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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gaya belajar merupakan suatu  cara yang dimiliki oleh individu dimana  

menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh 

masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan bagaimana individu 

tersebut berproses untuk menguasai informasi yang sulit dan dengan 

menggunakan persepsi yang berbeda. Gaya belajar bersifat individual dan 

diharapkan mampu memberikan informasi mengenai perbedaan cara belajar setiap 

individu. Menurut Faryadi (2017:33) gaya belajar satu individu memiliki dampak 

besar terhadap kemajuan belajarnya. Gaya belajar juga memiliki peran penting 

dalam menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan lingkungannya.  

Gaya belajar memiliki pandangan yang lebih luas, meliputi kognitif dan 

afektif dan gaya fisiologis. Pada gaya belajar disini belum ada konsensus teori 

atau definisi yang menyatakan bahwa satu gaya belajar. Teori-teori yang 

menjelaskan mengenai gaya belajar mulai berpacu pada sekitar penjelasan 

mengenai bagaimana belajar dapat terjadi. Gaya belajar sangat berhubungan 

dengan fungsi otak,  aktivitas spesifik yang dilakukan berhubungan dengan belajar 

dapat dilihat melalui cara bagaimana individu melakukan atau pemikiran yang 

dilakukan oleh individu semua itu sangatlah berhubungan dengan otak.  

 Ghufron  Risnawita (2014:42) mengatakan gaya belajar yang dimiliki 

individu dapat membuat individu tersebut mengerti bagaimana cara memahami 

dan mengingat suatu informasi yang telah disampaikan.  Sejalan dengan pendapat 
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tersebut, Sudria & dkk (2018) berpendapat bahwa “learning style constitutes 

preferred ways of learning in terms absorbing, managing, and processing 

information which is obtained either by remembing reasoning and/or problem 

solving” yang berarti bahwa gaya belajar merupakan cara belajar yang disukai 

dalam hal menyerap, mengelola, dan memproses informasi yang diperoleh baik 

dengan mengingat alasan dan atau penyelesaian masalah.  

 Senada dengan pendapat yang dikemukkan oleh Sudria & dkk, gaya 

belajar juga di jelaskan oleh Naning & Hayati (2011) yang mengatakan bahwa 

“learning style is the way a person prefers to lern” yaitu gaya belajar adalah cara 

yang disukai orang untuk belajar. Untuk itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

haruslah dapat berjalan efektif dan kondusif dimana pembelajaran yang dilakukan 

tersebut dapat tersampaikan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai 

sehingga peserta didik dapat membangun dan mengembangkan potensi dan 

kreativitas yang  dimilikinya, kegiatan pembelajaran yang seperti itulah yang 

diharapkan terjadi pada setiap pembelajaran yang dilakukan, agar  proses 

pembelajaran dapat terselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif.  

Oleh karena itu, diperlukannya guru dalam memahami kondisi suatu kelas 

baik itu dari tata kelas, bahan ajar, media dan guru dapat memfasilitasi kebutuhan 

dari peserta didik akan kebutuhan belajar yang menantang, aktif, kreatif, inovatif, 

efektif dan menyenangkan dengan mengembangkan dan menerapkan berbagai 

metode, strategi, pendekatan dan model pembelajaran yang tepat, dan yang 
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terpenting ialah guru dapat memahami cara belajar dari setiap peserta didik yang 

ada didalam kelas sebab cara belajar dari setiap peserta didik tidaklah sama. 

Setiap peserta didik memliki cara tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Ghufron & Risnawita (2014:8) yang 

menyatakan bahawa individu adalah suatu kesatuan yang masing-masing 

memiliki ciri khasnya, dan karena itu tidak ada dua individu yang sama, satu sama 

lainnya berbeda. Untuk itu guru diharapkan mampu memberikan layanan 

pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan gaya belajar peserta 

didik.  

Berdasarkan teori perkembangan Piaget, pada usia 7-12 tahun peserta 

didik memasuki tahap operasional konkret, pada fase ini peseta didik berfikir 

secara konkret-nyata, pasti, tepat yang menunjukkan pegalaman secara langsung. 

Pengalaman secara langsung tersebut terdapat di dalam pembelajaran IPA, yang 

sesuai dengan pendapat Triningsih (2008:4) yang mengatakan bahwa muatan 

pembelajaran IPA tidak hanya kumpulan pengetahuan yang berupa konsep-

konsep, fakta-fakta ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi pada muatan pembelajaran 

IPA juga merupakan suatu proses penemuan dan menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung. Ruang lingkup di dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

adalah lingkungan atau alam sekitar yang dapat memberikan pengalaman secara 

langsung yang dirasakan oleh peserta didik. Pembelajaran secara langsung dapat 

lebih berkesan untuk peserta didik. Sesuai dengan pendapat Khoimatun (2016:53) 

pembelajaran yang ideal pada dasarnya adalah pembelajaran yang bermakna 
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sehingga menjadikan siswa belajar penuh kesan yang mendalam dan 

menyenangkan.  

Untuk mengetahui gambaran mengenai gaya belajar yang dimiliki peserta 

didik, dilakukanlah studi pendahuluan pada tanggal 8-20 Oktober 2018. Studi 

pendahuluan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan 

guru kelas. Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa peserta didik memiliki 

beragam cara belajar khususnya dalam muatan pembelajaran IPA. Adapun 

keberagaman tersebut terlihat selama proses pembelajaran. Seperti adanya peserta 

didik yang fokus pada pembelajaran yang berlangsung dan terdapat juga peserta 

didik yang terfokus dengan kegiatan yang lain, tidak menutup kemungkinan 

kegiatan yang dilakukan peserta didik adalah hal yang dilakukan dari dalam diri 

untuk dapat menerima pembelajaran yang dilaksanakan. Tidak hanya kegiatan 

pembelajaran disaat peserta didik diberikan tugas, terlihat bahwa peserta didik ada 

yang tidak terganggu oleh teman-teman yang berbicara di sampingnya, tetapi ada 

pula yang terlihat asik memainkan pena dan buku yang ada dihadapanya sambil 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru.  

Terlihat pula peserta didik yang mengerjakan tugas sambil bernyanyi 

walaupun dengan suara yang pelan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi 

bahwa peserta didik memiliki daya serap dan pemahaman pembelajaran yang 

berbeda terhadap muatan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan 

telah sesuai dengan materi pembelajaran yang disampaikan karena peserta didik 

mendapatkan materi pembelajaran dari hasil penjelasan yang diberikan oleh guru. 
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Dengan cara belajar dari peserta didik yaitu dengan memberikan tugas baik itu 

individu ataupun kelompok, mendengarkan penjelasan guru, dan melakukan 

kegiatan belajar di kelas. Identifikasi gaya belajar dari masing-masing peserta 

didik belum dilakukan tetapi memahami karakter dari peserta didik telah 

dilakukan dengan berjalanya waktu. Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut, 

perlu dilakukannya penelitin lebih lanjut mengenai gaya belajar peserta didik 

dalam muatan pembelajaran IPA.  

Hal serupa, telah dilakukan penelitian oleh Ariesta Kartika Sari  dengan 

judul “Analisis Karakteristik Gaya Belajar VAK (Visual, Auditorial, Kinestetik) 

Mahasiswa Pendidikan Informatika Angkatan 2014”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan hasil analisis karakteristik gaya belajar VAK (Visual, 

Auditorial, Kinestetik), mendeskripsikan beberapa karakteristik pembelajaran 

yang sesuai dengan masing-masing gaya belajar. Penelitian yang dilakukan 

termasuk pada penelitian non-eksperimen, yaitu tergolong penelitian deskriptif 

kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.  

Karena penelitian ini difokuskan pada peserta didik kelas IV sekolah 

dasar, dengan jenis penelitian kuantitatif desksriptif. Adapun penelitian ini tidak 

hanya medeskripsikan hasil perolehan gaya belajar saja, namun juga melihat 

persentase masing-masing gaya belajar pada muatan pemebelajaran IPA. 

Sehingga hasil penelitian dapat dipahami dengan baik dan terstruktur. Oleh karena 

itu, dilakukanlah penelitian mengenai Analisis Gaya Belajar Peserta Didik  pada 

Pembelajaran IPA di Kelas IV Sekolah Dasar. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh permasalahan di kelas IV 

SD Islam Al-Falah Kota Jambi sebagai berikut: 

1. Peserta didik yang belum mengetahui gaya belajar yang dimilikinya. 

2. Guru yang belum melakukan identifikasi gaya belajar peserta didik. 

3. Gaya belajar yang dominan dimiliki peserta didik disaat peserta didik 

melakukan kegiatan pembelajaran.  

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, peneliti 

membatasi pada masalah 3 yaitu gaya belajar yang dominan yang dimiliki peserta 

didik disaat kegiatan pembelajaran.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskanlah masalah sebagai berikut: 

“Kecendrungan gaya belajar apa yang dimiliki peserta didik kelas IV  Sekolah 

Dasar pada pembelajaran IPA?” 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dirumuskan pada penelitian ini sesuai 

dengan rumusan masalah adalah untuk mendeskripsikan kecendrungan gaya 

belajar yang dimiliki peserta didik kelas IV Sekolah Dasar.   
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

  Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai sumber informasi yang 

memberikan penjelasan mendalam mengenai macam-macam gaya belajar 

peserta didik, sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik, sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan bermakna. Disamping 

itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

1.6.2   Manfaat Praktis  

1.   Bagi peserta didik adalah dengan mengetahuinya gaya belajar yang 

digunakan maka peserta didik dapat menguasai pembelajaran dengan 

menggunakan gaya belajar yang menurut peserta didik nyaman. 

2.   Bagi guru adalah kemampuan guru untuk bertindak sebagai pengelola 

kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan, membimbing dan 

mendorong peserta didik kearah tujuan pembelajaran yang ditetapkan.  

3.   Bagi peneliti adalah untuk dapat menambah wawasan lagi dalam 

pembelajaran dan juga dapat menjadi pengetahuan untuk selanjutnya jika 

peneliti sudah menjadi seorang guru dan memiliki kewajiban untuk 

mengelola suatu kelas agar dapat mengetahui gaya belajar yang dimiliki 

oleh peserta didik yang lainnya.  


