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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

1. Sejarah Singkat IAIN Jember 

IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember Merupakan perguruan 

tinggi yang berada di bawah naungan depag (departemen Agama) dan 

merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Jember. Pada awalnya IAIN 

Jember dahulunya IAIN Sunan Ampel Jember, karena merupakan cabang dari 

IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian pada awal 1965 IAIN Sunan Ampel 

berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAID. Dalam sejarahnya IAIN 

Jember kemudian menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) 

Jember dibawah naungan Depag. Melalui beberapa tahap yang dilalui STAIN 

beralih status atau transformasi menjadi IAIN Jember pada Tahun 2014 

sampai sekarang.
58

 

Sejak berdirinya IAIN Jember sampai saat ini banyak orang yang 

berantusias untuk masuk kesana. Dari tahun-ketahun orang yang daftar ke 

IAIN semakin banyak dan meningkat presentasenya. Sebagaimana data yang 

di dapat oleh peneliti tentang data dan presentase peningkatan mahasiswa 

yang masuk ke IAIN. 

Mahasiswa yang masuk ke IAIN (Institut Agama Islam Negeri) 

Jember, tidak hanya mahasiswa yang berlatar belakang yang berbasis agama 
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saja akan tetapi yang berbasis umum juga banyak yang antusias untuk 

menempuh ilmu di Perguruan Tinggi Agama Islam ini.  

Pada tahap ini peneliti ingin meneliti mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  yang berprestasi di bidang 

akademik dan non akademik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember 

yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sehingga prestasi yang 

didapatpun berbeda juga. 

2. Letak Geografis IAIN Jember 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember terletak di Jln. Mataram 

No.1 Mangli  Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Setelah peneliti 

melakukan observasi, dapat diketahui bahwa batas-batas IAIN Jember yaitu 

sebagai berikut: 

a. Batas sebelah Utara : Perumahan Milenia 

b. Batas sebelah Selatan : Sungai Bedadung 

c. Batas sebelah Barat : Rumah Penduduk 

d. Batas sebelah Timur : Rumah Penduduk dan Persawahan
59

 

B. Penyajian Data dan Analisis 

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai 

penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan dianalisis, sehingga dari 

data yang analisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam 

penelitian ini. 
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Sesuai dengan tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka peneliti akan menyajikan dua macam pengumpulan data 

yaitu hasil observasi yang dilakukan peneliti yang kemudian akan diperkuat 

dengan data hasil wawancara. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang 

gaya belajar mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar di Institut Agama 

Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2015/2016.  

Sebagaimana perumusan masalah maka penelitian ini hanya difokuskan 

kepada dua hal yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: (1) 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) 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. Untuk memperjelas hasil penelitian ini, maka akan disajikan data-

data yang diperoleh baik yang melalui observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil observasi dilapangan menyatakan bahwa: 

Gaya belajar  mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan yang diamati di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Jember, berbeda-beda menghasilkan prestasi yang berbeda pula. Yang 

peneliti amati dilapangan saat observasi. Khususnya Mahasiswa 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  IAIN 

kebanyakan atau lebih cenderung pada gaya audio, karena mereka lebih 

suka mendengarkan penjelasan dosen dari pada menjelaskan sendiri.
60
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1. Gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan  dalam mencapai prestasi belajar akademik  

Gaya belajar mahasiswa yang berbeda-beda, akan menghasilkan 

prestasi atau hasil yang berbeda. Sebagaimana prestasi belajar mahasiswa 

ditentukan oleh bagaimana cara mereka belajar dan memahami materi yang 

diberikan pendidik dengan gaya belajarnya. Dan juga 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. 

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa FTIK-

PAI semester empat yaitu sebagai berikut: 

Gaya belajar adalah cara belajar seseorang yang ada tiga yaitu 

visual, audio visual, dan kinestetik. Sebenarnya gaya belajar saya 

itu kadang visual kadang audio intinya berbeda-beda. Tapi yang 

lebih dominan itu visual karena ketika kita melihat, menulis itu 

sekaligus sudah membaca. Prestasi yang pernah saya dapat yaitu 

ikut lomba khotmil qur’an dikampus saja. Saya biasanya latihan 

dengan membaca untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Ada 

juga faktor penghambat dalam usaha mencapai prestasi, yaitu 

malas dan seringnya putus asa.
61

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 31 Mei 2016, 

bahwasanya mahasiswa ini belajar jika belajar tidak suka jika dibacakan dia 

lebih suka baca sendiri daripada dibacakan dan juga ketika dia belajar dia 

lebih suka membacanya dengan nyaring.
62
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Dikuatkan juga dengan hasil dokumentasi yang menyatakan bahwa 

mahasiswa yang bernama Nur Layinatul Habibah memiliki prestasi 

akademik yaitu dalam khotmil qur’an dan tilawatil qur’an dapat di lihat 

pada lampiran tentang dokumentasinya.
63

 

Serupa dengan pemaparan mahasiswa FTIK-PAI semester delapan 

yaitu sebagai berikut: 

Gaya belajar itu bisa dibilang ciri/kebiasaan belajar, dengan gaya 

belajar bisa mencapai tujuan/paham  untuk get the point of study. 

Kalau gaya belajar saya sendiri itu lebih ke visual, karena saya 

orangnya gak suka belajar dalam keadaan ramai karena bisa 

mengganggu kefokusan saya. Ciri-ciri yang timbul kalau lihat saya 

sendiri yaitu saya gak suka kalau dibacakan, terus kalau belajar 

suka baca yang ada gambar-gambarnya karena kalau terlalu banyak 

tulisan rasanya tulisannya itu berdansa. Kalau melihat sejarah dari 

SD sampai SMA Alhamdulillah saya selalu peringkat. Kalau saat di 

bangku kuliah nilai saya pernah naik terus turun terus naik lagi. 

Kalau usaha yang pasti banyak berlatih dan mencari motivasi baik 

instrinsik dan ekstrinsik. Kalau faktornya sendiri yaitu banyak 

kalau dalam akademiknya ya susah untuk mempertahankan, 

belajarnya kurang. Prestasi non akademik ya lebih kebidang seni, 

seperti fashion dan karya-karya yang biasa saya buat.”
64

 

 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 01 Juni 2016, mahasiswa 

ini dalam belajarnya lebih ke audio karena anak ini tidak suka dengan 

keramaian saat belajar. Jika mahasiswa ini mendengar keramaian sedikit 

saja, konsentrasinya akan terganggu.
65

 

Dikuatkan juga dengan hasil dokumentasi yang menyatakan bahwa 

mahasiswa yang bernama Linda Fatmawati memiliki prestasi akademik 

yaitu dari nilai-nilai yang didapat dari semester awal nilainya tidak pernah 

tidak cumluade tetapi selalu cumluade meskipun turun naik dan juga hasil 
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karya-karya linda , serta dokumentasi saat mengikuti fashion dapat dilihat di 

lampiran.
66

 

Diungkapkan juga oleh mahasiswa FTIK-PAI semester delapan 

yaitu sebagai berikut: 

Gaya belajar yang saya pahami yaitu sesuatu yang dilakukan untuk 

memperoleh tindakan belajar yang sesuai untuk memahami materi. 

Kalau saya sendiri gaya belajarnya lebih condong ke visual, karena 

saya orangnya gak paham materinya kalau hanya dengan 

mendengarkan saja. Kalau prestasi saya dalam bidang akademik 

sejak kecil sudah sering ikut lomba-lomba pidato. Usaha saya yaitu 

latihan, diskusi, dapat bimbingan orang tua. Kalau faktornya yaitu 

kesibukan karena kuliah sambil usaha, malas, dan jadwal organisasi 

yang terlalu padat. Kalau dalam bidang non akademiknya ya saya 

suka ikut organisasi gitu. Saya ya aktif di organisasi Pramuka IAIN 

Jember.
67

 

 

Berdasarkan hasil observasi saat peneliti bersama dengan saudara 

Ifa Ainul Maufiroh, memang mahasiswa ini cenderung kegaya belajar 

visual, karena saat mahasiswa tersebut berbicara dengan peneliti saat berada 

di kampus bicaranya agak cepat. Berbicara agak cepat memang merupakan 

salah satu ciri dari gaya belajar visual.
68

 

Dapat dijelaskan dari pemaparan di atas bahwa gaya belajar yang 

mereka pahami yaitu tentang cara belajar seseorang untuk memahami suatu 

materi. Dari pemaparan ke tiga informan di atas, mereka menyatakan bahwa 

gaya belajar mereka lebih cenderung ke gaya belajar visual. Karena mereka 

lebih suka melihat daripada mendengarkan. 
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Diungkapkan juga oleh mahasiswa FTIK-PAI semester delapan 

yaitu sebagai berikut: 

Yang saya pahami gaya belajar bikin masuk untuk tujuan 

konsentrasi  (fokus) agar tujuan pembelajaran berjalan lancar. 

Kalau saya sendiri itu kinestetik karena saya gak suka kalau hanya 

membaca dan mendengarkan saja dan juga kalau hanya dengan 

melihat dan membaca saya akan lupa-lupa ingat. Prestasi yang 

pernah saya dapat selama ini saya pernah mengikuti lomba MTQ  

dan selalu peringkat juga. Kalau IP ya Alhamdulillah selalu 

cumluade meskipun sering naik turu. Kalau usahanya yang pasti 

saya niat, belajar dan latihan. Yang pasti ada yaitu biasanya malas 

yang menjadi faktor utamanya. Kalau dalam bidang non akademik 

itu lebih condong memiliki kemampuan dalam bidang seni yaitu 

olah vocal, saat dipondok saya sering ikut lomba-lomba nyanyi 

Islami.
69

 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ketika mahasiswa tersebut 

berbicara kepada semua orang. Dia bicaranya agak pelan dan juga saat 

bicara juga sering sekali menggerakkan tangannya seperti menjelaskan. Dari 

hasil observasi yang peneliti amati bahwa ciri-ciri yang ada pada mahasiswa 

bernama kuni ini memang merupakan ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik.
70

 

Dikuatkan juga dengan dokumentasi mahasiswa bernama Kuni 

Baridah Aini yaitu piala saat mengikuti lomba-lomba MTQ dan juga ada 

transkip nilai dapat dilihat pada daftar lampiran.
71

 

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa FTIK-PAI semester 

delapan, sebagai berikut: 

Gaya belajar itu bagaimana caranya kita belajar yang efektif yang 

kiranya belajar itu tidak sia-sia artinya kita bisa mengerti dan 

faham apa yang kita belajarkan. Kalau gaya belajar saya lebih ke 

kinestetik kenapa karena setiap saya belajar saya lebih sering 

bergerak, kalau tidak bergerak itu akan sulit untuk memahami 
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materi. Kalau dengan gaya belajar seperti itu kalau dari akademik 

yaitu prestasinya semakin meningkat. Pernah mengikuti 

perlombaan karya tulis ilmiah saat di pramuka.
72

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, bahwa mahasiswa 

yang bernama Wardatul Asfiyah ketika peneliti amati saat wawancara, cara 

berbicara lebih pelan dan tertata. Ciri yang ada pada mahasiswa tersebut 

memang merupakan ciri dari gaya belajar kinestetik.
73

 

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa gaya belajar 

mereka cenderung pada gaya kinestetik, karena mereka tidak akan paham 

jika hanya dengan melihat ataupun mendengarkan, akan tetapi jika dengan 

bergerak mereka akan paham dan mengerti. Dan juga ciri-ciri kinestetik 

tampak pada mereka. 

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa FTIK-PAI semester 

delapan, sebagai berikut: 

Gaya belajar itu bagaimana seseorang itu mengekspresikan atau 

seseorang itu memiliki ciri khas sendiri tentang gaya belajarnya. 

Gaya belajar yang saya pahami itu audio, visual, dan kinestetik. 

Kalau saya lebih cenderung ke audiovisual yaitu ke dua-duanya, 

karena saya akan lebih paham kalau saya melihat sambil 

mendengarkan penjelasan seorang guru/dosen. Kalau akademik ya 

saya bisa menirukan apa yang bisa dilakukan oleh guru/dosen 

dalam penjelasan. Saya juga kadang memberikan kajian kepada 

adek-adek yaitu sekedar transfer ilmu.
74

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan saat peneliti 

melakukan wawancara dengan mahasiswa yang bernama Moh. Hafidz. 

Mahasiswa tersebut ketika ditanya akan menjawab panjang lebar dengan 
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jelas, karena mahasiswa tersebut tidak suka hanya menjawab dengan kata 

iya atau tidak.
75

 

Dikuatkan dengan dokumentasi dapat dilihat dilampiran, saat 

mahasiswa bernama Moh. Hafidz memberikan kajian kepada adek-adeknya 

atau adek kelasnya di bangku perkuliahan ini.
76

 

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa gaya belajar 

mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik yaitu mereka memiliki 

gaya belajar yang berbeda-beda yaitu ada yang visual, kinestetik, bahkan 

ada yang gabungan yaitu audiovisual. 

Dikuatkan hasil wawancara dengan dosen Bapak Mursalim selaku 

Ketua Prodi PAI, sebagai berikut: 

Gaya belajar yang ada beberapa tiga audiotorial, kinestetik, visual 

itu yang nampak. Tetapi yang nampak adalah aktualisasiya bahwa 

di dalam kelas itu tidak semua mahasiswa tidak memiliki perhatian 

yang fokus dalam proses pembelajaran. Ada mahasiswa yang fokus 

dan ada yang asal-asalan, kalau ada yang fokus itu berarti mereka 

serius. Bahasa tubuh bisa dibaca untuk melihat fokus tidaknya 

mahasiswa. Kalau gaya belajar mahasiswa IAIN  yang lebih 

dominan itu visual sejauh ini.
77

 

 

Dikuatkan hasil wawancara dengan dosen Ibu St. Rodliyah selaku 

Ketua Jurusan Kependidikan Islam, sebagai berikut: 

Gaya belajar mahasiswa yang pastinya berbeda. Gaya belajar atau 

tipe pembelajar anak itu ada tiga visual, audio, dan kinestetik. 

Kalau anak-anak yang cerdas bisanya dapat memahami dengan 

hanya melihat ataupun mendengar, sedangkan anak yang sedang 

dengan audio visual mereka akan lebih paham. Tapi sejauh ini 

mahasiswa itu lebih cenderung pada audiovisual karena mereka 
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tidak hanya membutuhkan melihat tapi juga mendengarkan jadi 

melihat sambil mendengarkan.
78

 

 

Senada dengan hasil wawancara dengan dosen Bapak Abd. Muis 

Tabrani, sebagai berikut: 

“Gaya belajar terbagi menjadi tiga yaitu visual, audiotori, 

kinestetik. Biasanya saat dosen mengajar dikelas itu kebanyakan 

ada yang duduk dan ada yang berdiri dan yang tahu bagaimana 

gaya belajar mahasiwa itu dosen. Gaya belajar mahasiswa yang 

lebih cenderung itu gabungan antara visual dan audio jadi 

audiovisual. Kebanyakan dosen-dosen sering menggabungkan dua 

gaya belajar yang berbeda yaitu antara visual dan audio seperti 

powerpoint yang ditampilkan di slide.”
79

 

 

Dikuatkan hasil wawancara dengan dosen Bapak Bapak Fajar 

Ahwa selaku dosen Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut: 

“Kalau saya mengukur prestasi akademik mahasiswa, saya 

melihatnya bukan dari nilai (salah satunya KHS) tapi kalau prestasi 

menurut saya ukurangnya nanti ketika dimasyarakat. Kalau 

menurut saya prestasi itu larinya pada kepribadian. Gaya belajarnya 

cenderung ke kinestetik.”
80

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 

mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik yang meliputi aspek 

kognitif dan afektif, setelah hasil dari aspek kognitif telah tertuang di hasil 

wawancara,maka peneliti akan menjelaskan juga kaitan prestasi akademik 

dengan aspek afektif. 

Kaitan prestasi akademik dengan aspek afektifnya yaitu terletak 

pada sikap atau prilaku seseorang, apa dengan prestasi akademiknya baik 

akan memiliki sikap yang baik. Setelah peneliti mengamati dari sudut 

pandang peneliti mengenai sikap mahasiswa yang memiliki prestasi di 
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bidang akademik yaitu dari enam mahasiswa sebagai informan yang 

memiliki prestasi akademik.  

Peneliti dapat melihat bahwa sikap mahasiswa yang bernama Linda 

Fatmawati dan Kuni Baridah Aini baik bahkan dari tingkah lakupun baik 

tapi kadang kala juga sikap mereka akan berubah ketika ada orang yang 

bersikap tidak baik pada dirinya. Mereka juga dalam hal beribadah sangat 

mengutamakan. Mahasiswa yang bernama Nur Layinatul Habibah selama 

saya berada di Asrama Putri IAIN Jember untuk mengamati sikap serta 

prilaku mahasiswa tersebut, ketika saya berbincang-bincang dengan teman 

yang satu asrama dengannya mengatakan bahwa layyin itu orangnya ramah 

pada setiap orang bahkan dalam hal ibadah dia juga mengutamakan. Saat 

saya mengamati sendiri memang benar pernyataan dari teman asramanya 

dan bahkan dia juga selalu berlatih tilawatil di kamarnya. 

Mahasiswa yang bernama Wardatul ini, yang pernah saya dapatkan 

info. Anak ini memang suka bersosialisasi dengan siapa saja, sehingga itu 

yang membuat dia memiliki banyak teman dan juga saya tahu sendiri dari 

warda bahwa dia selama puasa ini membantu PMI untuk melakukan donor 

darah di Masjid Jami’ Jember. Sedangkan, mahasiswa yang bernama Hafidz 

ini dia aktif sekali di organisasi sehingga banyak memiliki teman dan yang 

saya lihat hafidz ini juga suka bercanda terhadap teman. Lain halnya dengan 

mahasiswa bernama ifa, anak ini lebih suka diam tapi ketika dia bertemu 

dengan teman ataupun seseorang yang dia kenal pasti dia akan tegur sapa 
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dengan orang yang dia temui, karena saya tahu sendiri bagaimana sikap dia 

kepada siapapun.  

Jadi disimpulkan bahwasanya, gaya belajar yang berbeda akan 

menghasilkan prestasi yang berbeda pula. Dari pemaparan mahasiswa yang 

berprestasi di bidang akademik, kebanyakan dari mereka memiliki gaya 

belajar visual, kinestetik, dan audiovisual yaitu gabungan antara audio dan 

visual. Didukung juga oleh pemaparan dosen yang menyatakan bahwa gaya 

belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Jember lebih cenderung kegaya belajar visual. 

2. Gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan dalam mencapai prestasi belajar non akademik 

Gaya belajar yang berbeda akan menghasilkan gaya belajar yang 

berbeda pula, sehingga dalam bidang akademik dan non akademiknya akan 

berbeda pula. prestasi non akademik ini biasanya didapat karena memiliki 

kemampuan yang lain diluar jam pelajaran atau materi disekolah. Seperti 

halnya dalam bidang olahraga, seseorang yang memiliki kemampuan 

dibidang tersebut berarti dapat dikatakan mereka memiliki prestasi non 

akademik. 

Peneliti akan memaparkan hasil wawancaranya dengan informan-

informan yang telah dituju. Dapat dijelaskan pemaparan diatas, bahwa 

dengan gaya belajar begitu informan dalam bidang non akademik memiliki 

kemampuan dalam bidang seni dan karya-karya yang kreatif, yaitu sebagai 

berikut: 
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Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

dengan mahasiswa FTIK-PAI semester delapan: 

Yang saya pahami tentang gaya belajar itu ada tiga, yaitu visual, 

audio, dan kinestetik. Kalau gaya belajar saya sendiri yaitu lebih 

cenderung ke audio, karena saya itu tidak suka membaca. Selama 

ini prestasi yang telah saya dapatkan, kalau dari akademik saya 

biasa-biasa saja tapi kalau dari non akademik saya memiliki 

kemampuan dalam bidang olah raga. Kemampuan saya ini sudah 

ada sejak saya masih sekolah dasar (SD). Biasanya yang saya 

lakukan untuk mencapai prestasi yang ingin saya capai yaitu saya 

belatih, latihan yang biasa saya lakukan yaitu latihan fisik terutama. 

Faktor penghambat dari mencapai prestasi saya yaitu malas.
81

 

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati saat mahasiswa 

bernama Heridianto suka mendengarkan daripada membaca, ketika dia 

berbicara didepan teman-teman dia hebat untuk mengeluarkan pendapat dan 

kata-katanya juga ilmiah sehingga tertata dengan rapi juga.
82

 

Dikuatkan dengan dokumentasi yang menyatakan tentang kegiatan 

mahasiswa bernama Heridianto yang memiliki kemampuan di bidang non 

akademik yaitu foto saya mengikuti perlombaan bola voli dan mendapatkan 

juara saat perlombaan, karena Heridianto ini memiliki kemampuan di 

bidang olahraga yaitu voli.
83

 

Diungkapkan juga dengan mahasiswa FTIK-PAI semester dua 

yaitu sebagai berikut: 

Gaya belajar itu cara belajar seseorang untuk memahami pelajaran. 

Saya gaya belajarnya lebih cenderung pada audio. Karena saya 

akan lebih paham materi pelajaran sambil mendengarkan musik. 

Prestasi yang pernah saya dapat yaitu saya pernah ikut lomba 

fashion show saat inagurasi di kampus Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Jember. Usaha saya untuk bisa menang yaitu saya bekerja 
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keras. Sedangkan faktor yang saya alami yaitu kurangnya 

dukungan dari teman-teman.
84

 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti amati saat melakukan 

wawancara dengan mahasiswa bernama Diah Mardia Oktavia, mahasiswa 

ini lebih suka berbicara cepat. Ini berbanding terbalik dengan penyataan 

mahasiswa yang bernama Diah Mardia Oktavia ini yang mengatakan bahwa 

gaya belajarnya yaitu audio.
85

 Karena berbicara cepat itu merupakan ciri-ciri 

dari gaya belajar visual. 

Dikuatkan juga dengan dokumentasi, saat mahasiswa bernama 

Diah Mardia Oktavia mengikuti lomba Fashion saat Inagurasi di Institut 

Agama Islam Negeri Jember dapat dilihat dilampiran dokumentasi sertifikat 

lomba.
86

 

Dipaparkan juga oleh mahasiswa FTIK-PAI semester delapan yang 

memiliki prestasi non akademik, sebagai berikut: 

Berbicara tentang gaya belajar, antara individu yang satu dengan 

yang lainnya itu berbeda-beda contohnya misalnya dijelaskan 

dalam psikologi sudah dijelaskan cara belajar yang matanya liat 

keatas, atau lebih peka terhadap pendengaran. Mon engkok lebbi 

senneng langsung mendengarkan (Audio), karena itu lebih cepat 

menangkap. Kalau berbicara prestasi, karena kita berada 

dilingkungan kampus maka kita lihat ke IPK. Kalau berbicara 

prestasi non akademiknya ya saya cenderung dibidang olahraga 

khususnya futsal dan juga sering menjuarai saat di IAIN. Cara dan 

usaha dalam mencapai prestasi akademik dan non akademik yang 

pasti harus belajar dan berlatih. Faktornya yaitu kurangnya waktu 

latihan.
87
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Berdasarkan hasil observasi peneliti mengamati mahasiswa 

bernama suryadi ini, bahwa mahasiswa ini ketika berbicara lebih tertata dan 

ketika menjawab pertanyaan selalu menjawab dengan detail dan juga bidang 

akademik yaitu IPKnya gak pernah di bawah rata-rata tetapi di atas rata-rata 

dan juga saat latihan aktif berlatih.
88

 

Dikuatkan dengan dokumentasi yang dapat dilihat dilampiran atas 

nama Suryadi tentang transkip atau nilai dan juga foto-foto kegiatan saat 

latihan maupun saat mendapatkan juara.
89

 

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga informan diatas, menyatakan 

bahwa gaya belajar mereka lebih cenderung pada audio/mendengarkan. 

Karena mereka akan lebih paham materi hanya dengan mendengarkan saja. 

Dan juga kemampuan yang mereka miliki ada pada bidang olahraga. 

Berdasarkan penelitian juga kemampuan mereka yang dimiliki yaitu dalam 

bidang olahraga yang ada di kampus, seperti sepak bola, futsal, dan bola 

volly. 

Sebagaimana Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa FTIK-

PAI semester delapan, sebagai berikut: 

“Kalau gaya belajar audiovisual, prestasi dari segi non akademik 

ya saya lebih fokus aktif di organisasi intra maupun ekstra di 

kampus, seperti PMII, IKMPB, dan SEMA kampus IAIN Jember. 

Dengan saya mengikuti kegiatan ekstra saya bisa mentrasfer ilmu 

yang saya punya pada adek-adek saya.”
90

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 

informan tersebut memiliki gaya belajar yang audiovisual, karena informan 
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akan lebih paham suatu materi hanya dengan melihat sambil mendengarkan. 

Dikuatkan juga dengan dokumentasi yang bisa dilihat dilampiran tentang 

foto kegiatan mahasiswa yang bernama Moh. Hafid.
91

 

Dikuatkan juga dengan hasil wawancara mahasiswa FTIK-PAI 

semester enam yaitu sebagai berikut: 

Yang saya pahami tentang gaya belajar itu adalah model belajarnya 

seseorang yang nyaman yang ada pada dirinya sendiri untuk 

memahami materinya. Kalau gaya belajar saya sendiri yaitu audio 

dan kinestetik, karena saya lebih suka dibacakan dan langsung 

praktek dari pada membaca. Prestasi yang sudah saya dapat banyak 

dari Sekolah Dasar (SD) sampai SMA banyak lomba yang sering 

saya ikuti dari bidang akademik maupun non akademik. Tapi sejak 

kuliah saya lebih aktif di hadrah al-banjari, saya suka ikut vokal 

disitu. Usaha saya biasanya saya lebih mengutamakan lomba yang 

saya ikuti dari pada kuliah, tidak meninggalkan tapi 

dikesampingkan saja. Kalau faktornya sendiri yaitu kurangnya 

motivasi dan malas juga.
92

 

 

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengamati saat melakukan 

wawancara,  bahwa Mahasiswa bernama Iqlima ini ketika berbicara cepat 

dan tidak suka memperhatikan orang yang berbicara. Dan dia juga sambil 

mengerakkan salah satu bagian badannya seperti tangan, kaki, ataupun 

kepala.
93

 

Dikuatkan juga dengan dokumentasi saudara Iqlima dapat di lihat 

pada lampiran yaitu mengenai transkip nilai dan piala lomba yang pernah 

dia ikutin.
94

 

Dapat dijelaskan bahwa mahasiswa pendidikan agama islam 

fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan yang memiliki prestasi non akademik 

                                                           
91

 Dokumentasi 
92

 Iqlima, wawancara, Jember, 25 Mei 2016. 
93

 Hasil Observasi, Asrama Putri IAIN Jember, 25 Mei 2016. 
94

 Dokumentasi  



70 
 

juga memiliki gaya belajar audio dan kinestetik, karena tidak suka membaca 

tapi lebih suka mendengarkan. Dan juga berdasarkan pengamatan saat 

melakukan wawancara, informan ketika menjawab pertanyaan serasa tidak 

tenang tetapi lebih banyak bergeraknya dengan memaikan jari tanganya 

seperti itu. 

Dikuatkan dengan hasil wawancara dengan mahasiswa FTIK-PAI 

semester delapan yaitu sebagai berikut: 

Gaya belajar itu cara belajar mahasiswa untuk memahami materi 

pelajaran, gaya belajar itu terbagi menjadi tiga yaitu visual, audio, 

dan kinestetik. Kalau gaya belajar saya sendiri yaitu kinestetik 

karena saya lebih suka langsung praktek. Prestasi untuk saat ini 

saya aktif ikut organisasi di kampus. Saya juga sering mengikuti 

seminar-seminar bahkan Pelatihan Kepemimpinan Dasar (PKD). 

Saya aktif diorganisasi karena termotivasi dari orang-orang 

disekitar saya.
95

 

 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati saat melakukan 

wawancara bahwa mahasiswa bernama Ayu Imanah ini ketika ditanya 

masih berfikir sembari mengeluarkan kata “hemm … apa ya”. Sebenarnya 

dia tahu tapi bingung untuk mengungkapkannya. Tapi berdasarkan 

observasi diatas menyatakan bahwa gaya belajar yaitu visual karena ciri-ciri 

yang ditampakkan lebih cenderung ke ciri-ciri visual.
96

 

Dikuatkan dengan hasil wawancara dengan mahasiswa FTIK-PAI 

semester delapan yaitu sebagai berikut: 

Gaya belajar yang saya pahami yaitu gaya dimana kita bisa fokus 

dan cocok untuk belajar dan gaya belajar itu sendiri terbagi menjadi 

tiga, gaya visual, audio, dan kinestetik. Kalau gaya belajar saya 

sendiri yaitu kinestetik, karena saya lebih suka ketika langsung 
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praktek maksudnya teori dan praktek. Prestasi dalam bidang non 

akademik saya lebih aktif di bidang olahraganya yaitu olahraga 

taekwondo, saya juga pernah mengikuti lomba taekwondo dan 

Alhamdulillah saya dapat juara satu. Kalau usaha saya  di 

bidangnon akademik saya harus bersungguh-sungguh, disiplin, 

pantang menyerah, selalu latihan. Faktor penghambat pasti ada, 

kalau di non akademik karena saya sekarang sudah kuliah jadi jarak 

antara tempat kuliah dan tempat latihan jauh, kurangnya latihan 

juga, waktu pengseleksian yang terlalu lama sehingga saat lomba 

tidak bisa ikut, tidak bisa ikut lomba karena faktor politik.
97

 

 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mengamati saat wawancara 

dengan mahasiswa bernama Nuryasit ketika ditanya dia menjawab dengan 

jelas dan panjang lebar dan juga ketika mahasiswa ini menjelaskan yaitu 

sambil mengerakkan tangannya.
98

 

Dikuatkan juga dengan hasil dokumentasi yang menyatakan bahwa 

mahasiswa yang bernama Nur Yasit memiliki prestasi non akademik yaitu 

dalam olahraga taekwondo, foto kegiatan perlombaan dan juga sertifikat 

pemenang dapat di lihat pada lampiran.
99

 

Hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa FTIK-PAI semester 

delapan, sebagai berikut: 

Kalau dengan gaya belajar saya yang kinestetik, kalau 

akademiknya saya ya paham dalam agama-agama gitu tapi kalau 

nilai saya memang pas-pasan. Kalau bicara kendala ya pasti 

banyaklah, salah satunya kalau latihan terlalu malam ya jadi saya 

malas yang mau belajar. Yaitu karena faktor kemalasan. Kalau 

dalam bidang non akademiknya saya memiliki kemampuan di 

bidang silat, mangkanya saya ikut silat di kampus. Usahanya saya 

yang pasti belajar ataupun latihan dan harus bisa memanfaatkan 

waktu. Faktornya ya kurangnya waktu belajar ya karena sering 

mengalami sakit sehingga jarang latihan.
100
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Berdasarkan hasil observasi, peneliti melihat bahwa mahasiswa 

bernama faqih ini lebih suka melakukan kegiatan fisik seperti olahraga 

silat.
101

 Dikuatkan juga dengan dokumentasi, Saudara faqih juga 

mendapatkan juara yang mana dapat dilihat dilampiran tentang kegiatan 

latihan silat dan juga foto saat mendapatkan juara.  

Dikuatkan juga dengan hasil dokumentasi yang menyatakan bahwa 

mahasiswa yang bernama Ahmad Nur Faqih memiliki prestasi non 

akademik yaitu dalam olahraga tsilat, foto kegiatan perlombaan dan juga 

sertifikat pemenang dapat di lihat pada lampiran.
102

 

Berdasarkan pemaparan di atas, mahasiswa pendidikan agama 

islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan yang memiliki prestasi di bidang 

non akademik gaya belajarnya lebih cenderung kegaya belajar audio dan 

kinestetik. Tetapi yang memiliki gaya belajar audio hanya beberapa dari 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti, jadi yang lebih cenderung yaitu 

gaya belajar kinestetik, Karena mereka tidak menyukai membaca, mereka 

lebih suka langsung praktek ataupun bergerak. 

Dikuatkan hasil wawancara dengan dosen bapak Fajar Ahwa selaku 

dosen Pendidikan Agama Islam, sebagai berikut: 

“Bahwa prestasi non akademik ya itu ketika seseorang itu 

beprestasi nanti akan tampak. Anak-anak yang diam dan tenang itu 

biasanya berprestasi kalau itu dalam ukuran saya sendiri yang saya 

lihat. Dan mayoritas mahasiswa itu gaya belajarnya ya lebih ke 

kinestetik.”
103
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Disimpulkan bahwa mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan yang berprestasi di bidang non akademik 

mereka kebanyakan tidak menyukai membaca, mereka lebih suka 

mendengarkan dan sambil bergerak-gerak. Kalau hanya dengan membaca 

saja mereka yang memiliki gaya belajar kinestetik tidak akan paham 

ataupun mengerti. Jadi gaya belajar mahasiswa Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan yang memiliki prestasi di bidang non 

akademik yaitu lebih cenderung kegaya belajar kinestetik. 
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TABEL 4.1 

Hasil Temuan 

Fokus Penelitian Hasil Penelitian 

1. 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 

Gaya belajar mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan dalam mencapai 

prestasi di bidang akademik  

cenderung kegaya belajar visual. 

2. 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 

Gaya belajar mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan 

Ilmu Keguruan dalam mencapai 

prestasi di bidang non akademik 

cenderung kegaya belajar kinestetik. 

 

C. Pembahasan Temuan 

Dari beberapa data yang disajikan dan kemudian dilakukan 

analisis, maka hasil tersebut perlu untuk diadakan pembahasan terhadap 

hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori-teori yang 

ada dan relevan dengan topik penelitian ini, untuk itu pembahasan ini akan 
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disesuaikan dengan sub yang menjadi pokok pembahasan, guna 

mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini telah menemukan dua hasil temuan. 

Pertama, mahasiswa pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan yang memiliki prestasi di bidang akademik lebih cenderung 

memiliki gaya belajar visual. Kedua, mahasiswa pendidikan agama islam 

fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan yang memiliki prestasi di bidang non 

akademik lebih cenderung memiliki gaya belajar kinestetik. Akan 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Gaya belajar mahasiswa pendidikan agama islam fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan dalam mencapai prestasi akademik 

Setelah memaparkan data dan mengkatagorikannya menjadi 

beberapa bagian, maka langkah selanjutnya adalah menafsirkannya. 

Gaya belajar yang memiliki tiga macam yaitu visual, audio, dan 

kinestetik. Gaya belajar merupakan cara seseorang atau karakter 

seseorang untuk dapat memahami materi atau pelajaran. Memiliki 

perbedaan pada gaya belajarnya juga akan memiliki hasil yang 

berbeda pula. Prestasi akademik berkaitan dengan kognitif atau 

pengetahuan, dimana dalam perkuliahan kognitif ini bisa dikatakan 

dengan IP (Indeks Prestasi).  Berdasarkan temuan pertama mengenai 

mahasiswa pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan yang berprestasi di bidang akademik lebih cenderung 

memiliki gaya belajar visual. 
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Dipaparkan oleh beberapa informan yang menyatakan 

mereka memiliki gaya belajar visual, karena kebanyakan dari mereka 

akan lebih paham dan mengerti dengan hanya membaca, tetapi tidak 

hanya dengan membaca mereka juga akan menulis atau mencatat  

bahkan mereka akan menyimak apa yang dosen jelaskan di 

perkuliahan.  

Pernyataan ini dapat dikuatkan oleh Dale yang Levie & Levie 

yang membaca kembali hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui 

stimulus gambar dan stimulus kata atau visual dan verbal 

menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang 

lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat 

kembali dan menghubungkan fakta dan konsep. Baugh dan Achsin 

memiliki pandangan yang searah mengenai hal itu. Perbandingan 

memperoleh hasil belajar melalui indra pandang dan indra dengar 

sangat menonjol perbedaannya kurang lebih 90% hasil belajar 

seseorang diperoleh melalui indra pandang (visual), dan hanya sekitar 

5% diperoleh melalui indera dengar (auditorial), dan 5% lagi dengan 

indera lainnya (kinestetik). Sementara itu, Dale memperkirakan bahwa 

perolehan hasil belajar melalui indera pandang (visual) berkisar 75%, 

melalui indera dengar (auditorial) sekitar 13% dan melalui indera 

lainnya (termasuk dalam kinestetik) sekitar 12%.
104

 tentang gaya 

belajar, dimana seseorang yang memiliki gaya belajar visual mereka 
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akan lebih cenderung suka berbicara agak cepat, mudah mengingat, 

dan tak mudah terganggu oleh keadaan sekitar. Bahkan dari 

prestasipun akan berbeda hasilnya dari anak yang memiliki gaya 

belajar audio ataupun kinestetik. 

Dapat disimpulkan bahwa memang gaya belajar yang visual 

lebih cenderung memiliki prestasi akademik yang bagus. Karena, 

mahasiswa pendidikan agama islam fakultas tarbiyah dan ilmu 

keguruan yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mudah 

mengingat apa yang dia lihat. 

2. Gaya belajar mahasiswa pendidikan agama islam fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan dalam mencapai prestasi non 

akademik 

Prestasi merupakan suatu hasil yang diperoleh berupa kesan-

kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai 

hasil dari aktivitas dalam belajar. Sebagaimana diatas telah dipaparkan 

mengenai prestasi akademik, karena prestasi akademik tidak lepas dari 

yang namanya prestasi non akademik karena keduanya saling 

berkaitan dalam sebuah hasil belajar seseorang yang dicapai. Setiap 

orang memiliki hasil belajar yang berbeda meskipun gaya belajarnya 

sama. 

Prestasi non akademik lebih sering di artikan sebagai suatu 

kemampuan yang dimiliki seseorang, dan kemampuan non akademik 

itu dimiliki seseorang diluar pelajaran sekolah. Seperti halnya dalam 
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bidang olahraga, seni, karya-karya dan lainnya. Gaya belajar juga 

merupakan cara seseorang belajar untuk memahami pelajaran atau 

materi. Berdasarkan observasi, kebanyakan seseorang yang memiliki 

gaya belajar kinestetik memiliki kemampuan dibidang non 

akademiknya. 

Berdasarkan temuan kedua mengenai mahasiswa pendidikan 

agama islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan yang berprestasi di 

bidang non akademik lebih cenderung memiliki gaya belajar 

kinestetik. Karena mereka tidak suka membaca akan tetapi mereka 

lebih senang mendengarkan dan bergerak, karena dengan seperti itu 

mereka dapat memahami materi pelajaran. Kalau hanya dengan 

melihat saja mereka tidak bisa, karena ketika membaca mereka akan 

sering lupa apa yang mereka baca dihalaman sebelumnya. 

Pernyataan ini dikuatkan teori, bahwasanya Mahasiswa yang 

memiliki tipe belajar kinestetik pada umumnya menyukai 

laboratorium, aktifitas fisik, dan alat-alat peraga, serta suka mencoba-

coba.
105

 

Dapat disimpulkan bahwa, pernyataan diatas memang senada 

dengan hasil temuan peneliti bahwasanya mahasiswa pendidikan 

agama islam fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan yang berprestasi 

dibidang non akademik lebih menyukai aktifitas fisik yaitu seperti 
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olahraga salah satunya. Karena mereka lebih suka aktifitas fisik dan 

sukanya coba-coba (eksperimen). 


