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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia, dalam hal ini siswa yaitu dengan cara 

mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pendidikan memiliki 

peranan sangat penting dalam pembangunan kemampuan manusia agar dapat 

menghasilkan pribadi-pribadi manusia yang berkualitas. Pembangunan di bidang 

pendidikan menitik beratkan pada terciptanya kualitas sumber daya manusia yang 

maju dan mandiri karena pada dasarnya pendidikan merupakan bagian yang 

penting bagi proses penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

agar benar-benar berkualitas dan mampu bersaing dalam situasi dunia yang 

semakin global. 

Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang terdapat 

dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan Negara. 

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan harus diselenggarakan dengan sadar 

dan proses-proses pembelajarannya direncanakan sehingga segala sesuatu yang 

akan dilakukan oleh guru dan siswa merupakan proses pembelajaran untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mengembangkan potensi 

siswa. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Mulyati (2015:1) bahwa 

peningkatan SDM (sumber daya manusia) dan tercapainya tujuan pendidikan 

yaitu mengembangkan potensi siswa dapat diperoleh dari meningkatkan 

efektifitas pendidikan.

 Pendidikan yang efektif akan tercapai melalui pembelajaran yang efektif. 

Pembelajaran yang efektif mampu mengakomodasi kebutuhan siswa. Menurut 

Sugihartono dalam Mulyati (2015:1) mengatakan bahwa, salah satu karakteristik 

pembelajaran yang efektif adalah jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan 

khusus siswa. Kebutuhan khusus berkaitan dengan keunikan atau perbedaan antar 

siswa.

Perbedaan antar siswa tersebut nantinya dapat berpengaruh kepada 

bagaimana proses belajar akan berlangsung. Setiap siswa dalam proses belajar 

memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap, 

mengolah dan menyampaikan informasi. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan 

oleh Hamzah (2010) bahwa kemampuan seseorang untuk memahami dan 

menyerap pembelajaran berbeda tingkatannya, ada yang cepat, sedang, ada pula 

yang  sangat lambat oleh karena itu sering kali harus menempuh cara yang 

berbeda untuk memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama.

Keberhasilan suatu pendidikan juga dapat ditandai dengan keberhasilan 

proses pembelajaran yaitu dilihat dari bagaimana siswa dapat menyerap, 

mengolah dan menerima informasi. Hal ini sependapat dengan Reski (2014:2) 

yang mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran dapat 

dilihat dari bagaimana siswa menyerap, menerima dan mengolah informasi yang



3

disebut gaya belajar. Hamzah (2010) mengatakan cara tercepat dan terbaik dalam

menerima, menyerap dan mengolah informasi disebut dengan gaya belajar. 

Rusman (2013), menyatakan ada beberapa tipe gaya belajar yang harus di 

cermati oleh guru yaitu gaya belajar visual (visual learner), gaya belajar auditori 

(auditory learner), dan gaya belajar kinestetik (tactual learner). Gaya belajar 

visual mengandalkan mata untuk melihat dalam menerima atau menyerap 

informasi, gaya belajar auditori lebih mengandalkan indra pendengaran untuk 

menerima dan meyerap informasi, sedangkan gaya belajar kinestetik 

mengandalkan sentuhan atau belajar langsung untuk memperoleh informasi agar 

kita dapat mengingatnya, (Astuti, dkk: 2010).

Gaya belajar sangat penting peranannya dalam proses belajar mengajar. 

Sangat penting bagi siswa mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan siswa itu 

sendiri karena dengan mengetahui gaya belajar yang sesuai maka akan 

mempermudah siswa dalam menyerap dan mengolah informasi yang diterima dari 

guru saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sejalan dengan pendapat De 

Porter dan Hernacki dalam Jaenudin (2017), mengatakan gaya belajar merupakan 

kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi 

antar pribadi, dengan begitu gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam 

menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang 

dicapai. 

Menurut Wahyuni (2017:1), mengenali gaya belajar sendiri, belum tentu 

membuat seseorang menjadi lebih pandai, tetapi dengan mengenal gaya belajar 

seseorang akan dapat menentukan cara belajar yang lebih efektif. Sedangkan bagi 

guru sangat penting pula mengetahui gaya belajar yang dimiliki setiap siswa agar  
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mempermudah guru dalam memilih gaya mengajar, model dan metode mengajar 

yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki siswa.

SMA Negeri 11 Kota Jambi adalah salah satu satuan pendidikan di Kota 

Jambi yang memiliki jurusan MIPA. Fisika merupakan mata pelajaran peminatan 

untuk siswa yang berada pada jurusan MIPA. Berdasarkan pengamatan 

pendahuluan guru mengatakan kemampuan siswa dalam memahami dan 

menyerap pelajaran berbeda-beda tingkatannya. Guru mengetahui bahwa setiap 

siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda namun belum mengetahui gaya 

belajar mana yang lebih dominan yang dimiliki oleh masing-masing siswanya. 

Saat ditanya tentang gaya belajar yang paling cocok siswa mengatakan bahwa 

sama sekali tidak mengetahui jenis-jenis gaya belajarnya. Guru mengatakan 

belum adanya penelitian tentang gaya belajar siswa di SMA 11 Kota Jambi. 

Berdasarkan pentingnya gaya belajar siswa dalam proses pembelajaran, 

pentingnya siswa mengetahui gaya belajarnya sendiri, pentingnya guru 

mengetahui gaya belajar siswanya dan belum adanya penelitian tentang gaya 

belajar siswa  di SMA Negeri 11 Kota Jambi maka penulis ingin mendeskripsikan 

gaya belajar Fisika yang dimiliki siswa dengan judul : “Gaya Belajar Fisika 

Siswa Kelas X MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh permasalahan sebagai 

berikut:

1. Guru belum mengetahui gaya belajar yang dimiliki seluruh siswanya.

2. Siswa belum mengetahui gaya belajarnya.

3. Belum adanya penelitian tentang gaya belajar masing-masing siswa kelas X 
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MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi.

1.3 Batasan Masalah

Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori, dan supaya 

penelitian lebih terfokus, maka batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Gaya belajar yang dimaksud adalah gaya belajar siswa berdasarkan modalitas 

sensori yaitu visual, auditori dan kinestetik.

2. Penelitian dilakukan di semester genap tahun ajaran 2017/2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: gaya belajar apa yang lebih dominan yang 

dimiliki siswa kelas X MIPA SMA Negeri 11 Kota Jambi?

1.5 Tujuan Penelitian 

Berasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mendeskripsikan gaya belajar fisika siswa kelas X MIPA SMA Negeri 11 

Kota Jambi.

1.6 Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti dapat memperoleh pengetahuan tentang gaya belajar siswa

2. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan bagi guru dan penelitian 

lain tentang gaya belajar siswa.


