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                                        BAB II 

                                 KAJIAN TEORI 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Hakikat Gaya Belajar 

2.1.1.1  Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa. Apapun 

cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar menunjukkan cara tercepat dan 

terbaik bagi setiap orang untuk bisa menyerap sebuah informasi dari luar 

dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana perbedaan gaya belajar setiap 

orang, mungkin akan lebih mudah bagi kita jika suatu saat kita harus memandu 

seseorang yang mendapatkan gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil 

yang maksimal bagi dirinya (Nurhidayah, 2015). 

Menurut Tatang Permana (2014), Gaya belajar atau learning style 

merupakan cara peserta didik bereaksi dan menggunakan perangsang–

perangsang yang diterimanya dalam proses belajar. Gaya belajar 

seseorang adalah kombinasi bagaimana ia menyerap, dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi. Secara umum gaya belajar 

dipahami sebagai cara yang disukai oleh peserta didik dalam menyerap, 

mengolah, mengatur, memahami, mengingat informasi yang diperoleh 

serta memecahkan permasalahan yang ia hadapi dalam aktivitas belajar 

dengan berinteraksi dan merespon lingkungan belajarnya. 

 

Gaya belajar merupakan cara yang lebih disukai dalam melakukan 

kegiatan berpikir, memproses dan mengerti suatu informasi. Tidak semua 

siswa memiliki gaya belajar yang sama, dimana setiap siswa memiliki gaya 

belajar yang alami dan nyaman bagi mereka masing-masing. Sebagian siswa 

lebih suka bila guru mereka mengajar dengan menuliskan segalanya di papan 

tulis, sehingga mereka dapat membacanya dan memahaminya. Tetapi sebagian 
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siswa lain lebih suka guru menyampaikan materi secara lisan sehingga mereka 

dapat mendengarkan dan memahami. Ada juga siswa yang lebih suka 

membentuk kelompok kecil dan mendiskusikan materi pelajaran. Selain itu ada 

juga siswa yang lebih suka dengan pembelajaran yang menggunakan alat 

peraga (Muhamad Syukur & La Misu, 2016). 

Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap 

dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Jika akrab dengan gaya 

belajar diri sendiri, maka dapat mengambil langkah-langkah penting untuk 

membantu diri belajar lebih cepat dan juga dengan memahami cara belajar 

orang lain maka dapat memperkuat hubungan dengan mereka. sekurang-

kurangnya ada tiga gaya belajar yang berbeda pada anak-anak didik yaitu: gaya 

auditori, gaya visual, dan gaya kinestetik (Mushawwir dan Mukhlisa, 2015). 

2.1.1.2 Tipe Gaya Belajar 

Berkenaan dengan interst siswa dalam kegiatan belajar, ada beberapa 

tipe gaya belajar yang harus dicermati oleh guru, yaitu sebagai berikut: 

2.1.1.2.1 Gaya Belajar Visual 

Visual learner adalah gaya belajar dimana gagasan, konsep, data dan 

informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan tehnik. Siswa yang 

memiliki tipe belajar visual memiliki interst yang tinggi ketika diperlihatkan 

gambar, grafik, grafis, organisatoris, seperti jaring, peta konsep dan ide peta, 

plot, dan ilustrasi lainnya. Beberapa tehnik yang digunakan dalam belajar 

visual untuk meningkatkan keterampilan berpikir dan belajar, lebih 
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mengedepankan peran penting mata sebagai penglihatan (visual) (Rusman, 

2016). 

Menurut yusri wahyuni (2017),  Gaya belajar visual  (visual 

learners) lebih menitikberatkan pada ketajaman penglihatan. Peserta 

didik dengan macam gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan 

untuk melihat buktinya terlebih dahulu sebelum mereka 

mempercayainya.  Seseorang dengan gaya belajar visual memiliki ciri-

ciri sebagai berikut: rapi dan teratur; berbicara dengan tepat; perencana 

dan pengatur jangka panjang yang baik; teliti terhadap detail; 

mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi; 

pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam 

pikiran mereka; mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkan; 

mengingat dengan asosiasi visual; biasanya tidak terganggu oleh 

keributan; mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, lebih 

suka membaca daripada dibacakan; membutuhkan pandangan dan tujuan 

yang menyeluruh dan bersikap waspada. lebih suka melakukan 

demonstrasi daripada berpidato; dan lebih suka seni daripada musik. 

 

Gaya belajar visual (visual learner) menitikberatkan ketajaman 

mata/penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih 

dahulu agar siswa paham. Cirri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual 

adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan juga menangkap informasi 

secara visual sebelum mereka memahaminya. Siswa dengan gaya belajar visual 

lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh/ekspresi 

muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar dan video, sehingga mereka 

bisa mengerti dengan baik mengenai posisi/lokasi, bentuk, angka, dan warna. 

Siswa visual cenderung rapi dan teratur dan tidak terganggu dengan keributan 

yang ada, tetapi mereka sulit menerima instruksi verbal (Darmadi, 2017). 

Menurut Yen Chania (2015), cirri-ciri peserta didik yang tergolong tipe 

visual antara lain: 

1) Mementingkan penampilan dalam berpakaian atau saat presentase. 
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2) Lebih mudah mengingat mana yang dilihat daripada yang didengar. 

3) Lebih suka membaca daripada dibacakan. 

4) Dapat membaca dengan cepat, teliti, dan tekun 

5) Mengingat dengan asosiasi social. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

visual memegang peranan penting yaitu mata/penglihatan, dalam hal ini 

penggunaan metode pengajaran guru lebih dititikberatkan pada peragaan atau 

media, ajak mereka ke objek-objek berkaitan dengan pelajaran yang dipelajari, 

atau menunjukan alat peraga langsung pada siswa atau menggambarkannya 

dipapan tulis. Gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh atau ekspresi 

muka gurunya supaya mengerti materi pelajaran dan proses pembelajarannya 

dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, seperti diagram, buku 

pelajaran bergambar, video dan mencatat sampai detail dalam mendapatkan 

informasi lebih cepat mereka pahami.  

2.1.1.2.2 Gaya Belajar Auditorial 

Auditory learner adalah suatu gaya belajar di mana siswa belajar 

melalui mendengarkan. Siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan 

mengandalkan kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga (alat 

pendengarannya), oleh karena itu guru sebaiknya memperhatikan siswanya 

hingga  kealat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditory 

dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan 

mendengarkan penjelasan apa yang dikatakan guru. Anak dengan belajar tipe 

auditori dapat mencerna makna yang disampaikan oleh guru melalui verbal 
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symbol atau suara, tinggi rendahnya, kecepatan berbicara dan hal-hal auditory 

lainnya. Anak-anak seperti ini dapat menghapal lebih cepat melalui membaca 

teks dengan keras atau mendengarkan media audio (Rusman, 2016). 

Sedangkan menurut Sajidan (2018), Orang yang memiliki tipe auditorial 

memiliki cirri-ciri yaitu,  

1) Mudah terganggu oleh keributan,  

2) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 

3) Dapat mengulang kembali atau menirukan nada, dan warna suara. 

4) Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. 

5) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat visualisasi, 

seperti memotong bagian-bagian sehingga sesuai satu sama lain. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

orang yang menggunakan gaya belajar Auditorial memperoleh informasi 

dengan memanfaatkan alat indera telinga. Untuk mencapai kesuksesan belajar, 

orang yang menggunakan gaya belajar auditorial bisa belajar dengan cara 

mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. 

2.1.1.2.3 Gaya belajar kinestetik 

Tactual learner adalah siswa belajar dengan cara melakukan, 

menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami. Anak mempunyai gaya belajar 

kinestetik mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan 

tindakan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan 

mereka beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar 

seperti ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Oleh karena itu, pembelajaran 
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yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang lebih bersifat kontekstual dan 

praktik (Rusman, 2016).  

Gaya belajar kinestetik ini maksudnya ialah belajar dengan 

mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Orang dengan gaya 

belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau 

mengambil tindakan. Misalnya, ia baru memahami makna halus apabila indera 

perasanya telah merasakan benda yang halus. Individu yang bertipe ini, mudah 

mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, dan sulit 

mempelajari bahan yang berupa suara atau penglihatan. Selain itu, belajar secara 

kinestetik berhubungan dengan praktik atau pengalaman belajar secara langsung 

(Uno, 2013). 

Menurut Sajidan (2018), Anak dengan tipe kinestetik yaitu, sebagai 

berikut: 

1) Selalu berorientasi pada fisik, banyak gerak. 

2) Berbicara dengan perlahan 

3) Belajar melalui manipulasi dan praktek. 

4) Menyukai buku-buku yang beriorentasi pada plot dengan mencerminkan aksi 

atau gerakan tubuh saat membaca. 

5) Ingin melakukan segala sesuatu.  

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa orang yang 

menggunakan gaya belajar kinestetik memperoleh informasi dengan 

mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu yang 

mempunyai gaya belajar kinestetik mudah menangkap pelajaran apabila ia 
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bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Selain itu dengan praktik atau 

pengalaman belajar secara langsung. 

2.1.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Gaya Belajar 

Menurut Lou Russel (2012) faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran bagi beragam pembelajar di antaranya adalah waktu, pencahayaan, 

suhu, peran figur otoritas (apa yang diharapkan oleh orang lain), peran diri 

sendiri (apa yang mereka harapkan sendiri), bekerja dengan orang lain atau 

sendirian, makan atau tidak ketika proses pembelajaran berlangsung, dan 

memiliki banyak pilihan ketika belajar. Banyak pula faktor-faktor yang 

mempengaruhi dari luar diri siswa (faktor ekstern), di samping faktor yang ada 

pada diri siswa itu sendiri (faktor intern). Faktor-faktor intern yang 

mempengaruhi gaya belajar siswa antara lain: 

1)    Faktor jasmaniah  

Faktor jasmaniah mencakup dua bagian yaitu kesehatan dan cacat 

tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. Proses belajar 

akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, selain itu juga akan 

cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, mengantuk bila badannya 

lemah, kurang darah ataupun ada gangguan pada alat indera serta tubuh. 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh. Cacat itu bisa berupa buta, setengah buta, tuli, 

setengah tuli, patah kaki, lumpuh dan lainlain. Keadaan cacat tubuh 

demikian juga mempengaruhi kegiatan belajar seseorang. 
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2)   Faktor psikologis  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam faktor 

psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motivasi,  kematangan, dan kesiapan.  

3)    Faktor Kelelahan  

Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan tetapi dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani 

(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan menurunnya daya tahan 

tubuh. Adapun kelelahan rohani dapat dilihat dengan kurangnya minat 

belajar, kelesuan dan kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu hilang. Faktor kelelahan dalam diri seseorang 

berbeda-beda. Oleh karena, itu perlu cara atau gaya belajar yang berbeda.  

Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi gaya belajar siswa di 

antaranya:  

1) Faktor keluarga  

Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa cara orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana 

rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga.  

2) Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau gaya belajar 

siswa antara lain metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan 

siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin atau tata tertib sekolah, 

suasana belajar, standar pelajaran, keadaan gedung, letak sekolah dan 
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lainnya. Faktor guru misalnya, kepribadian guru, kemampuan guru 

memfasilitasi siswa dan hubungan antara guru dengan siswa turut 

mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa.  

3) Faktor masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga mempengaruhi 

terhadap gaya belajar siswa. Faktor-faktor masyarakat yang 

mempengaruhi gaya belajar siswa meliputi kegiatan peserta didik dalam 

masyarakat, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Dari paparan beberapa faktor yang mempengaruhi gaya belajar siswa 

diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi gaya belajar siswa. Dengan demikian gaya belajar pada diri 

siswa sangatlah besar pengaruhnya baik adanya pengaruh dari luar dirinya 

serta timbulnya kemauan yang muncul pada diri siswa sendiri.  

2.1.2 Hakikat Motivasi Belajar 

2.1.2.1  Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan menculnya “feeling” dan didahului tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar. Hasil belajar akan 

menjadi optimal kalau ada motivasi. Makin tepat motivasi digunakan, akan 

makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa. Sehubungan dengan hal itu ada tiga 

fungsi motivasi dalam belajar. Mendorong siswa untuk berbuat, menentukan 

arah perbuatan, dan menyeleksi perbuatan (Puri, 2018). 
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Menurut Husamah (2016), motivasi merupakan kondisi 

psikologis yang mendorong seseorang untuk dapat melakukan 

sesuatu. Hal ini juga berlaku dalam kegiatan belajar, bahwa hasil 

belajar akan menjadi optimal bila adanya motivasi yang tepat dari 

orang yang ada dilingkungan tempat proses belajar itu berlangsung. 

Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi antara lain: 

(a) mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan, (b) menentukan arah perbuatan yakni kea rah tujuan 

yang akan dicapai, (c) menyeleksi perbuatan yakni menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan untuk mencapai 

tujuan. 

 

Motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan 

belajar di sekolah, dan motivasi itu sendiri dipengaruhi oleh tujuan yang akan 

dicapai dengan belajar. Semakin tinggi tujuan belajar maka akan semakin 

besar pula motivasinya, dan semakin besar motivasi belajarnya akan semakin 

kuat pula kegiatan belajarnya. Perilaku belajar berkaitan erat dalam 

membentuk suatu kesatuan yang disebut sebagai proses motivasi belajar 

(Masni, 2015). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat kita menarik 

kesimpulan bahwa motivasi itu ialah dorongan dasar yang mampu 

menggerakkan individu dalam bertingkah laku untuk mencapai suatu tujuan. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan motivasi belajar siswa adalah 

keseluruhan daya yang menjadi penggerak di dalam diri siswa yang dapat 

menimbulkan kegiatan belajar/proses perkuliahan yang menjamin 

kelangsungan atau proses pembelajaran dan yang memberikan arah pada saat 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh subjek belajar itu 

dapat terpenuhi. 
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2.1.2.2  Jenis-Jenis Motivasi Belajar 

Motivasi belajar dapat timbul karena adanya dua macam faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu :  

1) Motivasi Internal (Intrinsik), yakni berupa hasrat dan keinginan berhasil 

dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita (Uno, 2013). Di 

dalam proses belajar siswa yang termotivasi secara intrinsik dapat 

dilihat dari kegiatannya yang tekun dalam mengerjakan tugas-tugas 

belajar karena merasa butuh dan ingin mencapai tujuan belajar yang 

sebenarnya, bukan karena keinginan mendapatkan pujian, hadiah dari 

guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah Jenis 

motivasi yang datangnya dari dalam diri individu sendiri tanpa ada 

paksaan dorongan orang lain ataupun dari luar, tetapi atas dasar 

kemauan dan kesadaran dari induvidu itu sendiri. Dengan kata lain 

munculnya motivasi intrinsik berdasarkan tujuan yang diinginkan siswa 

dalam belajar, tanpa adanya pengaruh dari luar seperti dari guru/dosen, 

orang tua, maupun lingkungan masyarakat (Masni, 2015). 

Artinya individu tergerak untuk melakukan sesuatu karena 

potensi atau sesuatu yang timbul dari dalam dirinya sendiri yang tak 

dapat terlihat dari luar. Motivasi atau dorongan belajar juga didasari 

oleh sebuah kebutuhan, sebagai seorang peserta didik atau siswa 

diharuskan menjadi seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan 

seseorang yang terdidik. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi 
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intrinsik terjadi berdasarkan kesadaran seseorang tersebut untuk 

mencapai sesuatu yang ingin dicapainya. 

2) Motivasi Eksternal (ekstrinsik),yaitu adanya penghargaan, lingkungan 

belajar yang kondusif dan kegiatan belajar yang menarik (Uno, 2013). 

Motivasi ektrinsik diperlukan agar siswa terdorong agar mau belajar. Di 

dalam kelas banyak sekali siswa yang dorongan belajarnyamemerlukan 

motivasi ektrinsik. Mereka memerlukan perhatian danpengarahan yang 

khusus dari guru. Namun untuk hal ini tentunya motivasi ektrinsik tidak 

lagi menjadi prioritas siswa. Mereka harusmembangkitkan semangat 

belajar dari dalam dirinya sendiri untukmencapai kesuksesan di 

perguruan tinggi (Masni, 2015). 

Motivasi dari luar biasanya bersumber dari lingkungan sekitar 

sebagai akibat dari tangkapan indrawinya. Jadi, motivasi ekstrinsik bisa 

berupa motivasi dari seorang guru dalam menerapkan suatu metode yang 

mendukung pembelajaran. Namun dalam penerapannya, seorang guru atau 

pendidik harus berhati-hati, jika tidak, motivasi ekstrinsik akan merugikan 

peserta didik jika salah dalam penggunaannya. 

2.1.2.3 Fungsi Motivasi Belajar 

Keberhasilan proses belajar mengajar tentunya dipengaruhi oleh 

motivasi belajar siswa itu sendiri. Guru selaku tenaga pendidik diperlukan 

untuk mendorong siswa agar dapat belajar untuk mencapai tujuan.  Menurut 

Sanjaya (2010) ada dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran, yaitu: 
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1) Mendorong Siswa Untuk Beraktivitas   

Perilaku setiap orang disebabkan karena dorongan yang muncul 

dari dalam yang disebut dengan motivasi. Besar kecilnya semangat 

seseorang untuk bekerja sangat ditentukan oleh besar kecilnya motivasi 

orang tersebut. Semangat siswa dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru tepat waktu dan ingin mendapatkan nilai yang baik 

karena siswa memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar.  

2) Sebagai Pengarah  

Tingkah laku yang ditunjukkan setiap individu pada dasarnya 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Dengan demikian Motivasi berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik 

dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. 

Adanya motivasi dalam diri siswa, akan memberikan 

dorongan, arah dan perbuatan yang akan dilakukan siswa tersebut dalam 

upaya mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Fungsi 

motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi, oleh karena 

itu seseorang harus mendorong untuk melakukan usaha agar 

keinginannya dapat tercapai, dan menentukan arah perbuatannya kearah 

tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, siswa di sekolah dapat 

menyeleksi perbuatannya untuk menentukan apa yang harus dilakukan 

yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya dan mana hal-hal 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. 
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2.1.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran di 

kelas sangat dipengaruhi oleh adanya motivasi yang ada tumbuh pada diri 

siswa. Salah satu indikator kualitas pembelajaran adalah adanya motivasi 

yang tinggi dari para siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi 

terhadap pembelajaran, maka mereka akan tergerak atau terdorong untuk 

memiliki keinginan dalam melakukan sesuatu yang dapat memperoleh hasil 

atau tujuan tertentu.  

Motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa. Menurut Kompri (2016), ada beberapa unsur yang 

mempengaruhi motivasi dalam belajar yaitu: 

1) Cita-cita dan aspirasi siswa; Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar 

siswa baik intrinsik maupun ekstrinsik.  

2) Kemampuan siswa; Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 

kemampuaan dan kecakapan dalam pencapaiannya.  

3) Kondisi Siswa; Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. 

Seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam 

belajar. 

4) Kondisi Lingkungan Siswa; Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan 

alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan 

bermasyarakat. 
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Dari paparan beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan demikian motivasi belajar 

pada diri siswa sangatlah besar pengaruhnya oleh adanya rangsangan dari luar 

dirinya serta timbulnya kemauan yang muncul pada diri siswa sendiri. 

Motivasi belajar yang berasal dari luar dirinya akan memberikan pengaruh 

besar terhadap munculnya motivasi instrinsik pada diri siswa tersebut. 

2.1.2.5 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Tujuan pembelajaran adalah untuk meraih suatu keberhasilan dengan 

prestasi yang baik. Untuk mencapai hasil belajar yang baik dituntut 

kreativitas guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa.menurut 

Sanjaya (2010), Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru untuk 

membangkitkan motivasi belajar siswa yaitu: 

1. Memperjelas tujuan yang ingin dicapai; Tujuan yang jelas dapat 

menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Semakin jelas tujuan yang ingin 

dicapai, maka akan semakin kuat motivasi belajar siswa. Oleh sebab itu 

guru perlu menjelaskan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai sebelum 

proses pembelajaran dimulai.  

2. Membangkitkan minat siswa; Siswa akan terdorong untuk belajar, 

manakala mereka memiliki minat untuk belajar. Beberapa cara yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan minat siswa diantaranya: 

1) Hubungkan bahan pelajaran yang akan diajarkan dengan kebutuhan 

siswa.  
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2) Sesuaikan materi pelajaran dengan tingkat pengalaman dan 

kemampuan siswa.  

3) Gunakan berbagai model dan strategi pembelajaran secara bervariasi.  

3. Menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. 

4. Berikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. 

5. Berikan penilaian. 

2.1.3 Hakikat Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Hasil belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar yang 

menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang 

diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang 

mata pelajaran tertentu. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan mengacu pada klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara 

garis besar yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor 

(Widayanti, 2013). 

Menurut sugiyanti (2018), hasil belajar adalah perubahan 

perilaku peserta didik akibat belajar. Perubahan perilaku disebabkan 

karena dia mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan 

dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar dapat perubahan dalam 

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.  Hasil belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat 

diamati dan di ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi 

tahu. 

 

Hasil belajar merupakan kemampuan oleh peserta didik yang telah 

dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran yang mencakup perubahan 
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perilaku hasil belajar yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar secara garis besar dalam tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik (Aminah, 2018). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa hasil belajar adalah 

suatu penilaian akhir yang telah dicapai setelah mengikuti proses 

pembelajaran yang mencakup  aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu proses pembelajarab yang memberikan 

informasi tentang sejauh mana ia menguasai materi pelajaran, bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Menurut Rusman (2012), faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal yaitu: 

1) Faktor Internal  

Faktor fisiologis seperti kesehatan yang prima, tidak dalam 

keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam 

menerima materi pelajaran. Selain itu faktor psikologis setiap indivudu 

dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi psikologis 

yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil belajarnya. 

Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, minat, 

bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik. 

2) Faktor Eksternal  

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor 

lingkungan ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. 
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Lingkungan alam misalnya suhu, kelembaban dan lain-lain. Belajar pada 

tengah hari di ruangan yang kurang akan sirkulasi udara akan sangat 

berpengaruh dan akan sangat berbeda pada pembelajaran pada pagi hari 

yang kondisinya masih segar dan dengan ruangan yang cukup untuk 

bernafas lega. Selain itu faktor instrumental merupakan faktor yang 

keberadaan dan penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar 

yang diharapkan. Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai 

sarana untuk tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. 

Faktor-faktor instrumental ini berupa seluruh hal yang diterapkan guru 

baik gaya mengajar, kedisiplinan, kompetensi guru,kurikulum,serta 

sarana dan prasarana disekolah. 

2.1.3.3 Manfaat Hasil Belajar dalam Proses Pembelajaran 

Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku yang 

mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Pendidikan dan 

pengajaran dikatakan berhasil apabila perubahan-perubahan yang terjadi pada 

peserta didik merupakan akibat dari proses belajar mengajar yang dialaminya 

yaitu proses yang ditempuhnya melalui program dan kegiatan-kegiatan yang 

dirancang dan dilaksanakan oleh pendidik dalam pembelajaran tersebut 

memberi manfaat antara lain: 

1) Bagi peserta didik  

Peserta didik akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk 

belajar lebih giat, agar lain kali mendapat hasil yang memuaskan lagi. 

Memberikan umpan balik kepada peserta didik  dan pendidik dengan 
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tujuan memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan 

pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkanya pada situasi belajar 

mengajar yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang 

dimiliknya. 

2) Bagi orang tua  

Memberi informasi kepada orang tua tentang tingkat keberhasilan 

siswa dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki, mendalami atau 

memperluas  pelajarannya.  

3) Bagi sekolah  

Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Informasi 

dari pendidik tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa 

yang akan datang. Informasi hasil belajar yang diperoleh dari tahun ke 

tahun, dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah, yang dilakukan 

sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan 

terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh peserta didik (Agmila, 

2015). 

2.2 Penelitian Yang Relevan  

Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel penelitian yang 

ditemukan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoeron (2014) Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa,  35,2% peserta didik  memiliki gaya belajar visual, 

55,2% peserta didik memiliki gaya belajar auditori, dan 29,6% peserta 
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didik memiliki gaya belajar kinestetik. Gaya belajar mempunyai hubungan 

terhadap dan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Gaya 

belajar mempunyai kontribusi atau pengaruh sebesar 52% terhadap 

prestasi belajar peserta didik. 

2. Muhammad Noor Fitriyanto (2017) Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di SMK Nasional Berbah tentang pengaruh  motivasi belajar, 

dan gaya belajar terhadap hasil belajar dapat diambil kesimpulan bahwa 

Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi belajar dan gaya 

belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar  pada mata pelajaran 

produktif bidang pemesinan di SMK Nasional Berbah dengan nilai F 

sebesar 16,224 pada taraf signifikan 5%. 

 

2.3  Kerangka Berpikir 

Gaya belajar merupakan cara belajar yang khas bagi siswa. Apapun 

cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar menunjukkan cara tercepat dan 

terbaik bagi setiap orang untuk bisa menyerap sebuah informasi dari luar 

dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana perbedaan gaya belajar setiap 

orang, mungkin akan lebih mudah bagi kita jika suatu saat kita harus 

memandu seseorang yang mendapatkan gaya belajar yang tepat dan 

memberikan hasil yang maksimal bagi dirinya. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi 

juga dibedakan menjadi dua, yaitu: motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah motivasi yang sudah tumbuh dalam diri 

seseorang, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul akibat 

dorongan atau pengaruh dari luar pribadi tersebut (Nurbani, 2015). 
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Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Hasil belajar yang 

menjadi objek penilaian kelas berupa kemampuan-kemampuan baru yang 

diperoleh siswa setelah mereka mengikuti proses belajar-mengajar tentang 

mata pelajaran tertentu. Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan 

pendidikan mengacu pada klasifikasi hasil belajar dari Bloom yang secara 

garis besar yaitu aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotor 

(Widayanti, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui tentang 

Pengaruh gaya belajar dan motivasi belajar terhadap hasil belajar biologi di 

MAN 1 Kendari, dapat dilihat skema kerangka berpikir berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Setelah melihat permasalahan diatas, maka penulis akan mengemukakan 

hipotesis sebagai jawaban sementara yaitu: 

1. Ada Pengaruh Signifikan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Biologi di MAN 1 Kendari. 

2. Ada Pengaruh Signifikan  Motivasi Belajar  Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Siswa Biologi di MAN 1 Kendari. 

3. Ada Pengaruh Signifikan Gaya Belajar Terhadap Motivasi Belajar  Biologi 

Siswa di MAN 1 Kendari. 

4. Ada Pengaruh Signifikan Gaya Belajar dan Motivasi Terhadap  Hasil 

Belajar Biologi Siswa di MAN 1 Kendari. 

 


