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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, 

tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan 

dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang 

hendak dilakukan. 

a. Skripsi Indra Kurniawan (2009) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Gaya Belajar Mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta Sebagai 

Takmir Masjid (Study Kasus Terhadap Delapan Mahasiswa UIN 

Kalijaga Yogyakarta)”.  

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) 

Bagaimana gaya belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang tinggal di masjid sebagai takmir? (2) Faktor apa yang 

mempengaruhi belajar mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

yang tinggal di masjid sebagai takmir? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu 

dengan menelaah seluruh data, mereduksinya, menyusunnya sesuai 
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katagorinya. Kemudian memeriksa keabsahan datanya dan menarik 

kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu Model gaya belajar 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tinggal di Masjid 

sebagai takmir yaitu tujuh dari delapan subyek penelitian memiliki 

gaya belajar visual. Satu dari delapan mahasiswa itu memiliki gaya 

belajar audiovisual.
16

 

b. Skripsi Pentantri Galuh Utami (2014) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

yang berjudul “Gambaran Gaya Belajar Mahasiswa Keperawatan 

Angkatan 2009-2013 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014”. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) 

Bagaimana gambaran gaya belajar mahasiswa PSIK UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif analisis data 

menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Dan sampel yang diambil 

148 Mahasiswa. Hasil dari penelitian ini yaitu Mahasiswa kesulitan 

mempelajari materi pelajaran yang diberikan dosen. Asumsi terkait 

masalah ini, dosen belum menggunakan penyesuaian metode ajar 

dengan kecenderungan gaya belajar mahasiswa.
17

 

 

                                                           
16

 Indra Kurniawan, “Gaya Belajar Mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta Sebagai Takmir Masjid 

(Study Kasus Terhadap Delapan Mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta)”, (Skripsi, UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2009), vii. 
17

 Pentarti Galuh Utami, “Gambaran Gaya Belajar Mahasiswa PSIK Angkatan 2009-2013 UIN 

Syarif Hidayahtullah Jakarta Tahun Ajaran 2014”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2014),vii.  
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c. Skripsi Yusup Kurnia (2015) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

berjudul “Korelasi Gaya Belajar Dan Cara Guru Mengajar Dengan 

Prestasi Belajar SKI Siswa Kelas XI MAN Yogyakarta 1 Tahun 

2014/2015”.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah 

gaya belajar siswa kelas XI MAN Yogyakarta 1 Tahun Ajaran 

2014/2015? (2) Seberapa baik cara guru mengajar kelas XI MAN 

Yogyakarta 1 Tahun Ajaran 2014/2015? (3) Seberapa tinggi prestasi 

belajar SKI siswa kelas XI MAN Yogyakarta 1 Tahun Ajaran 

2014/2015? (4) Bagaimana hubungan gaya belajar dan cara guru 

mengajar dengan prestasi belajar SKI siswa kelas XI MAN 

Yogyakarta 1 Tahun Ajaran 2014/2015? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket. Analisis data 

yaitu menggunakan statistik dengan regresi linier. Hasil dari 

penelitian ini yaitu Gaya belajar siswa beragam dengan mayoritas 

gaya belajar campuran 47,8% dan visual sebesar 40%. Ada pengaruh 

dari variable independent gaya belajar dan cara guru mengajar 

sebesar 21,7 % terhadap prestasi belajar SKI siswa kelas XI MAN 

Yogyakarta 1 Tahun Ajaran 2014/2015.
18

 

 

 

                                                           
18

 Yusup Kurnia, “Korelasi Gaya Belajar Dan Cara Guru Mengajar Dengan Prestasi Belajar SKI 

Siswa Kelas XI MAN Yogyakarta 1 Tahun 2014/2015”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2015), vii. 
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Ketiga penelitian tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

 

 TABEL 2.1   

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN 

NO 
Nama Peneliti Dan 

Judul Penelitian 

Persamaan 

Dengan peneliti 

Perbedaan dengan 

peneliti 

1. Skripsi Indra Kurniawan 

(2009) UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul “Gaya 

Belajar Mahasiswa UIN 

Kalijaga Yogyakarta 

Sebagai Takmir Masjid 

(Study Kasus Terhadap 

Delapan Mahasiswa UIN 

Kalijaga Yogyakarta)”. 

 

- Sama-sama membahas 

gaya belajar mahasiswa 

- Sama- menggunakan 

pendekatan kualitatif 

- Penelitian ini 

membahas mahasiswa 

yang menjadi takmir 

masjid. 

- Sedangkan peneliti 

membahasi prestasi 

belajar akademik dan 

non akademik.  

2. Skripsi Pentantri Galuh 

Utami (2014) UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

yang berjudul 

“Gambaran Gaya 

Belajar Mahasiswa 

Sama-sama membahas 

gaya belajar mahasiswa 

- Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif. 

- Sedangkan peneliti 

menggunakan 
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Keperawatan Angkatan 

2009-2013 UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

Tahun 2014”. 

pendekatan kualitatif 

dan jenis studi kasus. 

3. Skripsi Yusup Kurnia 

(2015) UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 

yang berjudul “Korelasi 

Gaya Belajar Dan Cara 

Guru Mengajar Dengan 

Prestasi Belajar SKI 

Siswa Kelas XI MAN 

Yogyakarta 1 Tahun 

2014/2015”. 

Sama-sama membahas 

gaya belajar 

- Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan kuantitatif. 

- Sedangkan peneliti 

menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dan jenis studi kasus. 

 

B. Kajian Teori 

1. Gaya Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut: 

1) Menurut Witherington, belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian, yang dimanisfestasikan sebagai pola-pola respon yang 

baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan 

dan kecakapan.  
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2) Menurut Crow and Crow, belajar adalah diperolehnya kebiasaan-

kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru. 

3) Menurut Hilgard, belajar adalah suatu proses dimana suatu prilaku 

muncul atau berubah karena adanya respons terhadap sesuatu 

situasi.
19

 

4) Menurut James O. Wittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai 

proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan 

atau pengalaman.  

5) Menurut Howard L. Kingsley, belajar adalah proses dimana tingkah 

laku (dalam arti luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan 

latihan.
20

 

6) Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan yang relative 

menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 

latihan atau pengalaman.  

7) Menurut Witherington, belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari pada 

reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,kepandaian, atau 

suatu pengertian.
21

 

Secara kuantitatif (ditinjau dari sudut jumlah), belajar berarti 

kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan 

                                                           
19

 Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 155-156. 
20

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104. 
21

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 84. 
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fakta sebanyak-banyaknya. Jadi, belajar dalam hal ini dipandang dari 

sudut banyaknya materi yang dikuasai siswa.
22

 

Dalam pengertian belajar kata kunci tersebut dari belajar adalah 

perubahan prilaku. Menurut Moh. Surya mengemukakan ciri-ciri 

perubahan prilaku yaitu sebagai berikut:
23

 

1) Perubahan yang disadari dan disengaja (intensioanal) 

2) Perubahan yang berkesinambungan (kontinyu) 

3) Perubahan yang fungsional 

4) Perubahan yang bersifat positif 

5) Perubahan yang bersifat aktif 

6) Perubahan yang bersifat permanen 

7) Perubahan yang bertujuan dan terarah 

8) Perubahan perilaku secara keseluruhan 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat peneliti simpulkan 

bahwa, belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada 

seseorang dalam hal sikap, pengetahuan, kebiasaan yang dapat 

dilakukan melalui latihan yang didapat dari pengalaman seseorang itu 

sendiri. 

b. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar terdiri dari dua kata yakni gaya dan belajar. Dalam hal 

ini bisa di jabarkan satu – satu terlebih dahulu apa yang di maksud gaya 

                                                           
22

 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2013), 90. 
23

 Zainuddin Al Haj Zaini, Psikologi Pendidikan (Jember: Buku Pustaka Radja, 2012), 69-70. 
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dan apa yang di maksud dengan belajar. Adapun bebepara pendapat 

pengertian dari gaya belajar yaitu: 

1) Gaya adalah tingkah laku, gerak gerik dan sikap. Sedangkan belajar 

adalah menuntut ilmu. Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses 

aktif untuk menuju satu arah tertentu yang dapat meningkatkan 

perbuatan, kemampuan atau pengertian baru.
24

 

2) Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang 

murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, 

berfikir dan memecahkan soal.
25

  

3) Gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai dalam melakukan 

kegiatan berfikir, memproses dan mengerti suatu informasi.
26

  

4) Gaya belajar adalah perilaku atau ciri seseorang dalam kegiatan 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.
27

  

Berdasarkan beberapa pengertian gaya belajar di atas, maka dapat 

peneliti simpulkan bahwa gaya belajar adalah suatu tingkah laku, sikap dan 

ciri kebiasaan yang kita sukai atau yang kita lakukan secara continue dalam 

proses berinteraksi dengan lingkungan yang kemudian akan memberikan 

informasi dan pemahaman. 
                                                           
24 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2001), 267. 
25

 Nasution, Berbagai Pendidikan, 93. 
26

 Adi Gunawan, Genius Learning Strategy Petunjuk Proses Mengajar (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2004), 64. 
27

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 46. 
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c. Macam-macam Gaya Belajar 

Ada tiga macam gaya belajar yang sesuai dengan sikap atau 

perilaku yang biasa orang lakukan saat belajar V-A-K (Visual-Audio-

Kinestetik) yaitu:  

1) Visual 

Setiap stimulus visual memberi kesempatan bagi seseorang 

untuk belajar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat 

kita pandang, akan tetapi tidak semua pandangan atau penglihatan 

kita adalah belajar. Meskipun pandangan kita tertuju kepada suatu 

objek visual, apabila dalam diri kita tidak terdapat kebutuhan, 

motivasi serta sikap tertentu untuk mencapai suatu tujuan, maka 

pandangan yang demikian tidak termasuk belajar. 

Alam sekitar kita termasuk juga sekolah dengan segenap 

kesibukannya merupakan objek-objek yang memberi kesempatan 

untuk belajar. Apabila kita memandang sesuatu dengan sikap 

tertentu untuk mencapai tujuan yang mengakibatkan 

perkembangan diri kita maka dalam hal yang demikian kita sudah 

belajar.
28

  

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat  

sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya belajar 

secara visual dilakukan seseorang untuk memperolah informasi 

seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan 

                                                           
28

 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 220. 
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sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan 

huruf.
29

 

Gaya belajar visual adalah suatu proses belajar dengan cara 

melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa memahami suatu 

materi atau pelajaran yang disampaikan oleh pendidik. 

Adapun ciri-ciri gaya belajar visual yaitu: 

a) Rapi dan teratur 

b) Bicara dengan cepat 

c) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik
30

 

d) Mementingkan penampilan dalam berpakaian/ presentasi 

e) Mudah mengingat dengan asosiasi visual 

f) Tidak mudah terganggu oleh keributan 

g) Lebih mudah mengingat apa yang dilihat, dari pada yang 

didengar 

h) Pengeja yang baik kata demi kata 

i) Sering menjawab petanyaan engan jawaban singkat ya 

atau tidak, sudah atau belum 

j) Lebih suka membaca sendiri dari pada dibacakan  

k) Pembaca cepat dan tekun, memilki hobi membaca 

l) Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi 

tidak pandai memilih kata-kata 

                                                           
29

 Nini Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak (Jogjakarta: Javalitera, 2012), 118. 
30

 Bobbi DePorter & Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan 

Menyenagkan (Bandung: Kaifa, 2009), 116. 
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m) Memilki kemampuan dalam perencanaan dan pengaturan 

jangka panjang yang baik 

n) Teliti terhadap rincian, hal-hal kecil yang harus 

dilakukan 

o) Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada pidato 

p) Lebih suka seni visual dari pada seni musik 

q) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal 

kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang 

untuk mengulanginya.
31

 

2) Audio 

Gaya belajar audio adalah gaya belajar yang mengandalkan 

pada pendengaran untuk bias memahami dan mengingatnya. 

Menurut Depotter bahwa orang-orang yang memiliki gaya belajar 

audio visual lebih suka mendengarkan dari mencatat.  

Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya 

untuk mencapai kesuksesan belajar, misalnya dengan cara 

mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. 

Selain itu, bisa juga  mendengarkan melalui nada 

(nyanyian/lagu).
32

 

Adapun ciri-ciri gaya belajar audio yaitu: 

a) Berbicara kepada diri sendiri  

b) Mampu mengingat dengan baik materi yang dijelaskan. 

                                                           
31

 Suryono dan Haryono,  Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 151-152. 
32

 Subini, Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak, 119. 
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c) Senang membaca dengan keras dan mendengar. 

d) Mudah terganggu oleh keributan. 

e) Mengenal banyak lagu di iklan atau televisi dan mampu 

menirukannya dengan cepat. 

f) Sangat suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan 

sesuatu panjang lebar. 

g) Kurang baik dalam tugas mengarang atau menulis, tetapi 

hebat dalam berbicara.
33

 

3) Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik adalah Belajar melalui aktifitas fisik 

dan keterlibatan langsung. suka “menangani”, 

bergerak,menyentuh dan merasakan. Tipe gaya belajar kinestetik 

ini mengandalkan proses belajar melalui ciri-ciri fisik. Mereka 

memperhatikan bagaimana ciri-ciri fisik, lembut, kasar, bentuk 

unik,buram, mengkilat,bahasa tubuh dan mereka mengingat 

sesuatu dengan menuliskannya berkali-kali atau mengingat 

“bentuk” tulisan/gambar.  

Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu: 

a) Berbicara dengan perlahan menanggapi perhatian fisik 

b) Menanggapi perhatian fisik 

c) Menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka 

d) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang orang 

                                                           
33

 Joko Susilo, Gaya Belajar Menjadikan Makin Pintar (Yogyakarta: PINUS, 2006), 112. 
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e) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

f) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

g) Belajar melalui memanipulasi (mengembangkan data 

atau fakta) dan praktik
34

 

h) Tidak dapat duduk diam dengan waktu yang lama 

i) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

d. Prinsip-prinsip Belajar 

Belajar sama halnya seperti perkembangan berlangsung seumur 

hidup, dimulai sejak dalam ayunan sampai meninggal. Banyak teori 

yang membahas mengenai belajar, akan tetapi banyak sekali asumsi 

atau anggapan mengenai tentang belajar. Meskipun demikian ada 

beberapa pandangan umum yang relatif sama dengan teori yang ada. 

Beberapa kesamaan ini dianggap sebagai prinsip belajar. 

Beberapa prinsip belajar secara umum, yaitu: 

1) Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, 

bukan orang lain. 

2) Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat 

kemampuannya.
35

 

3) Belajar merupakan bagian dari perkembangan. 

4) Belajar berlangsung seumur hidup. 

                                                           
34

 Hernacki, Quantum Learning, 118. 
35

 Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar & Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2010), 16. 
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5) Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, 

faktor lingkungan, kematangan serta usaha dari individu 

sendiri. 

6) Belajar mencakup semua aspek kehidupan. 

7) Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 

8) Belajar berlangsung dengan guru ataupun tanpa guru. 

9) Belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi 

yang tinggi. 

10) Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana 

sampai dengan yang sangat kompleks. 

11) Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. 

12) Untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan 

atau bimbingan dari orang lain.
36

 

Bahwasannya, teori belajar yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lain maka terdapat juga kesamaan. Dimana kesamaan ini 

yang bisa dikatakan prinsip-prinsip belajar. Jadi, meskipun berbeda 

akan tetapi kesamaan itu menjadikan sebuah prinsip-prinsip belajar itu 

sendiri. 

Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan cara 

seseorang belajar dengan tujuan untuk memahami suatu materi. Gaya 

belajar kita sendiri adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan disekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Gaya 

                                                           
36

 Sukmadinata, Landasan Psikologi, 165. 



27 
 

belajarpun terbagi menjadi tiga yaitu visual, audio, dan kinestetik. Dari 

ketiga gaya tersebut memiliki arti yang berbeda-beda. 

e. Gaya Belajar Mahasiswa 

Gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh 

seorang dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, 

berfikir dan memecahkan soal.
37

 Gaya belajar ini merupakan proses 

atau gaya belajar seseorang dalam memahami suatu materi atau 

pelajaran. 

Gaya belajar di sini yang dimaksud yaitu tentang gaya belajar 

yang terbagi menjadi tiga, gaya visual (cara belajar dengan 

mengandalkan penglihatan), gaya audiovisual (cara belajar dengan 

mengandalkan pendengaran), kinestetik (cara belajar yang melibatkan 

fisik atau secara langsung). 

Begitu juga dengan gaya belajar mahasiswa, di mana gaya 

belajar mereka berbeda-beda, karena karakter mahasiswa yang satu 

dengan yang lain berbeda. Ada yang memiliki gaya belajar visual, 

audiovisual, dan kinestetik.  

2. Prestasi Belajar 

Dunia pendidikan merupakan dunia untuk semua orang untuk 

menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak hanya untuk bekal kita di dunia tetapi 

untuk bekal kita di akhirat, karena menuntut ilmu itu harus dituntut sampai 

diliang lahat (meninggal). Menuntut ilmu tidak mengenal muda ataupun 

                                                           
37

 Nasution, Berbagai Pendidikan, 93. 
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tua, karena pendidikan wajib dituntut oleh semua baik yang muda maupun 

tua. 

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

Mujadalah Ayat 11 tentang kewajiban menuntut ilmu: 

                     

                        

                    

      

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. (QS. Mujadalah: 11) 

 

Sedangkan  firman Allah yang lain dalam al-Qur’an surat Ali Imran 

Ayat 18, yaitu: 

                       

                  

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang 

berhak disembah) melainkan Dia Yang menegakkan 

keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu 

(juga menyatakan yang demikian itu). Taka da Tuhan 

(yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Ali Imran: 18)
38

 

 

                                                           
38

 Al-Qur’an, 3:11; 58:18. 
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Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, menuntut ilmu 

itu wajib bagi semua orang muslim di dunia. Dan Allah akan meninggikan 

derajat-derajat orang yang berilmu. Jadi, menuntut ilmu bisa dikatakan 

long life Education (Pendidikan Sepanjang Hayat). 

Menuntut ilmu sangat berkaitan erat dengan yang namanya belajar. 

Karena orang yang menuntut ilmu dia sudah pasti belajar. Belajar itu 

sendiri merupakan perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat 

dilakukan melalui latihan ataupun pengalaman. Ketika seseorang sudah 

melakukan yang namanya proses belajar. Pada akhirnya dari proses belajar 

itu sendiri akan menghasilkan yang namanya hasil belajar. Dimana hasil 

belajar itu sendiri merupakan hasil dari apa yang telah terjadi saat proses 

belajar. Hasil belajar dapat dikatakan juga dengan prestasi belajar.  

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata, 

yakni “prestasi” dan “belajar”.Antara kata “prestasi” dan “belajar” 

mempunyai arti yang berbeda. 

“Prestasi” adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan 

pernah dihasilkan selama seseorang tidak melakukan suatu kegiatan. 

Dalam kenyataan, untuk mendapatkan prestasi tidak semudah yang 

dibayangkan, tetapi penuh perjuangan dengan berbagai tantanganyang 

harus dihadapi untuk mencapainya. 

Buku lain mengatakan bahwa hasil dari peristiwa belajar kemudian 

diadakan evaluasi dinamakan prestasi belajar. Peristiwa belajar untuk 
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mencapai untuk mencapai hasil akhir atau prestasi selama dalam proses 

belajar tidak dapat dipisahkan dengan prestasi belajar. 

Menurut Chaplin, Prestasi belajar merupakan keberhasilan tertentu 

yang bersifat khusus dalam melakukan suatu tugas belajar atau tingkat 

penguasaan menjalankan tugas belajar atau tugas akademik sekolah.
39

 

Prestasi belajar dapat dijadikan indicator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. Dalam proses pembelajaran,peserta didik menjadi fokus 

utama yang harus diperhatikan,karena peserta didiklah yang diharapkan 

dapat menyerap seluruh materi pelajaran.
40

 

Kegiatan tertentu yang digeluti untuk mendapatkan prestasi, maka 

muncullah berbagai pendapat dari para ahli sesuai keahlian mereka 

masing-masing untuk memberikan pengertian tentang prestasi. 

WJS.Poerwadarminta berpendapat, bahwa prestasi adalah hasil yang telah 

dicapai (dilakuka, dikerjakan, dan sebagainya). Sedangkan menurut 

Mas’ud Khasan Abdul Qohar, prestasi adalah apa yang telah dapat 

diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh 

dengan jalan keuletan kerja. 

Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara 

sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. 

Hasil dari aktivitas belajar terjadilah perubahan dalam diri 
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individu.Dengan demikian, belajar dikatakan berhasil bila telah terjadi 

perubahan dalam diri individu.
41

 

Jadi, prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-

kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil 

dari aktivitas dalam belajar. Dalam buku Muhibbin Syah yang mengatakan 

bahwa indikator-indikator prestasi belajar yaitu ada tiga, sebagai berikut: 

a. Kognitif 

Aspek kognitif yaitu menitik beratkan pada proses intelektual 

peserta didik. Dengan kata lain, aspek kognitif ini mencakup 

semua tujuan yang bersangkutan dengan proses intelektual 

peserta didik.
42

 Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup 

kegiatan mental (otak). Menurut Bloom , segala upaya yang 

menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah 

kognitif.
43

  

Taksonomi Bloom mengemukakan jenjang-jenjang tujuan 

kognitif antara lain: 

1) Pengamatan
44

 

Manusia mengenal dunia wadag atau dunia riil, baik dirinya 

sendiri maupun dunia sekitar tempatnya berada dengan 

melihat, mendengar, membau, atau mencecap. Cara 
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mengenal objek yang demikian itu disebut mengamati, 

sedangkan melihat, mendengar, dan seterusnya itu disebut 

modalitas pengamatan. 

2) Ingatan 

Pribadi manusia beserta aktivitas-aktivitasnya tidak semata-

mata ditentukan oleh pengaruh dan proses-proses yang 

berlangsung waktu kini, tetapi juga oleh pengaruh-pengaruh 

dan proses-proses di masa yang lampau, pengaruh-pengaruh 

dan proses-proses dimasa yang lampau ikut menentukan. 

Secara teori dapat kita bedakan adanya tiga aspek dalam 

berfungsinya ingatan itu: 

a) Mencamkan, yaitu menerima kesan-kesan. 

b) Menyimpan kesan-kesan. 

c) Mereproduksikan kesan-kesan. 

Atas dasar kenyataan inilah, maka biasanya ingatan 

didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, 

menyimpan, dan mereproduksikan kesan-kesan. 

3) Pengetahuan 

Kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali 

(recall) atau mengenali atau mengenali kembali tentang 

nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya, 

tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya.
45
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4) Pemahaman 

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 

mengharapkan testee mampu memahami arti atau konsep, 

situasi, serta fakta yang diketahuinya.
46

  

b. Afektif 

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan 

nilai. Sikap seseorang dapat diramalkan perubahanya bila 

seseorang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi. 

1) Penerimaan 

Penerimaan (receiving) adalah kepekaan seseorang dalam 

menerima rangsangan (stimulus) dari ruang yang dating 

kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan 

lain-lain. 

2) Sambutan 

Sambutan (responding) yakni suatu sikap terbuka kearah 

sambutan, kemauan untuk merespon, kepuasan yang timbul 

karena sambutan. 

3) Menilai  

Menilai (valuing) yakni penerimaan nilai-nilai, prefensi 

terhadap suatu nilai, membuat kesepakatan, sehubungan 

dengan nilai. 
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4) Mengatur 

Mengatur (Organization) merupakan mempertemukan 

perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih 

universal, yang membawa kepada perbaikan umum.
47

 

c. Psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah ranah yang berkaitan dengan 

keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah 

seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar 

psikomotorik dikemukakan oleh Simpson yang menyatakan 

bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak individu. 

1) Keterampilan bergerak dan bertindak 

Keterampilan bergerak dan bertindak disini maksudnya 

adalah apa yang kita dapat dari belajar ataupun ilmu yang 

didapat, seseorang mampu mengaplikasikannya. 

2) Kecakapan ekspresi verbal dan non verbal
48

 

a) Kecakapan ekspresi verbal adalah komunikasi yang 

dilakukan dengan menggunakan kata-kata . 

b) Kecakapan ekspresi non verbal adalah proses 

komunikasi di mana pesan disampaikan tidak 

menggunakan kata-kata. 
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3) Persepsi 

Mencakup kemampuan untuk mengadakan diskriminasi 

yang tepat antara dua perangsang atau lebih, berdasarkan 

perbedaan antara ciri-ciri fisik yang khas pada masing-

masing rangsangan. 

4) Kesiapan 

Mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam 

keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian 

gerakan.
49

 

Kaitan prestasi belajar dengan ketiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotorik adalah proses belajar melibatkan suatu rangsangan yang 

mempengaruhi individu, suatu respon yang dibuat individu dan suatu 

pertautan (connection) antara rangsangan dan respon.
50

 

Sebagaimana caranya sudah menjadi kewajiban seorang dosen untuk 

menyampaikan suatu misi tertentu untuk merangsang mahasiswa agar 

mereka dapat memberikan sumbagan saat proses pembelajaran. 

Sedangkan prestasi belajar itu sendiri terdapat dua kategori,yaitu 

sebagai berikut: 

a. Prestasi Akademik 

Prestasi akademik yaitu hasil dari kegiatan belajar untuk 

mengetahui sejauh mana seseorang menguasai bahan pelajaran 

yang diajarkan serta mengungkapkan keberhasilan yang dicapai 
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oleh orang tersebut.
51

 Menurut Muhaimin prestasi akademik 

adalah prestasi di dalam mata pelajaran (semua mata pelajaran). 

Hal ini mengarah ke kemampuan mahasiswa dalam menangkap 

sebuah informasi, kemudian dituangkan kembali untuk dilakukan 

evaluasi. Sangat jelas ini merupakan kemampuan intelektual dari 

mahasiswa atau kemampuan yang mendasar dalam proses belajar. 

Sedangkan menurut Bloom prestasi akademik adalah hasil 

perubahan prilaku yang meliputi ranah kognitif, ranah afektif, dan 

ranah psikomotorik yang merupakan ukuran keberhasilan belajar. 

Tidak semua orang yang pintar dalam bidang akademik 

pintar juga dalam non akademik, tetapi tidak semua anak yang 

pintar dalam hal non akademik, pintar juga dalam bidang 

akademiknya. Seharusnya antara prestasi akademik dan non 

akademik harus seimbang.  

Prestasi akademik berkaitan dengan kognitif atau 

pengetahuan, dimana dalam perkuliahan kognitif ini bisa 

dikatakan dengan IP (Indeks Prestasi). Indeks prestasi adalah nilai 

angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 

mahasiswa dalam satu semester, yang dihitung setiap akhir 

semester. 

Adanya indeks prestasi dapat diketahui kemampuan 

akademik anda dalam satu semester. Semakin tinggi indeks 
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prestasi (IP) anda, semakin besar peluang anda untuk mengambil 

kredit lebih banyak. Memiliki IP yang bagus dapat mengantarkan 

anda menyelesaikan program studi lebih cepat daripada waktu 

yang telah ditentukan. Sebaliknya jika indeks prestasi (IP) 

dibawah standar, maka anda tidak boleh mengambil atau 

mengontrak SKS dengan jumlah yang banyak. Hal ini akan 

memperlambat anda dalam belajar diperguruan tinggi.
52

 

Indeks prestasi (IP) diperoleh dengan membandingkan nilai 

akhir mahasiswa dengan besarnya harga SKS yang diperoleh  

untuk mata kuliah-mata kuliah yang dimaksud.
53

 

b. Prestasi Non Akademik 

Prestasi Non Akademik yaitu hasil suatu pekerjaan yang 

tidak dapat diukur dan dinilai menggunakan angka. Jadi, prestasi 

non akademik ini biasanya didapat karena memiliki kemampuan 

yang lain di luar jam pelajaran atau materi di sekolah. Seperti 

halnya dalam bidang olahraga, seseorang yang memiliki 

kemampuan di bidang tersebut berarti dapat dikatakan mereka 

memiliki prestasi non akademik. 

3. Gaya Belajar Mahasiswa Dalam Mencapai Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil riset mengatakan bahwa “murid yang belajar 

dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan, saat 
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mengerjakan tes akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

bila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar 

mereka”.
54

 

Gaya adalah kekuatan, kesanggupan berbuat dan sikap atau gerak-

gerik yang indah. Jika gaya dikaitkan dengan belajar, berarti merupakan 

suatu tindakan yang dirasakan menarik oleh siswa dalam melakukan 

aktifitas belajar, baik sedang melakukan sendiri atau bersama-sama dengan 

teman-teman. Gaya menurut Brown adalah style is a term that refers to 

consistent and rather enduring tendencies or preferences within an 

individual.
55

 

Gaya belajar merupakan suatu kecenderungan untuk beradaptasi 

dengan strategi yang diberikan dosen ataupun pendidik,karena dengan 

adanya gaya belajar untuk beradaptasi seorang dosen ataupun pendidik 

akan mengetahui strategi apa yang cocok untuk mahasiswanya. Karena 

yang kita ketahui karakteristik mahasiswa berbeda-beda dalam memahami 

materi yang telah diberikan. Dapat dibedakan menjadi tiga gaya belajar 

yaitu visual, audio visual, dan kinestetik. 

Mahasiswa yang memiliki gaya belajar visual,mereka cenderung lebih 

suka melihat dibandingkan mendengarkan. Sedangkan mahasiswa yang 

memiliki gaya belajar audiovisual, mereka cenderung lebih suka 

mendengarkan ketimbang melihat. Akan tetapi berbeda dengan mahasiswa 
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yang memiliki gaya belajar kinestetik, mereka lebih cenderung melakukan 

dengan fisik atau gerakan secara langsung. 

Cara belajar seseorang akan berpengaruh dengan hasil belajarnya, 

karena ketika mereka tepat cara belajarnya maka hasilnya akan sesuai 

dengan apa yang mereka harapkan. Prestasi belajar yang baik pasti 

ditentukan oleh bagaimana proses belajar dia untuk menuju hasil prestasi 

yang baik pula. Proses atau gaya belajar pasti berbeda-beda dan masing-

masing gaya belajar memiliki nilai positif dan negatif begitu juga dengan 

dampaknya kepada orang tersebut dan di sekelilingnya. Memang betul ada 

pola belajar yang tidak baik dan karena itu menghasilkan prestasi belajar 

yang buruk tetapi kalau pola belajar baik sudah dijamin mendapat hasil 

yang memuaskan. 

Gaya belajar dapat menentukan prestasi belajar anak. Jika diberikan 

strategi yang sesuai dengan gaya belajarnya, anak dapat berkembang 

dengan lebih baik. Gaya belajar otomatis tergantung dari orang yang 

belajar. Artinya, setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. 

Kenyataannya, hampir semua murid yang berprestasi rendah adalah murid 

yang gaya belajarnya tidak cocok dengan gaya mengajar guru di sekolah.
56

  

Hasil belajar merupakan evaluasi dari apa yang telah dicapai oleh 

mahasiswa selama melakukan proses pembelajaran. Hasil juga dapat 

dikatakan dengan perubahan tingkah laku, karena sebelum mahasiswa 

mendapatkan hasil mereka melakukan yang namanya proses belajar. 
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Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang didapat dari 

pengalaman dan latihan. 

Jadi, gaya belajar dan prestasi belajar memiliki keterkaitan antara satu 

dengan yang lain. Sehingga gaya belajar dapat dikatakan sebagai input dan 

prestasi belajar dikatakan sebagai output. Ketika input yang dilakukan 

bagus dan baik, maka output yang didapat akan bagus dan baik pula. Maka 

gaya belajar yang sesuai akan menghasilkan prestasi yang baik. 

 


