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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk

meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti,

memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebersamaan agar dapat

membangun diri sendiri dan bersama-sama membangun bangsa. Di samping itu

pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia, karena pendidikan

menyangkut kelangsungan hidup manusia. Manusia muda tidak hanya cukup

tumbuh dan berkembang dengan dorongan insting saja, melainkan perlu

bimbingan dan dorongan dari luar dirinya (pendidikan) agar ia menjadi

manusia sempurna. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik

Indonesia No. 20 tahun  2003 Pasal 1 ayat 1 menyatakan:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia,serta keterampilan yang  diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,
dan negara.1

Pada hakekatnya, pendidikan merupakan salah satu proses yang dapat

menimbulkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk kecakapan maupun

keterampilan dalam melakukan suatu kegiatan tertentu.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa:

1Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),
h. 4.
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Tujuan pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2

Guna mencapai tujuan pendidikan tersebut, ini tentunya ditentukan

oleh berbagai unsur yang menunjangnya, terkait dengan unsur-unsur yang

terdapat dalam proses pembelajaran yaitu hal ini kembali diterangkan bahwa

unsur-unsur tersebut adalah:

1. Siswa, dengan segala karakteristiknya yang berusaha untuk
mengembangkan dirinya seoptimal mungkin melalui kegiatan belajar.

2. Tujuan, ialah sesuatu yang diharapkan setelah adanya kegiatan belajar
mengajar.

3. Guru, sebagai tenaga pendidikan yang senantiasa mengusahakan
terciptanya situasi yang tepat (mengajar) sehingga memungkinkan bagi
terjadinya proses pengalaman belajar.3

Berdasarkan beberapa unsur yang terkait dengan proses belajar

mengajar selaras dengan falsafah pendidikan Negara untuk melahirkan insan

yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek,

maka sistem pendidikan di Indonesia harus menekankan kepentingan

memahami potensi pengajaran dan pembekalan dikalangan pelajar.

Belajar secara umum dapat diartikan sebagai proses perubahan

perilaku, akibat interaksi individu lingkungan. Perubahan tidak hanya berkaitan

dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan,

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri.4

2UU RI., No.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3,
(Semarang : Aneka ilmu , 2003), h. 6.

3Jaimah, Hubungan Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar PAI Murid SDN Lapoa,
(Kecamatan Tinangge Kabupaten Konawe Selatan), 2013, h. 1

4 Asti Widya Putri, Pengaruh Gaya Belajar Siswa (Visual, Kinestetik Dan Auditorial)
Pada Mata Pelajaran Mengelolah Peralatan Kantor Terhadap Hasil Belajar,Jurnal di akses pada
tanggal 8 November 2016
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Menurut Slameto secara psikologis belajar adalah suatu proses

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar sebagai proses

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah

laku yang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.5

Belajar atau menuntut ilmu dalam Islam merupakan suatu kewajiban

bagi setiap muslim. Sebagaimana fiman Allah:

                     
                      

Artinya:
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).
mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang
untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.(At-Taubah/9:122)

Tujuan belajar adalah untuk memperoleh pengalaman dan

pengetahuan untuk perubahan tingkah laku. Artinya semua kegiatan belajar

mempunyai  tujuan dan tujuan belajar tersebut hanya dapat dicapai melalui

kegiatan belajar yang terencana dengan baik.

Gaya belajar visual sesungguhnya adalah gaya belajar dengan cara

melihat, sehingga mata sangat berperan penting, gaya belajar visual dilakukan

seseoarang untuk memperoleh informasi seperti melahat gambar, diagram,

5Ibid, h. 6
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peta, poster, grafik dan sebagainya, bisa juga dengan melihat data teks seperti

tulisan dan huruf.6

Seorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari bahan-bahan yang
disajikan secara tertulis, bagan, grafik, gambar. Pokoknyanya mudah
mempelajari bahan pelajaran yang dapat dilihat dengan alat
penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar apabila dihadapkan bahan-
bahan bentuk suara dan gerakan.7

Prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan
seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot
yang dicapainy, bobot yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai siswa
yang dapat dilihat dan dinyatakan dalam bentuk rapor, indeks prestasi
studi, angka kelulusan dan predikat keberhasilan.8

Prestasi belajar merupakan penilaian aktivitas belajar siswa yang

dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat

mencerminkan hasil yang sudah dicapai peserta didik dalam periode tertentu.

Di MTs. Negeri 1 Konsel adalah sekolah yang berbesik agama, tapi

masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, salah satunya

gaya belajar visual, dimana kebanyak dari siswanya dalam menghadapi mata

pelajaran mereka selalu lebih mefokuskan penglihatan mereka dari pada

pendengaran, siswanya juga lebih suka membaca sendiri dari pada di bacakan,

mereka lebih mandiri dalam menghadapi pembelajaran.

Sri Kasmirawati, menyatakan bahwa:

Salah satu faktor yang menentukan prestasi belajar adalah gaya belajar.
Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembang kinerja dalam
pekerjaan, sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Gaya belajar seseorang
adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur

6Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Pada Anak, (Jogjakarta: Javalitera, 2012), h. 118
7Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologo Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

h. 84-85
8Nunuek Pradita Sari, Pengaruh Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika

Siswa, Jurnaldi akses pada tanggal 1 November 2016
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serta mengelolah informasi. Gaya belajar merupakan salah satu faktor
penting dalam meningkatkan prestasi belajar serta kualitas pendidikan.9

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas untuk lebih memperjelas dan

memberi arah yang lebih tepat dalam pembatasan penelitian ini, maka peneliti

memberi batasan sesuai dengan judul sebagai berikut:

1. Gaya Belajar Visual Siswa MTs. Negeri 1 Konsel Kabupaten Konawe

Selatan

2. Prestasi Belajar Siswa MTs. Negeri 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan

3. Hubungan Gaya Belajar Visual Dengan Prestasi Belajar Siswa MTs.

Negeri 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan”.

C. RumusanMasalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gaya Belajar Visual Siswa MTs. Negeri1Konsel Kabupaten

Konawe Selatan

2. Bagaimana Prestasi Belajar Siswa MTs. Negeri 1 Konsel Kabupaten

Konawe Selatan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

sebagai berikut:

9Sri Kasmirawati, Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas
VIII SMP Negeri 1 (Batudaa, Gorontalo: 2012), h. 2.
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1. Untuk Mengetahui Gaya Belajar Visual Siswa MTs. Negeri 1 Konsel

Kabupaten Konawe Selatan

2. Untuk Mengetahui Prestasi Belajar Siswa MTs Negeri 1 Konsel

Kabupaten Konawe Selatan

3. Untuk Mengetahui Hubungan Gaya Belajar Visual Dengan Prestasi

Belajar Siswa MTs. Negeri 1 Konsel Kabupaten Konawe Selatan”.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teorotis

Secara teoritis dapat memberikan masuk dalam pengembangan ilmu

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan gaya belajar visual dan

prestasi belajar siswa.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan informasi baru

mengenai pengetahuan tentang gaya belajar visual dengan prestasi

belajar siswa

b. Bagi sekolah, diharapkan dapat di jadikan salah satu acuan dalam

mengembangkan gaya belajar visual sehingga dapat meningkatkan

prestasi belajar siswa

c. Bagi pengembangan keilmuan, dapat digunakan sebagai bahan untuk

mengembangkan pengetahuan serta bahan perbandingan bagi

pembaca yang akan melakukan penelitian
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F. DefenisiOperasional

Untuk menghindari penafsiran yang beragam terhadap judul penelitian

ini, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata

sangat memegang peranan penting. Indikatornya rapi dan teratur, melatih

siswa untuk berbicara dengan cepat, lebih mudah mengingat sesuatu apa

yang dilihat dari pada yang didengar dan memotivasi siswa untuk belajar

mandiri serta dapat mengatur waktu dengan baik.

2. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran yang

diperoleh dari tes ataupun nilai yang diberikan oleh guru pada bidang studi

PAI yaitu: Akidah Akhlak, Al-Qur’an Hadist, Fiqih, dan Sejarah

Kebudayaan Islam (SKI), yang diambil dari nilai ulangan semester (US)

tahun ajaran 2016.

G. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan

antara gaya belajar visual dengan prestasi belas siswa MTs. Negeri 1 Konsel

Kabupaten Konawe Selatan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Gaya Belajar Visual

1. Pengertian Gaya Belajar Visual

Menurut Bobbi De Poter & Mike Hernacki Gaya belajar visual adalah:

Gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang dan sejenisnya.
Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang
yang memiliki gaya belajar ini, mata adalah alat yang paling peka untuk
menangkap setiap gejala atau stimulus (ransangan) belajar.1

Menurut R. Philip anak-anak dengan gaya belajar visual kurang menyukai
diskusi kelompok di kelas, namun mereka membuat membagi gambar
visual dalam merespon topik-topik yang di bahas dalam diskusi.
Sedangkan menurut Haggatr, anak dengan gaya belajar visual lebih
memilih mempelajari sesuatu dengan melihat demonstrasi atau peragaan
dari suatu informasi.2

Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi,

membaca intruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara

langsung dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan

metode dan media belajar yang dominan mengaktifkan indera penglihatan

(mata).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya

belajar visual adalah orang memperoleh informasi dengan cara memanfaatkan

alat indera mata. Misalnya senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi,

mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan

sebagainya.

1Bobby DePorter dan Mike Hernacki, Membiasakan Belajar Nyaman dan
Menyenangkan, (Jakarta: Quantum Learning, 2000), h. 113.

2 Anonim http://www.ut.ac.id/html/Strategi-bjj/gaya1.htm di akses pada tanggal 1

Oktober 2016


