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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
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Gaya belajar visual juga menitiberatkan pada ketajaman penglihatan.

Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka

paham gaya seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya

untuk kemudian bisa mempercayainya.

Adapun yang menjadi karakteristik gaya belajar visual adalah sebagai

berikut:

a. Kebutuhan melihat sesuatu (informasi/pelajaran) secara visual untuk
mengetahuinya atau memahaminya

b. Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna
c. Memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik
d. Memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung
e. Terlalu rektif terhadap suara
f. Sulit mengikuti anjuran secara lisan
g. Seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan3

Berdasarkan karakteristik diatas maka dapat disimpulkan bahwa

seorang yang bertipe visual memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, sulit

berdialog secara langsung serta memiliki kepahaman yang cukup terhadap

masalah artistik.

2. Ciri-Ciri Gaya Belajar Visual

Ciri-ciri perilaku dalam gaya belajar visual yang dapat membantu

menemukan gaya belajar seseorang antara lain sebagai berikut:

a. Rapi dan teratur
b. Berbicara dengan cepat
c. Perencana dan pengaturan jangka panjang yang baik
d. Teliti terhadap detail
e. Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun prestasi

3 Anonim http://www.belajarbagus.com/2015/03/gaya-belajar.html di akses pada tanggal
10 November 2016
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f. Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam
fikiran mereka

g. Mengingat apa yang dilihat, dari pada apa yang didengar
h. Mengingat dengan asosiasi sosal
i. Biasanya tidak terganggu oleh keributan
j. Mempunyai masalalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika

ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya
k. Pembicara cepat dan tekun
l. Lebih suka membaca daripada di bacakan
m. Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap

waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau
proyek

n. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telpon dan dalam rapat
o. Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain
p. Sering menjawab dengan jawaban yang singkat ya atau tidak
q. Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada berpidato
r. Lebih suka seni dari pada music
s. Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai

memilih kata-kata
t. Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika ingin memperhatikan.4

Bobbi De Porter dkk (dalam Dimyati dan Mudjiono) menyebutkan

ciri-ciri siswa yang kecenderungan belajar Visual adalah:

a. Rapi dan teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan.
Biasanya tulisannya rapi dan teratur, kamarnya tertata, senangnya
mengamati warna yang dipilihnya ketika ketika berbusana cocok atau
serasi.

b. Mengingat dengan gambar, simbol dan warna; mengingat apa yang
dilihat dari apa yang didengar sehingga lebih suka membaca dari pada
dibacakan. Siswa lebih cepat memahami suatu materi bila guru
menerangkan menggunakan media gambar atau simbol, senang menandai
materi yang penting dengan pena warna-warni, lebih memahami jika
membaca perintah dari pada diperintah oleh guru menggunakan kata-
kata, belajar membuat peta konsep/mind mapping.

c. Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh. Siswa senang belajar
dengan memperhatikan materi secara keseluruhan yaitu, membaca secara
sepintas semua materi kemudian menandai bagian yang penting.5

4Masdin M.Pd., Psikologi Belajar, (Kendari Unhalu Press, 2007), h. 127-128
5 Dimyati dan Mudjiono, Belajar Dan Pembelajaran,(Jakarta: Asdi Mahasatya, 2009), h.

123
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Berdasarkan dua pendapat mengenai ciri-ciri gaya belajar visual maka

dapat disimpulkan bahwa ciri dari gaya belajar visual adalah dapat melatih

siswa untuk selalu rapi dan teratur sebelum memulai proses pembelajaran,

lebih cepat memahami sesuatu dengan cara melihat dari pada mendengar serta

mampu berbicara dengan cepat.

Tanda-tanda gaya belajar Visual menurut Collin Rose dan Malcolm J.

Nocholl adalah:

a. Suka membaca, menonton TV atau film, mengisi TTS, lebih senang
ketika diperlihatkan sesuatu dari pada diceritakan

b. Lebih mengutamakan penglihatan sehingga ketika tersesat lebih senang
ditunjukan melalui denah dan peta, daya ingatnya tentang wajah bagus,
ketika diinteraksi dengan orang sering melihat ekspresi orang yang diajak
bicara

c. Selerah pakaian, bergaya, memilih warna sesuai, tertata dan terkoordinasi
d. Menggunakan kata seperti menonton, melihat, menggambarkan, tampak

bagiku, fokus, cemerlang, pendek akal, suka pamer.6

3. Indikator Gaya Belajar Visual

Adapun yang menjadi Indikator dalam gaya belajar visual diantaranya

sebagai berikut:

a. Rapi dan teratur,
b. Menyikapi sesuatu dengan tenang,
c. Berbicara dengan cepat,
d. Merencanakan sesuatu jangka panjang dengan baik,
e. Mengatur waktu dengan baik,
f. Membaca sekilas/gambaran umumnya saja,
g. Lebih suka membaca sendiri dari pada dibacakan,
h. Membuat banyak symbol dan gambar dalam catatan,
i. Lebih mengingat yang dilihat dari pada yang didengar
j. Menghafal asosiasi dalam bentuk visual
k. Sulit mengingat perintah lisan dari pada tulisan
l. Menyukai seni dari pada musik

6Mohammad Syafa’at, Hubungan Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar PAI Siswa
SMP Negeri 8 Konsel (kendari, 2016) h. 19
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Dari beberapa indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa

indikator dari gaya belajar visual adalah 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.

4. Strategi Untuk Mempermudah Gaya Belajar Visual

Secara sederhana kita dapat menyesuaikan cara mengajar kita dengan

gaya belajar siswa, diantaranya sebagai berikut:

a. Gunakan kertas tulis dengan tulisan berwarna dari pada papan tulis, lalu
gantungkanlah grafik berisi informasi penting disekeliling ruangan pada
saat anda menyajikannya, dan rujuklah kembali grafik itu nanti.

b. Dorong siswa untuk menggambarkan informasi dengan menggunakan
peta, diagram dan warna. Berikan waktu untuk membuatnya.

c. Berdiri tenang saat penyajikan sigmen informasi, bergeraklah diantara
sigmen.

d. Bagikan salinan frase-frase kunci atau garis besar pelajaran, sisakan
ruang kosong untuk catatan.

e. Beri kode warna untuk bahan pelajaran dan perlengkapan, dorong siswa
menyusun pelajaran mereka dengan aneka warna.

f. Gunakan bahan ikon dalam presentasi anda dengan menciptakan simbol
visual atau ikon yang mewakili konsep kunci.7

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai strategi untuk mempermudah

gaya belajar visual maka dapat disimpulkan bahwa seorang siswa yang bertipe

visual dapat menggunakan kertas tulis dengan tulisan yang berwarna,

mendorong siswa untuk menggambar informasi dengan menggunakan peta,

serta berikan kode warna untuk bahan pelajaran dan perlengkapan.

7 Bobby Deporter, et. Al. Terjemahan Ari Nilandari, Quantum Teaching Mempraktikkan
Quantum Learning Di Ruang-Ruang Kelas, Bandung: Kaifa, 2005, h. 85
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5. Cara Memaksimalkan Kemampuan Anak Visual

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua atau guru untuk

memaksimalkan kemampuan anak diantaranya sebagai berikut:

a. Ajarkan anak untuk memahami informasi dari gambaran besarnya dulu
secara umum, sambil memahami informasi melalui detil-detil yang lebih
spesifik

b. Untuk membantu anak untuk menghafal, gunakan flashcard atau kartu
kecil berisi kata kunci dari masing-masing informasi yang sedang
dipelajari

c. Ajak anak untuk mencari materi-materi alternatif dari berbagai sumber
d. Ajarkan anak setiap hari untuk disiplin dalam mengulang pelajaran yang

telah dia catat
e. Sediakan beragam highlighter atau spidol warna terang agar anak dapat

menandai bagian-bagian penting dari buku atau catatannya agar lebih
mudah dilihat dan dipelajari.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa cara

memaksimalkan kemampuan anak dengan tipe visual yaitu mengajak anak

untuk memahami informasi dari gambaran besarnya secara umum, membantu

anak menghafal, serta mencari materi-materi alternatif dari berbagai sumber.

6. Kelebihan Dan Kelemahan Gaya Belajar Visual

Setiap gaya belajar memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, adapun yang menjadi kekurangan dan kelebihan khususnya gaya

belajar visual diantaranya sebagai berikut:

a. Kelebihan Gaya Belajar Visual
1) Mampu mengingat detail dan warna dengan sangat baik
2) Mampu membaca, mengeja dan menghafal pelajaran dengan baik
3) Sangat baik dalam mengingat wajah seseorang, namun seringkali lupa

mengingat nama orang tersebut
4) Saat menghafal dan memahami suatu informasi, biasanya mereka

memvisualisasikan gambar atau image dalam pikirannya
5) Umumnya berpenampilan baik dan rapi
6) Ketika memecahkan masalah cara yang dilakukan anak visual adalah

dengan cara membaca informasi, serta membuat daftar mengenai
masalah atau hambatan apa saja yang ia hadapi
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b. Kelemahan Gaya Belajar Visual
1) Sulit belajar dalam keadaan yang bising dan banyak gangguan
2) Sulit memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau

bagan
3) Terganggu konsentrasinya saat melihat tampilan (baik tampilan

seseorang atau tampilan suatu informasi) yang menurutnya tidak
menarik atau justru jelek.8

B. Deskripsi Prestasi Belajar

1. Pengertian Prestasi Belajar

Istilah prestasi berasal dari bahasa Belanda pestatie. Dalam bahasa

indonesia menjadi prestasi yang berartihasil usaha. Prestasi merupakan suatu

istilah yang digunakan untuk menunjukan tingkat keberhasilan seseorang

setelah melakukan usaha tertentu, dalam kaitannya dengan usaha belajar,

berarti prestasi menunjukan tingkat keberhasilan siswa setelah melakukan

kegiatan belajar pada waktu tertentu.

Hasil yang telah dicapai dari sesuatu yang telah dilakukan, dikerjakan

dan sebagainya. Jika seseorang melaksanakan pembelajaran, maka akan

memperoleh prestasi belajar.

Arifin mengemukakan prestasi belajar adalah: ”Bukti keberhasilan

usaha yang dicapai dalam waktu tertentu, baik yang berhubungan dengan

proses belajar dan prestasi belajar, berdasarkan ketentuan penilaian secara

objektif, menyeluruh dan berkesinambungan”.9

Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik dari

guru atau tutor sebagai pengajar, maupun peserta didik sebagai warga belajar

8 Anonim, http://dhani1192.blogspot.co.id/2013/07/gaya-belajar-spatialvisual.html di
akses pada tanggal 20 Maret 2016

9 Arifin. Z. Evaluasi Instruktur, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, h. 23
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bertujuan untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Djamarah dan Zain

menegaskan pula bahwa prestasi adalah: “tingkat keberhasilan dimana seluruh

bahan pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa atau minimal bahan

pelajaran yang diajarkan 60% telah dikuasai oleh siswa”.10

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan penulis menyimpulkan

bahwa prestasi belajar merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui prestasi

belajar, yakni diperolehnya keterampilan atau perilaku baru, dan perubahan

dalam pengetahuan, pemahaman dan kecakapan, sikap, penghargaan dan

sebagainya. Agar siswa dapat mencapai prestasi belajar yang memuaskan, para

siswa harus tahu strategi apa yang harus dilakukan dalam proses belajarnya.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

Belajar adalah suatu proses, oleh karena itu dalam belajar banyak

faktor yang mempengaruhinya. Pada umumnya para ahli membagi faktor-

faktor tersebut menjadi dua bagian besar yaitu: faktor yang berasal dari dalam

anak dan faktor dari luar anak.

Terkait dengan faktor-faktor tersebut dikenal juga teori konverkuensi

oleh Wiliams Steren dari jerman mengatakan bahwa “perpaduan antara bakat

yang dibawah sejak lahir dan faktor lingkungan pendidikannya merupakan cara

yang paling tepat dalam proses pembentukan individu”.11

Selanjutnya Slameto membagi faktor-faktor yang mempengaruhi

belajar, yaitu sebagai berikut; Faktor intern yang terdiri dari (faktor jasmani,

10 Syaiful Bakhri Djamarah dan Aswar Zain. Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: Rineka
Cipta, 1997, h. 119

11 Marlina Gazali, Dasar-Dasar Pendidikan Islam, Kendari: istana profesional, 2008,
h.36
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faktor psikologis dan faktor kelelahan) dan faktor eksteren yang terdiri dari

faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.12

Jadi prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai dalam

proses pembelajaran yang diperoleh dari tes ataupun dari nilai yang diberikan

guru. Banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil

belajar atau prestasi belajar. Orangtuapun perlu untuk mengetahui apa saja

faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar pada anak mereka, sehingga

orang tua dapat mengenali penyebab dan pendukung anak dalam berprestasi.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, akan

diuraikan secara garis besar, sebagai berikut:

a. Faktor dalam diri siswa (internal)

1) Faktor kesehatan

Kesehatan seseorang merupakan salah satu faktor penting yang harus

diperhatikan dalam belajar, siswa yang sakit pada saat ujian tentu

prestasinya akan menurun sebab tidak berkonsentrasi belajar. Apabila

kesehatan anak terganggu dengan sering sakit kepala, pilek, deman dan lain-

lain, maka hal ini dapat membuat anak tidak bergairah untuk belajar. Secara

psikologi, gangguan pikiran dan perasaan kecewa karena konflik juga dapat

mempengaruhi proses belajar.

2) Cacat Tubuh

Keadaan tubuh yang kurang sempurna akan mempengaruhi belajarnya

karena keterbatasan yang dimiliki untuk itu pemerintah juga menyiapkan

12 Slameto, Bimbingan Belajar Sekolah, Jakarta: Bina Aksara, 1986, h. 2
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sekolah khusus (SLB) agar tidak merasakan beban psikologis yang tentu

berdampak pada prestasinya.

3) Intelegensi

Intelegensi sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa,

sebab dalam situasi yang sama, siswa yang memiliki intelegensi yang tinggi

akan jauh berbeda dengan siswa yang memiliki intelegensi rendah.

4) Perhatian

Perhatian adalah pemusatan tenaga yang tertuju kepada sesuatu objek

untuk menyertai aktivitas.

5) Minat

Minat mempunyai pengaruh yang besar dalam belajar seseorang,

sebab bila belajar sesuai dengan minatnya maka prestasi belajarnyapun akan

maksimal.

6) Bakat

Bakat sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan seseorang

dalam belajar, dengan bakat yang ada siswa akan lebih giat dalam belajar

dan mendapat hasil yang lebih baik.

7) Motif

Yaitu daya penggerak dari dalam dan subjek untuk melakukan

kegiatan-kegiatan tertentu dalam mencapai suatu tujuan.

8) Kematangan

Kematangan dan keberhasilan dalam belajar sangat berhubungan

dengan erat dalam arti bahwa belajar akan berhasil jika anak sudah matang
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(siap). Jadi kemajuan yang dimiliki kecakapan itu tergantung dari

kematangan dan belajar.

9) Faktor psikologis

Faktor psikologis lainnya dan merupakan hasil akhir jalinan yang

saling berpengaruh dalam ingatan, berpikir, tanggapan, fantasi dan lain

sebagainya yang berpengaruh pada hasil akhir.

10) Faktor kelelahan

Faktor kelelahan ada dua, yaitu kelelahan jasmani dan rohaniah.

Keduanya sangat mempengaruhi, siswa yang kelelahan pada saat belajar

mengakibatkan prestasi belajarnya tidak maksimal dan ini berdampak pada

prestasinya.

b. Faktor-faktor yang berasal dari luar (eksternal)

1) Faktor sekolah

Sekolah merupakan faktor yang penting bagi siswa karena

dilingkungan inilah siswa ditempah untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Tempat, gedung sekolah, kualitas guru, perangkat kelas, relasi teman

sekolah, rasio jumlah murid per kelas, juga mempengaruhi anak dalam

proses belajar.

2) Faktor masyarakat

Yang termasuk dalam faktor ini adalah kegiatan-kegiatan siswa dalam

masyarakat. Untuk itu, lingkungan harus memberikan pengaruh positifnya.

Apabila masyarakat sekitar adalah masyarakat yang berpendidikan dan
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moral yang baik, terutama anak-anak mereka. Hal ini dapat sebagai pemicu

anak untuk lebih giat belajar.

3) Lingkungan geografis

Yaitu keadaan alam sekitar kita termasuk benda-benda organik dan

anorganik yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dalam kehidupan.

Bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu lintas dan iklim juga dapat

mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. Dari sekian banyak faktor yang

harus diperhatikan, tentu tidak ada situasi 100% yang dapat dilakukan

secara keseluruhan dan sempurna. Tetapi berusaha untuk memenuhinya

sesempurna mungkin bukanlah faktor yang mustahil untuk dilakukan.

4) Lingkungan keluarga

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama dari

seseorang, dimana merupakan peletak dasar pendidikan pertama. Situasi

keluarga sangat berpengaruh pada keberhasilan anak. Pendidikan orangtua,

status ekonomi, rumah, hubungan dengan orangtua dan saudara, bimbingan

orangtua, dukungan orangtua, sangat mempengaruhi prestasi belajar anak.

5) Tempat belajar

Merupakan salah satu syarat utama dalam menjamin terselenggaranya

proses belajar demi mempertahankan dan meningkatkan prestasi belajar.

6) Waktu belajar

Secara teoritis berlaku “Hukum Jost” dimana hukum ini berprinsip

bahwa mempelajari dan mengulang dengan banyak kali yang di isi dengan
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beban dan waktu belajar yang sama adalah lebih baik dari pada jarang

mengulang dengan beban waktu belajar yang lama.

7) Alat dan bahan pelajaran

Belajar tanpa alat yang memadai tidak akan berangsung dengan baik.

kenyataan menunjukkan bahwa semakin kurang alat beajar seseorang

semakin kurang untuk belajar dan ini berdampak pada hasil akhirnya.

8) Tambahan pelajaran di luar sekolah

Tambahan pelajaran dilakukan dengan mengikuti less atau

membentuk kelompok belajar bersama akan membantu pelajaran yang tidak

dimengerti oleh siswa tentunyaakan memberikan arti yang lebih besar bagi

pencapaian prestasi belajar yang lebih tinggi.

9) Tempat tinggal

Merupakan salah satu faktor yang sangat memegang peranan penting

didalam belajar siswa, karena tempat tinggal yang memadai dapat

memperlancar proses belajar.

Kesimpulan dari beberapa faktor di atas sangat memberikan pengaruh

yang sangat penting dalam pencapaian prestasi belajar siswa yang diuraikan

satu demi satu adalah yang bersifat internal dan eksternal. Faktor-faktor

tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Jadi teori gaya belajar visual masuk pada ranah eksternal pada nomor

enam yang mengatakan waktu belajar dimana seorang yang bergaya belajar

visual akan mengatur waktu dengan baik ketika menghadapi pembelajaran,

gaya belajar seseorang sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar, sebab
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gaya belajar adalah kunci untuk mengembang kinerja dalam pekerjaan,

sekolah, dan dalam situasi antar pribadi.

C. Hubungan Gaya Belajar Visual Dengan Prestasi Belajar Siswa

Secara prinsip belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku,

oleh sesb itu aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di

dalam interaksi belajar mengajar melalui berbagai aktivitas yang dilakukan,

seorang siswa akan dapat mencapai prestasi belajar yang baik. Tapi sebaliknya

jika aktivitas dalam belajar kurang mendapatkan perhatian, maka kemungkinan

besar siswa akan mengalami kesulitan dan mengakibatkan kegagalan dalam

belajar, sehingga selama proses belajar mengajar seorang guru harus

memberikan motivasi kepada siswa untuk memupuk semangat siswa untuk

belajar, supaya gaya belajar siswa terarah dan teratur, dan pada akhirnya siswa

dapat mendisiplinkan diri sehingga akan memperolah hasil belajar yang

maksimal.

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat,

sehingga mata sangat memegang peran penting, seorang yang bergaya visual

dapat berbicara denga cepat, teliti dalam segala hal serta mandiri menghadapi

pembelajaran, ada pepatah yang mengatakan bahwa lain orangnya lain pula

gaya belajarnya meskipun dia di lahirkan dalam keadaan kembar sekaligus,

dari pepatah diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa gaya belajar

seseorang dapat menentukan prestasi belajar, sebab gaya belajar adalah

kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur dan mengolah

informasi.
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D. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Jaimah yang berjudul Hubungan

Gaya Belajar Dengan Prestasi Belajar PAI Murid Sekolah Dasar Negeri Lapoa

Kecamatan Tinanggea Kabupaten Selatan 2012. Penelitian ini menyimpulkan

bahwa penelitian yang berjumlah 13 Murid tersebar pada kelas III,IV,V, VI

yang ditarik dengan tehnik Random Sampling berdasarkan rumus Taroyamane

atau Solvin. Persisi yang ditetapkan sebesar 10%. Dengan demikian, sampel

berjumlah 53 responden. Tehnik pengumpulan data ditempuh dengan

menggunakan angket dan dokomentasi dalam melengkapi data penelitian,

kemudian di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis

inferensial. Berdasarkan analisis deskriptif, data Gaya Belajar Murid Di

Sekolah Dasar Negeri Lapoa menunjukan kategori tinggi. Analisis deskripti

Prestasi Belajar PAI Murid Di Sekolah Dasar Negeri Lapoa kategori tinggi.

Analisis inferensial mununjukan terdapat hubungan gaya belajar dengan

prestasi belajar PAI murid Di Sekolah Dasar Negeri Lapoa dengan

ditemukannya rxy= 0,299 diinterprestasikan secara kasar dengan

memperhatikan hasil ryx =0,299, rh ≥ r, (0,299 ≥ 0,270) dan berkisar antara

+0,10 s/d + 0,29. Dengan demikian dinterprestasikan bahwa hubungan

variabel X dengan Y itu termaksud tingkat itu hubungan positif yang tidak

berarti dengan kontribusi variabel X dengan Variabel Y = 8,94% yang

selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam

penelitia ini.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif yaitu ”dengan menggunakan statistik deskriptif dan statistik

inferensial”.

Analisis statistik deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang

dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa angka-angka

kemudian ditabulasi dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentase untuk

memberikan gambaran atau deskripsi tentang data yang ada sebagai hasil

penelitian.

Analisis statistik inferensial dilakukan mengingat bahwa penelitian ini

bersifat korelasional karena penelitian ini berusaha mengetahui adanya

hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dalam hal ini

hubungan gaya belajar visual dengan prestasi belajar pada bidang studi PAI di

MTs.Negeri 1 Konsel Kab. Konawe Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di MTs. Negeri 1 Konsel Kabupaten

Konawe Selatan. Dengan pertimbangan bahwa pada sekolah ini terdapat


