajar di atas dapat digambarkan 

dalam bagan berikut (Kolb dalam Nasution, 2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1 Model David Kolb 

 

Adanya empat gaya belajar ini tidak berarti bahwa manusia harus 

digolongkan secara permanen dalam masing-masing kategori. Belajar 

mengikuti empat langkah tersebut, dari pengalaman konkrit, refleksi atas 

pengalaman itu, membentuk konsep, dan menggunakannya dalam 

memperoleh pengalaman baru. 
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c. Pentingnya Pemahaman Gaya Belajar 

Pemahaman mengenai gaya belajar merupakan sebuah pengertian yang 

memahami individu sebagai seseorang yang unik. Pemahaman ini berkaitan 

erat dengan cara-cara individu belajar. Marton dkk. dalam Ghufron dan 

Risnawita (2013) berpendapat bahwa kemampuan seseorang untuk 

mengetahui sendiri gaya belajarnya dan gaya belajar orang lain dalam 

lingkungannya akan meningkatkan efektivitasnya dalam belajar.  

Disebutkan oleh Honey dan Mumford dalam Ghufron dan Risnawita 

(2013) tentang pentingnya setiap individu mengetahui gaya belajar masing-

masing adalah (1) meningkatkan kesadaran kita tentang aktivitas belajar mana 

yang cocok atau tidak cocok dengan gaya belajar kita, (2) membantu 

menentukan pilihan yang tepat dari sekian banyak aktifitas dan 

menghindarkan dari pengalaman belajar yang tidak tepat, (3) individu dengan 

kemampuan belajar efektif yang kurang, dapat melakukan improvisasi, dan (4) 

membantu individu untuk merancanakan tujuan dari belajarnya, serta 

menganalisis tingkat keberhasilan seseorang. 

Gaya belajar memiliki peranan penting dalam pencapaian keberhasilan 

seseorang yaitu hasil belajarnya. Berdasarkan hasil riset belajar, Marton dkk. 

dalam Ghufron dan Risnawita (2013) menyatakan dengan studi 

phenomenagrahic menemukan suatu kesimpulan tentang hubungan konsep 

belajar individu sebagai suatu usaha yang dilakukan individu untuk belajar, dan 

hasil individu dalam belajar. Keberadaan dari hubungan tersebut secara 

spesifik berupa gaya belajar dan pengukuran hasil belajar. 

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya Belajar Menurut David Kolb 

Setiap orang memiliki dan mengembangkan gaya belajar tersendiri yang 

dipengaruhi oleh tipe kepribadian, kebiasaan atau habit, serta berkembang 

sejalan dengan waktu dan pengalaman. Pola atau gaya belajar tersebut 

dipengaruhi oleh jurusan atau bidang yang digeluti, yang selanjutnya akan 

turut mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam meraih prestasi atau hasil 

yang diharapkan (Susilo, 2006). 

Menurut Kolb dalam Ghufron dan Risnawita (2013), ada lima tingkatan 

berbeda yang mendasari seseorang memilih gaya belajar tertentu yaitu tipe 

kepribadian, jurusan yang dipilih, karier atau profesi yang digeluti, pekerjaan 

atau peran yang sedang dilakukan, dan adaptive competencies (kompetensi 

adaptif). Faktor-faktor tersebut adalah tingkatan-tingkatan yang merupakan 

hasil dari interaksi antar individu dengan lingkungannya. 
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Tabel 2.2 
Hubungan antara gaya belajar dengan lima level perilaku 

Level 
Perilaku 

Diverger Konverger Assimilator Akomodator 

Tipe 
Kepribadian 

Introvert 
merasakan 

Ekstrovert 
berpikir 

Ekstrovert 
intuisi 

Introvert 
Sensasi 

Jurusan yang 
diambil 

Seni, 
Bahasa & 

Sastra, 
Psikologi 

Teknik, 
Kedokteran 

MIPA Pesisikan, 
Komunikasi, 

Keperawatan 

Karier yang 
digeluti 

Pelayan 
Sosial, Seni 

Teknik, 
Bidang 

Kesehatan, 
Teknologi 

Informatika 

Ilmuan, ahli 
Informatika 

Tenaga 
penjualan, 
Pelayanan 

sosial, 
Pendidikan 

Tugas/ 
Pekerjaan 

yang sesuai 

Pekerjaan 
yang 

berhubung-
an dengan 

individu 

Pekerjaan 
yang 

berhubung-
an dengan 
hal teknis 

Pekerjaan 
yang 

berhubung-
an dengan 
informasi 

Pekerjaan 
yang 

berhubungan 
dengan 

pelaksanaan/ 
aplikasi 

Kompetensi 
Adaptif 

Kemampua
n untuk 
menilai 

Kemampuan 
untuk 

membuat 
keputusan 

Kemampuan 
berpikir 

Kemampuan 
untuk 

bertindak 

 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

belajar merupakan salah satu komponen yang ada pada kepribadian seseorang 

yang dinamis, terbentuk, dan berkembang sesuai dengan tuntutan waktu serta 

situasi yang ada. 

 

5. Hubungan antara Minat Belajar, Gaya Belajar, dan Hasil Belajar 

Matematika 

Minat belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar siswa. Adanya minat dan tersedianya rangsangan yang ada dalam diri 

siswa, maka akan mendapatkan kepuasan dari kegiatan belajarnya. Minat 

belajar adalah suatu kekuatan motivasi yang menyebabkan seseorang 

memusatkan perhatian terhadap kegiatan belajar. Belajar tanpa minat akan 

terasa membosankan, dalam kenyataanya tidak semua siswa belajar disertai 

dengan adanya minat. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menciptakan suatu 
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kondisi pengajaran yang dapat memungkinkan tumbuhnya minat belajar 

siswa.  

Selain itu, salah satu faktor penting lainnya adalah dengan mengetahui 

gaya belajar yang dimiliki siswa. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, 

gaya belajar merupakan metode yang dimiliki seseorang dalam memproses 

informasi, sehingga dalam keadaan ini setiap siswa tentu memiliki gaya belajar 

yang berbeda dan pada situasi yang berbeda pula.  

Salah satu cara untuk merangsang minat belajar dan memahami 

perbedaan gaya belajar siswa adalah dengan menciptakan kondisi yang 

menyenangkan pada saat kegiatan belajar mengajar. Penciptaan kondisi ini 

salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran dan strategi 

pengajaran yang tepat sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar masing-

masing siswa. Apabila kondisi pembelajaran sudah sesuai dengan keadaan 

siswa dikelas, diharapkan dapat memudahkan terwujudnya tujuan 

pembelajaran yaitu hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika yang 

memuaskan. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan  

Suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti persoalan yang sama 

belum tentu menghasilkan kesimpulan yang sama pula, bahkan ada yang 

bertentangan. Penelitian yang dilakukan oleh Megawaty (2012) yang berjudul 

“Minat Terhadap Mata Pelajaran Matematika pada Siswa Sekolah Dasar”, 

menunjukkan hasil analisis data pada penelitian ini yaitu adanya minat 

terhadap mata pelajaran matematika yang didukung dari keluarga dan 

lingkungan sekolah. Kebiasaan belajar subjek dapat dilihat dari hasil 

wawancara Significant Other yang juga adalah  ibu dan guru matematika 

subjek. Selain itu juga dapat dilihat dari hasil pengamatan secara pasif yang 

dilakukan kepada subjek ditempat tinggal subjek dan disekolah subjek. Dengan 

ini didapat kesesuaian antara subjek dan Significant Other. 

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Siagian (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

Matematika” yang memperoleh hasil penelitian bahwa 1) ada pengaruh positif 

minat dan kebiasaan belajar siswa bersama-sama terhadap prestasi belajar 

matematika, 2) ada pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika, 3) ada pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

Penelitian lainnya adalah Marsis (2012) dengan penelitiannya yang 

berjudul “Gaya Belajar Siswa Kelas XI Program IPA dan IPS di SMA 1 Bae 
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Kudus”, hasil analisis deskriptif untuk program IPA yang mempunyai 

kecenderungan gaya belajar diverger sebanyak 25 siswa sebesar 39.06% 

kategori tinggi, gaya belajar assimilator sebanyak 11 siswa sebesar 17.19% 

kategori tinggi, gaya belajar converger sebanyak 9 siswa sebesar 14.06% 

kategori tinggi, gaya belajar accomodator sebanyak 19 siswa sebesar 29.69% 

kategori tinggi, dan program IPS kecenderungan gaya belajar diverger 

sebanyak 21 siswa sebesar 40.39% kategori tinggi, gaya belajar assimilator 

sebanyak 13 siswa sebesar 25.00% kategori sedang, gaya belajar converger 

sebanyak 6 siswa sebesar 11.54% kategori tinggi, gaya belajar accomodator 

sebanyak 12 siswa sebesar 23.07% kategori sedang. Kecenderungan gaya 

belajar pada siswa program IPA adalah diverger dan accomodator kategori 

tinggi dan kecenderungan gaya belajar siswa program IPS adalah diverger dan 

assimilator kategori tinggi dan sedang. 

Hasil penelitian yang berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Marginingsih (2012) yang berjudul “Hubungan antara Gaya Belajar Model 

David Kolb dengan  Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X SMA 1 Bae 

Kudus Semester II Tahun Ajaran 2011/2012, hasil penelitian menunjukkan 

tidak terdapat hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar model 

David Kolb dengan prestasi belajar matematika siswa kelas X SMA 1 Bae 

Kudus. Telihat dari hasil uji korelasi didapati koefisien korelasi diverger sebesar 

0.186 (p = 0.204), assimilator 0.015 (p = 0.484), converger 0.309 (p = 0.131), 

accomodator 0.309 (p = 0.131), sehingga hipotesis empirik dalam penelitian ini 

tidak diterima dan hipotesis statistik untuk H0 diterima. 

Peneliti lain yaitu Purbaningrum (2012) dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajarann Think Pair Share Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa Ditinjau dari Minat Belajar Siswa Semester II Tahun Ajaran 

2011/2012 di SD Negeri 6 Salatiga” yang menunjukkan hasil penelitian dan 

pembahasan bahwa Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa meskipun hasil uji menunjukkan bahwa perbedaan tersebut 

tidak signifikan. Nilai Sig. 0.067 > 0.05 maka H0A diterima. Jika ditinjau dari 

minat belajar diperoleh bahwa TPS tidak cocok untuk siswa dengam minat 

kategori rendah namun lebih menguntungkan bagi siswa dengan kategori 

minat sedang dan tinggi. Nilai Sig. dari baris minat belajar siswa yaitu sebesar 

0.194 dengan nilai F = 1.697. Nilai Sig. 0.194 > 0.05 maka H0B diterima. Ini 

berarti tidak ada pengaruh model pembelajaran TPS terhadap hasil belajar 

matematika siswa ditinjau dari minat belajar siswa di kelas III Semester II 

tahun ajaran 2011/2012 di SD Negeri 6 Salatiga. 
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Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti 

sebelumnya di atas, seluruhnya mempunyai fokuspenelitian yang berbeda 

dengan penelitian yang akan dilakukan kali ini. Meskipun memiliki kesamaan 

dalam hal-hal tertentu, namun memiliki fokus yang berbeda. Penelitian yang 

akan dilakukan kali ini lebih terfokus pada hubungan antara minat belajar dan 

gaya belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 

2 Salatiga. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Selama ini, berbagai macam metode mengajar telah diterapkan dan 

diujicobakan kepada siswa utuk memperoleh hasil belajar yang efektif dalam 

proses pembelajaran. Pada kenyataannnya tidak ada satu metode mengajar 

yang lebih baik daripada metode mengajar yang lain. Jika berbagai metode 

mengajar telah diterapkan dan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, 

maka salah satu alternatif lain yang dapat dilakukan oleh guru secara 

individual dalam proses pembelajaran yaitu atas dasar pemahaman terhadap 

minat belajar dan gaya belajar siswa. Minat merupakan kecenderungan atau 

ketertarikan seorang siswa pada suatu hal. Minat belajar setiap siswa pasti 

berbeda-beda begitu pula dengan gaya belajarnya. Gaya belajar ada berbagai 

macam modelnya, salah satunya adalah gaya belajar model David Kolb. Gaya 

belajar model David Kolb ini dipilih dan digunakan karena gaya belajar model 

ini lebih menekankan pola-pola perilaku seseorang dalam menerima dan 

memproses informasi. Gaya belajar ini diklasifikasikan menjadi empat tipe 

gaya belajar, yaitu converger, diverger, assimilator, dan accomodator.  

Hubungannya dengan tujuan pembelajaran matematika, diharapkan 

guru sebelum melakukan proses belajar mengajar terlebih dahulu menganalisa 

dan memahami minat belajar siswa dan gaya belajar siswa berdasarkan 

pengklasifikasian empat tipe gaya belajar David Kolb. Apabila guru sudah 

mengetahui minat belajar dan memahami gaya belajar masing-masing siswa 

maka guru dapat menerapkan suatu strategi pembelajaran yang dapat 

disesuaikkan dengan minat dan gaya belajar siswanya, sehingga pelajaran yang 

disampaikan guru akan lebih mudah dipahami siswa dan akan memberikan 

persepsi yang positif bagi siswa tentang cara guru tersebut mengajar. Dengan 

demikian, tujuan pembelajaran matematika disekolah dapat menunjukkan 

hasil belajar matematika yang efektif dan memuaskan. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

1. ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga. 

2. ada hubungan yang positif signifikan antara gaya belajar dengan hasil 

belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 Salatiga. 

3. ada hubungan yang positif signifikan antara minat belajar dan gaya belajar 

dengan hasil belajar matematika siswa kelas X TGB-A SMK Negeri 2 

Salatiga. 

 

Minat Belajar  (X1) 

Gaya Belajar (X2) 

Hasil Belajar 

Matematika (Y) 




