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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan sarana yang menumbuh-kembangkan potensi-

potensi kemanusiaan untuk bermasyarakat dan menjadi manusia yang sempurna. 

Manusia memiliki ciri-ciri yang secara prinsip membedakan manusia dari 

hewan, meskipun antara manusia dan hewan memiliki banyak kemiripan 

biologis.  Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat  dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi pendidikan nasional diatas, maka peran 

guru menjadi penentu keberhasilan misi pendidikan dan pembelajaran disekolah. 

Guru bertanggung jawab mengatur, mengarahkan, dan menciptakan suasana 

kondusif yang mendorong siswa melaksanakan kegiatan diatas (Suardi, 2016) 

Konsep pendidikan dilihat dari landasan berbagai peraturan dan 

perundang-undangan seperti undang-undang system pendidikan nasional 

(UUSPN) No. 20 Tahun 2003 menyatakan: “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. Agar dapat 

diselenggarakan oleh pemerintah dengan baik, benar, dan berkualitas” 

(Sagala, 2013). 

 

Keberhasilan pendidikan dapat ditunjukkan dari kualitas pendidikan yang 

ada, dimana kualitas pendidikan itu meliputi kualitas proses maupun kualitas 

lulusan. Jadi pendidikan dikatakan berhasil apabila proses belajar-mengajarnya 

berjalan dengan baik serta menghasilkan output yang berkualitas. Di dalam 
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peningkatan mutu pendidikan perlu efisiensi pendidikan, yang mempunyai arti 

bahwa proses pendidikan harus mencapai hasil yang maksimal dengan biaya 

yang wajar. Dalam pandangan yang lebih luas efisiensi pendidikan berkaitan 

dengan profesinalisme dan manajemen pendidikan yang di dalamnya 

mengandung disiplin, kesetiaan dan etos kerja (Maesaroh, 2013). 

Di dalam proses belajar banyak faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar. Faktor tersebut datang dari dalam maupun luar dari siswa. Faktor dari 

dalam (instrinsik) mencakup intelegensi, motivasi, sikap, minat, bakat, gaya 

belajar dan konsentrasi. Sedangkan dari luar diri individu (ekstrinsik) mencakup 

faktor keluarga, faktor sekolah, lingkungan dan masyarakat. Gaya belajar 

mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Ini 

mengindikasikan bahwa dalam proses pembelajaran dituntut adanya usaha yang 

maksimal dan memfungsikan segala komponen berupa alat-alat potensial yang 

ada pada diri manusia. Setelah ilmu tersebut diperoleh melalui pembelajaran, 

maka amanat selanjutnya adalah mengajarkan ilmu tersebut, dengan cara tetap 

memfungsikan segala potensi tersebut. 

Dalam Q.S An-Nahl (16):78 disebutkan tentang komponen pada diri 

manusia yang harus digunakan dalam kegiatan pembelajaran: 

َتَكَمََلََتَعَلَموَنََشيََ َنََبَطوَنََأَمهََ َرََوٱۡلَفَََََََوٱَّلَلَََأَخَرَجَكمَمََ َدةَََََاََوَجَعَلََلَكَمَٱلَسَمَعََوٱۡلََبصََ

٧٨ََََلَعَلَكَمََتَشَكَرونََ

Terjemahnya: “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 
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pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (Q.S 

An-Nahl:78). 

Adapun isi kandungan ayat di atas yaitu, ada tiga komponen yang terlibat 

dalam teori pembelajaran yaitu pendengaran, penglihatan dan kalbu.  Allah 

mengaruniai manusia pendengaran dan penglihatan agar dapat belajar dan 

bergerak. Dengan penglihatan, manusia mengetahui segala benda di sekitarnya 

dan dengan pendengaran manusia belajar pengetahuannya. Pendengaran, 

penglihatan, dan kalbu adalah alat untuk memperoleh ilmu dalam kegiatan 

belajar, dan dapat dikembangkan dalam  proses pembelajaran. Ketiga komponen 

tersebut merupakan alat potensial yang dimiliki manusia untuk dipergunakan 

dalam kegiatan pembelajaran.   

Oleh karena itu, kunci menuju keberhasilan dalam belajar adalah dengan 

mengetahui gaya belajar, cara individu untuk menyerap, mengatur dan mengolah 

informasi. Ada siswa yang mencatat apapun yang dikatakan guru, ada siswa 

yang dapat belajar hanya dengan mendengarkan, ada juga yang lebih senang 

untuk mempraktikkan langsung dari pada mencatat ataupun mendengarkan. 

Tentu saja gaya belajar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam upaya 

pencapaian hasil belajar. Dalam proses pembelajaran biologi, guru cenderung 

lebih banyak ceramah dan mencatat. Hal ini akan sedikit menyulitkan bagi siswa 

yang dapat belajar dengan cara mempraktikkan langsung. Oleh sebab itu guru 

sebagai fasilitator harus mampu mengolah pembelajaran yang mencakup seluruh 

aspek gaya belajar siswa. 
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 Gaya belajar terbagi menjadi tiga aspek yaitu gaya belajar visual (gaya 

belajar melalui apa yang dilihat), auditorial (gaya belajar melalui apa yang 

didengar), dan kinestetik (gaya belajar melalui apa yang dipraktikkan). Apabila 

siswa ysng mampu untuk mengenali focus dalam hal ini adalah gaya belajar 

maka siswa akan mampu mengatur informasi agar sesuai dengan otak. Jika suatu 

informasi dapat diserap dengan baik oleh otak maka tentu saja akan 

menghasilkan output yang baik juga, yaitu prestasi belajar.  

Dengan gaya belajar ini dapat pula dipandang sebagai upaya untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi perkembangan 

materi. Gaya belajar, memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih 

menekankan keterlibatan anak dalam belajar, membuat anak terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran, dan pemberdayaan dalam memecahkan masalah 

untuk menumbuhkan kreativitas sesuai kebutuhan peserta didik. Lebih lanjut, 

diharapkan peserta didik  dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang 

Tinggi. 

Peningkatan hasil belajar dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa 

aspek, baik internal maupun eksternal. Aspek eksternal diantaranya adalah 

bagaimana lingkungan belajar dipersiapkan dan fasilitas-fasilitas diberdayakan, 

sedangkan aspek internal meliputi aspek perkembangan anak, dan keunikan 

personal individu (Ghufron, dan risnawati, 2012). Berdasarkan pendapat 

tersebut, artinya setiap siswa yang mengetahui gaya belajarnya sendiri akan 

dapat belajar secara efektif sehingga hasil belajarnya dapat meningkat. Begitu 

pula bagi guru yang mengetahui gaya belajar seorang anak dapat memberikan 



 

5 
 

pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan gaya belajar anak sehingga dapat 

belajar efektif dan hasil belajar dapat meningkat. Gaya belajar sangat erat 

kaitannya dengan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam kesehariannya. 

Dengan mengetahui aktivitas siswa terutama dalam hal ini kebiasaan yang sering 

ia lakukan maka diharap dengan satu cara ini akan mengetahui tindak lanjut 

berikutnya dan akan berpengaruh bagi hasil belajarnya nanti. 

Selain gaya belajar lebih khusus aktivitas belajar, motivasi belajar juga 

merupakan salah satu aspek internal dalam peningkatan hasil belajar. Motivasi 

belajar siswa yang rendah akan menjadi hambatan yang sangat berarti pada 

proses pembelajaran, karena dapat mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. 

Motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar, memegang peranan 

penting dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Motivasi belajar 

tidak hanya menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang baik tetapi 

mengandung usaha untuk mencapai tujuan belajar. Siswa yang memiliki 

motivasi baik dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur yang telah ditetapkan 

akan selalu bersemangat dan senang untuk mempelajarinya sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam hal ini prodak kerja. Selain itu, mengetahui 

gaya belajar yang disukai siswa sangat penting dalam hasil belajar karena akan 

menjadikan siswa melakukan aktivitas belajar sesuai dengan hobi yang 

disukainya. 

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat bahwa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung dikelas para siswa cenderung menunjukkan 

sikap ramai sendiri, mengobrol dengan teman,  kurang memperhatikan guru saat 
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menjelaskan materi yang diajarkan, dan sering tidak tepat waktu dalam 

mengumpulkan tugas. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru kurang 

menyadari pentingnya mengetahui gaya belajar apa saja yang dimiliki siswa 

dikelas tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara pula dari salah satu guru biologi di MAN 1 

kendari yaitu Bapak Drs. Muis M.Si, dari penuturannya dikatakan bahwa 

didalam penerimaan materi dipengaruhi dari beberapa faktor baik dari gaya 

mengajar guru, gaya belajar siswa, disiplin belajar dan motivasi belajar, semua 

hasil yang diperoleh siswa sangat dipengaruhi dari faktor-faktor tersebut. 

Standar keberhasilan belajar minimal yang ditargetkan oleh sekolah adalah siswa 

memenuhi KKM yang telah ditentukan. Permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi oleh setiap individu sifatnya sangat kompleks, dan berbeda-beda pada 

setiap individu. Hal ini dikarenakan dalam proses pencapaian prestasi belajarnya 

tersebut dipengaruhi oleh dua Faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

individu (instrinsik), dan faktor yang berasal dari luar individu (ekstrinsik). 

Dari masalah yang ada di atas peneliti mempertimbangkan bahwa 

penelitian mengenai  gaya belajar dan motivasi terhadap hasil belajar siswa 

sangat penting. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Gaya Belajar dan Motivasi Terhadap Hasil Belajar 

Biologi Siswa di MAN 1 Kendari”. 

 

 

 



 

7 
 

1.1 Batasan Masalah 

Melihat permasalahan yang telah diuraikan di atas masih sangat luas, 

dan kemampuan peneliti untuk meneliti seluruh permasalahan tersebut sangat 

terbata, maka diperlukan pembatasan masalah agar penelitian bisa terfokus pada 

pokok permasalahan yang ada, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan 

tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti membatasi 

penelitian ini, yakni pengaruh gaya belajar, dan motivasi terhadap hasil belajar 

biologi pada siswa MAN 1 Kendari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Apakah  ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar Biologi siswa di 

MAN 1 Kendari? 

2. Apakah  ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar Biologi 

siswa di MAN 1 Kendari? 

3. Apakah ada pengaruh gaya belajar terhadap motivasi belajar Biologi siswa 

di MAN 1 Kendari ? 

4. Apakah ada pengaruh gaya belajar dan motivasi belajar terhadap hasil 

belajar Biologi Siswa di MAN 1 Kendari ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam upaya penyelesaian target, peneliti menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya belajar terhadap hasil 

belajar di MAN 1 Kendari. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi belajar terhadap 

hasil belajar di MAN 1 Kendari. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya belajar terhadap 

motivasi belajar di MAN 1 Kendari. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh gaya belajar dan motivasi 

belajar terhadap hasil belajar Biologi Siswa di MAN 1 Kendari. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang 

pendidikan terutama tentang gaya belajar dan motivasi terhadap hasil 

belajar biologi siswa di MAN 1 Kendari. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Siswa, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi 

tknik atau cara belajar dalam rangka meningkatkan hasil belajar siswa 

sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki.  

b.  Bagi Guru, dapat digunakan sebagai dasar bagi guru untuk dapat 

mendukung proses pembelajaran dikelas dalam rangka meningkatkan 

hasil belajar siswa. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan untuk menetukan strategi mengajar dan pemberian tugas yang 
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sesuai dengan gaya belajar siswa guna mencapai tujuan pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

c. Bagi Sekolah, dapat digunakan sebagai informasi untuk sekolah dalam 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar untuk keseluruhan mata 

pelajaran pada umumnya. 

d. Bagi Peneliti, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan 

ilmu dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan teori yang sudah 

didapat. 

e. Bagi pengembangan keilmuwan, dapat digunakan sebagai bahan untuk 

mengembangkan pengetahuan serta bahan perbandingan bagi pembaca 

yang akan melakukan penelitian. 

1.5  Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variable secara 

operasional berdasarkan karakteristik yang diamati untuk mempermudah 

peneliti melakukan observasi secara cermat terhadap suatu objek penelitian. 

Secara tidak langsung  definisi operasional akan menunjukan alat ukur yang 

tepat untuk mengambil data yang sesuai dengan variable yang diukur (Endra, 

2017). Berdasarkan pengertian definisi operasional variabel yang telah 

diungkapkan, dapat dipahami bahwa definisi operasional variable merupakan 

suatu rumusan yang dapat diamati atau diobservasi dan dapat diukur yang 

memberikan petunjuk dalam proses pengukuran data, melalui indikator-

indikator yang telah dirumuskan pada teori yang digunakan.  
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Adapun definisi operasional variabel dalam Penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Gaya Belajar (X1) 

Gaya Belajar sebagai variable bebas yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya belajar.  Indikator dari 

gaya belajar memiliki tiga dimensi yang ada pada setiap siswa memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: Indikator gaya belajar visual: belajar dengan visual, 

mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Rapi dan teratur, 

tidak terganggu dengan keributan, dan sulit menerima instruksi verbal. 

Indikator gaya belajar auditorial: belajar dengan cara mendengar, baik dalam 

aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap suara, mudah terganggu dengan 

keributan, lemah dalam aktivitas social. Indikator gaya belajar kinestetik: 

belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, 

beriorientasi pada fisik dan banyak bergerak, suka coba-coa dan kurang rapi, 

lemah dalam aktivitas lisan. 

2. Motivasi Belajar (X2) 

Motivasi belajar sebagai variable bebas yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

Motivasi adalah dorongan dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu. Indikator 

dari Motivasi Belajar yang ada pada setiap siswa memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: motivasi instrinsik indikatornya: adanya hasrat dan keinginan berhasil, 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita 
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masa depan, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, sikap terhadap 

belajar, frekuensi belajar, kegigihan dalam belajar, dan loyalitas terhadap 

belajar. Indikator motivasi ekstrinsik: adanya penghargaan dalam belajar, 

adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan siswa 

dapat belajar dengan baik. 

3. Hasil Belajar (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Hasil belajar adalah hasil dari 

usaha belajar siswa yang ditunjukkan melalui nilai atau angka dari hasil 

evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa melalui ulangan atau ujian 

akhir semester. 

 


