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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang   

Pendidikan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa 

dan negara karenanya dalam perkembangannya pendidkan merupakan salah satu 

aset bangsa guna pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang dapat menjadi 

tulang punggung bangsa yang nantinya diharapkan merekalah yang akan 

meneruskan cita-cita dan harapan para pejuang. Kegiatan pembelajaran di sekolah 

adalah suatu kegiatan pendidikan yang pada umumnya menjadikan siswa menuju 

keadaan yang lebih baik. Pendidikan dalam hal ini tidak dapat lepas dari peran 

tenaga pendidik yaitu, guru sebagai fasilitator dalam penyampaian materi yang 

harus paham betul bagaimana cara memahami suatu proses pembelajaran dari 

siswanya.  

Seorang pendidik juga harus dapat mengetahui bagaimana cara untuk menarik 

minat belajar siswa agar terjadinya pembelajaran yang aktif di dalam kelas maupun 

di luar kelas. Adapun minat siswa  terhadap proses pembelajaran tidak bergantung 

sepenuhnya terhadap mata pelajaran ataupun materi pembelajarannya saja, akan 

tetapi pada cara guru dalam menyampaikan materi dan dalam proses mengajar.  

Dalam Al-qur’an menjelaskan menuntut ilmu merupakan hal paling wajib 

yang dilakukan umat manusia untuk memperluas wawasannya sehingga derajat kita 

bisa terangkat, penjelasan tersebut ada dalam Al-qur’an Q.s  Al Fatir ayat 28  

  

ِن   ٌ َمس ِن ِن     ام  ا  ام ِا َم  لن َم  ت س  َم ا   َِن
ام َۗم  ْن

َمَٰم  لَُ ا   َم ٌٌ    نم ام ِن ِن ِ   تل ْ   َمَمس ل   ل ِن َوم ام لنوَوا ِن َوم َم لنَّاس ِن هن ل  نع َوم

ر  َ يٌز غمف ِمزن ام  ا  ام ِا سء     ِن ا لن ِم ام  ْ 

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata 

dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). 

Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah 

ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.   

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Seseorang 

yang beriman itu adalah orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk 

dirinya dan juga untuk orang lain. Banyak siswa yang tidak mau belajar dikarenakan 
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pembelajaranya yang sulit dipahami dan pembelajaran yang di anggap monoton. 

Sehingga siswa cenderung pasif dalam belajar. Hal itu, mengakibatkan siswa 

kurang kreatif dalam mengembangkan dirinya dan menghambat pencapaian untuk 

meraih prestasi akademik maupun non akademik.  

Adapun suatu proses pembelajaran dikelas setiap siswa memiliki gaya 

belajarnya tersendiri ketika sedang melakukan proses pembelajaran. Tiga siswa   

yang tumbuh dalam lingkungan yang sama dan mendapat perlakuan yang sama 

belum tentu akan memiliki pemahaman, pemikiran dan pandangan yang sama 

terhadap dunia sekitarnya masing-masing memiliki cara pandang sendiri terhadap 

peristiwa yang dilihat dan dialaminya. Cara pandang inilah yang di kenal sebagai 

gaya belajar. Tetapi orang tua dan guru kurang begitu mengetahui gaya belajar anak 

Orang tua bahkan guru kurang memperhatikan  tentang cara belajar anak terkadang 

kita bisa melihat selama proses pembelajaran berlangsung di sekolah. Namun, tidak 

semua siswa mempunyai gaya belajar yang sama meskipun mereka bersekolah dan 

berada di kelas yang sama.   

    Bahwa kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap sudah 

pasti berbeda tingkatnya, Ada siswa yang cepat, sedang, dan adapula yang lambat, 

karenanya mereka sering sekali harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa 

memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama. Sebagian siswa lebih suka 

guru mengajar dengan cara menuliskan di papan tulis. Dengan begitu, mereka bisa 

membaca dan kemudian mereka mencoba untuk memahaminya. Akan tetapi, 

sebagian siswa lebih suka guru mengajar dengan cara menyampaikan materi secara 

lisan dan mereka akan mendengarkan lalu memahaminya.   

Perbedaan gaya belajar itu menunjukan cara tercepat dan terbaik bagi setiap 

individu bisa menyerap sebuah informasi dari luar dirinya Karenanya jika  seorang 

guru bisa memahami bagaimana perbedaan gaya belajar setiap siswa  mungkin akan 

lebih mudah bagi seorang guru ketika harus mengajarkan  seseorang siswa untuk 

mendapatkan gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil yang  maksimal bagi 

siswanya.   

Adapun siswa yang kurang paham atau tidak begitu mengetahui dan 

memahami gaya belajarnya, akan lebih sulit ketika menyesuaikan proses 

pembelajaran berlangsung. Karena kurangya setrategi pengolahan informasi  yang 

di terima. Sebaliknya,  siswa yang dapat belajar dengan gaya pembelajaran yang di 



3 

 

 

  

sukainya, akan lebih banyak  memiliki  kesempatan dalam meningkatkan prestasi 

belajarnya dalam bidang akademik maupun non akademik .  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa yang 

breprestasi di bidang akademik maupun  non akademik di kelas IV SD Negeri 

Cipelang Gede Kota Sukabumi. Penelitian ini melibatkan seluruh  siswa kelas IV 

baik siswa yang berperestasi di bidang akademik maupun non akademik.   

Adapun dalam penelitian kualitatif deskrtip  ini penulis  lebih memfokuskan  

penelitianya yang sangat berkaitan erat dengan bagaimana seorang siswa dapat 

mengingat dan memahami pelajaranya yang dilihat dari gaya belajar yang di pakai.  

Pada dasarnya siswa tidak begitu mengenali gaya belajar yang ada pada dirinya, 

padahal gaya belajarlah yang dapat meningkatkan prestasi pada bidang akademik 

begitu juga dengan guru. Seorang guru harus menyadari begitu pentingya 

memahami bagaimana macam - macam gaya belajar pada siswa yang berprestasi 

dibidang akademik maupun non akademik . Hal ini akan berdampak besar pada 

penulis   dalam melakukan penelitian  untuk mengetahui  macam -macam atau cara 

belajar siswa dalam bidang akademik maupun non akademik .  

Dengan mengingat sangat pentingnya pengaruh gaya belajar untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan untuk membantu guru menjalankan proses 

kegiatan pembelajaran yang cocok terhadap siswanya. Dengan ini, penul  is tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Gaya Belajar  Siswa  Berprestasi Di 

Bidang Non Akademik Kelas IV (empat) SDN Cipelanggede Kota Sukabumi “.  

Berdasarkan pengamatan awal terhadap salah seorang siswa dikelas IV 

(empat) di SDN Cipelang gede  maka penulis menentukan rumus masalah 

sebagaiberikut :   

  

A.  Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis  merumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1) Bagaimanakah pembelajaran proses gaya belajar siswa yang berprestasi 

dibidang akademik mauapun non akademik  dikelas 4 SD Negeri Cipelang 

Gede Kota Sukabumi?  
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2) Bagaimanakah gaya belajar siswa yang berprestasi di bidang  akademik 

maupun non akademik di kelas IV SDN  Cipelg gede?   

B. Batasan Masalah   

Berdasarkan apa yang telah diuaraikan dari permasalahan diaatas peneliti akan 

merumuskan dengan memberikan batasan masalah dan terfokus dengan yang 

diteliti yaitu gaya belajar siswa yag berprestasi dibidang non akademik dikelas 

IV  SD Negeri Cipelang gede Kota Sukabumi.  

  

C. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini   yaitu:  

1) Mengetahui  proses  pembelajaran pada  siswa berprestasi  akademik maupun 

non akademik di kelas IV SDN Cipelang Gede.   

2) Memaparkah hasil analisis guru dalam menerapkan pembelajaran yang 

dianggap efektif terhadap proses gaya belajar siswa yang  berprestasi.  

D. Manfaat hasil penelitian  

Manfaat dari penelitian yang diharapkan ini yaitu:  

1. Manfaat teroritis  

Dapat memberikan penjelasan terhadap bagaimana gaya belajar siswa yang 

berprestasi akademik terbaik dikelasnya maupun di lingkungan rumahnya. 

Dan memberikan wawasan mengenai bagaimana cara belajar siswa 

berprestasi dikelasnya untuk memberikan variasi ketika dalam kegiatan 

pembelajaran dan meningkatkan suatu kualitas terhadap suatu proses 

pembelajaran berlangsung.  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi siswa  

Untuk mengetahui apa saja gaya belajar agar siswa dapat mengenali gaya 

belajar yang tepat bagi dirinya, sehingga  mempermudah dan 

memaksimalkan hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan prestasi 

akademik yang diinginkan.  

b. Bagi guru  
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Sebagai acuan sebelum menyusun RPP yang sangat sesuai dengan 

karakteristik siswa yang akan diajarnya untuk mendalami dan  mengetahui 

perbedaan gaya belajar siswa ketika pembelajan di kelas maupun dirumah.  

c. Bagi kepala sekolah  

Sebagai acuan untuk dapat melakukan pembinan terhadap guru kelas, dan 

untuk menyediakan sarana dan  prasarana  yang lengkap untuk menunjang 

semua siswa yang sesuai dengan gaya belajar masaing masing.  

d. Bagi penulis  

Penelitian ini dapat di harapkan menjadi suatu bekal ketika  sudah menjadi 

seorang guru dimasa yang akan datang dan dapat lebih jauh lagi mengetahui 

macam- macam  gaya belajar maupun karateristik siswa yang berbeda dan 

mengetahui cara bagaimana mengajar yang efektif terhadap gaya belajar 

yang dimiliki siswa.  

e. Bagi orang tua  

Mengetahui gaya belajar anak dan sangat memungkinkan orang tua dapat 

mensuport anaknya serta memberikan fasilitas untuk mendukung belajar 

siswa sesuai dengan gaya belajar yang di miliki anak dirumah serta 

membuka anggapan orang tua terhadap proses tumbuh kembang anak yang 

sangat berbeda dengan anak seumurannya.   


