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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tema penelitian dalam skripsi ini, membahas masalah besar kaitanya 

dengan gaya belajar mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Tema ini menjadi penting dan menarik 

karena gaya belajar mahasiswa dan prestasi belajar mahasiswa merupakan dua 

hal yang tidak bisa dipisahkan, karena gaya belajar adalah cara yang konsisten 

yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam menangkap stimulus atau 

informasi, cara mengingat, berfikir, dan memecahkan soal.
1
 Semuanya ini 

terkait dengan prestasi belajar mahasiswa. 

Gaya belajar mahasiswa itu berbeda-beda dan tidak sesuai dengan 

karakter mereka. Ada yang memiliki gaya belajar visual yaitu yang lebih 

cenderung pada penglihatan, sedangkan gaya belajar audiovisual yaitu yang 

lebih cenderung pada pendengaran, dan gaya belajar kinestetik yaitu lebih 

cenderung dengan fisik dan secara langsung.  

Gaya belajar dan prestasi belajar sangat berkaitan dalam dunia 

pendidikan. Hasil riset menunjukkan bahwa peserta didik yang belajar dengan 

menggunakan gaya belajar mereka yang dominan, saat mengerjakan tes, akan 

mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan 

cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Dengan demikian, 
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keselarasan gaya mengajar Dosen dengan gaya belajar mahasiswa dapat 

meningkatkan prestasi akademik mahasiswa.
2
 

Berbicara mengenai gaya belajar dan prestasi belajar tidak akan pernah 

lepas dengan pendidikan. Karena keduanya merupakan bagian dari dunia 

pendidikan yang memiliki peran penting untuk kehidupan manusia. Karena 

dengan pendidikan manusia dapat dibedakan dengan makhluk hidup lainnya 

dan dengan pendidikan pula manusia juga bisa mentransfer ilmu yang mereka 

miliki. 

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang istimewa, yang menyandang 

gelar sebagai khalifah Allah di atas muka bumi yang diciptakan Tuhan 

melebihi dari makhluk-makhluk lainnya. Al-Qur’an menjelaskan bahwa 

manusia diciptakan dari tanah dan kemudian setelah sempurna kejadianya, 

Tuhan menghembuskan kepadanya Ruh.
3
 Hal ini dijelaskan oleh Allah Swt 

dalam surat Shaad ayat 71-72, Allah Swt berfirman: 

                          

                 

  
Artinya:(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: 

“Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah”. 

Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku 

tiupkan Roh (Ciptaanku) kepadanya, maka tunduklah kamu dengan 

bersujud kepadaNya”. (QS. Shaad: 71-72)
4
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Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan 

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan 

yang setinggi-tingginya.
5
 Sedangkan menurut Sudirman, pendidikan diartikan 

sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar 

menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental.
6
 

Selain itu, menurut Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, 

ditetapkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 nomer 1, 

menyatakan bahwa: 

“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,akhlaq mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan 

negara”.
7
 

 

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat Al-alaq 

Ayat 1-5 tentang pendidikan: 

                          

                       

    
Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 
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darah, Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahui. (QS. Al-alaq: 1-5)
8
 

 

Dari ayat al-Qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu 

wajib bagi semua orang. Karena pendidikan dilaksanakan sepanjang hayat 

(long life education). Dengan pendidikan manusia yang tidak tahu tentang apa-

apa akan menjadi tahu, semua itu hanya bisa dilakukan dengan pendidikan dan 

belajar. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku, namun tidak semua perubahan 

tingkah laku organisme dapat dianggap belajar.
9
 Belajar merupakan perubahan 

tingkah laku dari segi sikap dan prilaku yang didapat dari sebuah latihan 

maupun dari pengalaman. Dari hasil pengalaman belajar maupun latihan yaitu 

mengamati, membaca, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan, bahkan 

mengikutin petunjuk atau arahan. 

Belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang 

yaitu dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan seperti membaca, menulis, 

menghitung, mendengarkan, meniru, dan lainnya. Belajar juga sebagai kegiatan 

individu sebenarnya untuk merangsangan diri individu sendiri. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 

serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 

meniru dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih baik, kalau si subjek belajar 

itu mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik.
10
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Sedangkan prestasi merupakan kecapakan atau hasil yang dicapai 

selama beberapa periode. Prestasi belajar dalam dunia pendidikan merupakan 

hasil dari belajar yang dilakukan oleh peserta didik selama melakukan kegiatan 

belajar di sekolah. Jadi, prestasi belajar adalah hasil dari proses belajarnya 

individu yang telah dilakukan di sekolah selama beberapa periode yang 

merupakan tolak ukur dari kemampuan seseorang selama belajar. 

Terkait dengan gaya dan prestasi belajar. Belajar mahasiswa di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sendiri khususnya Mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan merupakan fenomena 

yang menarik untuk dikaji, karena Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam yang berada di 

Kabupaten Jember, Tepatnya di Jalan Mataram No.1 Desa Mangli Kecamatan 

Kaliwates Kabupaten Jember. Selain itu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Jember merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang 

berada dalam naungan Departemen Agama (Depag). Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Jember telah banyak meluluskan wisudawan dan wisudawati 

yang kemampuannya tidak kalah dengan Perguruan Tinggi lainnya. Mereka 

juga memiliki daya saing yang besar dengan Perguruan Tinggi lainnya. 

Mahasiswa adalah salah satu golongan dari masyarakat yang 

mempunyai dua sifat yaitu manusia muda dan calon intelektual. Mahasiswa 

adalah orang yang belajar diperguruan tinggi.
11

 Sedangkan menurut para ahli. 

Menurut Knopfemacher, mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang 
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dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, dididik dan diharapkan 

menjadi calon-calon intelektual. Menurut Sarwono, mahasiswa adalah setiap 

orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran perguruan tinggi 

dengan batas usia sekitar 18-30 tahun.
12

 Mahasiswa adalah peserta didik yang 

terdaftar dan belajar pada suatu perguruan tinggi.
13

 Mahasiswa dalam 

Perguruan Tinggi Agama Islam bayak memilik prestasi sebagaimana prestasi 

akademik maupun non akademik. Bahkan dari segi gaya belajarpun juga 

berbeda. Dari segi belajarpun berbeda bahkan hasilnya juga berbeda antara 

mahasiswa yang berprestasi dibidang akademik maupun non akademik. 

Berdasarkan hasil observasi, mengenai gaya belajar mahasiswa dalam 

mencapai prestasi belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

khususnya Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan. Bahwa gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berbeda-beda. Ada yang memiliki gaya belajar 

visual, audio visual, dan kinestetik. Dengan gaya belajar yang berbeda, 

sehingga prestasi yang mereka dapatkan juga berbeda-beda.
14

 

Membahas tentang gaya belajar mahasiswa yang memiliki prestasi di 

bidang akademik maupun non akademik. maka peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti gaya belajar mahasiswa tersebut. Maka bunyi judul penelitian ini 

adalah Gaya Belajar Mahasiswa Dalam Mencapai Prestasi Belajar Di Institut 

Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2015/2016.  
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B. Fokus Penelitian 

Bagian ini akan mencantumkan semua rumusan masalah yang dicari 

jawabannya melalui proses penelitian. Perumusan masalah harus disusun 

secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk 

kalimat Tanya.
15

 Dalam fokus penelitian ini akan membahas tentang “Gaya 

Belajar Mahasiswa Dalam Mencapai Prestasi Belajar Di Institut Agama Islam 

Negeri Jember Tahun Akademik 2015/2016”. Di mana akan dijabarkan fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi belajar akademik 

di Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2015/2016?  

2. Bagaimana gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi belajar non 

akademik di Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 

2015/2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, 

mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti 

sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui.
16

 Maka dalam penelitian 

ini tujuan yang akan dicapai sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi 

belajar akademik di Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 

Akademik 2015/2016. 

2. Untuk mendeskripsikan gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi 

belajar non akademik di Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun 

Akademik 2015/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya adanya suatu penelitian akan lebih bermanfaat apabila 

dapat dipergunakan oleh semua pihak. Manfaat penelitian berisi tentang 

konstribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan 

dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis.
17

 Adapun 

manfaat tersebut sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang 

gaya belajar mahasiswa pendidikan agama islam fakultas tarbiyah 

dan ilmu keguruan dalam mencapai prestasi belajar di Institut 

Agama Islam Negeri Jember. 

b. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian berikutnya dan 

dapat dijadikan refrensi penelitian lain yang sesuai dengan penelitian 

ini. 
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2. Manfaat Secara Praktis  

a. Manfaat bagi peneliti 

1) Dapat digunakan menjadi salah satu tolak ukur kemampuan 

peneliti untuk mengetahui gaya belajar mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dalam 

mencapai prestasi belajar di Institut Agama Islam Negeri Jember. 

2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Islam (S.Pd.I),Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Jember. 

b. Manfaat bagi IAIN Jember 

1) Dapat menambah literature kepustakaan IAIN Jember, 

khususnya bagi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan. 

2) Dapat memberikan informasi tentang gaya belajar mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

dalam mencapai prestasi belajar di Institut Agama Islam Negeri 

Jember. 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuanya agar tidak 

terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh 

peneliti.
18

 Maka perlu diuraikan kata-kata yang dianggap penting antara lain: 

                                                           
18

 Ibid., 73. 



10 

 

1. Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan cara seseorang belajar untuk memahami 

materi ataupun pelajaran. Maka gaya belajar yang dimaksud disini yaitu 

tentang gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri yang memiliki prestasi 

di bidang akademik dan non akademik.  

2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar disini yaitu hasil belajar yang telah dicapai oleh 

mahasiswa atau mahasiswi  Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan di Institut Agama Islam Negeri selama beberapa semester.  

Berdasarkan definisi istilah di atas mengenai judul Gaya Belajar 

Mahasiswa Dalam Mencapai Prestasi Belajar Di Institut Agama Islam Negeri 

Jember Tahun Akademik 2015/2016 yaitu dengan fokus: 

a. gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi belajar akademik di 

Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2015/2016. 

b. gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi belajar non akademik 

di Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 

2015/2016. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.
19

 Untuk lebih 

memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya yang akan dipaparkan 

dari bab satu hingga bab terakhir. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Bab Satu Pendahuluan: Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri 

dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah 

untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam 

skripsi. 

Bab Dua Kajian Pustaka: Bab ini berisi tentang kajian kepustakaan 

yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kajian teori 

berisi tentang pembahasan indikator. 

Bab Tiga Metode Penelitian: Bab ini membahas tentang metode yang 

digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, tekhnik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab Empat Penyajian Data dan Analisis: Bab ini berisi tentang 

gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data, dan pembahasan 

temuan. 
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Bab Lima Penutup: Bab ini Merupakan bab terakhir dalam bab ini, 

penyusunan skripsi mengemukakan beberapa kesimpulan, kemudian 

dilanjutkan dengan saran-saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang 

terkait. 


