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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersebut adalah melalui pendidikan. Tujuan 

pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta 

didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan 

pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan 

komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral 

(Hamalik,2003).  

Tujuan pendidikan dikatakan tercapai salah satunya apabila prestasi 

belajar siswa mengalami perkembangan dan peningkatan. Prestasi belajar 

adalah hasil belajar yang telah dicapai menurut kemampuan yang dimiliki dan 

ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah laku pada diri 

seseorang yang diperlukan dari belajar dengan waktu tertentu. Prestasi belajar 

siswa dapat dilihat dari hasil ulangan yang diserahkan dalam periode tertentu 

yaitu dalam bentuk raport (Syamsudin, 2002) 

Prestasi belajar yang dicapai seorang siswa dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 
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siswa itu sendiri diantaranya keadaan fisik, intelegensi, bakat, minat dan 

perhatian, keadaan emosi, gaya belajar, serta disiplin. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri siswa diantaranya guru, teman, 

orang tua, fasilitas belajar dan lain-lain (Slameto, 2003) 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi pretasi belajar adalah 

gaya belajar siswa. Menurut Drummond (1998) gaya belajar diartikan 

sebagai “an individual’s preferred mode and desired conditions of 

learning.” Gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar 

yang disukai oleh siswa. Setiap siswa antara yang satu dengan yang lainnya 

memiliki perbedaan dalam hal gaya belajar. Terdapat siswa yang lebih 

dominan mengandalkan pendengaran (auditorial), terdapat juga siswa yang 

lebih dominan menggunakan penglihatan (visual) dan terdapat pula siswa 

yang lebih dominan menggunakan sentuhan atau praktek langsung 

(kinestetik) untuk lebih mudah mempelajari suatu hal.  

Gaya belajar siswa dikaitkan dengan persepsi dan indra. Cara melihat, 

mendengarkan memperhatikan, menyimak, melakukan, dan meniru gerak 

tubuh selama belajar berpengaruh terhadap peningkatan kompetensi. Indra 

siswa terlatih dengan baik akan mempercepat daya tangkap dan 

mengaktifitaskan memori jangka panjang yang dapat mendukung prestasi 

belajar siswa menjadi baik. Penyesuaian gaya belajar siswa dan gaya 

mengajar, manajemen kelas yang lebih baik, dan teknik-teknik pengajaran 

kreatif akan membantu semua siswa memunculkan potensi mereka dan 
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meningkatkan prestasi. Pada praktiknya, proses bagaimana guru 

berkomunikasi dengan siswa juga sama pentingnya. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa cara mereka saling berinteraksi, dapat memberpengaruh yang cukup 

besar pada keberhasilan atau kegagalan proses belajar (Barbara, 2007). 

Nampak bahwa gaya belajar siswa berbeda-beda yang dapat dilihat 

dari waktu pembelajaran, terdapat siswa yang cenderung menulis, ada siswa 

yang cenderung mendengarkan,ada yang hanya melihat/memperhatikan 

penjelasan dari guru. Dari kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda 

tersebut apakah berpengaruh terhadap prestasi belajar.  

Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

Perbedaan pengaruh gaya belajar visual, auditori, kinestetik terhadap 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn siswa kelas Xa dan Xb SMK 

PGRI 2 Salatiga. 

2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

Apakah ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara gaya belajar 

visual, auditori, dan kinestetik terhadap prestasi belajar pada mata 

pelajaran PKn siswa kelas Xa dan Xb SMK 2 PGRI Salatiga semester 2  

tahun pelajaran 2011/2012 ? 
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3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan ada tidaknya perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara gaya belajar visual, auditori,dan kinestetik terhadap prestasi belajar 

pada mata pelajaran PKn kelas Xa dan Xb SMK 2 PGRI Salatiga semester 

2  tahun pelajaran 2011/2012. 

 

4.1 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: 

A. Manfaat Teoretis 

a) Memberikan sumbangan pada khasanah ilmu pendidikan tentang 

pengaruh gaya belajar visual, auditori, kinestetik terhadap prestasi 

belajar siswa. 

b) Memberikan sumbangan pikiran yang digunakan untuk membantu 

penelitian yang sejenis. 

B. Manfaat Praktis 

 Memberikan masukan  bagi guru-guru SMK PGRI 2 Salatiga 

mengenai perbedaan pengaruh gaya belajar visual, auditori,dan 

kinestetik terhadap prestasi belajar siswa, sehingga dapat mendorong 

guru-guru untuk menggunakan strategi belajar mengajar yang dapat 

mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. 

 

 


