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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagaihasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto,2015:2). Belajar merupakan suatu keharusan bagi setiap insan 

manusia, baik itudikemas secara formal maupun non formal. Inti dari proses 

belajar adalah pengalaman dan dengan bekal pengalaman ini manusia 

pembelajar akan dapatberubah dimensi tidak tahu menjadi tahu, dari tidak 

mengerti menjadi paham,sehingga implikasinya akan tampak pada tiga tataran 

domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Secara psikologis belajar 

merupakan suatu proses perubahantingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dari semua definisi tentang belajar sesungguhnya yang terpenting 

adalah bagaimana orang itu belajar dan gaya belajar mereka. Setiap orang 

memiliki gaya belajar sendiri dan berbeda-beda bahkan setiap tahapan usia 

juga memiliki gaya belajar yang berbeda. Menurut Gufron & Risnawati 

(2014:42) Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan yag menjelaskan 

mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-

masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, da menguasai informasi yag 

sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Jadi gaya belajar sebenarnya 

bukanlah bawaan melainkanbisa dibentuk dan berubah sesuai dengan situasi 

siswa dan sekolah. Siswa dapat memilih dan menentukan gaya belajar yang 
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sesuai dan dengan begitu akanmemudahkan siswa dalam membuat strategi 

yang sesuai dengan gaya belajarmereka. 

Layanan informasi sangatlah dibutuhkan oleh siswa terutama saat 

merekabaru mengikuti tahun pelajaran baru. Untuk itulah biasanya pada awal 

masuk sekolah semua siswa memperoleh informasi mengenai penyesuaian di 

sekolah.Layanan informasi tidak hanya diberikan pada awal tahun pelajaran 

baru tapidisesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa akan sebuah informasi 

Sementara itulayanan informasi bertujuan agar siswa memperoleh berbagai 

macam informasimulai dari sosial, karier, belajar, pribadi yang disesuaikan 

dengan kebutuhanmereka saat di sekolah. Akan tetapi, menurut Prayitno 

(2017:66) tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainya informasi 

tertentu oleh peserta layanan, sedangkan tujuan khusus penyelenggaraan 

layanan informasi antara lain untuk memahami berbagai informasi terkait 

dengan pemecahan masalah, untuk mencegah timbulnya masalah, untuk 

mengembangkan dan memelihara potensi yang ada, dan untuk 

memungkinkan peserta yang bersangkutan membuka diri dalam 

mengaktualisasikan hak-haknya. 

Sementara itu menurut informasi guru pembimbing di SMP Negeri 25 

Kota Jambi, layanan informasi sudah diberikan tapi hanya informasi belajar 

secara umum. Siswa hanya menerima informasi tanpa menerapkannya. Siswa 

di sekolah tersebut hanya mengandalkan apa yang diterangkan dan catatan 

yang diberikan guru mata pelajaran saat di kelas saja. Gaya belajar yang 

mereka bawa saat masih di Sekolah Dasar ataupun gaya belajar yang baru 
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terbentuk saat di sekolah baru namun ternyata tidak sesuai dengan kondisi 

belajar di Sekolah Menengah Pertama. Siswa membentuk strategi belajar 

yang kurang sesuai yang disebabkan kurangnya informasi mengenai gaya 

belajar, sehingga strategi belajar yang terbentuk adalah belajar saat ada 

ulangan saja, belajar hanya jika ada tugas bahkan kadang mengerjakan tugas 

di sekolah, belajar dengan cara menghafal dan hanya saat ada ulangan saja, 

lebih suka belajar secara berkelompok atau sebaliknya. Siswa akan 

memperoleh hasil belajar yang optimal apabila dapat memanfaatkan 

kelemahan dan kelebihan dari gaya belajar yang dimiliki selama ini jadi 

dalam menentukan strategi belajar akan lebih sesuai. Sebenarnya setiap siswa 

memiliki strategi yang berbeda dalam hal belajar dan ini sesuai dengan gaya 

belajar mereka sendiri, baik gaya belajar bawaan maupun gaya belajar yang 

mereka peroleh dari proses belajar. Siswa sering menentukan strategi belajar 

tanpa tahu apa itu sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Setiap gaya 

belajar memiliki kelemahan dan kelebihan namun dari itu justru dapat tercipta 

suatu strategi untuk memudahkan dalam belajar. Ini berarti mereka 

membutuhkan informasi lebih banyak lagi mengenai gaya belajar, supaya 

siswa dapat memilih sendiri sesuai dengan kondisi diri sendiri juga sekolah. 

Dengan bantuan layanan informasi bidang bimbingan belajar diharapkan 

siswa nantinya akan dapat mengubah gaya belajar sebelumnya dan mengganti 

dengan gaya belajar baru yang sesuai untuk diterapkan di sekolah. 

Sesungguhnya gaya belajar itu juga bisa berasal dari proses/hasil belajar 

seseorang untuk memilih kecenderungan mereka dalam menerima pelajaran. 
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Agar gaya belajar yang nantinya dipilih akan memudahkan mereka dalam 

memahami pelajaran dan memberikan hasil yang optimal. 

Masalah mengenai gaya belajar lebih cocok menggunakan layanan 

informasi karena masalah ini tidak bersifat rahasia sehingga setiap siswa 

berhak memperoleh informasi tersebut. Dengan layanan informasi ini siswa 

dapat mengembangkan informasi yang diperoleh dan menerapkannya di 

sekolah. Penyampaian layanan secara ceramah dan diskusi memungkinkan 

siswa ikut terlibat dalam pembahasan materi sehingga siswa terpacu untuk 

mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dari informasi yang diperoleh 

tersebut. Biasanya siswa ada yang mengalami kebingungan tentang gaya 

belajar mereka yang sebelumnya mereka bawa itu kurang cocok diterapkan di 

sekolah sekarang. Jika mereka tidak mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan maka ini akan berdampak pada hasil belajar mereka. Dengan 

diberikan layanan informasi maka siswa akan lebih memahami gaya belajar 

serta kelebihan dan kelemahan dari setiap gaya belajar yang mereka gunakan. 

Setelah mengetahui dan memahami berbagai macam gaya belajar serta 

kelemahan dan kelebihan siswa dapat memperoleh strategi-strategi yang tepat 

dalam belajar. Strategi belajar seperti cara belajar yang baik, kiat-kiat dalam 

belajar agar hasil belajar lebih optimal. 

Begitu juga dengan hasil tanya jawab demgan guru pembimbing yang 

di lakukan peneliti di SMP N 25 Kota Jambi,  layanan informasi bidang 

belajar yang sudah diberikan oleh guru pembimbing memang hasilnya tidak 

terlalu nampak. Ini terlihat dari hasil ujian tengah semester siswa yang kurang 
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maksimal. Hasil belajar yang kurang optimal yang dialami siswa disebabkan 

oleh beberapa faktor, dan strtaegi belajar yang kurang efektif bisa menjadi 

salah satu faktornya. Dengan layanan informasi dapat membekali individu 

dengan berbagai pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

misal: belajar, dan siswa dapat mengetahui apa (informasi yang didapat) yang 

harus dilakukan serta bagaimana bertindak berdasarkan informasi-informasi 

yang ada. Selain itu individu memiliki keunikan dalam membawakan pola-

pola pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Namun dalam 

pemberian layanan informasi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Pemberian layanan informasi tentang gaya belajar diharapkan dapat 

mengubah gaya belajar siswa yang dirasa kurang sesuai juga dapat 

menentukan strategi belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar siswa. 

Dengan pemberian informasi ini siswa dapat lebih banyak tahu gaya belajar 

mereka seperti apa serta kelebihan dan kekurangan dari gaya belajar mereka 

selama ini termasuk strategi belajar sesuai gaya belajar yang disukai. Apabila 

siswa kurang memiliki banyak informasi belajar terutama mengenai gaya 

belajar maka siswa akan kurang bisa mengelola dan mengolah gaya belajar 

mereka serta salah dalam menentukan strategi belajar dan menyebabkan hasil 

belajar siswa kurang optimal. Dari uraian tersebut di atas penulis ingin tahu 

apakah dengan memberikan layanan informasi bidang bimbingan belajar akan 

memberikan pengaruh terhadap gaya belajar. Untuk itulah peneliti ingin 

mengadakan penelitian tentang” Pengaruh Layanan Informasi Bidang 
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Belajar Terhadap Pemahaman Gaya Belajar Siswa Kelas VII Di SMP 

Negeri 25 Kota Jambi” 

B. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya cakupan dari masalah tersebut, penelitian ini hanya 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Layanan informasi memiliki berbagai macam bidang pelayanan 

bimbingan dan konseling, namun dalam penelitian ini dibatasi kepada 

layanan informasi bidang belajar yaitu informasi mengenai pemahaman 

gaya belajar siswa. 

2. Dalam penelitian ini, gaya belajar siswa dibatasi pada 3 indikator yaitu 

gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. 

3. Siswa kelas VII F dan VII G di SMP Negeri 25 Kota Jambi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pemahaman gaya belajar (visual, auditorial, dan kinestetik) 

siswa sebelum diberikan layanan informasi bidang belajar di SMP Negeri 

25 Kota Jambi? 

2. Bagaimana  pemahaman gaya belajar (visual, auditorial, dan kinestetik) 

siswa belajar siswa setelah diberikan layanan informasi bidang belajar di 

SMP Negeri 25 Kota Jambi? 
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3. Apakah layanan informasi bidang belajar berpengaruh terhadap 

pemahaman gaya belajar (visual, auditorial, dan kinestetik) siswa di SMP 

Negeri 25 Kota Jambi? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pemahaman gaya belajar (visual, auditorial, dan 

kinestetik) siswa sebelum diberikan layanan informasi bidang belajar di 

SMP Negeri 25 Kota Jambi. 

2. Mendeskripsikan pemahaman gaya belajar (visual, auditorial, dan 

kinestetik) siswa belajar siswa setelah diberikan layanan informasi bidang 

belajar di SMP Negeri 25 Kota Jambi. 

3. Mendeskripsikan pengaruh layanan informasi bidang belajar terhadap 

pemahaman gaya belajar (visual, auditorial, dan kinestetik)                                                                                                                                    

siswa di SMP Negeri 25 Kota Jambi.     

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi pihak siswa sebagai bahan informasi yang bermanfaat dalam 

menentukan strategi belajar yang tepat sesuai dengan gaya belajar 

yangdisukai. 

2. Bagi pihak guru dan sekolah agar dapat memberikan layanan 

informasiyang sesuai dengan kebutuhan siswa serta tujuan dari 

pelaksanaanlayanan informasi bidang bimbingan belajar bisa diterapkan 
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dalambelajar dan dapat membantu siswa untuk meningkatkan hasil 

belajar. 

F. Anggapan Dasar 

1. Setiap siswa memiliki pemahaman gaya belajar yang berbeda-beda. 

2. Layanan informasi merupakan salah satu layanan BK yang memberikan 

siswa informasi-informasi yang diperlukan dalam berbagai bidang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

G. Hipotesis 

Hipotesis penelitian antara lain:  

Ho: Tidak terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan informasi 

bidang belajar terhadap pemahaman gaya belajar siswa di SMP Negeri 

25 Kota Jambi. 

Ha: Terdapat pengaruh secara signifikan penerapan layanan informasi bidang 

belajar terhadap pemahaman gaya belajar siswa di SMP Negeri 25 Kota 

Jambi. 

H. Definisi Operasional 

1. Layanan informasi bidang belajar merupakan suatu bimbingan yang 

bertujuan membantu siswa mengenal, menumbuhkan dan 

mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan yang baik untuk menguasai 

pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan program belajar di sekolah 

dalam rangka menyiapkannya melanjutkan pendidikan ketingkat yang 

lebih tinggi dan/atau berperan serta dalam kehidupan masyarakat. 
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2. Gaya belajar adalah cara yang dipakai seseorang dalam proses  belajar 

yang meliputi bagaimana menangkap, mengatur, serta mengolah 

informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif. Terdapat 

tiga gaya belajar seseorang yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan 

kinestetik. Walaupun masing-masing siswa belajar dengan menggunakan 

ketiga gaya belajar ini, kebanyakan siswa lebih cenderung pada salah 

satu diantara gaya belajar tersebut. 

I. Kerangka Konseptual 

Kebanyakan siswa memilikikeunikan yang berbeda dalam belajar, 

dari perbedaan ini munculkecenderungan-kecenderungan dalam mengelola 

informasi yang bisa disebut gayabelajar. Menurut DePorter & Hernacki 

dalam Darmadi (2017:160) gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari 

bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolahinformasi. 

Gaya belajar itu bisa diperoleh seseorang dari hasil belajar 

maupunkebiasaan seseorang. Seseorang bisa menggunakan suatu gaya belajar 

karenaterbiasa sejak kecil dan ada juga dalam memperoleh gaya belajar 

karena melihatcara orang belajar sehingga diterapkan dalam belajar dan 

menjadi gaya belajarnya.Layanan informasi biasanya diberikan pada siswa 

setiap awal semester atau sesuaidengan kebutuhan siswa akan suatu 

informasi. Layanan informasi mencakupempat bidang yaitu belajar, pribadi, 

sosial dan karier. Menurut Prayitno & Amti (2015:259) layanan informasi 

secara umum bersama dengan layananorientasi bermaksud memberikan 

pemahaman kepada individu-individu yangberkepentingan tentang berbagai 
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hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugasatau kegiatan, atau untuk 

menentukan arah suatu tujuan atau rencana yangdikehendaki. Dengan layanan 

informasi bidang bimbingan belajar siswa akanmemperoleh informasi tentang 

belajar. Bahkan informasi mengenai gaya belajarakan bermanfaat bagi siswa 

dalam menentukan strategi belajar setelah pahamkelemahan dan 

kekurangandari gaya belajar yang digunakan. Layanan informasibidang 

bimbingan belajar tentang gaya belajar tidak hanya diharapkanberpengaruh 

pada pemahaman siswa akan gaya belajar tapi juga membuat siswamenyadari 

pentingnya mengetahui termasuk dalam gaya belajar seperti apa supaya 

dalam penentuan strategi belajar dapat menentukan prestasi belajar 

yangoptimal. 
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Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Siswa kelas VIIF dan VIIG SMP N 25 Kota 

Jambi 

Pre-test (Pemahaman Gaya belajar) 
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