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ABSTRAK 

 

Diana aHalawatal aZannah, a2021: aPlacement aTest aSebagai aUpaya aGuru a

 Mengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa aPada aPembelajaran aTematik 

adi a Sekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember. aTesis aProgram 

aStudi aPendidikan aGuru aMadrasah aIbtidaiyah aPascasarjana 

aUniversitas aKH aShiddiq aJember. aPembimbing aI. aProf.Dr.Hj 

aMukniah, aM.Pd.I, aPembimbing aII. aDr. aMualimin, aS.Ag, aM.Pd.I. 

Kata aKunci: aPlacement aTest, aGaya aBelajar adan aPembelajaran aTematik. a 

 Penelitian aini adilatarbelakangi aoleh asiswa ayang amemiliki agaya 

abelajar aberbeda-beda adalam amenyerap aatau amemahami ainformasi ayang 

adisampaikan, ayang aerat akaitannya adengan akeberhasilan asiswa adalam 

amencapai atujuan apembelajaran. aDi aSekolah aDasar aAssunniyah aKencong-

Jember, atelah amenerapkan aPlacement atest aatau alebih adikenal adengan ates 

apenempatan aberupa ates apsikolog, apada asaat apenerimaan apeserta adidik 

abaru, ayang amana ahal aini aberguna auntuk amenempatkan adan amenyaring 

aapa asaja agaya abelajar aanak, aapakah atermasuk avisual, aaudio, aatau 

akinestetik, ayang anantinya aakan adi abedakan asetiap akelas. a 

 Fokus apada apenelitian aini aialah: a1) aBagaimana aPelaksanaan 

aPlacement aTest aUntuk aMengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa? a2) 

aBagaimana aProses aPembelajaran aSetelah aPemetakan aGaya abelajar aPada 

aPembelajaran aTematik? a3) aBagaimana aHasil aBelajar aSetelah aPemetakan 

aGaya aBelajar aSiswa aPada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong-Jember? a 

 Tujuan apenelitian aialah: a1) aMenganalisis aPelaksanaan aPlacement 

aTest aUntuk aMengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa. a2) aMenganalisis 

aProses aPembelajaran aSetelah aPemetakan aGaya aBelajar aPada aPembelajaran 

aTematik. a3) aMenganalisis aHasil aBelajar aSetelah aPemetakan aGaya aBelajar 

aSiswa aPada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong-Jember 

 Teori ayang adigunakan adalam apenelitian aini aialah aGrond alunn aand 

aLinn adalam amengkaji aPlacement atest, aNur'aeni adalam amengkaji ates 

apsikologi, asedangkan aBobbi aD aPorter, aMike aHernacki adan aSajna aJaleel 

adalam amengkaji agaya abelajar aanak. a 

Penelitian aini amenggunakan apendekatan akualitatif adengan ajenis 

astudi akasus. aSubjek apenelitian aditentukan adengan apurposive. aTeknik 

apengumpulan adata amenggunakan aobservasi, awawancara adan adokumentasi. 

aTeknik aanalisis adata amenggunakan aanalisis adata ainteraktif amodel aMiles 

adan aHubberman. aUji akeabsahan adata adengan amenggunakan aTriangulasi 

asumber, adan aTriangulasi ametode. 
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 Penelitian aini amendapatkan ahasil asebagai aberikut: a1) a

 Pelaksanaan aplacement atest auntuk amengoptimalkan agaya abelajar 

asiswa adilakukan asatu abulan asebelum akegiatan aPenerimaan aPeserta aDidik 

aBaru. aProsedur apelaksanaannya asiswa adisuguhkan ates aberupa ates 

apsikologi, asedangkan aalat ayang adigunakan ates apsikologi aberupa: abinet, 

apola, abalok, ates amotorik, house tree people, averbal. aKemudian auntuk 

apelaksanaan atesnya aada adua amacam ayang apertama aklasikal aatau adipandu 

adari adepan, ayang akedua aindividual, adipanggil asatu apersatu aoleh atim 

apsikotes. aSetelah aselesai akemudian adi ainterpretasi adan aterbitlah ahasil 

apsikotesnya. aKegiatan aini alangsung adilakukan aoleh atim apsikolog ayang 

aberasal adari aPusat aPelayanan aPsikologi aTerpadu aJati aDiri aSurabaya. a2) 

aPengelompokkan akelas amenjadi a3 akelas ayakni akelas aA aKinestetik, aB 

aAuditori, adan aC aVisual. aProses apembelajaran amenggunakan ametode adan 

amedia asesuai adengan agaya abelajar. aGaya abelajar aKinestetik 

amenggunakan ametode abermain, amenari, adan apraktikum. aGaya abelajar 

aAuditori amenggunakan ametode amendengarkan aaudio adari asound, 

amendongeng, adan aceramah. aGaya abelajar aVisual amenggunakan ametode 

amembaca, amelihat agambar, adan apowerpoint. a3) aHasil abelajar asetelah 

apemetakan agaya abelajar asiswa apada apembelajaran atematik adikatakan 

amampu amencapai atujuan apembelajaran ayang atelah aditetapkan. aPada 

aproses apembelajaran aselalu amengacu apada aindikator apembelajaran atematik 

ayakni aberpusat apada asiswa, amemberikan apengalaman, amenggabungkan 

abeberapa amata apelajaran, abersifat afleksibel, amemberikan ahasil 

apembelajaran asesuai adengan aminat adan akebutuhan asiswa, adan 

amenciptakan aprinsip apembelajaran ayang amenyenangkan. 
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ABSTRACT 

Diana aHalawatal aZannah, a2021: aPlacement aTest aas aa aTeacher's aEffort 

ato aOptimize aStudent aLearning aStyles ain aThematic aLearning aat 

aAssunniyyah aElementary aSchool aKencong-Jember. 

Keywords: aPlacement aTest, aLearning aStyle aand aThematic aLearning. 

 This aresearch ais amotivated aby astudents awho ahave adifferent 

alearning astyles ain aabsorbing aor aunderstanding athe ainformation aconveyed, 

awhich ais aclosely arelated ato athe asuccess aof astudents ain aachieving 

alearning aobjectives. aAt aAssunniyah aElementary aSchool aKencong-Jember, 

aa aPlacement atest amodel ahas abeen aimplemented ain athe aform aof aa 

apsychological atest, aat athe atime aof aacceptance aof anew astudents. aThis 

amodel ais auseful afor alocating aand afiltering achildren's alearning astyles, 

awhether aincluding avisual, aaudio, aor akinesthetic, awhich awill abe 

adistinguished aby aeach aclass. 

 The afocus aof athis aresearch aare: a1) aHow ais aPlacement aTest 

aImplemented ato aOptimize aStudent aLearning aStyle? a2) aHow ais athe 

alearning aprocess aafter amapping alearning astyles ain athematic alearning? a3) 

aWhat aare athe aLearning aOutcomes aAfter aMapping aStudent aLearning 

aStyles ain aThematic aLearning aat aAssunniyyah aElementary aSchool 

aKencong-Jember? 

 The aresearch aobjectives aare: a1) aAnalyze athe aimplementation aof 

athe aPlacement aTest ato aoptimize astudents' alearning astyles. a2) aAnalyze 

athe aLearning aProcess aAfter aMapping aLearning aStyles ain aThematic 

aLearning. a3) aAnalyze aLearning aOutcomes aAfter aMapping aStudent 

aLearning aStyles ain aThematic aLearning aat aAssunniyyah aElementary 

aSchool aKencong-Jember 

 The atheory aused ain athis astudy ais aGrond aLunn aand aLinn ain 

astudying athe aPlacement atest, aNur'aeni ain astudying apsychological atests, 

awhile aBobbi aD aPorter, aMike aHernacki aand aSajna aJaleel ain astudying 

achildren's alearning astyles. aThis aresearch auses aa aqualitative aapproach 

awith athe atype aof acase astudy. a 

This aresearch auses aa aqualitative aapproach awith athe atype aof acase 

astudy. aResearch asubjects awere adetermined apurposively. aData acollection 

atechniques ausing aobservation, ainterviews aand adocumentation. aThe adata 

aanalysis atechnique auses aan ainteractive adata aanalysis amodel aby aMiles 

aand aHubberman. aTest athe avalidity aof athe adata ausing asource 

atriangulation, aand amethod atriangulation. 

 This astudy aobtained athe afollowing aresults: a1) aImplementation aof aa 

aplacement atest ato adistinguish astudent alearning astyles awas acarried aout 

aone amonth abefore athe aNew aStudent aAdmissions aactivity. aIn athe 
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aimplementation aprocedure, astudents aare apresented awith atests ain athe aform 

aof apsychological atests, awhile athe atools aused aare apsychological atests ain 

athe aform aof: abinet, apatterns, ablocks, amotor atests, awarteg, ahtp, averbal. 

aThen afor athe aimplementation aof athe atest athere aare atwo akinds, athe afirst 

ais aclassical aor aguided afrom athe afront, athe asecond ais aindividual, acalled 

aone aby aone aby athe apsychological atest ateam. aAfter acompletion, ait ais 

ainterpreted aand athe aresults aof athe apsychological atest aare apublished. 

aThis aactivity awas adirectly acarried aout aby aa ateam aof apsychologists 

afrom athe aSurabaya aIdentity aCenter afor aIntegrated aPsychology aServices. 

a2) aClassification ainto a3 aclasses, anamely aclass aA aKinesthetic, aB 

aAuditory, aand aC aVisual. aThe alearning aprocess auses amethods aand amedia 

aaccording ato alearning astyles. aKinesthetic alearning astyle auses aplaying, 

adancing, aand apracticum amethods. aAuditory alearning astyle auses athe 

amethod aof alistening ato aaudio afrom asound, astorytelling, aand alectures. 

aVisual alearning astyle auses areading, aviewing apictures, aand apowerpoint 

amethods. a3) aLearning aoutcomes aafter amapping astudents' alearning astyles 

ain athematic alearning aare asaid ato abe aable ato aachieve athe alearning 

aobjectives athat ahave abeen aset. aThe alearning aprocess aalways arefers ato 

athematic alearning aindicators, anamely astudent-centered, aproviding 

aexperience, acombining aseveral asubjects, abeing aflexible, aproviding 

alearning aoutcomes aaccording ato athe ainterests aand aneeds aof astudents, 

aand acreating afun alearning aprinciples. 
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 البحثa المخلص

 aدينا aحلوة aاجلنة a.: a aاختبار aحتديد aاملستوى a aكجهد aلتحسني aأسلوب aتعلم aالطالب aيف 
aالتعليم aاملوضوعي aيف aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج aمجرب 

 املوضوعيa والتعليمa التعلمa أسلوبa املستوى،a حتديدa اختبارa الرئيسية:a الكلمات

 فهمa أوa استيعابa يفa املختلفa التعلمa أسلوبa الطالبa لدىa هيa البحثa هذاa خلفية
aاملعلومات aاملنقولة a، aواليت aترتبط aارتباطًا aوثيًقا aبنجاح aالطالب aيف aحتقيق aأهداف a.التعلم aقد 
aطبق aاسلوب aاختبار aحتديد aاملستوى at aيف aشكل aاختبار aنفسي a، aيف aاملدرسة aاالبتدائية 
aأسنية aكنجونج aمجرب aيف aوقت aقبول aالطالب a,اجلدد aهذا aاألسلوب aيفيد aيف aحتديد aوتصفية 
aأي aنوع a/ aمنط aمن aتعلم aاألطفال a، aسواء aكان aمرئًيا aأو aمسعًيا aأو aحركًيا a، aوالذي aسيتم 
aمتييزه aبكل a.فصل aالفروق aالطبقية aهي aالفصل a1)A)احلركية a، aو aالفصل a1)B)الصوت a، aو 
aالفصل a1)C.)املرئية aباإلضافة aإىل aذلك a، aفإن aالشيء aالفريد aهو aأنه aليس aالطالب aفقط 
aهم aالذين aيتم aاختبارهم a، aولكن aاملعلمني a/ aاألساتيذ aيشاركون aأيًضا aيف aاالختبارات aعلى 
aعلماء aالنفس aالذين aمت aإحضارهم aتعميدا aمن aسورابايا a، aحبيث aميكن aالحًقا aأن aيكون 
aأسلوب aالتدريس aللمعلم aمتوافًقا aمع aأسلوب aتعلم a.الطالب 

 aأما aتركيز aهذا aالبحث aهو a: a1) aكيف aتنفيذ aاختبار aحتديد aاملستوى aلتحسني 
aأساليب aالتعلم aلألطفال aيف aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج aمجرب a؟ a2) aكيف aعملية aالتعلم 
aبعد aتعيني aأمناط aالتعلم aيف aالتعليم aاملوضوعي aيف aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج aمجرب a؟ 
a3) aكيف aنتائج aالتعلم aبعد aرسم aخرائط aألساليب aتعلم aاألطفال aيف aالتعليم aاملوضوعي aيف 
aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج aمجرب a؟ 

 تعلمa أساليبa لتحسنيa املستوىa حتديدa اختبارa تنفيذa وصفa1) a هي:a البحثa أهداف
aاألطفال aيف aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج a a(2وصف aكيف aعملية aالتعلم aبعد aرسم 
aخرائط aألساليب aالتعلم aيف aالتعلم aاملوضوعي aيف aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج aمجرب a3) 
aوصف aكيفية aنتائج aالتعلم aبعد aرسم aخرائط aألساليب aتعلم aاألطفال aيف aالتعلم aاملوضوعي aيف 
aاملدرسة aاالبتدائية aأسنية aكنجونج aمجرب. 

 دراسةa يفa فوروديدوa وأغوسa عوروانa صديقa هيa البحثa هذاa يفa املستخدمةa النظرية
aاختبار aحتديد aاملستوى a، aنورعيين aيف aدراسة aاالختبارات aالنفسية a، aوبويب aدي aفورتر aوميك 
aهريناكي aوساجنا aجليل aيف aفحص aنوع a/ aأسلوب aتعلم a.األطفال 
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 موضوعاتa كانتa احلالة.a دراسةa نوعa معa الكيفيa املدخلa a البحثa هذاa استخدم
aالبحث aمدير aاملدرسة a، aومعلمني a، aوإدارة a، aمع aتعيني aمصادر aالبحث aباستخدام aهادف. 
aطريقة aمجع aالبيانات aباستخدام aاملالحظة aواملقابالت a.والتوثيق aتستخدم aطريقة aحتليل aالبيانات a 
aبواسطة aمايلز a.وهوبرمان aاختبار aصحة aالبيانات aباستخدام aاملثلث aاملصدر aوطريقة a.التثليث 

 املستوىa حتديدa اختبارa a a تنفيذa متa1) a التالية:a النتائجa علىa الدراسةa هذهa حصلت
aلتحسني aأساليب aتعلم aالطالب aقبل aشهر aمن aنشاط aقبول aالطالب a.اجلدد aيف aإجراء aالتنفيذ 
a، aيتم aتقدمي aاختبارات aللطالب aعلى aشكل aاختبارات aنفسية a، aبينما aاألدوات aاملستخدمة 
aهي aاختبارات aنفسية aعلى aشكل: a، aأمناط a، aكتل a، aاختبارات aحركية a، aثؤلول a، a، 
a.لفظي aمث aلتنفيذ aاالختبار aهناك aنوعان a، aاألول aالتقليدي aأو aموجه aمن aاألمام a، aوالثاين 
aمفردي a، aويدعى aواحد aبواحد aعلى aاالختبار a.النفسي aبعد aاالنتهاء aيتم aتفسريه aونشر aنتائج 
aاالختبار a.النفسي aعمل aهذا aتنفيذ a aمباشرة aمن aعلماء aالنفس aمن aمركز aهوية aسورابايا 
aخلدمات aعلم aالنفس a.املتكاملة a2) aسمينق aفرقة aالفصل aعلى aثالثة a،فصول aوهي aالفصل 
aاحلركية a، aو aالفصل a aالسمعية a، aو aالفصل aa.البصرية aتستخدم aعملية aالتعلم aاألساليب 
aوالوسائط aوفًقا aألساليب a.التعلم aيستخدم aأسلوب aالتعلم aاحلركي aأساليب aاللعب aوالرقص 
aوالتدريب a.العملي aيستخدم aأسلوب aالتعلم aالسمعي aطريقة aاالستماع aإىل aالصوت aمن aالصوت 
aورواية aالقصص a.واحملاضرات aيستخدم aأسلوب aالتعلم aاملرئي aالقراءة aوعرض aالصور aوأساليب. a3) 
aيقال aإن aنتائج aالتعلم aبعد aتعيني aأمناط aتعلم aالطالب aيف aالتعلم aاملواضيعي aقادرة aعلى aحتقيق 
aأهداف aالتعلم aاليت aمت a.وضعها aتشري aعملية aالتعلم aدائًما aإىل aمؤشرات aالتعلم aاملوضوعية a، 
aأي aاملتمحورة aحول aالطالب a، aوتقدمي aاخلربة a، aواجلمع aبني aالعديد aمن aاملوضوعات a، aواملرونة 
a، aيعطى aنتائج aالتعلم aمناسبا aبرغبة aالطالب aواحتياجهم a، aوإنشاء aمبادئ aالتعلم aاملفرحة. 
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KATA aPENGANTAR 

   a a   a  a 

Tiada akata ayang apaling aindah amengawali akarya asederhana aini 

aselain amengucapkan asyukur akehadirat aAllah aSWT ayang atelah amemberikan 

akesempatan, akekuatan aserta akeajaiban akepada ahamba-Nya adalam 

amenyelesaikan atugas aakhir aini. aShalawat abeserta akerinduan akepada 

aRasulullah ayang atidak ahenti, ayang atelah amenyebarluaskan acahaya 

adimuka abumi aini adengan aseizin aAllah aSWT. aTak alupa akepada akeluarga 

atercinta aserta asahabat ayang atelah amembantu aperjuangan abeliau aditengah 

akekejian adan akerusakan adimuka abumi, aserta aakhirnya akepada akita 

asemua ayang asenantiasa amengamalkan asunah-sunahnya asampai aakhir 

azaman. 

Kebahagiaan ayang atak aterlukiskan awajah aberseri adan atanpa 

ahentinya amengucap asyukur adalam amenyelesaikan atugas aakhir aini adengan 

apenuh aperjuangan. aTesis ayang atelah aselesai adengan ajudul a“Placement 

aTest aSebagai aUpaya aGuru aMengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa aPada 

aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember”, 

amembutuhkan awaktu ayang acukup alama adalam aproses apenyelesaiannya, 

anamun apenulis amengharap akritik adan asaran ayang amembangun adari 
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BAB aI 

PENDAHULUAN 

A. Konteks aPenelitian a 

Gaya abelajar amerupakan asuatu aaspek adi adalam adunia 

apendidikan ayang aperlu amendapat aperhatian, aterlebih apada aanak ausia 

adini. aBagaimanapun ajuga asetiap aindividu aakan amemiliki agaya abelajar 

ayang atidak asama, ademikian adisebabkan aoleh abanyak afaktor ayang 

amempengaruhi aperbedaan aitu. aGaya abelajar amerupakan asebuah acara 

atermudah ayang atelah adimiliki aindividu auntuk amampu amenyerap, 

amengatur adan amengelola ainformasi ayang aditerima. aGaya abelajar 

atermasuk amenjadi akunci akeberhasilan aseseorang adalam abelajar. aOleh 

akarena aitu, adalam akegiatan abelajar asiswa amemerlukan abantuan adan 

apengarahan auntuk amengenali agaya abelajar ayang asesuai adengan 

adirinya, asehingga atujuan apembelajaran adapat adicapai asecara aoptimal. 

aGaya abelajar amerupakan asalah asatu afaktor ainternal aatau afaktor 

aindividual ayang amempengaruhi aprestasi abelajar asiswa adan adapat 

amenjadi asebuah amodal asiswa auntuk amencapai aprestasi abelajar adengan 

abaik. a 

Gaya  belajar  yang  berbeda-beda  mempunyai  pengaruh  pada  hasil  

belajar  peserta  didik.
1
  Menurut  Linksman  gaya  belajar  merupakan  bagian  

dari  superlink  yang  merupakan  faktor  mempercepat  proses  belajar.  Riset  

membuktikan  bahwa  manusia  belajar  dengan  gaya  yang  berbeda-beda  

                                                           
1  Ali  Mudlofir,    Desain  Pembelajaran  Inovatif,  (Jakarta:  Kencana,  2012),  62-63. 
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dan  dalam  kenyataannya  manusia  biasanya  mengandalkan  satu  indra  

yang  dianggap  paling  kuat  dari  pada  indra  yang  lain.  Inilah  awal  dari  

adanya preferensi  gaya  belajar.  Jika  ingin  belajar  sesuatu  dengan  cepat  

materi  yang  akan  dipelajari  haruslah  disajikan  dengan  cara  yang  paling  

mudah  dicerna  oleh  otak  yaitu  disesuaikan  dengan  gaya  belajar.  Setiap  

guru  dapat  mengetahui  potensi  dan  gaya  belajar  siswanya  secara  detail  

dengan  melakukan  tes  potensi  dan  bakat  anak.  Dengan  mengenal  

perbedaan  gaya-gaya  yang  mendasar  ini,  setiap  guru  akan  lebih  mudah  

menemukan  metode  dan  media  pembelajaran  yang  efektif  untuk  

diterapkan  kepada  siswanya.  Terutama  seperti  pada  model  pembelajaran  

Tematik,  yang  memerlukan  sebuah  proses  pembelajaran  yang  lebih  

intens  dan  teliti. 

Konsep  pembelajaran  tematik  adalah  konsep  pembelajaran  tepadu  

yang  menggunakan  tema  untuk  mengaitkan  beberapa  mata  pelajaran  

sehingga  dapat  memberikan  pengalaman  bermakna  kepada  siswa.  Konsep  

demikian  dielaborasi  lebih  lanjut  oleh  Hadi  Subroto,  dalam  definisi  yang  

lebih  operasional,  bahwa  pembelajaran  tematik  adalah  pembelajaran  yang  

diawali  dengan  suatu  pokok  bahasan  atau  tema  tertentu  yang  dikaitkan  

dengan  pokok  bahasan  lain,  konsep  tertentu  dikaitkan  dengan  konsep  

lain,  yang  dilakukan  secara  spontan  atau  direncanakan,  baik  dalam  satu  

bidang  studi  atau  lebih,  dan  dengan  beragam  pengalaman  belajar  siswa,  
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maka  pembelajaran  menjadi  lebih  bermakna.
2
  Maka  untuk  menggunakan  

model  ini,  sangatlah  dibutuhkan  kehati-hatian  dalam  hal  penggunaan  

metode,  dan  pemaparan  materi.  Jika  terjadi  ketidaksesuaian  antara  

paparan  materi  dari  guru  dan  penyerapan  materi  oleh  siswa,  maka  

model  ini  tidak  bisa  dikatakan  berhasil.  Oleh  sebab  itulah,  sangat  

penting  bagi  seorang  guru  mengetahui  gaya  belajar  siswa  dan  gaya  

mengajar  yang  akan  digunakan. 

Demikian  itu  dalam  Pendidikan  formal,  belajar  menunjukkan  

adanya  perubahan  yang  sifatnya  positif  sehingga  pada  tahap  akhir  akan  

didapat  keterampilan,  kecakapan  dan  pengetahuan  baru.  Hasil  dari  proses  

belajar  tersebut  tercermin  dalam  hasil  belajarnya.  Namun  dalam  upaya  

meraih  hasil  belajar  yang  memuaskan  dibutuhkan  proses  belajar.
3
  

Demikian  yang  telah  termaktub  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Dasar  

Negara  RI  No  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  

Bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  untuk  mengembangkan  kemampuan  

dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  

rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  bertujuan  untuk  

berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  

beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  

                                                           
2   Hadisubroto,  Trisno,  Pembelajaran  Terpadu,  (Jakarta:  Pusat  Penerbitan  Universitas  

Terbuka,  2000),  32. 
3  Munif  Chatib,  Sekolahnya  Manusia,  (Bandung:Kaifa,  2009),  99. 
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sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  

demokratis  serta  bertanggung  jawab.
4
 

Kemampuan  seseorang  untuk  memahami  dan  menyerap  pelajaran  

berbeda  tingkatannya,  ada  yang  cepat,  sedang  dan  ada  pula  yang  sangat  

lambat.  Karenanya  mereka  seringkali  harus  menempuh  cara  berbeda  

untuk  bisa  memahami  sebuah  informasi  atau  pelajaran  yang  sama.  

Demikian  dikarenakan  setiap  individu  memiliki  gaya  belajar  yang  

berbeda.   

Mengenai aperbedaan asebenarnya atermasuk ahal ayang alumrah, 

asebab aTuhan amenciptakan amanusia adengan aberbeda-beda. aSeperti 

ayang atermaktub adalam asurah aAl aHujurat aayat a13, asebagai aberikut: 

    a a  a     a  a  a a     a a    a    a 

a  a   a  a a    a a  a a   a   a a a a 

Artinya: aWahai amanusia! aSungguh, aKami atelah amenciptakan akamu 

adari aseorang alaki-laki adan aseorang aperempuan, akemudian 

aKami ajadikan akamu aberbangsa-bangsa adan abersuku-suku aagar 

akamu asaling amengenal. aSesungguhnya ayang apaling amulia adi 

aantara akamu adi asisi aAllah aialah aorang ayang apaling 

abertakwa. aSungguh, aAllah aMaha aMengetahui, aMaha ateliti.
5
 

a(QS:Al-Hujurat:13) 

 

Berdasarkan aayat atersebut a, amenyampaikan asebuah apesan 

abahwasanya amanusia atelah adiciptakan adengan aberbeda-beda, adari ajenis 

akelamin, adan alingkungannya, ademikian aagar asaling amengenal. aDari 

asaling amengenal aitulah adapat adiambil aartikan abahwa asetiap amanusia 

                                                           
4  Undang-Undang  Dasar  RI,  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Nomor    20  Tahun  2003,  

(Bandung:Citra  Umbara,  2016)  5. 
5 aDepartemen aAgama aRI, aMushaf aAl-Qur’an aTafsir aPerkata aKode aArab, a(Jakarta:Insan 

aMedia aPustaka, a2012), a519. 
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amemiliki aperbedaan, acara apandang, apola apikir, adan atermasuk agaya 

abelajar ayang amengenai, amenyerap, amengatur, adan amengelola ainformasi 

ayang aditerima. aSetiap aindividu amemiliki agaya abelajar ayang aberlainan. 

aBagi aseorang aguru aperlu amengenali agaya abelajar asiswanya, akarena 

atidak asemua asiswa amemproses ainformasi adalam apembelajaran adengan 

acara ayang asama, aoleh asebab aitu asemua aguru aperlu amengetahui 

abagaimana agaya abelajar asiswa ayang aberbeda-beda. aMengenai ahal aini 

apun apara aMujahid atelah asepakat abahwa aperbedaan aitu arahmat. 

aSeperti ayang adiungkapkan aoleh aImam aSyafi’i ayakni, a“Pandanganku 

abenar, anamun aada akemungkinan asalah, asedangkan apandangan aorang 

alain asalah, anamun aada akemungkinan abenar.”
6

 aOleh akarena aitu, 

adalam asebuah aproses apembelajaran ayang adi adalamnya amencakup 

atransfer ailmu, amaka asudah aseharusnya adiupayakan aagar amenjadi 

asebuah aproses apembelajaran ayang amemiliki ahasil amaksimal. a 

Berdasarkan ahasil aobservasi adi alapangan, adidapatkan asebuah 

afakta abahwa agaya abelajar amemiliki apengaruh aterhadap aproses 

apembelajaran adi aSekolah aDasar aAssuniyyah aKencong-Jember. aHal aitu 

asesuai adengan apengamatan apeneliti, abahwa asetelah adiadakannya 

aplacement atest asebagai aupaya auntuk amemetakan akelas asesuai adengan 

agaya abelajar amasing-masing asiswa, aproses apembelajaran ayang 

adilaksanakan amenjadi alebih amaksimal. aPenggunaan ametode 

apembelajaran ajuga atidak ahanya amenyesuaikan agaya abelajar anamun 

                                                           
6  aToha aAndiko, aFiqh aKontemporer, a(Bogor, aKampus aIPB aTaman aKencana aBogor, 

a2013), a31. 
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ajuga amemiliki anilai akreatif adan ainovatif. aSeperti akelas adengan agaya 

abelajar aauditori, aseorang aguru amenggunakan ametode amendongeng alalu 

amengkolaborasikannya adengan abermain aperan. aHal atersebut amenjadikan 

asiswa amemiliki aantusiasme ayang atinggi, auntuk amengeksplorasikan aapa 

ayang asudah amereka adengarkan adari aguru.
7
 a a a 

Demikian ajuga atelah adisampaikan aoleh aAbdullah aMukhlas 

aselaku aKepala adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember 

amelalui awawancara ayang adilakukan aoleh apeneliti asebagai aberikut: 

“Masalah ayang adihadapi aoleh aguru aatau apendidik, ayaitu 

amengenai aproses abelajar aanak-anaknya ayang akurang amaksimal. 

aKemudian asekolah amenyadari abahwa abanyaknya akegagalan 

adisebabkan aoleh asiswa ayang akurang amemahami amateri adari 

apenjelasan ayang adisampaikan aoleh abeberapa aguru. aHal aini 

aterjadi akarena aketidaksesuaian agaya amengajar aguru adengan 

agaya abelajar asiswa. aAkhirnya aseiring aberjalannya awaktu apada 

atahun a2019 aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember 

amengadakan aatau amenerapkan aPlacement aTest asebagai aupaya 

aguru auntuk amengoptimalkan adan amengetahui agaya abelajar 

asiswa. aSelain asiswa a aguru apun ajuga aharus amengetahui agaya 

amengajarnya asendiri, aagar atidak asalah apaham amenaggapi agaya 

abelajar asiswa. aOleh akarena aitu aguru aikut aserta auntuk 

amelaksanakan ates agaya amengajarnya. aHal aini adilakukan 

asebagai aupaya auntuk amenyesuaikan agaya amengajar aguru 

adengan agaya abelajar asiswa.
8
” 

 

Sesuai adengan adata atersebut, abahwasanya agaya abelajar 

amempengaruhi aproses apembelajaran, adan abahkan amenimbulkan 

apermasalahan, asehingga aproses apembelajaran akurang amaksimal. aUpaya 

apihak asekolahan amenerapkan aplacement atest, abisa amenjadi asolusi 

ayang adapat amemaksimalkan aproses apembelajaran. a 

                                                           
7 aObservasi, aJember, atanggal a3 aNovember a2020. 
8  aAbdullah aMukhlas, aWawancara aawal adi aSekolah aDasar aAssunniyyah, aJember, a3 

aNovember a2020. 
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Placement aTest, aatau ayang alebih adikenal adengan ates 

apenempatan amerupakan asuatu aujian ayang aakan adiberikan akepada 

asiswa ayang atelah amendaftar adi aSekolah aDasar aAssuniyyah aKencong 

aJember. aPelaksanaan ates aini abertujuan auntuk amelihat atingkat 

akemampuan adan aketerampilan asiswa, akhususnya ayang alebih acondong 

aterhadap agaya abelajar ayang adimiliki asetiap asiswa. aKemudian amelalui 

ahasil ayang adiperoleh, adapat aditentukan akelas aatau atingkat ayang asesuai 

adengan agaya abelajar asiswa. aSehingga asaat asiswa amenjalani aproses 

abelajar atidak aakan amengalami akesulitan ayang amenghambat. 

Salah asatu atujuan autama aplacement atest ayang adiadakan adi 

aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember aadalah asebagai aupaya 

amemetakan asiswa asesuai adengan agaya abelajarnya. aDalam ahal aini ates 

ayang adigunakan aberupa ates apsikologi. aPlacement atest ajuga adapat 

aberfungsi asebagat apre-test, asebuah ates apenjajakan asebelum 

adiberikannya asuatu aintervensi adalam ahal aini akegiatan abelajar 

amengajar. aSehingga aakan adapat adilihat akeberhasilan asiswa adalam 

amenjalani aproses abelajar, ayang aakan atampak adari apeningkatan 

akemampuan adan aketrampilan abelajar. 

Upaya auntuk amemaksimalkan aproses apembelajaran aini adapat 

aditanamkan asejak adini, aagar akemudian apada asetiap apertumbuhannya 

asiswa amampu amenguasai aproses apembelajaran ayang atelah adilakukan. 

aDalam ahal aini, alembaga ayang amemungkinkan amendapatkan aperan 

amengoptimalkan aproses abelajar amengajar asejak adini ayaitu asekolah 
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adasar. aSekolah aDasar aatau aMadrasah aIbtidaiyah asebagai abagian adari 

apendidikan adasar amerupakan apendidikan aformal ayang asangat apenting, 

akarena apendidikan adasar amerupakan apondasi abagi apendidikan aanak 

auntuk amelanjutkan ajenjang apendidikan ake ayang alebih atinggi. aProses 

apembelajaran adi aSekolah aDasar aatau aMadrasah aIbtidaiyah apada asemua 

abidang astudi ayang adiajarkan adi akelas, adiharapkan amemberikan 

asumbangan adalam aupaya amengembangkan akemampuan asiswa, asehingga 

asiswa amampu amengembangkan apotensi ayang aada apada adirinya adan 

adapat amenumbuhkan akualitas ahidupnya. 

Menurut apengakuan akepala aSekolah, aSD aAssunniyyah 

amerupakan asalah asatu aSekolah aDasar adi aJember ayang amenerapkan 

aPlacement aTest, ates aini aberguna auntuk amembedakan agaya abelajar 

asiswa auntuk akemudian adibedakan apada amasing-masing akelas asesuai 

adengan agaya abelajarnya, aterlepas adari aitu akebanyakan asekolah asaat 

aini amelihat adari asisi apintar adan akurang apintar asiswanya, akemudian 

akelasnya adi abedakan amelalui atinggi adan arendahnya anilai araport asiswa 

atersebut.
9
 aSeperti acontoh aanak ayang anilai arapornya atinggi amasuk adi 

akelas aunggulan, asedangkan aanak ayang anilai arapornya arendah amasuk 

adi akelas aregular. aBukan ahanya asiswa abaru ayang adi ates agaya 

abelajarnya, aakan atetapi apara aguru ajuga adi alihat akemampuan adan 

agaya amengajarnya ayang aberguna auntuk amencocokkan agaya amengajar 

aguru adengan agaya abelajar asiswa adikelas. aSarana adan aprasarana adi 

                                                           
9 aAbdullah aMukhlas, aWawancara, aJember, a12 aFebruari a2021. 
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asekolah aini ajuga acukup alengkap, amulai adari aruang akelas ayang asudah 

adiengkapi adengan aproyektor, aAC, ameja abelajar, akursi ayang amemadai, 

aperpustakaan, alapangan, akantin, astadion asepak abola, akolam arenang, 

adan amusholla. 

Berdasarkan auraian apermasalahan adi aatas amaka apeneliti 

amenganggap amasalah aini amenarik auntuk aditeliti alebih amendalam 

adengan ajudul apenelitian a“Placement aTest aSebagai aUpaya aGuru 

aMengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa aPada aPembelajaran aTematik 

adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember”. 

B. Fokus aPenelitian 

1. Bagaimana apelaksanaan aPlacement aTest auntuk amengoptimalkan 

agaya abelajar a aanak adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-

Jember? a 

2. Bagaimana aproses apembelajaran asetelah apemetakan agaya abelajar 

apada aPembelajaran aTematik adi asekolah adasar aAssunniyyah 

aKencong-Jember? a 

3. Bagaimana ahasil abelajar asetelah apemetakan agaya abelajar asiswa 

apada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong-Jember? a 
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C. Tujuan aPenelitian 

Tujuan apenelitian amerupakan agambaran atentang aarah ayang aakan 

adituju adalam amelakukan apenelitian.
10

 aTujuan apenelitian adalam 

apenelitian aini, ayaitu: 

1. Menganalisis apelaksanaan aPlacement aTest auntuk amengoptimalkan 

agaya abelajar aanak adi asekolah adasar aAssunniyyah aKencong-Jember. 

2. Menganalisis aproses apembelajaran asetelah apemetakan agaya abelajar 

aanak apada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong-Jember. 

3. Menganalisis ahasil abelajar asetelah apemetakan agaya abelajar asiswa 

apada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong-Jember. 

D. Manfaat aPenelitian 

Penelitian aini adiharapkan adapat abermanfaat abaik asecara ateoritis 

amaupun apraktis. aManfaat ateoritis adan apraktis adalam apenelitian aini 

aantara alain: 

1. Manfaat aTeoritis a 

Sebagai abahan adan areferensi apenelitian alebih alanjut atentang 

apenerapan aplacement asebagai aupaya aguru auntuk amengoptimalkan a 

agaya abelajar asiswa apada apembelajaran atematik 

  

                                                           
10 aTim aPenyusun, aPedoman aKarya aTulis aIlmiah, a(Jember a:IAIN aJember aPress, a2018), 

a45. 
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2. Manfaat aPraktis 

a. Bagi apeneliti a 

Penelitian aini amenjadi asarana apeneliti auntuk amenambah 

akhazanah akeilmuan atentang acara amenulis akarya ailmiah ayang 

abaik aguna asebagai abekal adalam amengadakan apenelit aian 

aselanjutnya, aserta amemberikan awawasan aintegral aterhadap ailmu 

ayang aberhubungan adengan aPlacement atest asebagai aupaya aguru 

amengoptimalkan agaya abelajar asiswa apada apembelajaran 

atematik. 

b. Bagi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember 

Penelitian aini adapat amenjadi asarana auntuk ameningkatkan 

akualitas apembelajaran, aterutama apengawasan adan apengontrolan 

aterhadap agaya abelajar aanak adan apenggunaan ametode, amedia, 

adan astrategi adalam aproses apembelajaran aagar aterwujudnya 

atujuan apembelajaran. A 

c. Bagi amasyarakat 

Penelitian aini adapat amenjadi agambaran akepada 

amasyarakat aluas aagar aagar amengetahui abahwa asetiap aanak 

amemiliki acara apandang adan agaya abelajar ayang aberbeda-beda. 

aSehingga ahal aini amenjadikan amereka apaham auntuk abagaimana 

amengarahkan adan amembimbing aanak asesuai adengan aapa ayang 

adimiliki aoleh aanak abukan aapa ayang adiinginkan aoleh aorangtua. 
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E. Definisi aIstilah 

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang 

menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitiannya.
11

Adapun istilah- 

istilah dalam proposal ini yaitu: 

1. Placement Test 

Placement Test atau tes penempatan adalah tes untuk mengukur 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak didik, sehingga kepadanya 

dapat dibimbing atau diarahkan yang sesuai dengan kemampuan 

dasarnya. Placement Test yang dimaksud pada penelitian ini adalah tes 

psikologi pada anak yang dilakukan secara tertulis dengan tujuan untuk 

menemukan gaya belajar siswa sebagai upaya menempatkan peserta 

didik sesuai dengan gaya belajarnya. 

2. Gaya belajar 

Gaya belajar merupakan suatu tindakan yang dirasakan menarik 

oleh siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Gaya belajar yang 

dimaksud pada penelitian ini yaitu kebiasaan belajar yang dilakukan 

oleh peserta didik sebagai bentuk memaksimalkan kemampuan 

berdasarkan pada pola belajar masing-masing. Menurut Bobbi De 

Potter dalam bukunya yang berjudul Quantum Learning bahwa gaya 

belajar terbagi kepada tiga macam yaitu: gaya visual spatial, gaya 

auditorial, dan gaya kinestetik. 

  

                                                           
11 Tim penyusun, Pedoman karya Tulis Ilmiah, 45. 
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3. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. 

Berdasarkan definisi tersebut maka yang dimaksud judul 

Placement Test sebagai upaya guru untuk mengoptimalkan gaya belajar 

siswa pada pembelajaran tematik di Sekolah Dasar Assunniyyah 

Kencong-Jember Placement Test bertujuan mendapatkan data tentang 

gaya belajar siswa, yang nantinya akan dikelompokkan ke dalam kelas 

sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Pertama kali placement test 

dilaksanakan yakni pada tahun 2019 tepat ketika penerimaan peserta 

didik baru.  

I. Sistematika Pembahasan 

Bab Satu pendahuluan. Bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan 

sistematika pembahasan 

Bab Dua kajian pustaka. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan 

kajian teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan penelitian 

Bab Tiga metode penelitian. Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

Bab Empat paparan data dan analisis data. Bab ini berisi tentang 

gambaran penyajian data, dan pembahasan temuan. 
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Bab lima pembahasan. Bab ini berisi tentang pembahasan data temuan. 

Bab Enam penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB aII 

KAJIAN aPUSTAKA 

A. Penelitian aTerdahulu a 

Bagian aini apeneliti amencantumkan aberbagai ahasil apenelitian 

aterdahulu ayang aterkait adengan apenelitian ayang adilakukan, akemudian 

amembuat aringkasannya, abaik apenelitian ayang asudah aterpublikasikan 

amaupun ayang abelum aterpublikasikan. aMelakukan alangkah aini, amaka 

adapat adilihat asampai asejauh amana aorisinalitas adan aperbedaan apenelitian 

ayang adilakukan.
23

 aPenelitian aterdahulu amendasari apenelitian aini apernah 

adilakukan aoleh abeberapa apeneliti atetapi asetiap apenelitian aterdapat 

akeunikan atersendiri. aHal aini akarena aadanya aperbedaan atempat apenelitian, 

aobjek apenelitian adan aliteratur ayang adigunakan apeneliti. 

Penelitian aterdahulu ayang aterkait adengan apenelitian ayang ahendak 

adilakukan aialah asebagai aberikut: a 

1. Penelitian ayang adilakukan aoleh aLaili aWulandari, a(2018) adengan 

ajudul: a“Strategi aGuru aDalam aMemahami aGaya aBelajar aPeserta 

aDidik aKelas aV aMIS aIkhlasiah aTuamang” a 

Menunjukkan abahwa apelaksanaan apenelitian aini amemang aterjadi 

asecara aalamiah, adalam asituasi anormal ayang abaik adan atidak 

adimanipulasi akeadaan adan akondisinya. ateknik apengumpulan adata 

amenggunakan aobservasi, awawancara, adan adokumentasi, aadapun 

aanalisis adata amelalui atiga acara ayaitu areduksi adata, apenyajian adata, 

                                                           
23  aTim aPenyusun, aPedoman aPenulisan aKarya aIlmiah a(Jember: aIAIN aJember aPress, 

a2015),45-46 
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dan apenarikan akesimpulan, ateknik keabsahan adata amenggunakan: 

aKredibilitas a(credibility), aKeteralihan a(transferability), 

aKetergantungan a(depandability), aKetegasan a(confirmability). a 

Hasil apenelitian aini amenunjukkan: aa) aStrategi ayang abiasa adi 

arancang aguru adalam aproses apembelajaran adiantaranya ayaitu adengan 

amembuat akelompok abelajar, aguru amenentukan abeberapa adari apeserta 

adidik auntuk amaju akedepan amenyelesaikan alatihan adan amenulisnya 

adi apapan atulis, amengadakan atanya ajawab aantara aguru adan amurid 

adan ahafalan. ab) aHasil aTest akecenderungan agaya abelajar adi akelas aV 

aMIS aIkhlasiah aTuamang abahwa asebagian abesar asiswa amenggunakan 

agaya abelajar avisual ayaitu asebesar a42% adan agaya akinestetik asebesar 

a42% asiswa. aGaya abelajar aauditori asebesar a16% asiswa. ac) aFaktor 

apendukung adan apenghambat adalam apenerapan astrategi ayang adi 

aterapkan adi aMIS aIkhlasiah aTuamang, afaktor apendukung ayaitu 

apeserta adidik ayang aselalu aantusias adalam akegiatan abelajar amengajar 

aguru ayang adapat amencairkan asuasana abelajar ayang amenyenangkan. 

aSedangkan afaktor apenghambat ayaitu apeserta adidik ayang amasih 

abingung adengan agaya abelajar amereka amasing-masing, akurangnya 

aguru amemahami agaya abelajar apeserta adidik, akurangnya asumber 

abelajar adan amedia adan akeadaan a(cuaca) ayang akurang amendukung.
24

 

2. Penelitian ayang adilakukan aoleh aRopidah aAziz, a(2018) adengan aJudul: 

a“Upaya aGuru aDalam aMengenali aGaya aBelajar aSiswa aKelas a5 

                                                           
24 aTesis. aLaily aWulandari, a“Strategi aGuru aDalam aMemahami aGaya aBelajar aPeserta 

aDidik aKelas aV aMis aIkhlasiah aTuamang”, aUIN aMedan, a2018. 



17 

 

aPada aMata aPelajaran aMatematika aMI aNW aAl-Akhyar aBagik aPolak 

aTahun a2017/2018”. 

Penelitian aini amenggunakan ametode akualitatif adeskriptif. aAdapun 

ametode apengumpulan adata ayang adigunakan adalam apenelitian aini 

ayaitu awawancara, aobservasi adan adokumentasi. aSedangkan ateknik 

aanalisis adata amenggunakan alangkah-langkah aanalisis adata adari aMiles 

aHuberman. a 

Hasil apenelitian amenunjukkan abahwa aupaya aguru adalam 

amengenali agaya abelajar asiswa apada amata apelajaran amatematika 

asecara aumum amasih aterbilang abelum amaksimal. aPengetahuan aguru 

aakan agaya abelajar asiswa aselama aini aberdasarkan apengalaman 

amengajar ayang aterbilang acukup alama. aBelum amaksimalnya aupaya 

aguru adalam amengenali agaya abelajar asiswa adapat adiketahui adari 

asedikitnya aupaya aguru adalam amengenali agaya abelajar asiswa. 

aAdapun aupaya-upaya atersebut adiantaranya: aa) aguru amengenali agaya 

abelajar asiswa adengan amelihat. aYang adimasudkan amelihat adalam ahal 

aini aadalah amemperhatikan atingkah alaku asiswa aselama apembelajaran. 

ab) amemfariasikan ametode amengajar. ac) amembawa amedia 

apembelajaran. asedangkan akecenderungan agaya abelajar asiswa akelas a5 

apada amata apelajaran amatematika aadalah agaya abelajar avisual. aYang 

aditunjukkan apara asiswa aketika aproses apembelajaran aberlangsung. 

aAdapun aciri-ciri abelajar avisual ayang adimaksudkan adiantaranya: 
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akebutuhan aakan amelihat ayang atinggi, amenyukai asuasana atenang adan 

asepi aketika abelajar, alebih asuka amembaca adaripada adibacakan.
25

 

3. Penelitian ayang adilakukan aoleh aRika aNur aAnida, a(2020) ayang 

aberjudul a“Strategi aGuru aKelas adalam aMenghadapi aGaya aBelajar 

aSiswa aKelas aIV adi aMI aPodorejo aSumbergempol aTulungagung”. 

Penelitian aini amenggunakan apendekatan akualitatif, aMetode 

apengumpulan adata amenggunakan aobservasi, awawancara adan 

adokumentasi. aTeknik aanalisis adata ayang adigunakan aadalah areduksi 

adata, apenyajian adata, adan apenarikan akesimpulan. aUntuk apengecekan 

akeabsahan adata adilakukan aperpanjangan akeikut asertaan, aketekunan 

apengamatan, atriangulasi, apemeriksaan asejawat amelalui adiskusi, adan 

ariview ainforman. a 

Hasil apenelitian aini, apeneliti amendapatkan akesimpulan abahwa, aa) 

aSiswa akelas aIV adi aMI aPodorejo aSumbergempol aTulungagung 

amemiliki agaya abelajar ayang aberbeda, adiantaranya ayaitu agaya abelajar 

avisual ayang alebih amengutamakan aindera apenglihatan, adan agaya 

abelajar ayang apaling adominan aadalah agaya abelajar akinestetik ayang 

amengandalkan aindera agerak adalam amenangkap ainformasi ayang 

adisampaikan. ab) aStrategi ayang adilakukan aguru adalam amenghadapi 

agaya abelajar akinestetik ayakni aguru amenyajikan amateri adengan 

aadanya akerja akelompok adan apraktikum apada amata apelajaran atertentu 

ayang amemerlukan aadanya apraktikum. ac) aDalam amenghadapi agaya 

                                                           
25 aTesis, aRopidah aAziz, a“Upaya aGuru aDalam aMengenali aGaya aBelajar aSiswa aKelas a5 

aPada aMata aPelajaran aMatematika aMi aNw aAl-Akhyar aBagik aPolak aTahun 

a2017/2018”, aUIN aMakassar, a2018. 
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abelajar avisual asiswa akelas aIV adi aMI aPodorejo aSumbergempol 

aTulungagung aguru amenggunakan aberbagai astrategi adalam 

amenyanpaikan amateri apembelajaran ayaitu aseperti amenampilkan 

agambar- agambar, amenggunakan amedia aberupa abenda-benda ayang 

aada adi asekitar asiswa, ameminta asiswa auntuk amebaca amateri ayang 

aterdapat adi abuku asiswa aatau aLKS, adan amenuliskan ainti adari amateri 

ayang adisampaikan adi apapan atulis. ad) aFaktor apendukung adiantaranya 

ayaitu asiswa ayang aselalu abersemangat adalam amengikuti akegiatan 

apembelajaran, aguru ayang amemiliki akreatifitas ayang atinggi adalam 

amenyiapkan akegiatan apembelajaran, akondisi asekolah ayang akondusif 

auntuk amelakukan akegiatan apembelajaran. aSedangkan afoktor 

apenghambat anya ayaitu abukan ahal ayang amudah auntuk amengetahui 

agaya abelajar adari asetiap apeserta adidik, aapalagi asiswa abelum 

amengatahui agaya abelajar ayang adimiliki anya, aterkadang aguru amasih 

akesulitan auntuk amenyiapkan astrategi apembelajaran ayang atepat auntuk 

amenghadapi agaya abelajar asiswa, akurangnya amedia apembelajaran 

ayang adapat amendukung adalam akegiatan apembelajaran.
26

 

4. Jurnal aPenelitian aDoddy aHendro aWibowo, aISSN a148159 a(2015), 

adengan ajudul a“Penerapan aPengelompokan aSiswa aBerdasarkan 

aPrestasi aDijenjang aSekolah aDasar”. 

Metode apenelitian amenggunakan akualitatif adengan ajenis 

adeskriptif. aPenelitian adeskriptif amelaporkan akeadaan aobjek aatau 

                                                           
26 aTesis. aRika aNur aAnida, a“Strategi aGuru aKelas adalam aMenghadapi aGaya aBelajar 

aSiswa aKelas aIV adi aMI aPodorejo aSumbergempol aTulungagung”, aIAIN aTulungagung, 

a2020. 
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asubjek ayang aditeliti asesuai aapa aadanya. aPenelitian adeskriptif 

adilakukan adengan atujuan autama ayaitu, amenggambarkan asecara 

asistematis afakta adan akarakteristik aobjek aatau asubjek asecara atepat. a 

Hasil apenelitiannya ayaitu, a1) aBerdasarkan ahasil aangket ayang 

adisebar akepada a6 aGuru aKelas aA, aB, adan aC, adiketahui abahwa 

apelaksanaan apengelom-pokkan asiswa aapabila adilihat adari aguru akelas 

ayang amerupakan apenyelenggara aproses apembelajaran, amenyatakan 

abahwa a50% aguru akelas amenyatakan atidak asetuju adengan aadanya 

apengelompokan asiswa. aKetidaksetujuan aini aterutama aberasal adari 

aguru akelas ayang amengampu akelas aB adan aC a(kelas arata-rata adan 

akelas arendah), asedangkan aguru ayang amengampu akelas aA a(kelas 

atinggi) amenyatakan asetuju adengan aadanya apengelompokan aini. a2) 

adapat adiketahui aberdasarkan aangket ayang adiberikan akepada a166 

asiswa, aKelas aA, aB adan aC, adiketahui asikap asiswa aterhadap 

apelaksanaan apengelompokan asiswa abila adilihat adari asudut apandang 

asiswa, asejumlah a72% asiswa amenyatakan asetuju adengan apengelom-

pokkan asiswa. a 

Alasan amenyetujui aability agrouping ayaitu: amenambah 

apengetahuan/ akepandaian adan apercaya adiri, adapat amemisahkan aanak 

apandai, akurang apandai adan atidak apandai, amemberikan asemangat 

auntuk abelajar adengan agiat adan amenambah ateman-teman abaru. 

aSedangkan a22% asiswa ayang atidak asetuju amenyatakan aalasan 

amembuat aterpisah adengan ateman-teman ayang adisukai, adan asiswa 
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amenganggap abahwa aseharusnya asemua akelas asama asaja, atidak aada 

apembedaan. a3) amemberikan agambaran abahwa aberdasarkan aangket 

ayang adiberikan akepada a166 aorang atua asiswa akelas aA, aB adan aC, 

asikap aorang atua asiswa a(Kelas aA, aB adan aC) asejumlah a37% 

amenyatakan asetuju adengan apengelompokan asiswa. aAlasan aorang atua 

amenyetujui apengelompokan asiswa aadalah adapat amenambah amotivasi 

asiswa, atanggung ajawab auntuk abelajar adan amenjadi ayang aterbaik adan 

amempermudah adalam aproses abelajar adan amengajar. aHal aini 

adidukung adengan aorang atua ayang amemberikan aselalu adorongan 

akepada aanaknya auntuk atetap aberada adi akelas aA. aSejumlah a38% 

aorang atua asiswa a(kelas aA, aB adan aC) amenyatakan atidak asetuju.
27

 

5. Jurnal aPenelitian, aAngga aPermana, aPISSN a20892616, aJurnal aTuturan, 

a(2018) adengan ajudul a“Pengembangan aMetode aPengelompokan aIde 

aBerbasismedia aVisual aDalam aPembelajaran aTematik aTeks aProsedur 

adi aKelas aIV aSDN a3 aCempaka aKabupaten aCirebon” a 

Penelitian aini amengenai apengembangan ametode apengelompokan 

aide aberbasis amedia avisual adalam apembelajaran atematik ateks 

aprosedur adi akelas aIV aSD. aPenelitian aini adidasari aoleh akondisi 

apembelajaran abahasa aIndonesia ayang akurang aberhasil, asebagian 

abesar asiswa amerasa akesulitan auntuk amengungkapkan aide aatau 

agagasan ayang aakan aditulis. aSiswa atidak atahu abagaimana amemulai 

adan amenyusun aide-ide auntuk amenulis. aMetode apenelitian ayang aakan 

                                                           
27  aDoddy aHendro aWibowo, aISSN a148159, aUniversitas aKristen aSatya aWacana, 

a“Penerapan aPengelompokan aSiswa aBerdasarkan aPrestasi aDijenjang aSekolah aDasar”. 

a2015. 
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adigunakan adalam apenelitian aini aadalah ametode apenelitian adan 

apengembangan a(research aand adevelopment) aatau alebih adikenal 

adengan aistilah aR&D. 

Hasil apenelitiannya ayaitu a1) aBerdasarkan ahasil aobservasi 

aterhadap aaktivitas aguru adan asiswa adalam apembelajaran amenulis ateks 

aprosedur adengan ametode apengelompokan aide aberbasis amedia avisual 

ayang aditerapkan amampu amengembangkan akemampuan amengelola 

apembelajaran ayang adilakukan aoleh aguru amaupun amenumbuhkan 

aketertarikan asiswa aterhadap apembelajaran. a2) aHasil aaktivitas aguru 

asesuai adengan apembelajaran amenulis akhususnya amenulis ateks 

aprosedur asecara alangsung. aSiswa asecara akritis adibimbing auntuk 

amemahami, amengenali adan amengenai aberbagai aunsurnya ayang akhas. 

aOleh akarena aitu, akegiatan apembelajaran amenulis ateks aprosedur aperlu 

adisiapkan asecara aoptimal.
28

 

6. Jurnal aPenelitian, aMega aSuryani, a(2018), adengan ajudul a“Sistem 

aPengelompokan aPeserta aDidik aDalam aPelayanan aProgram 

aKeberbakatan adi aSD aMuhammadiyah a15 aSurabaya”. 

SD aMuhammadiyah a15 aSurabaya amemiliki apendekatan akhusus 

adalam aupaya apengelompokan apeserta adidik. aSekolah ayang aterletak 

adi aJalan aRaya aMastip, aWiyung aKota aSurabaya aini amelakukan 

apengelompokan aberdasarkan akecenderungan aminat adan abakat apeserta 

adidik. aSejalan adengan ahal atersebut, aSD aMuhammadiyah a15 

                                                           
28Angga aPermana. a“Pengembangan aMetode aPengelompokan aIde aBerbasismedia aVisual 

aDalam aPembelajaran aTematik aTeks aProsedur adi aKelas aIV aSdn a3 aCempaka aKabupaten 

aCirebon”. a2018. 
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aSurabaya amembagi apeserta adidik adalam a4 ajenis akelas aberbeda 

ayakni: akelas anumerik, akelas akinestetik, akelas asosial adan akelas 

abahasa. a 

Menggunakan ametode akualitatif, aPenelitian akualitatif ajuga adapat 

adisebut adengan apenelitian adeskriptif akarena apeneliti aharus 

amengetahui adan amemahami aserta amemaparkan adengan ajelas adan 

arinci afenomena ayang aada adi alapangan. a 

Hasil amenjelaskan, ajika aidentifikasi apenting auntuk adilakukan 

akarena apeserta adidik amembutuhkan atantangan aakademik ayang asesuai 

adengan apotensi ayang amereka amiliki. aSoejono a(Aisyah, a2015:3) 

amenyebut apotensi apada amasing- amasing aindividu aberbeda. aSeseorang 

abisa amemiliki akemungkinan alebih atajam apikirannya, aatau alebih 

ahalus aperasaan, aatau alebih akuat akemauan, aatau alebih ategap, akuat 

abadannya adari apada aorang alain. aKeseluruhan ahal atersebut atergantung 

apada abeberapa afaktor. aDiantara abeberapa ahal atersebut, akemampuan 

amemahami akarakteristik aseseorang amemiliki aperan astrategis adalam 

amenentukan acara aterbaik adalam apengembangan apotensi aindividu.
29

 

7. Penelitian ayang adilakukan aoleh aMulyati, a(2015), adengan aJudul 

a“Identifikasi aGaya aBelajar aSiswa aKelas aV aSD aSE-GUGUS a3 

aKecamatan aPengasih aKabupaten aKulon aProgo aTahun aAjaran 

a2014/2015” 

                                                           
29 aMega aSuryani. a“Sistem aPengelompokan aPeserta aDidik aDalam aPelayanan aProgram 

aKeberbakatan adi aSD aMuhammadiyah a15 aSurabaya”. a2018. 
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  Metode apenelitian aini aadalah asurvey adengan apendekatan 

akuantitatif. aVariabel adalam apenelitian aini aadalah agaya abelajar ayang 

ameliputi avisual, aauditorial adan akinestetik. aPopulasi apada apenelitian 

aini aadalah aseluruh asiswa akelas aV aSD ayang aada adi aGugus a3 

aPengasih aKecamatan aPengasih aKabupaten aKulon aProgo atahun aajaran 

a2014/2015. aTeknik apengumpulan adata amenggunakan aangket atertutup 

adan aterbuka. aAdapun ateknik aanalisis ayang adigunakan aadalah 

astatistik adeskriptif. 

  Hasil apenelitian amenunjukkan abahwa asetiap asiswa akelas aV 

aSD ase agugus a3 aKecamatan aPengasih aKabupaten aKulon aProgo 

atahun aajaran a2014/2015 amemiliki akecenderungan apada asalah asatu 

agaya abelajar avisual, aauditorial aatau akinestetik. aMayoritas asiswa 

amemliki akecenderungan apada agaya abelajar avisual adengan arincian 

adari a111 asiswa, asebanyak a59 asiswa aatau a53.15% amempunyai 

akecenderungan apada agaya abelajar avisual aberkarakteristik asuka 

amembaca, a34 asiswa aatau a30.63% amempunyai akecenderungan apada 

agaya abelajar aauditorial aberkarakteristik abelajar adengan acara 

amendengarkan adan a18 asiswa aatau a16.22% asiswa amempunyai 

akecenderungan apada agaya abelajar akinestetik aberkarakteristk 

amempunyai aaktivitas akreatif: akerajinan atangan adan aolahraga.
30

 

 

                                                           
30 aMulyati, a“Identifikasi aGaya aBelajar aSiswa aKelas aV aSD aSE-GUGUS a3 aKecamatan 

aPengasih aKabupaten aKulon aProgo aTahun aAjaran a2014/2015” a(2015). 
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8. Jurnal aPenelitian, aMardiana, aRosmawati, aAbu aAsyari, a aAnalisis 

aGaya aBelajar aSiswa aSD aNegeri a006 aTanjung aMedan. 

Penelitian aini abertujuan auntuk amengetahui asiswa agaya abelajar 

aSD a006 aTanjung aMedan, abaik aitu agaya abelajar avisual, aauditori adan 

aKinestetik. aPerumusan amasalah aadalah: aBagaimana agaya abelajar 

avisual asiswa aSD a006 aTanjung aMedan, aBagaimana agaya abelajar 

aauditori asiswa aSD a006 aTanjung aMedan, aserta alebih amelihat 

abagaimana agaya abelajar akinestetik asiswa aSD a006 aTanjung aMedan. 

aBerdasarkan arumusan amasalah adapat adilihat abahwa atujuan adari aini 

astudyis: auntuk amenentukan agaya abelajar avisual aSD a006 aTanjung 

aMedan, auntuk amengetahui agaya abelajar aauditori a006 asiswa aSD 

aTanjung aMedan, auntuk amengetahui agaya abelajar akinestetik asiswa 

aSD aNegeri a006 aMedan. aMetode ayang adigunakan adalam apenelitian 

aini aadalah ametode adeskriptif, aanalitik. aDan adata ayang adiolah adalam 

apenelitian aini aadalah adata atentang agaya abelajar asiswa asekolah adasar 

a006 aTanjung aMedan. aAlat apengumpulan adata aadalah aangket, ayaitu 

asekitar akuesioner aempati ayang aterdiri adari a20 apertanyaan. 

aBerdasarkan apenelitian adan ahasil apengolahan adata ayang atelah 

adilakukan apeneliti, amaka adapat aditarik akesimpulan asebagai aberikut: 

a. Temuan apenelitian amenunjukkan abahwa apada aGaya abelajar 

aVisual asiswa alebih acenderung amemilih apada aNomor aitem a19. 

aDan ajumlah akeseluruhan apada agaya abelajar aVisual aini ayaitu a140 

amenjawab a“Ýa” adan a105 amenjawab a“Tidak”. 
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b. Temuan apenelitian amenunjukkan abahwa aGaya abelajarAuditorial 

aSiswa alebih acenderung amemilih anomor aitem a2 adan a8. aDan 

ajumlah akeseluruhan apada agaya abelajar aAuditorial aini ayaitu a154 

auntuk amenjawab a“Ya” adan a111 auntuk amenjawab a“Tidak”. 

c. Temuan apenelitian amenunjukkan abahwa aGaya abelajar aKinestetik 

aSiswa alebih acenderung amemilih anomor aitem a15. aDan ajumlah 

akeseluruhan apada agaya abelajar aKinestetik aini ayaitu a131 auntuk 

ayang amenjawab a“Ya” adan a79 auntuk amenjawab a“Tidak”.
31

 

9. Jurnal aPenelitian, aFeray a aKAYA, aNilüfer aÖZABACI, aÖzden 

aTEZEL, a(2009), adengan ajudul a"Investigating aPrimary aSchool 

aSecond aGrade aStudents’ aLearning aStyles aAccording ato athe aKolb 

aLearning aStyle aModel ain aterms aof aDemographic aVariables" 

  Tujuan apenelitian aini aadalah auntuk amendeskripsikan agaya 

abelajar asiswa akelas adua asekolah adasar amenurut amodel aGaya aBelajar 

aKolb aditinjau adari avariabel akeberhasilan adan atingkat akelas. 

aPenelitian adilakukan adengan apartisipasi a687 asiswa asekolah adasar 

akelas adua ayang adipilih asebagai asampel adari akota aInegöl adan aBursa. 

a“Kolb aLearning aStyle aInventory” adigunakan asebagai aalat 

apengumpulan adata. aData adianalisis adengan afrekuensi, anilai apersen, 

arata-rata aaritmatika, astandar adeviasi, ateknik aPearson aChi-Squire 

aIndependent adan aOne aSample aAnalyze. aAkibatnya, abentuk, 

akomponen, adan agaya abelajar asiswa atidak amenunjukkan aadanya 

                                                           
31 aMardiana, aRosmawati, aAbu aAsyari, a aAnalisis aGaya aBelajar aSiswa aSD aNegeri a006 

aTanjung aMedan 
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aperbedaan amenurut ajenis akelamin, anamun abervariasi amenurut akelas 

adan atingkat akeberhasilannya. aSelain aitu, aditemukan abahwa asiswa 

amemiliki agaya abelajar ayang apaling aberagam adan agaya abelajar ayang 

akurang aakomodatif.
32

 

Table a2.1 

Persamaan adan aPerbedaan aPenelitian 

Terdahulu adan aPenelitian aSekarang 

 

No Nama/Judul Perbedaan Persamaan Orisinilitas 

aPenelitian 

1. Laily 

aWulandari, 

a2018, 

a“Strategi 

aGuru aDalam 

aMemahami 

aGaya aBelajar 

aPeserta 

aDidik aKelas 

aV aMis 

aIkhlasiah 

aTuamang” 

Penelitian aini 

amenggunakan 

ametode 

akualitatif, 

adengan 

amenggunakan 

apendekatan 

anaturalistik. 

aSedangkan 

apeneliti 

amenggunakan 

apendekatan astudi 

akasus, adan 

amenggunakan 

amodel 

aPlacement aTest 

asebagai aprogram 

auntuk 

amembedakan 

agaya abelajar 

aanak. 

Pembahasannya 

atentang aupaya 

aguru adan 

agaya abelajar 

aanak. 

Strategi 

apembelajaran 

ayang 

adigunakan 

aguru aadalah 

adengan 

amembuat 

akelompok 

abelajar, atanya 

ajawab, adan 

amenyelesaikan 

alatihan. aHasil 

ate 

akecenderungan 

agaya abelajar 

avisual ayaitu 

asebesar a42%, 

akinestetik 

a42%, 

aauditori16%. 

aFaktor 

apendukung 

apenerapan 

astrategi ayaitu 

apeserta 

adidikselalu 

aantusias. 

aSedangkan 

                                                           
32 aJurnal aPenelitian, aFeray a aKAYA, aNilüfer aÖZABACI, aÖzden aTEZEL, a"Investigating 

aPrimary aSchool aSecond aGrade aStudents’ aLearning aStyles aAccording ato athe aKolb 

aLearning aStyle aModel ain aterms aof aDemographic aVariables" a(2009). 
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No Nama/Judul Perbedaan Persamaan Orisinilitas 

aPenelitian 

afaktor 

apenghambatnya 

apeserta adidik 

amasih abingung 

adengan agaya 

abelajar 

amasing-masing 

akarena aguru 

akurang 

amemahami 

agaya abelajar 

asiswanya 

amasing-masing 

2. Ropidah aAziz, 

a2018. 

a“Upaya 

aGuru aDalam 

aMengenali 

aGaya aBelajar 

aSiswa aKelas 

a5 aPada 

aMata 

aPelajaran 

aMatematika 

aMi aNw aAl-

Akhyar aBagik 

aPolak aTahun 

a2017/2018” 

Difokuskan apada 

amata apelajaran 

amatematika, 

asedangkan 

apeneliti auntuk 

apembelajaran 

aTematik adan 

amenggunakan 

aprogram 

aPlacement aTest 

asebagai aupaya 

auntuk 

amembedakan 

agaya abelajar 

aanak. 

Pembahasan 

atentang agaya 

abelajar aanak. 

Guru amengenali 

agaya abelajar 

asiswa amasih 

abelum 

amaksimal, 

akarena aguru 

ahanya amelihat 

adan 

amemperhatikan 

atingkah alaku 

asiswa apada 

aproses 

apembelajaran. 

aSedangkan 

ayang aguru 

aketahui apada 

amata apelajaran 

amatematika 

aialah asiswa 

ayang ahanya 

amempunyai 

agaya abelajar 

avisual asaja. 

3. Rika aNur 

aAnida, a2020. 

a“Strategi 

aGuru aKelas 

adalam 

aMenghadapi 

aGaya aBelajar 

aSiswa aKelas 

Lebih aditekankan 

apada astrategi 

aguru akelas, 

asedangkan 

apeneliti alebih 

amenekankan 

apada aprogram 

aPlacement aTest 

Pembahasan 

atentang agaya 

abelajar aanak. 

Strategi ayang 

adilakukan aguru 

adalam 

amenghadapi 

agaya abelajar 

akinestetik aialah 

amenyajikan 

amateri adengan 
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No Nama/Judul Perbedaan Persamaan Orisinilitas 

aPenelitian 

aIV adi aMI 

aPodorejo 

aSumbergempo

l 

aTulungagung

”. 

asebagai aupaya 

auntuk 

amembedakan 

agaya abelajar 

aanak. 

akerja 

akelompok adan 

apraktikum. 

aDalam 

amengahdapi 

agaya abelajar 

avisual aguru 

amenggunakan 

aberbagai 

astrategi ayakni 

amenampilkan 

agambar-

gambar, 

amenggunakan 

amedia aberupa 

ayang aada 

adisekitar 

asiswa. 

4. Jurnal 

apenelitian 

aDoddy 

aHendro 

aWibowo, 

aUniversitas 

aKristen aSatya 

aWacana, 

a2015, adengan 

ajudul 

a“Penerapan 

aPengelompok

an aSiswa 

aBerdasarkan 

aPrestasi adi 

ajenjang 

aSekolah 

aDasar”. 

 

Metode 

apenelitian 

amenggunakan 

akualitatif adengan 

ajenis adeskriptif. 

aPenelitian 

adeskriptif 

amelaporkan 

akeadaan aobjek 

aatau asubjek 

ayang aditeliti 

asesuai aapa 

aadanya. 

aKemudian alebih 

aditekanan 

akepada 

apengelompokan 

asiswa asesuai 

adengan aprestasi 

aakademiknya. 

Mengkaji 

atentang 

apengelompoka

n aatau 

apenempatan 

asiswa. 

Menyatakan 

abahwa a50% 

aguru akelas 

atidak asetuju 

adengan aadanya 

apengelompokan 

asiswa. 

aMenyatakan 

abahwa a70% 

asiswa asetuju 

adengan 

apengelompokan 

asiswa. 

aMenyatakan 

abahwa a37% 

aorang atua 

asetuju adengan 

apengelompokan 

akelas. 

5. Jurnal 

aPenelitian, 

aAngga 

aPermana, 

aPISSN 

a20892616, 

Penelitian aini 

adidasari aoleh 

akondisi 

apembelajaran 

abahasa 

aIndonesia ayang 

Mengkaji 

atentang 

apengelompoka

n aatau 

apenempatan 

asiswa. 

Pembelajaran 

amenulis ateks 

aprosedur 

adengan ametode 

apengelompokan 

aide aberbasis 
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No Nama/Judul Perbedaan Persamaan Orisinilitas 

aPenelitian 

a(2018) 

adengan ajudul 

a“Pengembang

an aMetode 

aPengelompok

an aIde 

aBerbasismedi

a aVisual 

aDalam 

aPembelajaran 

aTematik aTeks 

aProsedur adi 

aKelas aIV 

aSDN a3 

aCempaka 

aKabupaten 

aCirebon” a 

 

akurang aberhasil, 

asebagian abesar 

asiswa amerasa 

akesulitan auntuk 

amengungkapkan 

aide aatau 

agagasan ayang 

aakan aditulis. 

amedia avisual 

amampu 

amenumbuhkan 

aketertarikan 

asiswa. a a 

6. Jurnal 

aPenelitian, 

aMega 

aSuryani, 

a(2018), 

adengan ajudul 

a“Sistem 

aPengelompok

an aPeserta 

aDidik aDalam 

aPelayanan 

aProgram 

aKeberbakatan 

adi aSD 

aMuhammadiy

ah a15 

aSurabaya”. 

 

Penelitian aini 

amelakukan 

apengelompokan 

aberdasarkan 

akecenderungan 

aminat adan abakat 

adengan acara 

amembagi apeserta 

adidik adalam a4 

ajenis akelas 

aberbeda ayakni: 

akelas anumerik, 

akelas akinestetik, 

akelas asosial adan 

akelas abahasa. a 

 

Mengkaji 

atentang 

apengelompoka

n aatau 

apenempatan 

asiswa. 

Guru amembagi 

apeserta adidik 

adalam a4 ajenis 

akelas ayang 

aberbeda ayakni: 

akelas anumerik, 

akelas 

akinestetik, 

akelas asosial 

adan akelas 

abahasa. 

aPengelompokan 

aini apenting 

auntuk 

adilakukan 

akarena apeserta 

adidik 

amembutuhkan 

atantangan 

aakademik ayang 

asesuai adengan 

apotensi ayang 

adimiliki. 

7 Mulyati, 

a(2015). 

a“Identifikasi 

Hanya 

amengidentivikasi 

agaya abelajarnya 

Sama-sama 

amenggunakan 

ametode 

Mayoritas 

asiswa amemiliki 

agaya abelajar 
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No Nama/Judul Perbedaan Persamaan Orisinilitas 

aPenelitian 

aGaya aBelajar 

aSiswa aKelas 

aV aSD aSE-

GUGUS a3 

aKecamatan 

aPengasih 

aKabupaten 

aKulon aProgo 

aTahun 

aAjaran 

a2014/2015” a 

asaja. akualitatif. 

aMengkaji 

atentang agaya 

abelajar. a 

avisual adengan 

arincian adari 

a111 asiswa, 

asebanyak a59 

asiswa aatau 

a53.15% a. a34 

asiswa aatau 

a30.63% 

amempunyai 

akecenderungan 

apada agaya 

abelajar 

aauditorial. adan 

a a18 asiswa 

aatau a16.22% 

amempunyai 

akecenderungan 

apada agaya 

abelajar 

akinestetik. 

8 Jurnal, 

aMardiana, 

aRosmawati, 

aAbu aAsyari, 

a aAnalisis 

aGaya aBelajar 

aSiswa aSD 

aNegeri a006 

aTanjung 

aMedan 

 

Hanya 

amenganalisis 

agaya abelajarnya 

asaja. 

Sama-sama 

amenggunakan 

ametode 

akualitatif. 

aMengkaji 

atentang agaya 

abelajar. 

Jumlah 

akeseluruhan 

apada agaya 

abelajar avisual 

ayaitu a140 

amenajwab 

a“Ya” adan a105 

amenjawab 

a“Tidak”. 

aJumlah 

akeseluruhan 

apada agaya 

abeajar 

aaudioyaitu a154 

amenjawab 

a“Ya” a adan111 

amenjawab 

a“Tidak”. 

aJumlah 

akeseluruhan 

agaya abelajar 

akinestetik a131 

amenjawab 

a“Ya” adan a79 
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No Nama/Judul Perbedaan Persamaan Orisinilitas 

aPenelitian 

amenajwab 

a“Tidak”. 

9 Jurnal 

aPenelitian, 

aFeray a 

aKAYA, 

aNilüfer 

aÖZABACI, 

aÖzden 

aTEZEL, 

a"Investigating 

aPrimary 

aSchool 

aSecond aGrade 

aStudents’ 

aLearning 

aStyles 

aAccording ato 

athe aKolb 

aLearning 

aStyle aModel 

ain aterms aof 

aDemographic 

aVariables" 

a(2009). 

Tidak 

amenggunakan 

aplacement atest, 

adan ajuga ahanya 

amenelaah agaya 

abelajar asiswa. 

Sama-sama 

amengkaji 

agaya abelajar. a 

Untuk 

amengetahui 

agaya abelajar 

asiswa akelas a2 

aditinjau adari 

akeberhasilan 

adan atingkat 

akelas amenurut 

amodel agaya 

abelajar aKolb 

aLearning aStyle 

aInventory ayang 

adigunakan 

asebagai aalat 

apengumpulan 

adata. 

 

Berdasarkan  tabel  tersebut,  diketahui  posisi  penelitian  dalam  tesis  

ini  dalah  mengembangkan  penelitian-penelitian  yang  telah  da  pada  

penelitian  terdahulu.  Fokus  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  pelaksanaan,  

pemetakan  gaya  belajar  dan  evaluasi  pembelajaran.  Beberapa  yang  

terungkap  pada  penelitian  terdahulu  belum  da  yang  spesifik  yang  

membahas  tentang  tes  penempatan  untuk  mengoptimalkan  gaya  belajar  

siswa.  
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B. Kajian aTeori 

1. Placement aTest a(Tes aPenempatan) 

a. Pengertian aPlacement aTest 

Tes  penempatan  (Placement  Test)  adalah  pengumpulan  data  

Tes  hasil  belajar  yang  diperlukan  untuk  menempatkan  siswa  dalam  

kelompok  siswa  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.  Pengelompokan  

dilakukan  agar  pemberian  layanan  pembelajaran  dapat  dilakukan  

sesuai  dengan  minat  dan  bakat  siswa. 

Sebagai  pribadi,  setiap  siswa  bersifat  unik  dan  mempunyai  

kebutuhan  pembelajaran  yang  khas,  sehingga  memerlukan  layanan  

pembelajaran  yang  bersifat  individual.  Untuk  kepentingan  

pembelajaran,  siswa  dengan  karakter  individu  yang  khas  itu  dapat  

dikelompokkan  sesuai  dengan  kedekatan  minat  dan  bakatnya.  

Untuk  kepentingan  penempatan  siswa,  tes  hasil  belajar  memberikan  

data  yang  diperlukan  untuk  menempatkan  siswa  ke  dalam  kelas  

yang  sesuai  dengan  minat  dan  bakatnya.
33

 

Menurut aChatib aPlacement aTest aadalah ates auntuk 

amengukur akemampuan adasar ayang adimiliki aoleh aanak adidik, 

akemampuan atersebut adapat adipakai auntuk ameramalkan 

akemampuan apeserta adidik apada amasa amendatang, asehingga 

                                                           
33Sidik  Ngurawan  dan  Agus  Purwodido,  Desain  Model  Pembelajara  Inovatif  Berbasis  

Konstruktivistik,  (Tulungagung:  STAIN  Tulungagung  Press,  2010),  53. 
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akepadanya adapat adibimbing, adiarahkan adan aditempatkan ayang 

asesuai adengan akemampuan adasarnya.
34

 

Sedangkan amenurut aCrosta aPeter, aPlacement aTest, 

amerupakan abagian ayang apenting abagi asetiap ainstitusi 

apenyelenggara alayanan apelatihan abahasa apenempatan amemiliki 

adefinisi asebagai asuatu aujian ayang adiberikan akepada asiswa ayang 

amemasuki asuatu ainstitusi apendidikan aguna amenentukan atingkat 

aketerampilan adalam abidang atertentu auntuk akemudian 

adikelompokkan ake adalam akelas-kelas ayang asesuai adengan 

akemampuan asiswa atersebut.
35

 a 

Placement  Test  (tes  penempatan)  yang  digunakan  dalam  

upaya  membedakan  gaya  belajar  anak  pada  penelitian  ini  ialah  

menggunakan  tes  tulis.  Tes  tulis    yang  digunakan  lebih  mengacu  

kepada  ranah  psikologis.  Tes  psikologis  yaitu  sebarang  pengukuran  

yang  membuahkan  data  kuantitatif,  seperti  satu  tes  yang  tidak  

dibakukan  dan  diterapkan  dalam  satu  kelas  di  sekolah.  Satu  

perangkat  pertanyaan  yang  sudah  dibakukan,  yang  dikenakan  pada  

seseorang  dengan  tujuan  untuk  mengukur  perolehan  atau  bakat  

pada  satu  bidang  tertentu.
36

   

                                                           
34 aChatib aToha, aTeknik aEvaluasi aPendidikan, a(Jakarta:PT aRajawali, a2001), a14-15. 
35 aCrosta aPeter, a“Predicting aSuccess aIn aCollege: aThe aImportance aOf aPlacement aTests 

aAnd aHigh aSchool aTranscripts” a(CCRC aWorking aPaper a:Columbia aUniversity, a2012), 

a42. 
36 Nur’aeni,  Tes  Psikologi,  Tes  Intellegensi,  dan  Tes  Bakat,  (Yogyakarta:Universitas  

Muhammadiyah:Press  Pustaka  Belajar,  2017),  1-2. 
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Terkait  tes  psikologi  untuk  anak,  Anastasi  juga  berkomentar  

bahwa  tes  psikologi  merupakan  salah  satu  dari  metode  

psikodiagnostik,  sedangkan  Psikodiagnostik  merupakan  terjemahan  

dari  istilah  Psichodiagnosis  dalam  bahasa  Inggris  yang  

dimunculkan  pertama  kali  oleh  Herman  Rorschach  pada  tahun  

1921.  Menurut  Chaplin  pengertian  Psikodiagnostik  adalah  sebarang  

teknik  untuk  mempelajari  kepribadian,  bertujuan  untuk  menentukan  

sifat-sifat  yang  mendasarinya,  khususnya  sifat  yang  menentukan  

kecenderungan  seseorang  pada  penyakit  mental.
37

 

Pengertian aTes adi aatas adapat adipahami abahwa asecara 

aumum, ates amerupakan asuatu atugas aatau aserangkaian atugas, 

adalam abentuk apertanyaan-pertanyaan aatau aperintah-perintah auntuk 

adijawab adan adilaksanakan. aKemudian ahasil adari ates atersebut 

adapat adibandingkan. aSedangkan aPlacement aTest amengenai agaya 

abelajar aanak aialah asuatu aTest ayang aberguna auntuk amemilih adan 

amenemukan agaya abelajar aapa ayang aada apada asetiap aindividu 

asiswa a auntuk akemudian aditempatkan adi akelas ayang asesuai 

adengan agaya abelajarnya. 

b. Prosedur pelaksanaan Placement Test 

Prosedur pelaksanaan placement test siswa disuguhkan dengan 

tes berupa Gambar yang harus dipilih oleh siswa. Jenis pelaksanaan 

tesnya ada yang klasikal, yaitu di pandu dari depan, atau individual 

                                                           
37  Nur’aeni,  Tes  Psikologi,  Tes  Intellegensi,  dan  Tes  Bakat,  3. 
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yaitu siswa dipandu satu persatu menghadap tim psikotes dari Pusat 

Pelayanan Psikologi Terpadu Jati Diri. Setelah didapatkan jawaban 

dari siswa, kemudian jawaban tersebut di interpretasi oleh para pakar 

psikologi,sehingga mendapatkan hasil psikotesnya berupa lembar hasil 

pemeriksaan psikologi. Setelah mendapatkan   hasil dari lembar hasil 

pemeriksaan psikologi, guru akan mendata siswa dan 

mengelompokkannya sesuai dengan gaya   belajar   yang dimiliki. 

c. Tes Penentuan Gaya Belajar  

Tes untuk menentukan gaya belajar siswa di Sekolah Dasar 

Assunniyyah Kencong Jember yakni menggunakan tes psikologi 

yang berasal dari Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu Jati Diri 

Surabaya. Tes tersebut berupa pilihan gambar yang memiliki 

indikator secara psikologi.Gambar tersebut merupakan alat tes 

standar psikologi yang terdiri dari, Binet,Pola, Balok, Tes motorik, 

House Tree People, dan Verbal. 

d. Tujuan a aPlacement aTest 

1) Agar asetiap asiswa adapat amenempati aposisi ayang asesuai 

adengan akemampuan adan aminat-minatnya, abaik adalam 

akegiatan abelajar adi amadrasah amaupun adalam akegiatan auntuk 

amasuk adi adunia akerja. 

2) Agar asetiap asiswa adapat amenempati aposisi ayang asesuai 

adengan amotivasi, abaik adalam akegiatan abelajar adi amadrasah 

amaupun adalam akegiatan auntuk amasuk adi adunia akerja. 
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3) Agar asetiap asiswa adapat amenempati aposisi ayang asesuai 

adengan atingkat aperkembangan, abaik adalam akegiatan abelajar 

adi amadrasah amaupun adalam akegiatan auntuk amasuk adi adunia 

akerja.
38

 

  Sedangkan amenurut aGronlund aand aLinn atujuan 

aPlacement atest aialah a“the agoal aof aplacement aevaluation ais 

ato adetermine athe aposition ain ainstructional asequence aand athe 

amode ainstruction athat ais amost abeneficial afor aeach apupil”.
39

 

aMaksudnya aialah atujuan adari aevaluasi apenempatan aadalah 

auntuk amenentukan aposisi adalam aurutan apembelajaran adan 

acara apengajaran ayang apaling abermanfaat abagi asetiap asiswa. 

asebagaimana adijelaskan adalam abagan a2.2 

Bagan a2.1 

Pengukuran adan aPenilaian adalam aPembelajaran
40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38  aW.S aWinkel adan aM.M aSri aHastuti, aBimbingan adan aKonseling adi aInstitusi 

aPendidikan. a(Yogyakarta: aMedia aAbadi, a2004), a23-24. a a 
39 aGronlund, aN.E., a& aLinn, aR.L, aMeasurement aand aEvaluation ain aTeaching. a(New 

aYork: aMcmillan aPublishing aCompany, a1990), a25. 
40

 aGronlund, aN.E., a& aLinn, aR.L, aMeasurement aand aEvaluation ain aTeaching. a29 

Placement aTest 

Non aPengukuran 

ex: aobservasi/pengamatan 

Pengukuran a 

ex: atest 

Nilai aPertimbangan adalam 

akemajuan apembelajaran 
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Berdasarkan abagan adiatas amenjelaskan abahwa, aplacement atest 

apada aperan apengukuran adan apenilaian adalam apengajaran aterbagi 

amenjadi adua ayaitu: apengukuran adan anon apengukuran. aPada 

apengukuran acontohnya aadalah ates, apada apenelitian aini ayang 

adimaksud ates aadalah aPlacement aTest a(tes apenempatan) ayang 

adigunakan adalam aupaya amembedakan agaya abelajar aanak, apada 

apenelitian aini aialah amenggunakan ates atulis. aTes atulis a ayang 

adigunakan alebih amengacu akepada aranah apsikologis. aTes apsikologis 

ayaitu asebaran apengukuran ayang amembuahkan adata akuantitatif, 

aseperti asatu ates ayang atidak adibakukan adan aditerapkan adalam asatu 

akelas adi asekolah. aSatu aperangkat apertanyaan ayang asudah adibakukan, 

ayang adikenakan apada aseseorang adengan atujuan auntuk amengukur 

aperolehan aatau abakat apada asatu abidang atertentu. aSedangkan apada 

anon apengukuran apenggalian adata adilakukan asecara aobservatif aatau 

apengamatan asecara alangsung auntuk amempelajari akepribadian, 

abertujuan auntuk amenentukan asifat-sifat ayang amendasarinya, 

akhususnya asifat ayang amenentukan akecenderungan aseseorang apada 

apenyakit amental. a 

2. Gaya abelajar aanak a 

a. Pengertian agaya abelajar 

Berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kontemporer  Peter  

Salim  dan  Yenny  Salim  dalam  Rafy  Sapuri  memberi  penjelasan  

bahwa  gaya  adalah  kekuatan,  kesanggupan  berbuat,  dan  sikap  atau  
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gerak  gerik  yang  indah.  Jika  dikaitkan  dengan  belajar  berarti,  suatu  

tindakan  yang  dirasakan  menarik  oleh  siswa  dalam  melakukan  

aktivitas  belajar  baik  ketika  sedang  sendiri  atau  kelompok  belajar  

disekolah.
41

  Sajna  Jaleel,  mendefinisikan  “Pupils  learn  differently  

and  it  is  true  that  learners  differ  in  the  way  they  learn.  This  

dissimilarity  is  due  to  the  fact  that  learners  prefer  different  

learning  styles,  have  different  learning  motivation  and  differ  from  

each  other  in  self-confidence”.
42

  Murid  belajar  secara  berbeda  dan  

memang  benar  bahwa  pelajar  berbeda  dalam  cara  mereka  belajar.  

Ketidaksamaan  ini  disebabkan  oleh  kenyataan  bahwa  peserta  didik  

lebih  menyukai  gaya  belajar  yang  mereka  miliki,  motivasi  belajar  

yang  berbeda  dan  berbeda  dalam  kepercayaan  diri.” 

Menurut aDePorter a& aHernacki, agaya abelajar amerupakan 

asuatu akombinasi adari abagaimana aia amenyerap, adan akemudian 

amengatur aserta amengolah ainformasi,
43

 asedangkan amenurut 

aFleming adan aMills, agaya abelajar amerupakan akecenderungan 

asiswa auntuk amengadaptasi astrategi atertentu adalam abelajarnya 

asebagai abentuk atanggung ajawabnya auntuk amendapatkan asatu 

apendekatan abelajar ayang asesuai adengan atuntutan abelajar adi akelas 

aatau asekolah amaupun atuntutan adari amata apelajaran. aWilling 

                                                           
41  Rafy  Sapuri,  Psikologi  Islam  Tuntutan  Jiwa  Modern  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  

2009),  288. 
42  Sajna  Jaleel,  Anne  Mary  Thomas,  Learning  Styles  -  Theories  and  Implications  for  

Teaching  Learning,  (Horizon  Research  Publishing  2880  Zanker  Rd  Ste  203  San  Jose,  Ca  

95134  Usa:2019),  13. 
43  aBobby aDePorter adan aMike aHernacki, aQuantum aLearning: aMembiasakan aBelajar 

aNyaman adan aMenyenangkan, a(Bandung: aKaifa, a2015), a a110. 
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amendefinisikan abahwa agaya abelajar asebagai akebiasaan abelajar 

ayang adisenangi aoleh apembelajar. aKeefe amemandang agaya abelajar 

asebagai acara aseseorang adalam amenerima, aberinteraksi, adan 

amemandang alingkungannya.
44

 

Berdasarkan apengertian atersebut adapat adiambil akesimpulan 

ayakni agaya abelajar amerupakan asebuah acara ayang amampu 

amenimbulkan akekuatan, akenyamanan, adan aketertarikan aseorang 

apeserta adidik aterhadap asesuatu ayang aakan amereka apelajari. 

aSedangkan asetiap aindividu amemiliki agaya abelajar ayang aberbeda-

beda, ademikian adisebabkan aoleh akondisi amasing-masing ayang 

atidak amemungkinkan auntuk amemiliki akondisi ayang asama, aseperti 

adalam ahal amotivasi, apsikologis, adan akepercayaan adiri. 

b. Konsep agaya abelajar 

Munif aChatib amengatakan agaya abelajar aadalah acara ainformasi 

amasuk akedalam aotak amelalui aindra ayang adimiliki. aPada asaat 

ainformasi aakan aditangkap aoleh aindra, amaka abagaimana ainformasi 

atersebut adisampaikan aberpengaruh apada akecepatan aotak 

amenangkap ainformasi adan akekuatan aotak amenyimpan ainformasi 

atersebut adalam aingatan aatau amemori asehingga apada atahap aakhir 

aakan adidapat aketerampilan, akecakapan adan apegetahuan abaru.
45

 

aGaya abelajar amenurut aKeefe ayang adikutip aoleh aGufron adan 

                                                           
44 aTesis. aRika aNur aAnida, a“Strategi aGuru aKelas adalam aMenghadapi aGaya aBelajar 

aSiswa aKelas aIV adi aMI aPodorejo aSumbergempol aTulungagung”, aIAIN aTulungagung, 

a2020, a22. 
45

 aMunif aChatib, aSekolahnya aManusia, a99. 



41 

 

aRini arisnawita aadalah afaktor-faktor akognitif, aafektif, adan 

afisiologis ayang amenyajikan abeberapa aindikator ayang arelatif astabil 

atentang abagaimana apara asiswa amerasa, aberhubungan adengan 

alainnya adan abereaksi aterhadap alingkungan abelajar. 

c. Jenis-jenis agaya abelajar 

Menurut aBobbi aDe aPotter adalam abukunya ayang aberjudul 

aQuantum aLearning abahwa agaya abelajar aterbagi akepada atiga 

amacam ayaitu: 

1) Gaya aVisual aSpatial 

Menurut aNini aSubini aVisual alearning aadalah agaya 

abelajar adengan acara amelihat asehingga amata amemegang 

aperanan apenting. aGaya abelajar avisual adilakukan aseseorang 

auntuk amemeroleh ainformasi aseperti amelihat agambar, adiagram, 

apeta, aposter, agrafik, adan asebagainya. aBisa ajuga adengan 

amelihat adata ateks aseperti atulisan adan ahuruf.
46

 a 

 Modalitas a(gaya abelajar) aini amengakses acitra avisual, 

ayang adiciptakan amaupun adi aingat. aWarna, ahubungan aruang, 

apotret amental, adan agambar asangat amenonjol adalam amodalitas 

aini. aSeseorang ayang amempunyai agaya abelajar avisual 

abercirikan asebagai aberikut: 

a) Rapi  dan  teratur.   

b) Berbicara  dengan  cepat. 

                                                           
46 aNini aSubini, aRahasia aGaya aBelajar aOrang aBesar, a(Yogyakarta: aJavalitera, a2001), 

a17. 
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c) Mementingkan  penampilan,  baik  dalam  hal  pakaian  

maupun  presentasi. 

d) Lebih  mudah  mengingat  apa  yang  dilihat  dari  pada  

yang  di  dengar.   

e) Biasanya  tidak  terganggu  oleh  keributan.   

f) Mempunyai  masalah  untuk  mengingat  instruksi  verbal  

kecuali  jika  ditulis,  dan  seringkali  minta  bantuan  

orang  untuk  mengulanginya.   

g) Lebih  suka  membaca    daripada  di  bacakan. 

h) Mencoret-coret  tanpa  arti  selama  berbicara  di  telepon  

atau  dalam  pertemuan. 

i) Sering  menjawab  pertanyaan  dengan  jawaban  singkat  

ya  atau  tidak. 

j) Lebih  suka  melakukan  demontrasi  dari  pada  berpidato  

(ceramah).   

k) Kadang  kehilangan  konsentrasi  ketika  mereka  ingin  

memperhatikan.
47

 

 

Proses pembelajaran kelas visual maka, menggunakan foto, 

gambar, warna, dan media visual lainnya untuk membantu belajar. 

Selain itu, dipakai alat tulis (spidol, kapur, dan lain-lain) minimal 

empat warna. Kemudian banyak menggunakan kata visual dalam 

ungkapan. Contohnya: lihat gambar, perspektif, visual, dan 

peta.aSelanjutnya, auntuk amemberikan apenjelasan aatau amembuat 

catatan, adigunakan apeta apikiran a(mind amap) adan auntuk 

membantu amemvisualisasikan ahubungan aantara abagian-bagian 

dari asystem adi agunakan adiagram asystem. aTeknik abercerita 

tertentu adapat amembantu apembelajar atipe aini auntuk amenghafal 

materi ayang atidak amudah auntuk adilihat. aBeberapa aprofesi yang 

sebagian abesar amenggunakan agaya avisual aadalah asen avisual, 

                                                           
47  Bobbi  De  Porter,  dan    Mike  Hernacki,  Quantum  Learning,  terj.  Alwiyah  Abdurrahman,  

Membiasakan  Belajar  Nyaman  dan  Menyenangkan,  (Bandung:Kaifa,  2004),  85. 
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arsitektur, afotografi, avideo aatau afilm, adesain, aperencanaan 

(khususnya ayang astrategis), adan anavigasi. 

2) Gaya aAuditorial/Aural 

Modalitas a(gaya abelajar) aini amengakses asegala ajenis 

abunyi adan akata-kata ayang adiciptakan amaupun adiingat. aMusik, 

anada, aritma, adialog ainternal, adan asuara asangat amenonjol 

adisini. a aMenurut aRobert aSteinbach agaya abelajar aauditori 

abiasanya adisebut ajuga asebagai agaya abelajar apendengar. 

aOrang-orang ayang amemiliki agaya abelajar apendengar 

amengandalkan aproses abelajarnya amelalui aindra apendengaran 

ayakni atelinga. aMereka amemperhatikan asangat abaik apada ahal-

hal ayang adidengar. aMereka ajuga amengingat asesuatu adengan 

acara a‘melihat’ adari ayang atersimpan aditelinganya. aPada 

aumumnya, aseorang aanak ayang amemiliki agaya abelajar aauditori 

aini asenang amendengarkan aceramah, adiskusi, aberita adi aradio, 

adan ajuga akaset apembelajaran. aMereka asenang abelajardengan 

acara amendengarkan adan aberinteraksi adengan aorang alain.
48

 a 

Seseorang ayang amempunyai agaya abelajar aauditorial a/ 

aaural a adapat adicirikan asebagai aberikut: 

a) Berbicara apada adiri a asendiri asaat abekerja. 

b) Mudah aterganggu aoleh akeributan a 

c) Senang amembaca adengan akeras adan amendengarkan. 

d) Dapat amengulangi akembali adan amenirukan anada, 

abirama, adan awarna asuara. a 

                                                           
48 aRobert aSteinbach, aSuccesfull aLifelong aLearning, aterj. aKumala aInsiwi aSuryo, a(Jakarta: 

aVictory aJaya aAbadi, a2002), a29. 
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e) Berbicara adalam airama ayang aterpola aserta alebih 

asuka amusik adaripada aseni. 

f) Belajar adengan amendengarkan adan alebih amengingat 

ayang adidiskusikan adaripada ayang adilihat. a 

g) Suka aberbicara, aberdiskusi, adan amenjelaskan asesuatu 

apanjang alebar. a 

h) Mempunyai amasalah adengan apekerjaan-pekerjaan 

ayang amelibatkan avisualisasi, aseperti amemotong 

abagian-bagian ahingga asesuai asatu asama alain. 

i) Lebih asuka agurauan alisan adari apada amembaca 

akomik.
49

 

 

Proses pembelajaran kelas auditori maka banyak 

menggunakan suara, irama, dan musik. Materi dibacakan dengan 

menggunakan metode bercerita, membuat sesi tanya jawab, 

berdiskusi, sambil mendengar musik ataupun bekerja secara 

kelompok. Munemonic (jembatan keledai) dapat di gunakan dengan 

ritme menarik atau jingle lagu untuk menghafal sesuatu. 

Pemanfaatan konten yang suara dibutuhkan dalam asosiasi dan 

visualisasi. Misalnya suara binatang ketika belajar mengenai 

biologi, suara mesin ketika belajar kecepatan di fisika, dan lain-lain. 

3) Gaya aKinestetik 

Modalitas a(gaya abelajar) aini amengakses asegala ajenis 

agerak adan aemosi ayang adiciptakan amaupun adiingat. aGerakan 

akoordinasi, airama, atanggapan aemosional, adan akenyamanan 

afisik amenonjol adi asini. aSuparman aS, agaya abelajar aini 

abiasanya adisebut ajuga asebagai agaya abelajar apenggerak. aHal 

aini adisebabkan akarena aanak-anak adengan agaya abelajar aini 

                                                           
49 aBobbi aDe aPorter, adan a aMike aHernacki, aQuantum aLearning, a118. 
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asenantiasa amenggunakan adan amemanfaatkan aanggota agerak 

atubuhnya adalam aproses apembelajaran aatau adalam ausaha 

amemahami asesuatu.
50

 

Seseorang ayang amempunyai agaya abelajar aKinestetik 

aatau aPhysical a amungkin adapat adicirikan asebagai aberikut: a 

a) Berbicara adengan aperlahan adan amenanggapi 

aperhatian afisik. 

b) Menyentuh aorang auntuk amendapatkan aperhatian 

amereka. 

c) Berdiri adekat aketika aberbicara adengan aorang. a 

d) Selalu aberorientasi apada afisik adan abanyak abergerak. 
a 

e) Belajar amelalui amenipulasi adan apraktek. a 

f) Menghafal adengan acara aberjalan adan amelihat. a 

g) Menggunakan ajari asebagai apetunjuk aketika amembaca 

a 
h) Banyak amenggunakan aisyarat atubuh adan atidak adapat 

aduduk adiam adalam awaktu alama. 

i) Tidak adapat amengingat ageografi akecuali amereka 

amemang asudah apernah aberada adi atempat aitu. a 

 

Kelebihannya, amereka amemiliki akemampuan 

amengkoordinasikan asebuah atim adi asamping akemampuan 

amengendalikan agerak atubuh a(athletic aability). aTak ajarang, 

asiswa ayang acenderung amemiliki akarakter aini alebih amudah 

amenyerap adan amemahami ainformasi adengan acara amenjiplak 

agambar aatau akata auntuk akemudian abelajar amengucapkannya 

aatau amemahami afakta. aPembelajaran akarakteristik aini adi 

aanjurkan auntuk abelajar amelalui apengalaman adengan 

amenggunakan aberbagai amodel aperaga, aseperti abekerja adi 

                                                           
50 aSuparman aS, aGaya aMengajar ayang aMenyenangkan aSiswa, a(Jogjakarta: aPinus aBook 

aPublisher, a2010), a68-69. 
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alaboratorium aatau abelajar adi aalam aatau asambil abermain. aPerlu 

ajuga asecara aberkala amengalokasikan awaktu auntuk asejenak 

aberistirahat adi atengah awaktu abelajarnya. 

Berdasarkan auraian adiatas ayakni agaya abelajar aadalah 

acara aseseorang amerasa amudah adan anyaman auntuk 

amendapatkan ainformasi aatau apengetahuan adalam asuatu aproses 

apembelajaran. 

3. Pembelajaran aTematik 

a. Pengertian aPembelajaran aTematik 

Pembelajaran asecara akhusus ayaitu ausaha aguru auntuk 

amemberikan amateri apembelajaran, asehingga asiswa alebih amudah 

amengorganisasinya a(mengaturnya) amenjadi apola ayang 

abermakna.
51

 aDikatakan abermakna akarena adalam apembelajaran 

atematik apeserta adidik aakan amemahami akonsep-konsep ayang 

amereka apelajari amelalui apengalaman alangsung adan 

amenghubungkan adengan akonsep alain ayang atelah adipahami. a 

Pembelajaran  tematik  merupakan  pembelajaran  yang  

menggunakan  tema  untuk  mengaitkan  beberapa  mata  pelajaran  

sehingga  dapat  memberikan  pengalaman  bermakna  kepada  para  

peserta  didik,  dalam  pembelajaran  tematik,  yang  dimaksud  tema  

adalah  pokok  pikiran  atau  gagasan  pokok  yang  menjadi  inti  

                                                           
51 Fina aFakhriyah, a“Multiple aIntelligence adalam aPembelajaran aTematik adi aSekolah 

aDasar” a(Prosiding aSeminar aNasional aPGSD aUniversitas aSunan aMuria aKudus, aJawa 

aTengah, a2013) 
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pembicaraan  atau  pembahasan  dalam  kegiatan  pembelajaran.
52

  

Pembelajaran  tematik  memungkinkan  peserta  didik,  baik  secara  

individu  maupun  kelompok,  aktif  menggali  dan  menemukan  konsep  

serta  prinsip-psrinsip  keilmuan  secara  holistik,  bermakna,  dan  

berorientasi  pada  kebutuhan  dan  perkembangan  anak.
53

  

Berdasarkan  uraian  tersebut  menjelaskan  bahwa  pembelajaran  

tematik  merupakan  kumpulan  dari  beberapa  ilmu  mata  pelajaran  

yang  terintegrasi  dalam  tema-tema,  sehingga  dalam  penyampaian  

materi  yang  terdapat  dalam  pembelajaran  tematik,  terutama  di  

jenjang  Madrasah  Ibtidaiyah  tentulah  dibutuhkan  strategi  dan  

metode  yang  beragam  disesuaikan  dengan  kecerdasan  yang  ada  

pada  siswa  agar  pembelajaran  tematik  tersebut  diharapkan  dapat  

benar-benar  dipahami  oleh  siswa.  Selain  itu  pembelajaran  tematik  

di  Madrasah  Ibtidaiyah  memungkinkan  siswa  untuk  melakukan  

kegiatan  yang  beragam  guna  mengembangkan  ketrampilan,  sikap,  

dan  pemahaman  dengan  mengutamakan  belajar  sambil  bekerja,  

guru  menggunakan  berbagai  sumber  belajar  dan  alat  bantu  

termasuk  pemanfaatan  lingkungan  dengan  sumber  belajar  agar  

pembelajaran  lebih  menarik,  menyenangkan  dan  efektif.   

 

 

                                                           
52Ibnu  Hajar,  Panduan  Lengkap  Kurikulum  Tematik  Untuk  SD/MI  (Yogyakarta:  Diva  press,  

2013),  21.   
53Netty  Z,  “Peningkatan  Aktivitas  Belajar  Melalui  Pembelajaran  Tematik”  (Penelitian  PGSD  

Universitas  Tanjungpura,  Pontianak,  2013),  25. 
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b. Karakteristik aPembelajaran aTematik 

Berikut aini amerupakan akarakteristik apembelajaran atematik 

ayang ameliputi: a
54

 

1) Berpusat  pada  siswa   

Pembelajaran  tematik  berpusat  pada  siswa,  hal  ini  sesuai  

dengan  pendekatan  belajar  modern  yang  lebih  banyak  

menempatkan  siswa  sebagai  subjek  belajar,  sedangkan  guru  

lebih  banyak  berperan  sebagai  fasilitator  yaitu  member  

kemudahan  –  kemudahan  kepada  siswa  untuk  melakukan  

aktivitas  belajar. 

2) Memberikan  pengalaman  langsung   

Pembelajaran  tematik  dapat  memberikan  pengalaman  

langsung  kepada  siswa,  sehingga  dengan  pengalaman  langsung  

ini  siswa  dihadapkan  pada  sesuatu  yang  nyata  (konkrit)  sebagai  

dasar  untuk  memahami  hal  yang  lebih  abstrak. 

3) Pemisahan  mata  pelajaran  tidak  begitu  jelas   

Dalam  pembelajaran  tematik  pemisahan  antar  pelajaran  

menjadi  tidak  begitu  jelas,  fokus  pembelajaran  diarahkan  kepada  

pembahasan  tema-tema  yang  paling  dekat  berkaitan  dengan  

kehidupan  siswa. 

 

 

                                                           
54 Kwartolo, a“Multiple aIntelegences adan aImplementasinya adalam aTaksonomi aBloom”, 

aPendidikan aPenabur, a(4 aApril, a2012), a29. 
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4) Menyajikan  konsep  dari  berbagai  mata  pelajaran   

Pembelajaran  tematik  menyajikan  konsep-konsep  dari  

berbagai  mata  pelajaran  dalam  suatu  proses  pembelajaran,  

dengan  demikian  siswa  mampu  memahami  konsep-konsep  

tersebut  secara  utuh,  hal  ini  diperlukan  untuk  membantu  siswa  

dalam  memecahkan  masalah-masalah  yang  dihadapi  dalam  

kehidupan  sehari-hari.   

5) Bersifat  fleksibel   

Pembelajaran  tematik  bersifat  luwes  (fleksibel)  dimana  

guru  dapat  mengaitkan  bahan  ajar  dari  suatu  mata  pelajaran  

dengan  mata  pelajaran  yang  lainnya,  bahkan  mengaitkannya  

dengan  kehidupan  siswa  dan  keadaan  lingkungan  dimana  sekolah  

dan  siswa  berada. 

6) Hasil apembelajaran asesuai adengan aminat adan akebutuhan asiswa  

Siswa adiberi akesempatan auntuk amengoptimalkan apotensi 

ayang adimilikinya asesuai adengan aminat adan akebutuhannya. 

7) Menggunakan aprinsip abelajar asambil abermain adan 

amenyenangkan. 

aPeserta adidik akelas asekolah adasar amasih asuka abermain 

adan aberkelompok, aoleh akarenya apenting abagi aguru 

amengetahui asetiap agaya abelajar aanak adengan ahal aini alebih 

amemudahkan aguru auntuk amenyesuaikan ametode/media aapa 

ayang aberbeda ayang aseharusnya adi aterapkan adan aguru ajuga 
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aharus amembuat asuasana akelas atidak amonoton aterlebih ajuga 

amenyenangkan. 

c. Kelebihan adan aKekurangan aPembelajaran aTematik. 

Pembelajaran tematik mempunyai keunggulan sebagai berikut: 

1) Menyenangkan karena bertolak dari minat dan kebutuhan siswa 

2) Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan siswa 

3) Hasil belajar akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan 

bermakna 

4) Menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, 

komunikasi dan tanggap terhadap gagasan orang lain. 

Pembelajaran Tematik Disamping Memiliki Beberapa 

Keuntungan Juga Terdapat Beberapa Kekurangan  Yaitu: 

1) Guru dituntut memiliki keterampilan yang tinggi 

2) Tidak semua guru mampu mengintegrasikan kurikulum dengan 

konsep-konsep yang ada dalam mata pelajaran secara tepat.a55
 

d. Manfaat aPembelajaran aTematik 

1) Banyak  materi-materi  yang  tertuang  dalam  beberapa  mata  

pelajaran  mempunyai  keterkaitan  konsep,  sehingga  

pembelajaran  konsep,  sehingga  pembelajaran  menjadi  lebih  

bermakna  dan  utuh. 

                                                           
55 Sutirjo, Sri Istuti Mamik, Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum, (Malang: Bayumedia, 2005) 

30. 
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2) Peserta  didik  mudah  memusatkan  perhatian  karena  berbagai  

mata  pelajaran  dikemas  dalam  satu  tema  yang  sama 

3) Peserta  didik  dapat  mempelajari  pengetahuan  dan  

mengembangkan  berbagai  kompetensi  beberapa  mata  pelajaran  

dalam  tema  yang  sama. 

4) Pembelajaran  tematik  melatih  peserta  didik  untuk  semakin  

banyak  membuat  hubungan  beberapa  mata  pelajaran  sehingga  

mampu  memproses  informasi  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  

cara  pikirnya,  dan  memungkinkan  berkembangnya  jaringan  

konsep. 

5) Menghemat  waktu  karena  beberapa  mapel  dikemas  dalam  satu  

tema  dan  disajikan  secara  terpadu  dalam  lokasi-alokasi  

pertemuan  yang  direncanakan.  Waktu  yang  lain  dapat  

digunakan  untuk  pemantapan,  pengayaan,  pembinaan  

keterampilan,  dan  remidial.
56

   

 

 

 

  

                                                           
56 Sukayati, Sri Wulandari, Modul Pembelajaran Tematik SD, (Departemen Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan: 2009 ), 15. 
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C. Kerangka aKonseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 aPLACEMENT aTEST aSEBAGAI aUPAYA aGURU 

aMENGOPTIMALKAN a aGAYA aBELAJAR aSISWA 

aPADA aPEMBELAJARAN aTEMATIK aDI aSEKOLAH 

aDASAR aASSUNNIYYAH aKENCONG aJEMBER 

Pembelajaran aTematik 

(Kwartolo) 

Placement aTest a 

(Gronlund aand aLinn) 

 

Penempatan aGaya aBelajar 

aKinestetik, aAudio adan 

avisual aPeserta adidik 

Gaya aBelajar aAnak 

(Bobbi aD aPorter) 

 

Progres aHasil 

aPembelajaran 

aPeserta adidik 

Enjoyment 

aLearning 

Effective 

aLearning 

Fokus penelitian 

Bagaimana pelaksanaan placement test, bagaimana 

proses pembelajaran setelah pemetaan gaya belajar, 

dan bagaimana hasil pembelajaran  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan adan aJenis aPenelitian 

Pendekatan ayang adigunakan adalam apenelitian aini aadalah apendekatan 

akualitatif. aPenelitian akualitatif adidefinisikan asebagai aprosedur apenelitian 

ayang amenghasilkan adata adeskriptif aberupa akata-kata atertulis aatau alisan 

adari aorang-orang adan aperilaku ayang adapat adiamati.
91

 aPendekatan 

akualitatif adalam apenelitian aini abertujuan auntuk amendapatkan ainformasi 

aatau adata adeskriptif aberupa akata-kata amaupun alisan atentang a“Placement 

aTest asebagai aUpaya a aGuru aMengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa apada 

aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember”.  

Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  

kualitatif/lapangan  (field  research)  dengan  jenis  studi  kasus.  Creswell  

mendefinisikan  studi  kasus  dengan  pengertian:  “Case  studies  are  

qualitative  strategy  in  which  the  researcher  explores  in  depth  a  program,  

event,  activity,  process,  or  one  or  more  individuals.  The  case  (s)  is  

bounded  by  time  and  activity  and  researchers  collect  detailed  information  

using  a  variety  of  data  collection  procedures  over  sustained  period  of  

time”.
92

  Maksudnya  inti  dari  studi  kasus  ialah salah  satu  jenis  penelitian  

kualitatif,  dimana  peneliti  melakukan  eksplorasi  secara  mendalam  terhadap  

                                                           
91  aLexy aJ. aMoleong, aMetodologi aPenelitian aKualitatif a(Bandung:Remaja aRosdakarya, 

a2014), a4. 
92  John  W  Creswell,  Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  And  Mixed  Methods  

Approaches  (Los  Angeles:  Sage)  Dalam  Sugiyono,  Cara  Mudah  Menyusun:  Skripsi,  

Tesis,  Dan  Disertasi  (Bandung:Alfabeta,  2010),  25. 
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program  kejadian,  proses,  aktivitas,  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Peneliti  

mengumpulkan  informasi  secara  rinci  dengan  menggunakan  berbagai  

prosedur  pengumpulan  data  selama  waktu  yang  bekelanjutan. 

Penelitian ayang aakan adilakukan adalam aproposal aini aingin 

amemberikan adeskripsi atentang a“Placement aTest asebagai aUpaya a aGuru 

aMengoptimalkan aGaya aBelajar aSiswa apada aPembelajaran aTematik adi 

aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember”. a 

B. Lokasi aPenelitian a 

Penelitian aini adilaksanakan adi aSekolah aDasar aAssunniyyah, aJalan 

aPatok aKrajan aI aKencong aKabupaten aJember aJawa aTimur. aPemilihan 

alokasi aini amenunjukkan adata-data ayang amenarik adan aunik auntuk 

aditeliti, abeberapa adiantaranya: aPertama asekolah adasar aAssunniyyah 

amerupakan salah satu Sekolah aDasar adi kecamatan Kencong aJember ayang 

amenerapkan aPlacement aTest aatau ates apenempatan ayang aberguna auntuk 

amembedakan agaya abelajar asiswa ayang akemudian adibedakan apada 

amasing-masing akelas asesuai adengan agaya abelajarnya, ayang amana 

akebanyakan asekolah asaat aini amelihat adari asisi apintar adan akurang apintar 

asiswanya, akemudian akelasnya adi abedakan amelalui atinggi adan arendahnya 

anilai araport atersebut. aSeperti acontoh aanak ayang anilai arapornya atinggi 

amasuk adi akelas aunggulan, asedangkan aanak ayang anilai arapornya arendah 

amasuk adi akelas aregular. a aKedua, abukan ahanya asiswa abaru ayang adi ates 

agaya abelajarnya, aakan atetapi apara aguru ajuga adi alihat akemampuan adan 

agaya amengajarnya ayang aberguna auntuk amencocokkan agaya amengajar 
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aguru adengan agaya abelajar asiswa adikelas. aKetiga, aSarana adan aprasarana 

adi asekolah aini ajuga acukup alengkap, amulai adari aruang akelas ayang 

asudah adiengkapi adengan aproyektor, aAC, ameja abelajar, akursi ayang 

amemadai, aperpustakaan, alapangan, akantin, astadion asepak abola, akolam 

arenang, adan amusholla. 

C. Kehadiran aPeneliti 

Kehadiran apeneliti aadalah asebagai ainstrumen ajangka apanjang auntuk 

amencari adata atentang agaya abelajar asiswa a.Oleh akarena aitu, aPenelitian 

akualitatif amenekankan aperan aserta apeneliti adalam aproses apenelitian, 

asehingga akehadiran adan aketerlibatan apeneliti abersifta amutlak.
93

 

aKedudukan apeneliti adalam apenelitian aini asebagai akunci apedoman a(key 

ainststrument) ayaitu asebagai aperencana, apelaksana, apengumpulan adata, 

aanalisis, apenafsiran adata adan amenjadi apelapor ahasil apenelitian. a 

D. Subjek aPenelitian 

Subjek apenelitian ayaitu aorang ayang aberkaitan adengan apenelitian 

ayang amenjadi apelaku adari asuatu akegiatan ayang adiharapkan adapat 

amemberikan ainformasi ayang aterkait adengan apenelitian ayang adilakukan. 

aSubjek apenelitian amerupakan asumber adata auntuk amendapatkan aatau 

amemperoleh ainformasi ayang adibutuhkan adalam apenelitian.
94

 

                                                           
93Sugiyono, aMetode aPenelitian aPendidikan aPendekatan aKuantitaitf, aKualtatif, adan aR&D, 

a(Bandung: aAlfabeta, a2010), a17-18. 
94 aSuharsimi aArikunto, aProsedur aPenelitian aKuantitatif, aKualitatif, adan aR&D, a(Bandung 

a: aAlfabeta, a2014), a216. 
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Penentuan asubjek adalam apenelitian aini adilakukan asecara apurposive, 

ayaitu apengambilan asumber adata adipilih adengan apertimbangan atertentu.
95

 

aPertimbangan atertentu amisalnya asubjek apenelitian ayang adipilih adianggap 

aorang ayang apaling atahu adan amengerti aserta adapat amemberikan 

ainformasi ayang adibutuhkan adalam apenelitian, asehingga aakan 

amemudahkan apeneliti adalam amelakukan apenelitian. 

Berdasarkan aulasan adi aatas amaka auntuk amendapatkan adata, apeneliti 

amendapatkan ainformasi amelalui: 

1. Kepala asekolah 

2. Guru akelas a a 

3. Karyawan atata ausaha a 

4. Direktur aPPPT aJati aDiri 

5. Wali amurid 

6. Peserta didik baru di Sekolah Dasar Assunniyyah 

E. Teknik aPengumpulan aData 

1. Teknik aObservasi 

Observasi adiartikan asebagai apengalaman adan apencatatan asecara 

asistematik aterhadap agejala ayang atampak apada aobjek apenelitian.
96

 

aObservasi ayang adigunakan adalam apenelitian aini aadalah ajenis 

aobservasi anon apartisipan aadalah aproses apenelitian aini apeneliti atidak 

aikut aserta adalam akegiatan, aakan atetapi ahanya aberperan amengamati 

                                                           
95  aSugiyono, aMetode aPenelitian aPendidikan a(Pendekatan aKualitatif, aKuantitatif, aR a& 

aD), a(Bandung a: aAlfabeta, a2013), a300. 
96Margono, aMetode aPenelitian aPendidikan a(Jakarta: aRineka aCipta, a2010), a158. a 
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akegiatan.
97

 atujuan apengambilan aTeknik aini aadalah atata atertib asekolah 

adalam amenerima atamu asebagai apeneliti, ayang adikhawatirkan 

amengganggu aproses apembelajaran. aMeskipun ademikian atidak 

amengurangi akredebilitas adalam apengambilan adata. 

Berdasarkan  teknik  obeservasi  diatas  maka,  data  yang  telah  

diperoleh  pada  penelitian  kali  ini  yaitu  mengenai:   

a. Pelaksanaan  placement  test  untuk  mengoptimalkan  gaya  belajar,  

yaitu:  Informasi kegiatan yang dilakukan, hasil pengamatan kegiatan 

placement test, dan hasil penelitian secara mendalam kegiatan 

placement test. 

b. Proses  pembelajaran  setelah  pemetakan  gaya  belajar  pada  

pembelajaran  tematik,  yaitu:  pengelompokan  kelas  sesuai  dengan  

gaya  belajar  dibagi  menjadi  tiga  kelompok:  a.  kinestetik,  b.  audio,  

c.  Visual dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya 

belajar siswa. 

c. Hasil  belajar  setelah  pemetakan  gaya  belajar  siswa,  yaitu:  penilaian  

atau  evaluasi  pembelajaran. 

2. Teknik aWawancara 

Wawancara aadalah apertemuan adua aorang auntuk abertukar 

ainformasi adan aide amelalui atanya ajawab, asehingga adapat 

                                                           
97  aLexy aJ. aMoleong, aMetodologi aPenelitian aKualitatif, a( aBandung a: aRemaja 

aRosdakarya, a2011), a176 
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adikonstruksikan amakna adalam asuatu atopik atertentu.
98

 aPenelitian aini 

amenggunakan ametode awawancara asemi aterstruktur. aWawancara asemi 

aterstruktur aadalah awawancara ayang apelaksanaannya alebih abebas abila 

adibandingkan adengan awawancara aterstruktur. apemilihan ateknik aini 

aakan alebih amudah auntuk amenggali ainformasi adan aakan alebih aleluasa 

adalam amencari adata apenelitian. asehingga aantara apeneliti adengan 

ainforman aseperti amenjadi akeluarga asendiri adan atidak aada ayang 

aditutupi adalam amenyampaikan ainformasi. apertimbangan alain adalam 

awawancara ayaitu atidak asemua ainforman adiwawancari aakan atetapi 

aditujukan akepada ainforman ayang alebih amemahami atentang afokus 

apenelitian. a 

Berdasarkan ateknik awawancara apada apenelitian aini atelah 

amendapatkan ainformasi atentang, ayaitu: 

a. Pelaksanaan aplacement atest auntuk amengoptimalkan agaya abelajar, 

ayaitu: aproses akegiatan aplacement atest, ajenis-jenis aplacement atest, 

adan apenilaian aplacement atest. 

b. Proses apembelajaran asetelah apemetakan akelas asesuai agaya abelajar 

asiswa, ayaitu: akegiatan abelajar amengajar adidalam adan adiluar akelas.  

c. Hasil abelajar asetelah apemetakan agaya abelajar asiswa, ayaitu: 

apenilaian aatau aevaluasi apembelajaran. 

 

 

                                                           
98 Sugiyono, aMetode aPenelitian aKuantitatif aKualitatif adan aR&D a(Bandung: aAlfabeta, 

a2016), a317. 
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3. Teknik aDokumentasi 

Dokumentasi amerupakan acatatan aperistiwa ayang asudah aberlalu. 

aDokumentasi abisa aberbentuk atulisan, agambar, aatau akarya-karya 

amonumental adari aseseorang.
99

 aDokumen aberasal adari akata adokumen, 

ayang aartinya abarang-barang atertulis, adi adalam amelaksanakan ametode 

adokumentasi, apeneliti amenyelidiki abenda-benda atertulis aseperti abuku-

buku, amajalah, adokumen, aperaturan-peraturan, anotulen arapat, acatatan 

aharian, adan asebagainya. aBerdasarkan ateknik adokumentasi atersebut 

amaka adata ayang atelah adiperoleh aadalah: 

a. Pelaksanaan aplacement atest auntuk amengoptimalkan agaya abelajar 

asiswa, ayaitu: alaporan ahasil ates asiswa, arekapan agaya abelajar asiswa, 

afoto-foto apada asaat akegiatan aplacement atest. 

b. Proses apembelajaran asetelah apemetakan agaya abelajar asiswa, ayaitu: 

amedia adan ametode apembelajaran, afoto akegiatan abelajar amengajar 

adidalam akelas adan adiluar akelas. a 

c. Hasil abelajar asetelah apemetakan agaya abelajar asiswa, ayaitu: 

apenilaian aatau aevaluasi apembelajaran. 

F. Analisis aData 

Analisis adata amerupakan aproses aberkelanjutan ayang amembutuhkan 

arefleksi aterus-menerus aterhadap adata, amengajukan apertanyaan-pertanyaan 

aanalitis, adan amenulis acatatan asingkat asepanjang apenelitian.
100

 aDalam 

                                                           
99  aSugiyono, aMetode aPenelitian aKuantitatif aKualitatif adan aR&D a(Bandung: aAlfabeta, 

a2016),329. 
100 aJohn aW. aCreswell, aResearch aDesign aPendekatan aKualitatif, aKuantitatif, adan aMixed 

a(Yogyakarta: aPustaka aPelajar, a2010), a274 
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apenelitian akualitatif, abagian atentang ahasil apenelitian aditulis atentang 

apaparan adata adan atemuan apenelitian. aDengan ademikian adalam abagian 

aini adiuraikan atentang adata adan atemuan ayang adiperoleh adengan 

amenggunakan ametode adan aprosedur asebagaimana adiuraikan adalam 

abagian apenelitian.
101

 aAnalisis adata aadalah aproses amencari adan amenyusun 

asecara asistematis adata ayang adiperoleh adari ahasil awawancara, acatatan 

alapangan, adan abahan-bahan alain, asehingga adapat amudah adifahami, adan 

atemuannya adapat adiinformasikan akepada aorang alain.
102

 

Setelah adata adari alapangan aterkumpul adengan amenggunakan 

abeberapa ametode adi aatas, alangkah aselanjutnya ayang adilakukan aadalah 

abekerja adengan adata, amengorganisasikan adata, amemilah-milahnya 

amenjadi asatuan ayang adapat adikelola, amensintestiskannya, amencari adan 

amenemukan apola, amenemukan aapa ayang apenting adan aapa adipelajari, 

adan amemutuskan aserta amemberi akesimpulan aapa ayang adapat adiceritakan 

akepada aorang alain
103

 

Analisis adata ayang adigunakan adalam apenelitian aini aadalah amodel 

ainteraktif a aMiles aand aHubberman ayang amengemukakan abahwa aaktivitas 

adalam aanalisis adata akualitatif adilakukan asecara ainteraktif adan 

aberlangsung asecara aterus amenerus asampai atuntas, asehingga adata ajenuh.
104

 

                                                           
101 aWahidmurni adkk, aPenelitian aTindakan aKelas aPendidikan aAgama aIslam adan aUmum 

aDari aTeori aMenuju aPraktik, a(Malang: aUniversitas aNegeri aMalang a(UM aPress), 

a2008), a57. 
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Peneliti amenggunakan aanalisis adata ainteraktif aMiles aand aHuberman. 

aMenurut aMiles, aHuberman, adan aSaldana aanalisa adata ayang adilakukan 

asecara ainteraktif aharus amelalui aproses adata aberikut: 

1. Kondensasi aData 

Kondensasi adata amerujuk akepada aproses amenyeleksi, 

amemfokuskan, amenyederhanakan, amengabstraksi adan 

amentransformasi adata ayang aterdapat apada acatatan alapangan amaupun 

atranskrip adalam apenelitian aini adiuraikan asebagai aberikut: 

a. Selecting a(memilih) 

Peneliti abertindak aselektif, ayaitu amenentukan ahasil adata-data 

adari ahasil awawancara, aobservasi, adan adokumentasi ayang aberkaitan 

adengan, aPlacement atest, agaya abelajar, adan ahasil abelajar. aSetelah 

aitu adigabungkan amenjadi asatu, adan adiambil akesimpulan asesuai 

adengan afokus apenelitian ayang asudah aada. a 

b. Focusing a(fokus) 

Fokus adata amerupakan abentuk apra-analisis. aPada atahap aini 

peneliti amemfokuskan adata ayang aberhubungan adengan arumusan 

masalah apenelitian. aTahap aini amerupakan akelanjutan adari atahap 

seleksi adata. aPeneliti ahanya amembatasi adata ayang aberdasarkan 

fokus apenelitian. 

c. Abstracting a(pengabstrakan) 

Setelah amendapatkan adata-data asesuai afokus apenelitian, adata 

atersebut adirangkum adan adisusun amenjadi asebuah akesimpulan 
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ayang alebih asederhana, anamun amencakup akeseluruhan adari ainti 

apenelitian ayang adilakukan. A 

d. Simplifying adan aTransforming a(penyederhanaan adan atransformasi) 

Penyederhanaan adi atahap aini adilakukan alebih ateliti adegan 

aberbagai amacam acara, aseperti amenelaah apoint-point apenting adari 

afokus apenelitian ayang aditetapkan, amencari akeunikan adan 

aperbedaan ahasil apenelitian adengan akajian aterdahulu amaupun ateori, 

adan amentransformasikan adata-data atersebut asehingga amenjadi 

asebuah adata ayang alebih asederhana anamun amemiliki asyarat amakna 

ayang aluas.
105

 

Setelah amelalui a4 atahap atersebut adiatas, apeneliti amelakukan 

apenafsiran adata aterhadap aseluruh adata ayang adiperoleh. 

aKondensasi adata ayang adilakukan apenelitian aini ayaitu adata ayang 

asudah adikumpulkan abaik adengan amenggunakan ateknik aobservasi, 

awawancara adan adokumentasi adianalisis asecara akeseluruhan, 

akemudian ainformasi adifokuskan apada ahal-hal ayang aberhubungan 

adengan aplacement atest asebagai aupaya aguru auntuk 

amengoptimalkan agaya abelajar asiswa apada apembelajaran atematik. 

2. Penyajian aData 

Di adalam apenyajian adata apeneliti amengumpulkan asemua adata 

ayang atelah adiperoleh adari apengambilan adata amelalui awawancara, 

aobservasi, adan adokumentasi. aData atersebut akemudian adipaparkan 
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asecara amenyeluruh, akemudian adikaitkan aantara adata asatu adengan 

adata alainnya. aData ayang akemudian adiperoleh atersebut, adiambil 

akesimpulan asesuai afokus amasing-masing. aNamun akesimpulan aitu 

abersifat asementara asaja adan amasih abersifat aumum. aAgar adiperoleh 

akesimpulan afinal adata, amaka adata ayang alain aperlu adicari. aData abaru 

ahasil apencarian aini, abertugas amelakukan apengujian aterhadap aberbagai 

akesimpulan asementara atadi. aDalam apenyajian aini aakan adigambarkan 

aproses apelaksanaan aplacement atest auntuk amembedakan agaya abelajar 

asiswa apada apembelajaran atematik. 

3. Penarikan aKesimpulan 

Kesimpulan apada apenelitian aini aditetapkan aberdasarkan 

akesesuaian aantara atemuan adan ateori atentang aplacement atest aguna 

auntuk amenempatkan akelas ayang asesuai adengan agaya abelajarnya 

adengan atiga apokok apembahasan ayakni agaya abelajar avisual, aaudio, 

adan akinestetik. aData-data ayang asudah adideskripsikan adisimpulkan 

asecara aumum. 

Penarikan akesimpulan asementara amasih adapat adiuji akembali 

adengan adata adi alapangan, adengan acara amerefleksi akembali, apeneliti 

dapat abertukar apikiran adengan ateman asejawat aatau adengan acara 

atriangulasi asehingga akebenaran ailmiah adapat atercapai. aSelanjutnya 

peneliti aberusaha adan amencoba amengambil akesimpulan. aKesimpulan 

yang adiperoleh adituangkan amenjadi alaporan apenelitian. 
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G. Uji aKeabsahan aData 

Menurut  Sugiyono  uji  keabsahan  data  dalam  penelitian  kualitatif  

meliputi  uji  kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas,  konfirmabilitas.
106

  

Uji  Kredibilitas  yang  digunakan  adalah  Triangulasi  sumber  dan  Triangulasi  

metode  atau  teknik.  Triangulasi  sumber  untuk  menguji  kredibilitas  dan  

dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  

beberapa  sumber.
107

  Triangulasi  sumber  maksudnya  digunakan  peneliti  

untuk  meneliti  tentang  bagaimana  Kepala  Sekolah  melakukan    placement  

test  sebagai  upaya  guru  untuk  mengoptimalkan  gaya  belajar  anak  dan  

nantinya  pengujian  data  yang  telah  diperoleh  di  uji  Kembali  pada  teman  

kerja  yang  merupakan  kelompok  kerja  sama.  Triangulasi  teknik  untuk  

menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  cara  mengecek  data  pada  

sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda.
108

  Digunakan  untuk  

membandingkan  hasil  wawancara  antara  beberapa  informan,  kemudian  

peneliti  juga  membandingkan  data  hasil  wawancara  dengan  hasil  observasi,  

selanjutnya  membandingkan  data  hasil  wawancara  dan  hasil  observasi  

dengan  isi  dokumen. 
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H. Tahapan-Tahapan aPenelitian 

Prosedur atahapan amelakukan apenelitian akualitatif ameliputi: 

1. Tahapan aPra aLapangan 

Meliputi aenam atahap asebagai aberikut: 

a. Menyusun arancangan apenelitian 

b. Memilih alapangan apenelitian 

c. Mengurus aperizinan 

d. Menjajagi adan amenilai alapangan 

e. Memilih adan amemanfaatkan ainforman 

f. Menyiapkan aperlengkapan apenelitian 

2. Tahap aPelaksanaan aLapangan 

a. Pengumpulan adata 

b. Menganalisis adata 

3. Tahap aPenyusunan aLaporan 

a. Menyusun akerangka alaporan ahasil apenelitian 

b. Menyusun alaporan ahasil apenelitian 

c. Ujian apertanggung ajawaban ahasil apenelitian apada adewan 

apenguji.
109

                                                           
109

 aLexy aJ. aMoleong, aMetodologi aPenelitian, a127-128. 
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BAB aIV 

PAPARAN aDATA aDAN aANALISIS 

 

A. Paparan aData adan aAnalisis 

Placement atest aatau ayang alebih adikenal adengan ates apenempatan 

amerupakan asuatu aujian ayang adiberikan akepada asiswa ayang aakan 

amemasuki asebuah ainstitusi aguna amenentukan atingkatan aketerampilan 

adalam abidang atertentu, asehingga adapat adiperoleh akelompok asesuai 

adengan akemampuan asiswa ayang asudah aditentukan. aPlacement atest ayang 

aditerapkan adi aSekolah aDasar aAssunniyah aKencong aJember ayaitu alebih 

amengarah apada abagaimana aseorang aguru amampu amenemukan adan 

akemudian amembedakan agaya abelajar asiswa. aHal aini auntuk 

amemudahkan aguru aketika aproses apembelajaran adidalam akelas. aKetika 

aguru asudah amengetahui agaya abelajar asetiap asiswa amaka aguru aakan 

amudah amenerapkan ametode adan astrategi apembelajaran auntuk 

amemudahkan asiswa amemahami amateri ayang adisampaikan adari aguru. 

aAda atiga agaya abelajar asiswa ayang aperlu aguru aketahui ayaitu agaya 

abelajar aauditori, avisual, adan akinestetik. aBerikut apaparan adata asesuai 

adengan afokus adalam apenelitian aini ayakni amengenai apelaksanaan 

aPlacement atest auntuk amembedakan agaya abelajar asiswa, aproses 

apembelajaran asetelah adibedakan agaya abelajar asiswa, ahasil abelajar 

asetelah adibedakan agaya abelajar asiswa.  
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1. Pelaksanaan aPlacement aTest auntuk aMengoptimalkan aGaya 

aBelajar aSiswa adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember 

Salah asatu aprogram adi aSekolah aDasar aAssunniyah aKencong 

aJember auntuk amengetahui agaya abelajar asiswa ayakni adengan 

amenerapkan aplacement atest. aPlacement atest ayang adimaksud aberupa 

ates apsikologi ayang ameliputi adua aindikator ayakni asebagai aberikut: 

amenerapkan aplacement atest, adan amembedakan agaya abelajar asiswa. a 

Proses ates auntuk amenemukan adan amembedakan agaya abelajar 

asiswa adilaksanakan apada asaat apenerimaan apeserta adidik abaru. 

aProgram atersebut adimaksudakan asebagai asarana auntuk amenyaring 

agaya abelajar acalon apeserta adidik ayang aakan aditempatkan akedalam 

akelas ayang asesuai adengan agaya abelajarnya. aHal aini amerupakan 

apernyataan ayang adisampaikan aoleh aAbdullah aMukhlas aselaku 

aKepala aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember. 

“Tes apsikologi aini adiadakan apada asaat apenerimaan apeserta 

adidik abaru, abiasanya ajika apelaksanaan apenerimaan apeserta 

adidik abaru abulan aJuli, amaka ates adiadakan apada asebelum 

abulan aJuli ayaitu aantara abulan aApril asampai aMei. aJadi acalon 

apeserta adidik adikumpulkan apada abulan aApril, alalu adi aberikan 

asebuah ates auntuk amenemukan amasing-masing agaya 

abelajarnya. aUntuk amelakukan ates atersebut apun atidak 

aasalasalan, ajadi akita amendatangkan alangsung aorang ayang 

amumpuni adibidang aitu, aatau adalam ahal aini aadalah apsikolog 

adari asurabaya. aJadi akesimpulan adari ahasil ates apsikologi 

atersebut ayakni agaya abelajar aitu abukan aberasal adari akita, atapi 

aberasal alangsung adari apara aahlinya. aLalu akenapa aini akami 

alakukan, ayaitu asebagai aupaya auntuk amengoptimalkan aproses 

apembelajaran aagar amampu amencapai ake aarah atujuan ayang 

asudah adi atentukan. aMaka adari aitu aini akami alakukan asejak 

adini, amaksudnya aadalah asejak apertama akali akita 

adiperkenalkan adengan acalon asiswa ayang aakan amasuk asini. 

aJadi aketika amulai amasuk awaktu apenerimaan apeserta adidik 



 

 

abaru apara aguru asudah amendapatkan agambaran acalon apeserta 

adidiknya aitu aseperti aapa. aDalam ahal aini amerujuk apada 

alaporan ahasil apemeriksaan ates apsikologi ayang aberisikan 

atentang amacam-macam agaya abelajar asiswa. a ayang anantinya 

aakan adisampaikan akepada acalon awali amurid. aBukan ahanya 

asiswa abaru ayang adi ates auntuk amenemukan agaya abelajarnya, 

aakan atetapi aguru-guru ajuga adi ates auntuk amenemukan agaya 

amengajarnya.”
110

 

 

Informasi atersebut adiperkuat aoleh alaporan ahasil apemeriksaan 

apsikologi aguru adan akaryawan adi aSekolah aDasar aAssunniyyah a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar a4.1 a 

Laporan aHasil aPemeriksaan aPsikologi aGuru adan aKaryawan 

 adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong-Jember a
111
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Sesuai adengan dokumentasi ayang apeneliti adapatkan, 

abahwasanya aplacement atest aatau ates apenempatan auntuk amenemukan 

agaya amengajar aguru, dilaksanakan adi aSekolah aDasar aAssuniyah 

aKencong aJember aini, ajuga adipantau alangsung aoleh aPusat aPelayanan 

aPsikologi aTerpadu a“Jati aDiri” ayang aberasal adari aSurabaya.
112

 

Pernyataan adari aKepala aSekolah adiatas adidukung aoleh 

apernyataan adari aRobitus aSirojuddin, aselaku aketua apelaksanaan 

aprogram aplacement atest adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember asebagai aberikut: 

“Placement atest aini asudah abiasa aya adilakukan adi asekolah-

sekolah, aterutama asekolah atinggi apasti amereka amenerapkan 

aplacement atest,untuk amengetahui atingkat akecerdasan, aminat 

abakat, ahobi ayang adimiliki aoleh asiswa. aSehingga, ahasil ayang 

aakan adiperoleh aitu ananti aakan amenentukan adimana asiswa 

atersebut aakan amasuk ajurusan. aKalau adi asekolah adasar 

aAssuniyyah ates apenempatan aini ajuga aditerapkan atetapi auntuk 

amenemukan agaya abelajar asiswa ayang anantinya aakan 

adibedakan akelasnya ayang asesuai adengan agaya abelajaranya. 

aKarena akebanyakan asekolah adasar aseperti ayang asaya aketahui 

asaat aini aialah, amembedakan akelas aantara akelas areguler adan 

aunggulan aatau akelas aanak apintar adan aanak akurang apintar. 

aKebanyakan ayang aterjadi, aadalah amereka alembaga-lembaga 

atersebut aakan amenghasilkan alulusan ayang atidak aseimbang. 

aDan alebih aburuk adari aitu asiswa areguler aini amenjadi atidak 

abegitu adiperhatikan, akarena anotabene akemampuan amereka 

ayang arendah, adan amereka aditempatkan apada alingkungan 

adengan asiswa-siswa aberkemampuan asama arendahnya amereka 

aakan asulit aberkembang. aBerbeda adengan ayang apintar-pintar, 

asudah apintar ateman-temannya ajuga apintar, akan ajadi apintar. 

aNah ademikian aitu aberbeda adengan ayang aterjadi adi aSD asini. 

aDi asini adiupayakan auntuk atidak amembeda-bedakan asiswa, 

aantara asiswa ayang aberkemampuan arendah adan atinggi, anamun 

ayang adifokuskan aadalah abagaimana acara amengetahui agaya 

abelajar asiswa adan abagaimana acara aguru amengoptimalkan 

aproses apembelajaran, atermasuk adengan ametode ayang asesuai 
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 aObservasi, aJember, a27 aApril a2021. 



 

 

adengan agaya abelajar asiswa-siswi aitu atadi. aItu asalah asatu 

atujuan akenapa adi asini amenerapkan aplacement ates aatau ates 

apenempatan adengan ates apsikologi”.
113

 

 

Informasi atersebut adiperkuat aoleh ahasil apemeriksaan apsikologi 

asiswa-siswi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar a4.2 

Laporan aHasil aPemeriksaan aPsikologi aSiswa-Siswi aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong aJember a
114

 

 

Sesuai adengan dokumentasi ayang apeneliti adapatkan, 

abahwasanya aplacement atest ayang adilaksanakan adi aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong aJember aini adipantau alangsung aoleh atim 

                                                           
113 aRobitus aSirojuddin, aWawancara, aJember, a27 aApril a2021. 
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 aDokumentasi, aJember a27 aApril a2021. 



 

 

apsikolog. aNamun adalam aprosesnya apara aguru ajuga aikut aberperan, 

adengan amembantu adan amembimbing asiswa auntuk amenjawab asoal-

soal ayang atelah adisediakan.
115

 aSelain aitu, apara aorangtua ajuga aturut 

amembantu aproses apelaksanaan aplacement atest aini adengan 

amendampingi aanak-anak amereka amengerjakan asoal. aKegiatan aini 

adilakukan adi adalam akelas. aSebelum asiswa adiberikan asoal, apsikolog 

amemberikan apengantar asebagai abentuk aperkenalan. aHal aini 

adilaksanakan adengan amemberikan astimulus akepada asiswa aberupa 

aperkenalan ayang amenyenangkan, amengajak abernyanyi, atanya ajawab 

aringan, adan aice abreaking aagar asuasana akelas amenjadi acair. aSetelah 

aitu, apara aguru amembantu amemberikan asoal akepada asiswa. aSetelah 

aselesai, asoal-soal atersebut adikumpulkan adan ahasilnya aakan adapat 

adilihat asetelah apsikolog atersebut amelakukan apengamatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar a4.3 

Pelaksanaan aPlacement aTest adi aSekolah aDasar 

 aAssuniyyah aKencong aJember a
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Hal aini adidukung adengan apernyataan ayang atelah adisampaikan 

aoleh aRobitus aSirojuddin asebagai aberikut: 

“Pada apelaksanaanya, amemang akami ajujur amerasa akesulitan. 

aDikarenakan auntuk amenghandle akondisi aanak ayang amasih 

ausia asegitu aitu asangat atidak amudah. aMaka adari aitu asebelum 

aplacement atest aini adilakukan aguru-guru adi asini atelah 

amendapatkan abimbingan alangsung adari apsikolog. aSelain aitu 

akami apara aguru ajuga amemberikan aarahan akepada aorangtua 

ajuga aturut auntuk amembantu amendampingi aanak-anak amereka. 

aTerkadang aada ayang amereka amerasa atakut akarena abertemu 

aorang-orang abaru, ateman-teman abaru asehingga amerasa 

aminder. aNah, auntuk amengatasi ahal-hal aseperti aini asangat 

adiperlukan abantuan adari aorangtua asiswa. aOke, asetelah 

akemudian ahasil ates atersebut adiperoleh, akami amenyerahkan 

asepenuhnya akepada apsikolog atersebut aselaku aorang ayang aahli. 

aJadi atidak aada aketerlibatan asama asekali aguru-guru adisini 

adalam amenentukan ahasil ates, asemua aberdasarkan apengamatan 

aorang ayang abenar-benar aahli. aNah asetelah ahasil aitu akeluar 

abarulah akami amembuat asemacam apemetakan akelas asesuai 

adengan agaya abelajar amasing” a
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Pernyataan atersebut adidukung aoleh apernyataan ayang 

adisampaikan aoleh aEnik aKhuriyah asebagai aDirektur aPusat aPelayanan 

aPsikologi aTerpadu a”Jati aDiri” ayang atelah apeneliti awawancarai 

amelalui apesan aWhatsapp. aProsedur apelaksanaannya asiswa 

adisuguhkan adengan ates aberupa agambar ayang aharus adipilih aoleh 

asiswa. aGambar atersebut amerupakan aalat ates astandar apsikologi ayang 

aterdiri adari, aBinet, aPola, aBalok, aTes amotorik, aWarteg, aHTP, adan 

aVerbal. aJenis apelaksanaan atesnya aada ayang aklasikal, ayaitu adi apandu 

adari adepan, adan aindividual ayaitu asiswa adipandu asatu apersatu 

amenghadap atim apsikotes adari aPusat aPelayanan aPsikolog aTerpadu 

aJati aDiri aSurabaya. aSetelah adidapatkan ajawaban adari asiswa, 
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akemudian ajawaban atersebut adi ainterpretasi aoleh apara apakar 

apsikologi, asehingga amendapatkan ahasil apsikotesnya aberupa alembar 

ahasil apemeriksaan apsikologi. aTingkat akeberhasilan adari ates aini ayakni 

a99% amampu amendapatkan ahasil ayang asesuai adengan akondisi adari 

asetiap asiswa.
118

 a 

Data atersebut adiatas adidukung adengan apernyataan aMisrifah 

aChoironi aselaku aorangtua awali adari asalah asatu asiswa aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong aJember ayang abernama aAkhyar aFanani ajuga 

amengungkapkan: 

“Di aSekolah aDasar aAssuniyah asini apenerimaannya aitu abeda, 

ajadi aagak ribet, aharus aada ates. aKatanya ates apsikologi agaya 

abelajar, ananti apas asudah adapat asertifikatnya aitu abaru 

aanakanak aini abisa asekolah. aKalau akata asaya, aanak aini akan 

abaru alulus aTK, adan atidak asemua aanak ayang alulus aTK aberani 

aatau aberangkat asendiri apasti amasih aada ayang aminta aantar 

aibunya. aAda akemarin asampek anangis apas adi ates, aakhirnya 

aibunya amendampingi. aSampai abener-bener anggak amau 

angerjakan ajuga aada, ajadinya angerjakan adi arumah.” a
119

 

 

Berdasarkan adata awawancara, adan adokumentasi adi aatas adapat 

adisimpulkan abahwa apelaksanaan aplacament atest adi aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong aJember amempunyai atujuan auntuk 

amengoptimalkan aproses apembelajaran ake aarah atujuan apembelajaran. 

aSelain aitu apada apelaksaan aplacement atest ajuga adilakukan alangsung 

aoleh aahlinya, ayaitu adengan amenggunakan apsikotes adari aPusat 

aPelayanan aPsikologi aTerpadu aJati aDiri ayang aberasal adari 
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aSurabaya.
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 aSetelah adiketahui agaya abelajar asesuai adengan 

apengamatan apsikolog, amaka aakan adibentuk akelompok akelas asesuai 

adengan agaya abelajar ayang adimiliki aoleh asiswa. a 

Gaya abelajar asiswa apenting adipahami aoleh aguru, asetiap asiswa 

amempunyai akelebihan adan akekurangan, aserta apreferensi abagaimana 

asebuah ainformasi adiproses aberbeda apada asetiap asiswa. aMengetahui 

agaya abelajar asiswa aakan amempermudah aguru auntuk amenyediakan 

alingkungan ayang amendukung adan amempermudah asiswa amenyerap 

ainformasi asecara amaksimal. a 

2. Proses aPembelajaran aSetelah aPemetakan aGaya aBelajar apada 

aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember 

Proses apembelajaran adi adalam akelas aalangkah abaiknya ajika 

aseorang aguru amampu amenyesuaikan akemampuan asiswa adengan 

acara-cara ayang atepat, aserta aguru amampu amenguasai abagaimana 

atingkah alaku asiswa adi adalam akelas. aJika ahal aitu aguru aketahui 

amaka aguru aakan amudah auntuk amenerapkan amedia, ametode, aserta 

astrategi ayang asesuai adengan akemampuan adan agaya abelajar asiswa. 

aSebelum amemasuki akelas aguru aharus abenar-benar asiap amateri aapa 

asaja ayang anantinya aakan adisampaikan akepada asiswa, aoleh akarena 

aitu agaya amengajar aguru adan agaya abelajar asiswa aharus arelevan.  
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a. Proses pembelajaran kelas Visual 

Proses abelajar amengajar adi adalam akelas auntuk amembantu 

pemahaman amateri aterhadap asiswa adi aantaranya aadalah 

menggunakan: ametode, amedia, adan astrategi ayang adigunakan apada 

saat aproses apembelajaran, ahal aini aseralas adengan apernyataan yang 

disampaikan aoleh aNuril aFaizzah aselaku awali akelas a2C ayang 

merupakan akelas avisual. 

“Jadi asetelah adilakukannya apemetakan, amaka aakan 

aditerapkan ametode ayang adisesuaikan adengan agaya abelajar 

aberdasarkan ahasil ates apsikologi ayang atelah adidapat adari 

ates apsikolog atersebut. aMisal adi adalam akelas avisual, akita 

apara aguru aakan alebih acenderung amenggunakan ametode 

apembelajaran asecara avisual. aJadi avisual akan alebih 

adominan adi apenglihatan akan, aya aitu ametode ayang 

adigunakan aya aterkait adengan apenglihatan, amisal ayang 

aberkaitan adengan amembaca, amerangkum, amenggambar, 

adan amedia ayang abiasa asaya apakai aialah amind amap ahal 

aini auntuk amembantu amemvisualisasikan agambar-gambar 

aterkait amateri apembelajaran.. aDi adalam akelas avisual, 

aterkadang aada ajuga abukan aanak ayang amemang 

acenderung avisual, asehingga akadang-kadang amereka ajuga 

abosan aketika adiberi amedia ayang atetap alayaknya aanak 

avisual. aJadi ameskipun adi adalam akelas asiswa-siswi agaya 

abelajarnya asama aada akelemahannya ajuga, ayaitu aanak 

atidak asetiap ahari afokus apada asatu agaya abelajar asaja. aJadi 

adari asini aguru ajuga aharus atetap amengkondisikan 

aanakanak apada asaat aproses abelajar amengajar. aNamun 

akelebihannya ajika adi adalam akelas aitu asiswa amemiliki 

agaya abelajar ayang asama, ananti aseandainya aketika aada 

aanak ayang amemang asusah asekali amemahami apelajaran 

adan aguru abingung abagaimana amenangani aanak adalam 

akasus atersebut, adisini auntungnya aguru abisa amelihat 

akembali ahasil apemeriksaan ates apsikologi atersebut. 

aBagaimana adan aapa asaja aminat aanak, apola aasuhnya 

asebenarnya aseperti aapa, adan aanak aini acerdas adalam ahal 

aapa, abegitu, ananti aakan aketemu aapa ayang asebenarnya 

aanak-anak aini ainginkan.
121
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Dari pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa di 

dalam kelas visual memang cenderung ketika proses pembelajaran 

menggunakan media, metode, dan strategi sesuai dengan gaya belajar 

visual. Selain itu permasalahan yang terjadi ketika ada anak di kelas 

visual yang cenderung tidak dominan gaya belajarnya maka guru 

dapat dengan mudah menganalisanya dengan mengamati hasil test 

psikologi yang telah dilakukan ketika placement test. 

b. Proses Pembelajaran kelas Auditori 

Pernyataan atersebut adidukung aoleh apernyataan ayang 

disampaikan aoleh aWidatur aRohmah aselaku awali akelas a2B yang 

amerupakan akelas aAuditori: 

“Sesuai adengan akelas ayang atelah aditentukan, aanak-anak adi 

akelas a2B aini apada aproses apembelajarannya amemang 

acenderung amenggunakan ametode aaudio, aatau 

aseenggaknya amereka adapat abelajar adari aapa ayang amereka 

adengarkan. aMisal apada apembelajaran abahasa aInggris 

ayang adisana aterdapat amateri alistening. aJadi agurunya 

amenyiapkan aaudio ayang ananti adi aplay adengan aalat abantu 

asound. aSelain aitu ametode aseperti aceramah, abercerita, 

amendongeng, anah ademikian aini ayang asering aguru 

agunakan adalam aproses apembelajaran. aNamun apasti 

asampean atau asendiri, asiswa abakal abosan ajika ahanya 

adisuguhkan amodel apembelajaran ayang aseperti aitu. aNah 

adi asini aguru ajuga adituntut auntuk akreatif adalam 

amenggunakan ametode apembelajaran. aKan asudah adiketahui 

abahwa aanak-anak adi akelas a3B aini amemiliki agaya abelajar 

aauditori, amaka aitu abisa ajadi aacuan aoleh apara aguru auntuk 

amenggunakan ametode aapa asaja aasal aitu amampu aditerima 

asiswa adengan abaik, adalam aartian asiswa amampu 

amemahami adan amateri ayang adipaparkan atersampaikan 

adengan abaik.”
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Dari pernyataan tersebut di atas bahwa penggunaan media 

yang monoton dengan menyesuaikan gaya belajar siswa maka akan 

berpengaruh pada proses pembelajaran yang kurang efektif, seperti 

siswa menjadi bosan dan kurang semangat dalam belajar. Apalagi 

pada saat pembelajaran secara online, seorang guru harus memiliki 

inisiatif menggunakan media yang ada untuk mengoptimalkan sebuah 

proses pembelajaran. Maka seorang guru harus memiliki kreatifitas 

sehingga sebuah proses pembelajaran mampu diserap dengan baik 

oleh siswa. Maka selanjutnya Widatur Rohmah menerangkan 

bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di kelas auditori 

secara online: 

Pernyataan aselanjutnya ajuga adisampaikan aoleh aSiti 

aKhusnul aAzizah asebagai awali akelas adari akelas a2A ayang 

amerupakan akelas akinestetik. a 

“Di akelas akinestetik aini amerupakan akelas ayang aunik ajika 

dibandingkan dengan adua akelas alainnya ayakni akelas  

auditori asama avisual. aDi akelas aini anak-anaknya memiliki 

karakter ayang alebih aaktif, adan alebih acenderung memiliki 

potensi ayang abaik adibidang anonakademis. Mereka memiliki 

gerak yang alebih aaktif asehingga aguru pun ajuga harus 

mengerti adan amemahami kemauan adan keinginan siswanya. 

Penggunaan ametodenya ajuga atidak boleh asal-asalan, karena 

guru adi asini aakan alebih afokus kepada bagaimana acaranya 

mengeksplorasikan asebuah pembelajaran akepada asesuatu 

yang amenghasilkan gerak siswa. aMisalnya, ametode bercerita, 

namun atidak ahanya bercerita asaja, kita amembuat apanggung 

drama adi akelas. Kita ajuga alebih asering menggunakan 

permainan-permainan akecil adi adalam akelas. aSelain aitu, 

karena mereka acenderung amemiliki agerak ayang alebih aaktif, 

maka akelas aini alebih sering amelaksanakan apembelajaran adi 



 

 

aluar akelas ayang atujuannya auntuk membuat aruang agerak 

asiswa alebih aluas alagi.”
123

 

Pernyataan atersebut adi aatas adidukung adengan apernyataan 

ayang atelah adisampaikan aoleh aAbdullah aMukhlas asebagai 

aberikut: 

“Pada apelaksanaan apembelajaran, aini adilakukan apemetakan 

akelas asesuai adengan agaya abelajar ayang atelah adi 

adapatkan adari ahasil ates ayang adilakukan. aNah ademikian 

ajuga apada agurunya, amereka ajuga adiberikan ates aagar 

amengetahui agaya amengajar ayang asesuai adengan adiri 

amereka. aJika asudah aditemukan agaya abelajarnya amaka 

amereka aakan amendapatkan atugas auntuk amengajar akelas 

asesuai adengan agaya abelajar asiswa-siswinya.”
124
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Gambar a4.4
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Proses aPembelajaran aSesuai adengan aGaya aBelajar 
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Pernyataan atersebut adiatas, ayang adimaksud aialah aproses 

apembelajaran asebelum aadanya awabah aCovid ayang amana asetelah 

aadanya awabah atersebut aproses apembelajaran adi asekolah amenjadi 

aberubah ayaitu adilaksanakan asecara aDaring a(dalam ajaringan). 

aSesuai adengan apernyatan adari aSiti aKhusnul aAzizah awali akelas 

a2A ayang amerupakan akelas akinestetik: 

“Proses apembelajaran amulai atahun akemaren adaring, atidak 

amaksimal amemang atapi amau abagaimana alagi, adaripada 

avirusnya atertular akemana-mana amending adirumah asaja, 

atetapi akadang akala akami aluring a(luar ajaringan) abelajar adi 

asalah asatu arumah asiswa adan awaktunya akami abatasi aagar 

aanak-anak atidak abosen ajika aterus-terusan amemandangi 

alayar ahp, amereka ajuga aingin angobrol alangsung adengan 

akawan-kawannya, aselain adirumah akadang asaya ajuga aajak 

amereka abelajar adi ahalaman arumah, amengantisipasi aanak-

anak abosan ajika aduduk adiam, aapalagi aanak-anak ayang 

agaya abelajarnya akinestetik, ayang amana amereka alebih 

acenderung abanyak atingkah, atetapi asaya ajuga atetap 

amenjaga aprotokol akesehatan.
126

 a 

 

Pernyataan atersebut adidukung aoleh apernyataan ayang 

adisampaikan aoleh aWidatur aRohmah aselaku awali akelas a2B ayang 

amerupakan akelas aAuditori: 

“Jika adikelas aaudio, acontoh amateri abercerita amaka aguru 

atinggal akirim apesan asuara amenggunakan awhatsaap, aatau 

aguru amemberikan atugas amerivew amateri amaka aguru 

adengan amudah amenggunakan aaplikasi atersebut, aagar 

amudah aditerima aoleh asiswa. aJadi ameskipun adalam 

akondisi adaring akami apara aguru atidak amenghilangkan aapa 

ayang amenjadi abawaan adari asiswa atersebut ayang anotabene 

aanak-anak aberbeda agaya abelajarnya. aOleh akarena aitu, 

aSaat aini aaplikasi avideo acall, azoom, agoogle ameet, asangat 

aberguna abagi amurid adan ajuga aguru, akarena akami asemua 

adiwajibkan auntuk aberada adi arumah aselama apandemi, 

aakan atetapi akewajiban abersekolah a ajuga atidak aboleh 
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adihentikan, aoleh akarena aitu asemua aguru adan amurid awajib 

amempunyai aalat aelektronik auntuk amembantu aproses 

apembelajaran aagar atidak atertinggal apengetahuan.”
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Berdasarkan adata aobservasi, awawancara adan adokumentasi 

ahal aini ajuga adidukung adengan apernyataan aMisrifah aChoironi 

asebagai awali amurid adari asiswa aAkhyar aFanani asebagai aberikut: 

“Jadi asebenarnya ates aini asangat amembantu awali amurid 

adalam amengontrol akedepannya auntuk aproses abelajar aanak. 

aMisal aanak asaya aauditori, adi akelasnya aitu abelajar 

amendengarkan. aDi arumah atinggal asaya amemberikan 

abantuan abelajar amelalui asuara. aJadi akadang abercerita, 

amendengarkan amusik, aradio, apokoknya ayang aberkaitan 

adengan asuara.”
128

 

 

Proses apembelajaran ayang aberlangsung asesuai adengan 

aobservasi ayang adilakukan aoleh apeneliti ayaitu akelas adipetakan 

amenjadi atiga, ayakni akelas avisual, aauditori, adan akinestetik. aDi 

adalam akelas avisual, asuasana akelas acenderung alebih ahening. 

aSiswa adisuguhkan adengan amateri ayang aditampilkan asecara 

avisual. aSedangkan adi akelas aauditori, asuasana akelas alebih afokus. 

aSiswa afokus adengan aapa ayang adisampaikan aoleh aguru, abeberapa 

ajuga asenang amencatat aapa ayang adisampaikan aoleh aguru. 

aSedangkan adi akelas akinestetik, asiswa acenderung aramai. aSebelum 

amemulai apembelajaran asiswa asangat aantusias amembacakan adoa, 

aselain aitu aguru ajuga amengajak asiswa auntuk abernyanyi, abermain 

ayel ayel, adan amelakukan agerakan-gerakan atarian.
129
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Kegiatan abelajar amengajar ayang amenyenangkan aakan 

amemberikan apengalaman ayang aberharga abagi asiswa, aguru ayang 

aaktif aakan amemancing asemangat asiswa. aOleh akarenanya asetiap 

aguru apada akelas aberbeda atersebut aharus abenar-benar amenguasai 

adan amemahami asetiap asiswa-siswinya. a 

Sesuai adengan aobservasi ayang adilakukan, aWidatur 

aRohmah ajuga aberkomentar abahwa
130

: 

Kemampuan asiswa auntuk amemahami adan amenyerap 

pelajaran asudah apasti aberbeda atingkatannya, aada ayang 

cepat, asedang adan aada apula ayang alambat. aKarenanya 

mereka aseringkali aharus amenempuh acara aberbeda auntuk 

bisa amemahami asebuah ainformasi aatau apelajaran ayang 

sama. aSebagian asiswa alebih asuka ajika aguru amereka 

mengajar adengan acara amenuliskan asegalanya adi apapan 

tulis, adengan abegitu amereka abisa amembaca auntuk 

kemudian adapat adipahami. aAkan atetapi asebagian asiswa 

lebih asuka aguru amengajar adengan acara adisampaikan 

dengan alisan adengan abegitu amereka adapat amendengarkan 

dan amemahami apelajaran. aCara alain ayang ajuga akerap akali 

siswa asukai aadalah amembentuk akelompok auntuk 

mendiskusikan apertanyaan ayang amenyangkut apelajaran. 

 

Upaya auntuk amengoptimalkan agaya abelajar asiswa ayang 

adilakukan aguru aadalah, amenggunakan ametode adan amedia ayang 

asesuai adengan agaya abelajar asiswa aseperti acontoh: aguru adengan 

atipe amengajar avisual aakan amasuk akedalam akelas avisual ajuga 

amaka amedia ayang adigunakan aialah abuku abergambar, agambar 

ayang abersuara. aSelanjutnya auntuk amemberikan apenjelasan aatau 

amembuat acatatan amaka alebih aditekankan apada amedia amind amap 

akarena alebih amudah auntuk adipahami. aGaya abelajar aaudio amedia 
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ayang adigunakan aialah: alcd, adan aguru aberceramah aserta 

amembentuk akelompok-kelompok akecil. aSelanjutnya ayang alebih 

aditekankan apada aanak ayang amempunyai agaya abelajar aaudio 

aialah amunemonic aatau abantuan ayang adigunakan auntuk 

amenghafal asesuatu, acontohnya amenggunakan abantuan asingkatan 

aatau alirik alagu adengan ademikian amaka asiswa aakan amudah 

amemahami amateri apelajaran. aSedangkan asiswa adengan agaya 

abelajar akinestetik amedia ayang asering adigunakan aialah: aguru 

aseringkali amengajak asiswa akeluar akelas auntuk abelajar adan 

amengeksplor alangsung apengalaman-pengalaman ayang aada 

adisekitar asekolah. aSelanjutnya apada agaya abelajar akinestetik 

amedia ayang alebih aditekankan aialah amodel aperaga, abelajar adi 

alaboratorium. a a a 

Berdasarkan ahasil awawancara adan aobservasi ayang atelah 

adilakukan apeneliti asesuai apaparan adata adi aatas, amaka adapat 

adiambil akesimpulan asebagai aberikut.
131

 aBahwa apemetakan akelas 

asesuai adengan agaya abelajar ayang atelah adimiliki aoleh asiswa 

ayang adi adapat adari ahasil apemerikasaan apsikologi. aKelas atersebut 

ayakni akelas a2A adengan agaya abelajar akinestetik, akelas a2B 

adengan agaya abelajar aAuditori, adan akelas a2C adengan agaya 

abelajar avisual. aSelain aitu akarakter adari asiswa adi asetiap akelas 

ajuga aberbeda-beda, adi akelas avisual adan aauditori asiswa 
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acenderung alebih afokus adalam asebuah aproses apembelajaran. 

aSedangkan adi akelas akinestetik asiswa alebih aaktif adan acenderung 

aramai. a a 

3. Hasil aBelajar asetelah aPemetakan aGaya aBelajar aSiswa apada 

aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember 

Pemahaman aterhadap akonsep adasar apenilaian adalam 

apembelajaran amerupakan asyarat awajib abagi aseorang aguru aagar aia 

amampu amenilai ahasil abelajar asiswa adengan abaik. aPada asaat 

amendiskusikan apermasalahan adalam apenilaian ahasil abelajar, abiasanya 

aakan amenemukan abeberapa aistilah ayang asering adigunakan 

adiantaranya aialah: ates, apengukuran, aassesment, adan aevaluasi. 

a. Hasil belajar kelas Auditori 

Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas auditori cenderung 

mimiliki keberhasilan yang siginifikan, sebab siswa yang di kelas ini 

memiliki gaya belajar yang cenderung lebih senang mendengarkan. 

Sehingga guru tingga menyuguhkan proses pembelajaran yang 

sesuai dengan gaya belajar auditori. Namun bukan hanya itu, 

permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu siswa yang tidak 

begitu cenderung memiliki gaya belajar auditori gampang merasa 

bosan ketika proses pembelajaran yang monoton. Maka guru tinggal 

mereview kembali minat dan bakat siswa melalui test psikologi pada 

placemet test yang telah dilakukan.  



 

 

b. Hasil belajar kelas Visual 

Pembelajaran di kelas visual juga bisa dikatakan berhasil. 

Siswa dikelas visual cenderung senang dengan proses pembelajaran 

yang meyuguhkan materi-materi secara visual. Namun terkadang 

guru kesusahan mencari materi atau mecocokkan materi dan  

mengvisualkannya. Maka solusi yang dilakasanakan yakni dengan 

menggunakan metode lain. Hal ini juga dapat menjadikan siswa 

tidak gampang bosan dengan proses pembelajaran.  

c. Hasil belajar kelas Kinestetik 

Di kelas kinestetik yang cenderung memiliki siswa yang aktif 

bergerak merupakan kelas yang bisa dikatakan memiliki 

keberhasilan yang paling tinggi. Sebab siswa di kelas ini sangatlah 

aktif, dan metode yang digunakan guru dalam proses pembelajaran 

juga invotaf, sehingga menjadikan anak-anak di kelas ini sangat 

kreatif. Selain itu karena sama-sama memiliki gaya belajar 

kinestetik, anak-anak dikelas ini tidak merasa terganggu dengan 

kondisi kelas yang cukup ramai. Sebab mereka memiliki gaya 

belajar yang cenderung sama.   

Hal aini ajuga adisampaikan aoleh aAbdullah aMukhlas adalam 

awawancara ayang atelah apeneliti alakukan asebagai aberikut: 

“Untuk ahasilnya, akita atidak abisa aberbicara atentang ahasil 

akalau atidak amelakukan apengukuran adan aassesment. aDan 

apastinya auntuk apersoalan adiadakannya aplacement atest 

aini aberpengaruh aatau atidak apada ahasil abelajar aini asudah 

adilakukan apengetesan asebelumnya, adan ahasilnya abaik. 

aAnak-anak amendapatkan anilai arapor ayang alebih abaik 



 

 

adari asebelum-sebelumnya. aTerutama apada apembelajaran 

atematik, ayang adi adalamnya amerupakan asebuah 

apembelajaran ayang aterkonsep adengan amenggunakan 

atema-tema. aJadi akarena aguru amenggunakan ametode 

ayang asesuai adengan agaya abelajar ayang adimiliki aoleh 

asiswa, amaka aakan adengan amudah asiswa amampu 

amenyerap amateri ayang atelah adisampaikan aoleh aguru.”
132

 

 

Demikian ahal aini ajuga adisampaikan aoleh aRobitus 

aSirojuddin asebagaimana aberikut aini: 

“Tingkat akeberhasilannya aini abisa adikatakan ahampir 

a100%, akarena atujuan apembelajaran adi asini adifokuskan 

auntuk amateri aitu adiserap adengan abaik aoleh aanak. aJadi 

adengan ademikian aanak aakan alebih amudah amengingat, 

amenghafal, adan amembuat asebuah apersepsi apada asebuah 

amateri ayang atelah aia adapatkan adari apenyampaian ayang 

adiberikan aoleh aguru. aKenapa ademikian? aKarena ametode 

ayang adigunakan aoleh aguru aitu asesuai adengan agaya 

abelajar aanak, ajadi aanak amerasa anyaman adan 

akemungkinan abesar amampu amenyerap amateri adengan 

abaik. aPembelajaran atematik ayang amerupakan asebuah 

akonsep apembelajaran aberbasis atema, ayang 

amenghubungkan aantara amata apelajaran asatu adengan 

alainnya. aTentunya aini asesuai adengan akegiatan aini. aJadi 

aintinya aitu atadi, abahwa asiswa amampu amenyerap aapa 

ayang atelah aguru asampaikan, aselebihnya asiswa ajuga 

atidak adiberi abatasan auntuk amengeksplorasikan 

apengetahuannya akepada asuatu ahal ayang alebih aluas, adan 

atugas akami akemudian amengontrol, amengawasi, adan 

amembimbing amereka asampai amana aperkembangan ayang 

adi aalami aoleh amereka.”
133

 

 

Dari ahasil awawancara adiatas adapat adiambil akesimpulan 

abahwa apemetakan akelas asesuai adengan agaya abelajar ayang 

adimiliki aoleh asiswa amemiliki apengaruh ayang asignifikan. a 

Data atersebut adiatas ajuga adidukung adengan apernyatan 
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aSiti aKhusnul aAzizah abahwa:
134

 

“proses apemetakan agaya abelajar asiswa asangat aberdampak 

abagi ahasil abelajar asiswa, akarena aguru amengetahui 

akepekaan aproses abelajar asiswa adengan acara amemahami 

agaya abelajar asiswa, adengan ahal aini amaka aguru amudah 

amenerapkan amedia ayang acocok auntuk amenyampaikan 

amateri asupaya aotak asiswa adapat amenyerap adengan 

amudah apenjelasan adari aguru, atidak ahanya aitu aseorang 

aguru ajuga aharus atahu agaya amengajarnya asupaya aguru 

amudah amenyampaikan amateri adan asiswa amudah 

amenerima amateri. aDengan aproses abelajar amengajar ayang 

aberjalan aoptimal amaka ahasil abelajar asiswa ameningkat 

adan amemuaskan abagi aguru, asiswa adan aorang atua. 

aSehingga ates apenempatan ayang adilaksanakan adengan 

amenggunakan ates apsikologi asecara atidak alangsung 

amemberikan aperubahan akearah ayang alebih abaik.” 

 

Berdasarkan awawancara adiatas, asangat apenting abagi aguru 

auntuk amenyaring, amengetahui adan amengoptimalkan aapa ayang 

aada apada adiri asiswa, abukan ahanya agaya abelajar aakan atetapi 

akepribadian asiswa, abakat adan aminat asiswa adan akemampuan-

kemampuan ayang alain, akarena asejatinya asetiap asiswa aitu aunik 

adan atugas aguru aadalah atidak amembunuh akeunikan atersebut, 

adengan ahal aini amaka adengan alambat alaun ahasil abelajar asiswa 

ameningkat adan amemuaskan. 

Berdasarkan adata aobservasi, awawancara adan adokumentasi 

ahal aini ajuga adidukung adengan apernyataan aMisrifah aChoironi 

asebagai awali amurid adari asiswa aAkhyar aFanani asebagai 

aberikut:
135
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“Dulu awaktu aketika apelaksanaan ates apenempatan akelas 

ayang asesuai adengan agaya abelajar asaya asempat 

amengentengkan, asaya apikir aini atidak aada amanfaatnya, 

aternyata asetelah adijelaskan aoleh akepala asekolah abahwa 

ates aini auntuk amenemukan agaya abelajar asiswa, asaya 

amulai asedikit-sedikit apaham, adan aketika asaya asudah atau 

agaya abelajar aanak asaya, akemudian asaya acoba ates aanak 

asaya abelajar, akebetulan agaya abelajar aanak asaya aadalah 

akinestetik ajadi asaya acoba amembimbing aanak asaya 

abelajar adengan abermain, aternyata adia amudah amenangkap 

amateri ayang asedang adipelajari, ajadi asampai apada aujian 

asekolah adia ajuga abisa amengerjakan akarena asudah abiasa 

abelajar adengan abanyak atingkah aakhirnya adia abisa 

amengerjakan aujian asekolah adan asedikit ademi asedikit 

arapotnya abaik.” 

 

Berdasarkan aobservasi ayang apeneliti alakukan abahwa ahasil 

arapor asiswa akelas a3 ayang amerupakan akelas apertama adi 

aSekolah aDasar aAssunniyyah ayang amelaksanakan aplacement atest 

apsikologi alebih aunggul adari apada anilai arapor asebelumnya ayang 

amereka adapatkan.
136

 aBahwa ahasil abelajar asetelah adilakukannya 

apemetakan akelas asesuai adengan agaya abelajar asiswa 

ameningkatkan ahasil abelajar asiswa. a 

B. Temuana Penelitian 

Berdasarkan apaparan adata ayang adiperoleh adari ahasil aobservasi, 

awawancara adan adokumentasi amaka atemuan apenelitian atentang 

aplacement atest asebagai aupaya aguru amengoptimalkan agaya abelajar asiswa 

adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember ameliputi a3 acara 

auntuk amengoptimalkan ahasil abelajar asiswa ayaitu apelaksanaan aplacement 
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atest, aproses abelajar amengajar, adan apenilaian ahasil abelajar asebagai abukti 

akeberhasilan adari apemetakan akelas asesuai adengan agaya abelajar. a 

1. Pelaksanaan aPlacement aTest auntuk amengoptimalkan aGaya aBelajar 

Siswa adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember a 

Prosedur pelaksanaan placement test siswa disuguhkan dengan tes 

berupa Gambar yang harus dipilih oleh siswa. Jenis pelaksanaan tesnya 

berupa  klasikal, yaitu di pandu dari depan, dan individual yaitu siswa 

dipandu satu persatu menghadap tim psikotes dari Pusat Pelayanan 

Psikologi Terpadu Jati Diri. Setelah didapatkan jawaban dari siswa, 

kemudian jawaban tersebut di interpretasi oleh para pakar 

psikologi,sehingga mendapatkan hasil psikotesnya berupa lembar hasil 

pemeriksaan psikologi. Setelah mendapatkan   hasil dari lembar hasil 

pemeriksaan psikologi, guru akan mendata siswa dan mengelompokkan 

kedalam kelas sesuai dengan gaya   belajar   yang dimiliki. 

Hasil pembentukan kelas yang telah disepakati oleh sekolah ialah 

kelas A sebagai siswa kinestetik, kelas B sebagai kelas audio, dan kelas C 

sebagai kelas visual. Tidak cukup dengan itu, siswa-siswi dengan gaya 

belajar demikian maka harus ditangani oleh guru yang benar-benar ahli di 

gaya belajar tersebut, maka di Sekolah Dasar Assunniyyah ini juga 

memberi kesempatan kepada guru-guru untuk melakukan tes yang berupa 

tes gaya mengajar, tes kecerdasan intelektual, tes kecerdasan emosi, dan 

tes kepribadian, dengan begitu setelah diketahui hasilnya maka guru yang 

mempunyai gaya mengajar visual maka berhak mengajar siswa-siswi 



 

 

visual, dan guru yang mempunyai gaya mengajar audio maka berhak 

mengajar siswa-siswi audio, begitu juga dengan guru kinestetik maka 

berhak mengajar kelas kinestetik. Hal ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan gaya belajar siswa. Pada pelaksanaan placement test ini 

dilakukan langsung oleh ahlinya, yaitu dengan menggunakan psikotes dari 

Pusat Pelayanan Psikolog Terpadu “Jati Diri” yang berasal dari Surabaya. 

2. Proses aPembelajaran asetelah aPemetakan aGaya aBelajar apada 

Pembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

Jember 

Pembagian kelas yakni kelas  kelompok A untuk siswa-siswi 

dengan gaya belajar kinestetik, kelas kelompok B siswa-siswi dengan 

gaya belajar Auditori, dan kelas kelompok C siswa-siswi dengan gaya 

belajar visual. Ketiga kelas tersebut terdapat siswa dengan kondisi gaya 

belajar yang berbeda-beda sesuai dengan lembar Hasil Pemeriksaan 

Psikologi Jati Diri yang dimiliki oleh setiap siswa. Di kelas visual dan 

auditori siswa cenderung lebih fokus dalam sebuah proses pembelajaran. 

Sedangkan di kelas kinestetik siswa lebih aktif dan cenderung ramai, 

untuk metode yang digunakan pada setiap masing-masing kelas ialah: 

Gaya belajar Kinestetik menggunakan metode bermain di alam, alat 

peraga, dan praktikum. Gaya belajar Auditori menggunakan metode 

mendengarkan audio dari sound, mendongeng, dan ceramah, yang lebih 

ditekankan pada gaya belajar ini ialah munemonic atau bantuan untuk 

menghafal materi pembelajaran yang sulit diingat. Gaya belajar Visual 



 

 

menggunakan metode membaca, melihat gambar, dan powerpoint, akan 

tetapi yang biasa digunakan pada gaya belajar visual ini ialah mind map 

atau biasa disebut dengan peta pikiran yang mana peta pikiran ini dapat 

membantu siswa memvisualisasikan materi-materi pembelajaran. Dengan 

diadakannya tes ini maka sebagai guru tidak akan kesulitan lagi untuk 

memahakmkan siswa, karena disini guru dapat menguasai berbagai 

macam tingkah laku siswa didalam kelas. 

3. Hasil aBelajar asetelah aPemetakan aGaya aBelajar aSiswa apada 

Pembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

Jember 

Sebuah proses pembelajaran bisa dikatakan efektif apabila 

pembelajaran tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran. Demikian 

yang terjadi di Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong Jember, program 

placement test untuk mengenali gaya belajar siswa mampu meningkatkan 

dan mengoptimalkan proses pembelajaran ke arah pencapaian terhadap 

tujuan pembelajaran. Bahwa dengan adanya acuan guru untuk mengenali 

gaya belajar siswa, maka sebuah pembelajaran menjadi terfokus pada 

pengoptimalan kemampuan siswa. Selain itu proses pembelajaran juga 

memberikan pengalaman langsung kepada siswa sehingga hasil 

pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. 

Pemetaan kelas sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh 

siswa memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan observasi yang 

peneliti lakukan bahwa hasil rapor siswa kelas 3 yang merupakan kelas 



 

 

pertama di Sekolah Dasar Assunniyyah yang melaksanakan placement 

test psikologi lebih unggul dari pada nilai rapor kelas 4 yang tidak 

melalui placement test penentuan gaya belajar. Bahwa upaya yang 

dilakukan guru dalam memetakan kelas sesuai dengan gaya belajar siswa 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tabel a4.1 

Matrik aTemuan aPenelitian 

 

No. Fokus 

aPenelitian 

Komponen Temuan aPenelitian 

1 Bagaimana 

Pelaksanaan 

Placement 

aTest untuk 

amengoptimalk

an aGaya 

aBelajar aSiswa 

adi aSekolah 

aDasar 

aAssunniyyah 

aKencong 

aJember a 

 

Prosedur 

apelaksanaan 

aPlacement atest 

auntuk 

amembedakan 

agaya abelajar 

asiswa. 

Prosedur apelaksanaannya 

asiswa adisuguhkan adengan 

ates aberupa aGambar ayang 

aharus adipilih aoleh asiswa. 

aJenis apelaksanaan atesnya 

aada ayang aklasikal, ayaitu adi 

apandu adari adepan, aatau 

aindividual ayaitu asiswa 

adipandu asatu apersatu 

amenghadap atim apsikotes 

adari aPusat aPelayanan 

aPsikologi aTerpadu aJati aDiri. 

aSetelah adidapatkan ajawaban 

adari asiswa, akemudian 

ajawaban atersebut adi 

ainterpretasi aoleh apara apakar 

apsikologi, asehingga 

amendapatkan ahasil 

apsikotesnya aberupa alembar 

ahasil apemeriksaan apsikologi. 

aSetelah amendapatkan ahasil 

adari alembar ahasil 

apemeriksaan apsikologi, aguru 

aakan amendata asiswa adan 

amengelompokkannya asesuai 

adengan agaya abelajar ayang 

adimiliki. 

Tes aPenentuan 

aGaya aBelajar 

Tes auntuk amenentukan agaya 

abelajar asiswa adi aSekolah 

aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember ayakni amenggunakan 



 

 

ates apsikologi ayang aberasal 

adari aPusat aPelayanan 

aPsikologi aTerpadu aJati aDiri 

aSurabaya. aTes atersebut 

aberupa apilihan agambar ayang 

amemiliki aindikator asecara 

apsikologi.Gambar atersebut 

amerupakan aalat ates astandar 

apsikologi ayang aterdiri adari, 

aBinet, aPola, aBalok, aTes 

amotorik, aWarteg, aHTP, adan 

aVerbal. 

2 Bagaimana 

Proses 

Pembelajaran 

setelah 

Pemetakan 

aGaya Belajar 

apada 

aPembelajaran 

aTematik adi 

aSekolah 

aDasar 

aAssunniyyah 

aKencong 

aJember 

 

Proses 

apembelajaran 

akelas avisual 

Dikelas avisual ayakni akelas 

a2C, aanak-anak adi akelas 

atersebut adisuguhkan adengan 

ametode-metode ayang 

aberkaitan adengan agaya 

abelajar aanak asecara avisual, 

ayang aberkaitan adengan 

amembaca, amenulis, adan 

amelihat. aSeperti ayang aterjadi 

adi aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong ayakni 

asiswa adisuguhkan adengan, 

abuku abergambar, apower 

apoint, adan acatatan adi apapan 

atulis. aAkan atetapi ayang 

abiasa adigunakan apada agaya 

abelajar avisual aini aialah 

amind amap aatau abiasa 

adisebut adengan apeta apikiran 

ayang amana apeta apikiran aini 

adapat amembantu asiswa 

amemvisualisasikan amateri-

materi apembelajaran. 

Proses 

apembelajaran 

akelas aauditori 

Pada akelas a2B ayang 

atermasuk akelas aauditori, adi 

akelas aini aanak-anak 

adisuguhkan adengan ametode 

ayang aberkaitan adengan 

aaudio. aSetiap aguru ayang 

amengajar abiasanya 

amembawa asound asebagai 

aalat auntuk amembantu 

aproses apembelajaran. aSelain 

aitu aguru alebih asering 



 

 

amenggunakan ametode 

abercerita adan amerangkum 

adari amateri ayang atelah 

adibacakan aoleh aguru. ayang 

alebih aditekankan apada agaya 

abelajar aini aialah amunemonic 

aatau abantuan auntuk 

amenghafal amateri 

apembelajaran ayang asulit 

adiingat. 

Proses 

apembelajaran 

akelas 

akinestetik 

Pada akelas a2A ayakni 

atermasuk akelas akinestetik 

akondisi akelas aberbeda 

adengan adau akelas 

asebelumnya. aDi akelas aini 

acenderung alebih aramai 

adengan asuasana abelajar 

ayang alebih aaktif adibanding 

adua akelas asebelumnya. 

aDemikian adikarenakan aanak-

anak adengan agaya abelajar 

akinestetik amemiliki akarakter 

ayang alebih aaktif adan 

abanyak agerak. aMereka 

amampu amenyerap amateri 

adengan aapa ayang amereka 

aalami adan alakukan. aYang 

apaling asering adigunakan 

apada asiswa adengan agaya 

abelajar akinestetik aialah 

amenggunakan ametode 

abermain adi aalam, aalat 

aperaga, adan apraktikum 

3 Bagaimana 

Hasil aBelajar 

asetelah 

aPemetakan 

aGaya aBelajar 

aSiswa apada 

aPembelajaran 

aTematik adi 

aSekolah 

aDasar 

aAssunniyyah 

aKencong 

aJember 

Pembelajaran 

ayang aefektif 

adan 

aberorientasi 

apada asiswa 

Sebuah aproses apembelajaran 

abisa adikatakan aefektif 

aapabila apembelajaran 

atersebut adapat amencapai 

atujuan apembelajaran. 

aDemikian ayang aterjadi adi 

aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong aJember, aprogram 

aplacement atest auntuk 

amengenali agaya abelajar 

asiswa amampu ameningkatkan 

adan amengoptimalkan aproses 

apembelajaran ake aarah 



 

 

apencapaian aterhadap atujuan 

apembelajaran. aBahwa 

adengan aadanya aacuan aguru 

auntuk amengenali agaya 

abelajar asiswa, amaka asebuah 

apembelajaran amenjadi 

aterfokus apada apengoptimalan 

akemampuan asiswa. aSelain 

aitu aproses apembelajaran 

ajuga amemberikan 

apengalaman alangsung 

akepada asiswa asehingga ahasil 

apembelajaran asesuai adengan 

aminat adan akebutuhan asiswa. 

Pembelajaran 

ayang 

aterintegrasi 

adan 

amenyenangkan 

Dengan aadanya apemetakan 

akelas asesuai adengan agaya 

abelajar asiswa amaka asebuah 

apembelajaran amenjadi 

amudah. aSiswa amampu 

amenyerap adan amemahami 

amateri ayang adisampaikan 

aoleh aguru. aDemikian 

adikarenakan aguru amampu 

amenguasai ametode 

apembelajaran ayang aharus 

adigunakan, asehingga 

apengintegrasian amata 

apelajaran atidak abegitu 

amempersulit asiswa adalam 

amemahami amateri. aGuru 

amampu amenyajikan akonsep 

adari aberbagai amata 

apelajaran. aSelain aitu aguru 

ajuga amampu amenciptakan 

asuasana abelajar ayang 

amenyenangkan adan 

adisenangi aoleh asiswa. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Bagaimana apelaksanaan aPlacement aTest auntuk amengoptimalkan 

aGaya aBelajar aSiswa adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember. 

Prosedur pelaksanaan placement test siswa disuguhkan dengan tes 

berupa Gambar yang harus dipilih oleh siswa. Jenis pelaksanaan tesnya 

berupa klasikal, yaitu di pandu dari depan, dan individual yaitu siswa dipandu 

satu persatu menghadap tim psikotes dari Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu 

Jati Diri. Setelah didapatkan jawaban dari siswa, kemudian jawaban tersebut 

di interpretasi oleh para pakar psikologi,sehingga mendapatkan hasil 

psikotesnya berupa lembar hasil pemeriksaan psikologi. Setelah mendapatkan   

hasil dari lembar hasil pemeriksaan psikologi, guru akan mendata siswa dan 

mengelompokkannya sesuai dengan gaya   belajar   yang dimiliki.  

Pelaksanaan placament test di Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong 

Jember mempunyai tujuan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran ke 

arah tujuan pembelajaran. Pengoptimalan tersebut dilakukan dengan cara 

mencari tahu atau berupaya mengetahui gaya belajar yang dimiliki oleh 

siswa. Sehingga pada proses pembelajaran seorang guru mampu 

merelevansikan antara gaya belajar dan metode yang akan digunakan dalam 

proses belajar. Hal ini sebagai upaya untuk lebih menekankan materi yang 

akan diserap oleh siswa secara lebih individual. 
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Pernyataan atersebut arelevan adengan ateori aSidik aNgurawan 

abahwa asebagai apribadi asetiap asiswa abersifat aunik adan amempunyai 

akebutuhan apembelajaran ayang akhas, asehingga amemerlukan alayanan 

apembelajaran ayang abersifat aindividual. aUntuk akepentingan 

apembelajaran, asiswa adengan akarakter aindividu ayang akhas aitu adapat 

adikelompokkan asesuai adengan akedekatan aminat adan abakatnya. aUntuk 

akepentingan apenempatan asiswa, aTes ahasil abelajar amemberikan adata 

ayang adiperlukan auntuk amenempatkan asiswa ake adalam akelas ayang 

asesuai adengan aminat adan bakatnya.
92

 aSedangkan amenurut ateori 

aChatib aToha, aPlacement aTest aadalah ates auntuk amengukur 

akemampuan adasar ayang adimiliki aoleh aanak adidik, akemampuan 

atersebut adapat adi apakai auntuk ameramalkan akemampuan apeserta adidik 

apada amasa amendatang, asehingga akepadanya adapat adibimbing, adi 

aarahkan adan aditempatkan ayang asesuai adengan akemampuan 

adasarnya.
93

 

Selain aitu apada apelaksaan aplacement atest adi aSekolah aDasar 

aAssunniyyah aKencong aJember ajuga adilakukan alangsung aoleh aahlinya, 

ayaitu adengan amenggunakan apsikotes adari aPusat aPelayanan aPsikologi 

aTerpadu aJati aDiri aSurabaya. aHal aini adilakukan auntuk ameminimalisir 

akegagalan adalam amenganalisis akemampuan adan agaya abelajar ayang 

adimiliki aoleh asiswa. aOleh akarena aitu, ahasil ates apsikologi aini 

adikatakan a99% aberhasil adan ahasil ayang adidapatkan asesuai adengan 

                                                           
92 aSidik aNgurawan adan aAgus aPurwodido, aDesain aModel aPembelajaran, a53. 
93 aChatib aToha, aTeknik aEvaluasi aPendidikan, a14-15. 
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akondisi ayang adialami aoleh asiswa. aSelanjutnya ahasil adari ates atersebut 

akemudian amenjadi aacuan abagi asetiap aguru auntuk amenyesuaikan 

ametode abelajar ayang adigunakan adalam aproses apembelajaran asesuai 

adengan agaya abelajar ayang adimiliki aoleh asiswa. a a 

Tujuan aplacement atest amenurut aW.S. aWinkel ayaitu aagar asetiap 

asiswa adapat amenempati aposisi ayang asesuai adengan akemampuan adan 

aminat-minatnya, abaik adalam akegiatan abelajar adi amadrasah amaupun 

adalam akegiatan auntuk amasuk adi adunia akerja. aSelanjutnya aplacement 

atest adilakukan aagar asetiap asiswa adapat amenempati aposisi ayang 

asesuai adengan amotivasi, abaik adalam akegiatan abelajar adi amadrasah 

amaupun adalam akegiatan auntuk amasuk adi adunia akerja. aSelain aitu 

aplacement atest adilakukan aagar asetiap asiswa adapat amenempati aposisi 

ayang asesuai adengan atingkat aperkembangan, abaik adalam akegiatan 

abelajar adi amadrasah amaupun adalam akegiatan auntuk amasuk adi adunia 

akerja.
94

 

Setelah adiketahui agaya abelajar asesuai adengan apengamatan 

apsikolog, amaka aakan adibentuk akelompok akelas asesuai adengan agaya 

abelajar ayang adimiliki aoleh asiswa. aDi adalam akelas atersebut aterdapat 

asiswa-siswa adengan agaya abelajar ayang asama. aHal aini adilakukan 

aagar asebuah aproses apembelajaran adapat alebih aterfokus akepada 

akemampuan asiswa, abukan ahanya asekadar aguru amenyampaikan amateri 

anamun abagaimana asiswa adapat amenyerap adan amemahami amateri 

                                                           
94  aW.S aWinkel adan aM.M aSri aHastuti, aBimbingan adan aKonseling adi aInstitusi 

aPendidikan, a23-24. 
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atersebut amenjadi afokus autama adalam asebuah aproses apembelajaran. 

aHal aini asesuai adengan apembelajaran aTematik, ayang apada 

akarakteristiknya asalah asatunya ayakni aberpusat apada asiswa. 

aPembelajaran atematik aberpusat apada asiswa, ahal aini asesuai adengan 

apendekatan abelajar amodern ayang alebih abanyak amenempatkan asiswa 

asebagai asubjek abelajar, asedangkan aguru alebih abanyak aberperan 

asebagai afasilitator ayaitu amemberi akemudahan-kemudahan akepada 

asiswa auntuk amelakukan aaktivitas abelajar.
95

 aMeskipun apada 

apelaksanaan apendidikan asetiap asiswa amendapatkan ahak ayang asama, 

adalam aartian amereka abelajar apada atenggang awaktu adan afasilitas 

ayang asama, anamun apada akegiatan apembelajarannya amereka 

amendapatkan amodel abelajar ayang aberbeda-beda. aDalam ahal aini 

aseperti amodel apembelajaran ayang aberbeda amenyesuaikan ametode 

apembelajaran ayang adigunakan aoleh aguru asesuai adengan agaya abelajar 

ayang adimiliki aoleh asiswa. a 

Seperti ateori amenurut aSajna aJaleel, ayaitu amurid abelajar asecara 

aberbeda adan amemang abenar abahwa apelajar aberbeda adalam acara 

amereka abelajar. aKetidaksamaan aini adisebabkan aoleh akenyataan 

abahwa apeserta adidik alebih amenyukai agaya abelajar ayang amereka 

amiliki, amotivasi abelajar ayang aberbeda adan aperbedaan adalam 

akepercayaan adiri.
96

 aSedangkan asesuai adengan ateori amenurut 

aGronlund aand aLinn ayakni atujuan aPlacement atest aialah a“the agoal aof 

                                                           
95 aKwartolo, a“Multiple aIntelegences adan aImplementasinya adalam aTaksonomi aBloom”, a29. 
96 aSajna aJaleel, aAnne aMary aThomas, aLearning aStyles, a13. 



99 

 

aplacement aevaluation ais ato adetermine athe aposition ain ainstructional 

asequence aand athe amode ainstruction athat ais amost abeneficial afor 

aeach apupil”. aMaksudnya aialah atujuan adari aevaluasi apenempatan 

aadalah auntuk amenentukan aposisi adalam aurutan apembelajaran adan 

acara apengajaran ayang apaling abermanfaat abagi asetiap asiswa.
97

 a 

Kelebihan adilaksanakannya ates apenempatan aialah, aguru adan 

aorang atua atidak aserta amerta amemberikan apembelajaran akepda aanak, 

akarena ajelas amereka asudah atau aapa akemauan aanak adidiknya adan 

abagaimana aia abelajar amemahami amateri apembelajarannya akarena 

aguru adan aorang atua asudah amengerti aapa aitu agaya abelajar. 

 aKekurangan apada apelaksanaan ates aini aialah, akarena ayang 

adihadapi aadalah aanak-anak ausia a6 atahun amaka auntuk amembuat 

asebuah akondisi ayang akondusif aitu asangat asulit amaka aperlu  

pendampingan aorang atua aselain aitu aanak ausia adibawah aumur 

amemang amasih asulit amemahami aatau amengerjakan asoal-soal 

apsikologi ayang adiberikan. A 

B. Bagaimana aProses aPembelajaran asetelah aPemetakan aGaya aBelajar 

apada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong aJember. 

Pembagian kelas yakni kelas  kelompok A untuk siswa-siswi dengan 

gaya belajar kinestetik, kelas kelompok B siswa-siswi dengan gaya belajar 

Auditori, dan kelas kelompok C siswa-siswi dengan gaya belajar visual. 

                                                           
97 aGronlund, aN.E., a& aLinn, aR.L, aMeasurement aand aEvaluation ain aTeaching, a25. 
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Ketiga kelas tersebut terdapat siswa dengan kondisi gaya belajar yang 

berbeda-beda sesuai dengan lembar Hasil Pemeriksaan Psikologi Jati Diri 

yang dimiliki oleh setiap siswa. Sesuai dengan teori Sajna Jalael bahwa murid 

belajar secara berbeda dan memang benar bahwa pelajar berbeda dalam cara 

mereka belajar. Ketidaksamaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa peserta 

didik lebih menyukai gaya belajar yang mereka miliki, motivasi belajar yang 

berbeda dan berbeda dalam kepercayaan diri.
98

 

Kelas A yakni  kelas kinestetik kondisi kelas ini cenderung alebih 

aramai adengan asuasana abelajar yang alebih aaktif.. Demikian adikarenakan 

aanak-anak adengan agaya abelajar akinestetik amemiliki akarakter ayang 

alebih aaktif adan abanyak agerak. aMereka amampu amenyerap amateri 

adengan aapa ayang amereka aalami adan alakukan. aMenurut ateori 

aSuparman aS, agaya abelajar aini abiasanya adisebut ajuga asebagai agaya 

abelajar apenggerak. aHal aini adisebabkan akarena aanak-  anak adengan 

agaya abelajar aini asenantiasa amenggunakan adan amemanfaatkan aanggota 

agerak atubuhnya adalam aproses apembelajaran aatau adalam ausaha 

amemahami asesuatu.
98

 aBagi apembelajar akinestetik, akadang-kadang 

amembaca adan amendengarkan amerupakan akegiatan ayang 

amembosankan. aInstruksi-instruksi ayang adiberikan asecara atertulis 

amaupun alisan aseringkali amudah adilupakannya. aMereka amemiliki 

akecenderungan alebih amemahami atugas-tugasnya abila amereka 

                                                           
98  aSuparman aS, aGaya aMengajar ayang aMenyenangkan aSiswa,(Jogjakarta: aPinus aBook 

aPublisher, a2010), a68-69. 
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amencobanya.
99

 aJadi aberbagai agaya abelajar amemang aselalu aada apada 

asetiap amanusia, atinggal abagaimana acara aguru auntuk amenemukan adan 

amengembangkannya, asupaya amanusia adapat abelajar adengan asempurna. 

Selanjutnya pada kelas B yang termasuk kelas auditori, di kelas ini 

anak-anak disuguhkan dengan metode yang berkaitan dengan audio. Setiap 

guru yang mengajar biasanya membawa sound sebagai alat untuk membantu 

proses pembelajaran. Selain itu guru lebih sering menggunakan metode 

bercerita dan merangkum dari materi yang telah dibacakan oleh guru. 

Menurut teori Robert Steinbach gaya belajar auditori biasanya disebut juga 

sebagai gaya belajar pendengar. Orang-orang yang memiliki gaya belajar 

pendengar mengandalkan proses belajarnya melalui indra pendengaran yakni 

telinga. Mereka memperhatikan sangat baik pada hal-hal yang didengar. 

Mereka juga mengingat sesuatu dengan cara ‘melihat’ dari yang tersimpan 

ditelinganya. Pada umumnya, seorang anak yang memiliki gaya belajar 

auditori ini senang mendengarkan ceramah, diskusi, berita di radio, dan juga 

kaset pembelajaran. Mereka senang belajardengan cara mendengarkan dan 

berinteraksi dengan orang lain.
100

 

Kemudian dikelas visual yakni kelas C, anak-anak di kelas tersebut 

disuguhkan dengan metode-metode yang berkaitan dengan gaya belajar anak 

secara visual, yang berkaitan dengan membaca, menulis, dan melihat. Seperti 

yang terjadi di Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong yakni siswa disuguhkan 

dengan, buku bergambar, power point, dan catatan di papan tulis. Menurut 

                                                           
99 aRobert aSteinbach, aSuccesfull aLifelong aLearning, a31. 
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teori Nini Subini Visual learning adalah gaya belajar dengan cara melihat 

sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar visual dilakukan 

seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, 

peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks 

seperti tulisan dan huruf.
99

 

Kelebihan pada proses belajar mengajar setelah diadakan pemetaan 

gaya belajar siswa ialah, guru lebih mudah melakukan pembelajaran, karena 

pembelajaran yang dilakukan mengarah kepada gaya belajar anak dan media 

dan metode yang dilakukan itu disesuaikan dengan kondisi anak didalam 

kelas. 

Kekurangannya yaitu terkadang guru terlalu stagnan menggunakan 

media atau metode pembelajaran sehingga mengakibatkan banyak anak yang 

merasa bosan, bahwasannya secara garis besar anak-anak yang terindikasi 

pada suatu gaya belajar itu belum tentu bisa fokus dalam satu gaya belajar 

dalam pembelajaran, akan tetapi hal itu sedikit mengurangi resiko tidak 

tersampaikannya materi pelajaran karena fokus yang dilakukan adalah sesuai 

dengan gaya belajar siswa. 

 

C. Bagaimana aHasil aBelajar asetelah aPemetakan aGaya aBelajar aSiswa 

apada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong aJember. 

Sebuah aproses apembelajaran abisa adikatakan aefektif aapabila 

apembelajaran atersebut adapat amencapai atujuan apembelajaran. aDemikian 

ayang aterjadi adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember, 
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aprogram aplacement atest auntuk amengenali agaya abelajar asiswa amampu 

ameningkatkan adan amengoptimalkan aproses apembelajaran ake aarah 

apencapaian aterhadap atujuan apembelajaran. aBahwa adengan aadanya 

aacuan aguru auntuk amengenali agaya abelajar asiswa, amaka asebuah 

apembelajaran amenjadi aterfokus apada apengoptimalan akemampuan 

asiswa. aSelain aitu aproses apembelajaran ajuga amemberikan apengalaman 

alangsung akepada asiswa asehingga ahasil apembelajaran asesuai adengan 

aminat adan akebutuhan asiswa. aDemikian arelevan adengan ateori aoleh 

aNetty aZ abahwa apembelajaran atematik amemungkinkan apeserta adidik, 

abaik asecara aindividu amaupun akelompok, aaktif amenggali adan 

amenemukan akonsep aserta aprinsip-psrinsip akeilmuan asecara aholistik, 

abermakna, adan aberorientasi apada akebutuhan adan aperkembangan 

aanak.
100

 aSelain aitu amenurut ateori aKwartolo abahwa akarakteristik 

apembelajaran atematik ayakni asebuah aproses apembelajaran aharus 

aberpusat apada asiswa adan amemberikan apengalaman asecara alangsung. 

aSelain aitu ajuga amampu amenghasilkan asebuah aproses apembelajaran 

ayang asesuai adengan aminat adan akebutuhan asiswa.
101

 

Berdasarkan apemetaan akelas asesuai adengan agaya abelajar asiswa 

amaka asebuah apembelajaran amenjadi afleksibel. aSiswa amampu 

amenyerap adan amemahami amateri ayang adisampaikan aoleh aguru. 

aDemikian adikarenakan aguru amampu amenguasai ametode apembelajaran 

ayang aharus adigunakan, asehingga apengintegrasian amata apelajaran 

                                                           
100 aNetty aZ, aPeningkatan aAktivitas aBelajar aMelalui aPembelajaran aTematik, a25. 
101 aKwartolo, aMultiple aIntelegences adan aImplementasinya adalam aTaksonomi aBloom, a29. 
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atidak abegitu amempersulit asiswa adalam amemahami amateri. aGuru 

amampu amenyajikan akonsep adari aberbagai amata apelajaran. aSelain aitu 

aguru ajuga amampu amenciptakan asuasana abelajar ayang amenyenangkan 

adan adisenangi aoleh asiswa. aDemikian aini asesuai adengan ateori aFina 

aFakriyah abahwa apembelajaran atematik asecara akhusus ayaitu ausaha 

aguru auntuk amemberikan amateri apembelajaran, asehingga asiswa alebih 

amudah amengorganisasinya a(mengaturnya) amenjadi apola ayang 

abermakna. aDikatakan abermakna akarena adalam apembelajaran atematik 

apeserta adidik aakan amemahami akonsep-konsep ayang amereka apelajari 

amelalui apengalaman alangsung adan amenghubungkan adengan akonsep 

alain ayang atelah adipahami.
102

 aSedangkan amenurut ateori aKwartolo 

abahwa apembelajaran atematik amemiliki akonsep ayakni apenggambungan 

aantara aberbagai amata apelajaran ayang atidak abegitu amenonjol asehingga 

amampu adiintegrasikan adalam asatu atema. aSelain aitu aproses 

apembelajarannya ayakni abersifat afleksibel adan amenggunakan aprinsip 

abelajar asambil abermain adan amenyenangkan.
103

 aKelebihan apada ahasil 

apembelajaran ayaitu, ahasil abelajar alebih ameningkat adari apembelajaran 

asebelumnya ayakni asebelum adiadakannya ates apenempatan abagi asiswa.  

a 

    

                                                           
102  aFina aFakhriyah, a“Multiple aIntelligence adalam aPembelajaran aTematik adi aSekolah 

aDasar” a 
103 aKwartolo, aMultiple aIntelegences adan aImplementasinya adalam aTaksonomi aBloom, a29. 
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BAB aVI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan adata adan aanalisis ayang atelah apeneliti aperoleh 

amelalui awawancara, aobservasi, adan adokumentasi aterkait ajudul 

a“Placement aTest aSebagai aUpaya aGuru aMengoptimalkan aGaya aBelajar 

aSiswa aPada aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah 

aKencong-Jember” adapat adisimpulkan asebagai aberikut: 

1. Pelaksanaan aPlacement atest asebagai aupaya aguru amembedakan agaya 

abelajar asiswa adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember. 

Pelaksanaan Placement test Siswa disuguhkan  tes berupa 

Gambar yang harus dipilih pelaksanaan tesnya berupa klasikal, yaitu di 

pandu dari depan, atau individual yaitu siswa dipandu satu persatu 

menghadap tim psikotes dari Pusat Terpadu Jati Diri. Setelah didapatkan 

jawaban dari siswa, kemudian jawaban tersebut di interpretasi oleh para 

pakar psikologi, sehingga mendapatkan hasil psikotesnya berupa lembar 

hasil pemeriksaan psikologi. Setelah mendapatkan   hasil dari lembar 

hasil pemeriksaan psikologi, guru akan mendata siswa dan 

mengelompokkannya sesuai dengan gaya belajar   yang dimiliki. 

2. Proses apembelajaran asetelah apemetakan agaya abelajar apada 

apembelajaran atematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember. 

 Pengelompokkan kelas menjadi 3 kelas yakni kelas A 

Kinestetik, B Auditori, dan C Visual. Proses pembelajaran menggunakan 
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metode dan media sesuai dengan gaya belajar. Kinestetik menggunakan 

metode bermain, menari, dan praktikum. Auditori menggunakan metode 

mendengarkan audio dari sound, mendongeng, dan ceramah. Visual 

menggunakan metode membaca, melihat gambar, dan powerpoint. 

3. Hasil aBelajar asetelah aPemetakan aGaya aBelajar aSiswa apada 

aPembelajaran aTematik adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong 

aJember. 

Hasil abelajar asetelah apemetakan agaya abelajar asiswa apada 

apembelajaran atematik adikatakan amampu amencapai atujuan 

apembelajaran ayang atelah aditetapkan. aPada aproses apembelajaran 

aselalu amengacu apada aindikator apembelajaran atematik ayakni 

aberpusat apada asiswa, amemberikan apengalaman, amenggabungkan 

abeberapa amata apelajaran, abersifat afleksibel, amemberikan ahasil 

apembelajaran asesuai adengan aminat adan akebutuhan asiswa, adan 

amenciptakan aprinsip apembelajaran ayang amenyenangkan. 

B. Saran a 

Peneliti asangat amengharapkan aadanya apenelitian alanjutan 

amengenai aplacement atest a(tes apenempatan) abagi apenerimaan apeserta 

adidik abaru adi aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember. 

aBerdasarkan apenelitian aini aada abeberapa asaran ayang apeneliti aajukan 

auntuk: 
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1. Kepala aSekolah aDasar aAssunniyyah aKencong aJember a 

Hendaknya atetap amempertahankan ates apsikologi aini, akarena 

asangat aberguna abagi asiswa-siswi, aorang atua adan ajuga aguru. aDengan 

abegitu amereka aakan amengetahui akepribadian, abakat adan aminat, 

akecerdasannya, adan ajuga agaya abelajar ahal aini aakan amemudahkan aguru 

adan aorang atua auntuk amemahamkan amateri apembelajaran akepada aanak 

adidik. 

2. Kepada aGuru-Guru 

Hendaknya atetap asemangat auntuk amemberikan amedia adan 

ametode ayang abervariasi ameskipun adi adalam akelas ayang acenderung 

agaya abelajar aanak, akarena amau abagaimanapun ajuga aanak aakan 

amudah abosan adengan amedia ayang abegitu-begitu asaja, aakan atetapi 

ajangan asampai amematikan akemampuan aanak adidik, adan amenjadi 

aguru ayang akreatif adan ainovatif asebagai aguru aprofesional. a 

3. Orang atua a 

Hendaknya aselalu amendampingi aanak auntuk abelajar adirumah, 

adengan amemahami aapa ayang asebenarnya akeunikan aanak, agaya 

abelajar aanak, amaka aanak aakan amudah auntuk abelajar. 
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PEDOMAN INTERVIEW 

 

 

Informan : Abdullah Mukhlas, S.Pd 
 

Jabatan : Kepala Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong-Jember (Full Day School) 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 

Waktu : 09.00 WIB 
 

Tempat : Kantor Kepala Sekolah Dasar Assunniyyah 

 

 
 

1. Apa pengertian atau definisi dari placement test itu sendiri? 

2. Berupa tes apa yang ada didalam placement test tersebut? 

3. Atas dasar apa kegiatan placement test di terapkan? 

4. Apa tujuan diadakannya kegiatan placement test? 

5. Pada waktu apa kegiatan placement test di lakukan? 

6. Siapa saja yang ikut serta pada kegiatan placement test? 

7. Apa saja keuntungan dan kerugian yang didapat setelah menerapkan placement test? 

8. Apakah jika mengetahui masing-masing gaya belajar siswa itu akan berguna sampai 

dia kelak dewasa? 

9. Apakah ada hambatan ketika placement test diterapkan? 

10. Tingkat keberhasilannya bagaimana, setelah menerapkan kegiatan placement test? 

11. Bagaimana pembentukan kelas jika sesuai dengan gaya belajar? 

12. Bagaimana proses pembelajaran didalam kelas? Apakah sudah mencapai tujuan 

pembelajaran atau belum? 

13. Bagaimana mengatasi kebosanan siswa jika media pembelajaran yang diberikan guru 

itu-itu saja? 



 

 

Informan : Siti Khusnul Azizah, S.Pd 

Jabatan : Wali kelas 2A (Kinestetik) 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 

Waktu : 10:30 WIB 

Tempat : Kantor Kepala Sekolah Dasar Assunniyyah 

 

 
 

1. Media atau metode apa yang diterapkan pada masing-masing gaya belajar? 

2. Apa definisi dari gaya belajar visual,audio dan kinestetik? 

3. Bagaimana karakteristik dari masing-masing gaya belajar tersebut? 

4. Media apa saja yang cocok dengan masing-masing gaya belajar tersebut? 

5. Bagaimana menangani sikap anak yang mempunyai lebih dari satu gaya belajar? 

6. Bagaimana menangani anak yang mudah bosan dengan metode atau media 

pembelajaran? 

7. Seberapa besar tingkat keberhasilan anak setelah dibedakan kelasnya dengan 

disesuaikan gaya belajarnya? 

8. Kendala apa saja yang didapat ketika sudah mengetahui masing-masing gaya belajar 

siswa? 

9. Kemudahan apa saja yang didapat ketika sudah mengetahui masing-masing gaya 

belajar siswa? 



 

 

Informan : Widatur Rohmah, S.Pd 

Jabatan : Wali kelas 2B (Audio) 

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021 

Tempat : Kantor Kepala Sekolah Dasar Assunniyyah 

 

 
1. Media atau metode apa yang diterapkan pada masing-masing gaya belajar ? 

2. Apa definisi dari gaya belajar visual,audio dan kinestetik? 

3. Bagaimana karakteristik dari masing-masing gaya belajar tersebut? 

4. Media apa saja yang cocok dengan macam-macam gaya belajar tersebut? 

5. Bagaimana menangani sikap anak yang mempunyai lebih dari satu gaya belajar? 

6. Bagaimana menangani anak yang mudah bosan dengan metode atau media 

pembelajaran? 

7. Seberapa besar tingkat keberhasilan anak setelah dibedakan kelasnya dengan 

disesuaikan gaya belajarnya? 

8. Kendala apa saja yang didapat ketika sudah mengetahui masing-masing gaya belajar 

siswa? 

9. Kemudahan apa saja yang didapat ketika sudah mengetahui masing-masing gaya 

belajar siswa? 



 

 

Informan : Nuril Faizzah, S.Pd 

Jabatan : Wali kelas 2C 

Hari/Tanggal : Kamis, 1 April 2021 
 

Tempat : Kantor Kepala Sekolah Dasar Assunniyyah 

 

 

1. Media atau metode apa yang diterapkan pada masing-masing gaya belajar? 

2. Apa definisi dari gaya belajar visual,audio dan kinestetik? 

3. Bagaimana karakteristik gaya belajar tersebut? 

4. Media apa saja yang cocok dengan macam-macam gaya belajar tersebut? 

5. Bagaimana menangani sikap anak yang mempunyai lebih dari satu gaya belajar? 

6. Bagaimana menangani anak yang mudah bosan dengan metode atau media 

pembelajaran? 

7. Seberapa besar tingkat keberhasilan anak setelah dibedakan kelasnya dengan 

disesuaikan gaya belajarnya? 

8. Kendala apa saja yang didapat ketika sudah mengetahui masing-masing gaya belajar 

siswa? 

9. Kemudahan apa saja yang didapat ketika sudah mengetahui masing-masing gaya 

belajar siswa? 



 

 

Informan : Enik Khuriyah, S.Psi., M.Si 

 
Jabatan : Direktur Pusat Pelayanan Psikologi Terpadu (PPPT) “Jati Diri” 

Hari/Tanggal : Rabu, 28 April 2021 (melalui pesan Whatsaap) 

Waktu : 14:00 WIB 

 

 

 
1. Prosedur pelaksanaan tesnya bagaimana? 

2. Tesnya berbentuk apa saja? 

3. Isi dari tes tersebut tujuan secara spesifik fokusnya bagaimana? 

4. Penentuan hasil akhirnya bagaimana? 

5. Tingkat keberhasilan dari tes tersebut seperti apa? 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

Informan : Siti Khusnul Azizah, S.Pd 

Jabatan : Guru Kelas 2 A 

Hari/Tanggal : Senin, 29 Maret 2021 

Waktu : 09.00 WIB 

Tempat : Sekolah Dasar Assunniyyah 

 

 
 

1. Proses pembelajaran didalam dan diluar kelas 

2. Kondisi ruang kelas 

3. Aktivitas guru dan siswa ketika pembelajaran tematik 

4. Media dan metode pembelajaran yang diterapkan 



 

 

TRANSKIP INTERVIEW 

 

 

A. Pelaksanaan Placement Test untuk membedakan Gaya Belajar Siswa di 

Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong Jember 

1. Abdullah Mukhlas 

 
Tes psikologi ini diadakan pada saat penerimaan peserta didik baru, biasanya 

jika pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bulan Juli, maka tes diadakan 

pada sebelum bulan Juli yaitu antara bulan April sampai Mei. Jadi calon peserta 

didik dikumpulkan pada bulan April, lalu di berikan sebuah tes untuk menemukan 

masing-masing gaya belajarnya. Untuk melakukan tes tersebut pun tidak asal- 

asalan, jadi kita mendatangkan langsung orang yang mumpuni dibidang itu, atau 

dalam hal ini adalah psikolog dari surabaya. Jadi kesimpulan dari hasil tes 

psikologi tersebut yakni gaya belajar itu bukan berasal dari kita, tapi berasal 

langsung dari para ahlinya. Lalu kenapa ini kami lakukan, yaitu sebagai upaya 

untuk mengoptimalkan proses pembelajaran agar mampu mencapai ke arah tujuan 

yang sudah di tentukan. Maka dari itu ini kami lakukan sejak dini, maksudnya 

adalah sejak pertama kali kita diperkenalkan dengan calon siswa yang akan masuk 

sini. Jadi ketika mulai masuk waktu penerimaan peserta didik baru para guru 

sudah mendapatkan gambaran calon peserta didiknya itu seperti apa. Dalam hal 

ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan tes psikologi yang berisikan tentang 

macam-macam gaya belajar siswa. yang nantinya akan disampaikan kepada calon 

wali murid. 



 

 

2. Robitus Sirojuddin 

 
Placement test ini mungkin sudah biasa ya dilakukan di sekolah-sekolah, 

terutama sekolah yang memiliki nilai akreditasi tinggi pasti mereka menerapkan 

placement test ketika penerimaan peserta didik baru. Namun, kebanyakan sekolah 

menerapkan placement test itu untuk mengetahui tingkat kecerdasan yang dimiliki 

oleh siswa. Sehingga, hasil yang akan diperoleh itu nanti akan menentukan 

dimana siswa tersebut akan ditempatkan. Biasanya nanti akan ada bentukan jenis 

kelas, seperti kelas unggulan dan reguler. Nah model seperti ini sudah sangat 

sering kita jumpai kan di sekolah-sekolah. Namun problemnya seperti yang saya 

ketahui, dari pembentukan kelas tersebut, antara reguler dan unggulan itu tidak 

efektif. Kebanyakan yang terjadi, adalah mereka lembaga-lembaga tersebut akan 

menghasilkan lulusan yang tidak seimbang. Dan lebih buruk dari itu siswa reguler 

ini menjadi tidak begitu diperhatikan, karena notabene kemampuan mereka yang 

rendah, dan mereka ditempatkan pada lingkungan dengan siswa-siswa 

berkemampuan sama rendahnya mereka akan sulit berkembang. Berbeda dengan 

yang pintar-pintar, sudah pintar teman-temannya juga pintar, kan jadi pintar. Nah 

demikian itu berbeda dengan yang terjadi di SD sini. Di sini diupayakan untuk 

tidak membeda-bedakan siswa, antara siswa yang berkemampuan rendah dan 

tinggi, namun yang difokuskan adalah cara guru mengoptimalkan proses 

pembelajaran, termasuk dengan metode yang sesuai dengan gaya belajar anak- 

anak itu tadi. Itu salah satu tujuan kenapa di sini menerapkan placement tes 

dengan tes psikologi. 



 

 

B. Proses Pembelajaran Setelah Pemetakan Gaya Belajar pada Pembelajaran 

Tematik di Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong Jember 

1. Nuril Faizzah 
 

Setelah dilakukannya pemetakan, maka akan diterapkan metode yang 

disesuaikan dengan gaya belajar berdasarkan hasil tes psikologi yang telah di 

dapat dari psikolog tersebut. Misal di dalam kelas visual, kita para guru akan lebih 

cenderung menggunakan metode pembelajaran secara visual. Jadi visual kan lebih 

dominan di penglihatan kan, ya itu metode yang digunakan ya terkait dengan 

penglihatan, misal yang berkaitan dengan membaca, merangkum, menggambar, 

dll. Di dalam kelas visual, terkadang ada juga bukan anak yang memang 

cenderung visual, sehingga kadang-kadang mereka juga bosan ketika diberi media 

yang tetap layaknya anak visual. Jadi meskipun di dalam kelas siswa-siswi gaya 

belajarnya sama ada kelemahannya juga, yaitu anak tidak melulu fokus pada satu 

gaya belajar saja. Jadi dari sini guru juga harus tetap mengkondisikan anak-anak 

pada saat proses belajar mengajar. Namun kelebihannya jika di dalam kelas itu 

siswa memiliki gaya belajar yang sama, nanti seandainya ketika ada anak yang 

memang susah sekali memahami pelajaran dan guru bingung bagaimana 

menangani anak dalam kasus tersebut, disini untungnya guru bisa melihat kembali 

hasil pemeriksaan tes psikologi tersebut. Bagaimana dan apa saja minat anak, pola 

asuhnya sebenarnya seperti apa, dan anak ini cerdas dalam hal apa, begitu, nanti 

akan ketemu apa yang sebenarnya anak-anak ini inginkan. 

2. Widatur Rohmah 

 

Sesuai dengan kelas yang telah ditentukan, anak-anak di kelas 2B ini pada 

proses pembelajarannya memang cenderung menggunakan metode audio, atau 

seenggaknya mereka dapat belajar dari apa yang mereka dengarkan. Misal pada 



 

 

pembelajaran bahasa Inggris yang disana terdapat materi listening. Jadi gurunya 

menyiapkan audio yang nanti di play dengan alat bantu sound. Selain itu metode 

seperti ceramah, bercerita, mendongeng, nah demikian ini yang sering guru 

gunakan dalam proses pembelajaran. Namun pasti sampean tau sendiri, siswa 

bakal bosan jika hanya disuguhkan model pembelajaran yang seperti itu. Nah di 

sini guru juga dituntut untuk kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran. 

Kan sudah diketahui bahwa anak-anak di kelas 2B ini memiliki gaya belajar 

auditori, maka itu bisa jadi acuan oleh para guru untuk menggunakan metode apa 

saja asal itu mampu diterima siswa dengan baik, dalam artian siswa mampu 

memahami dan materi yang dipaparkan tersampaikan dengan baik. 

3. Siti Khusnul Azizah 

 

Di kelas kinestetik ini merupakan kelas yang unik jika dibandingkan dengan 

dua kelas lainnya yakni kelas auditori sama visual. Di kelas ini anak-anaknya 

memiliki karakter yang lebih aktif, dan lebih cenderung memiliki potensi yang 

baik dibidang nonakademis. Mereka memiliki gerak yang lebih aktif sehingga 

guru pun juga harus mengerti dan memahami kemauan dan keinginan siswanya. 

Penggunaan metodenya juga tidak boleh asal-asalan, karena guru di sini bakal 

lebih fokus kepada bagaimana caranya mengeksplorasikan sebuah pembelajaran 

kepada sesuatu yang menghasilkan gerak siswa. Misalnya, metode bercerita, 

namun tidak hanya bercerita saja, kita membuat panggung drama di kelas. Kita 

juga lebih sering menggunakan permainan-permainan kecil di dalam kelas. Selain 

itu, karena mereka cenderung memiliki gerak yang lebih aktif, maka kelas ini 

lebih sering melaksanakan pembelajaran di luar kelas yang tujuannya untuk 

membuat ruang gerak siswa lebih luas lagi. 



 

 

 

C. Hasil Belajar setelah Pemetakan Gaya Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Tematik di Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong Jember 

1. Abdullah Muklas 
 

Untuk hasilnya, kita tidak bisa berbicara tentang hasil kalau tidak melakukan 

pengukuran dan assesment. Dan pastinya untuk persoalan diadakannya placement 

test ini berpengaruh atau tidak pada hasil belajar ini sudah dilakukan pengetesan 

sebelumnya, dan hasilnya baik. Anak-anak mendapatkan nilai rapor yang lebih 

baik dari sebelum-sebelumnya. Terutama pada pembelajaran tematik, yang di 

dalamnya merupakan sebuah pembelajaran yang terkonsep dengan menggunakan 

tema-tema. Jadi karena guru menggunakan metode yang sesuai dengan gaya 

belajar yang dimiliki oleh siswa, maka akan dengan mudah siswa mampu 

menyerap materi yang telah disampaikan oleh guru. 

2. Robitus Sirojuddin 

 

Tingkat keberhasilannya ini bisa dikatakan hampir 100%, karena tujuan 

pembelajaran di sini difokuskan untuk materi itu diserap dengan baik oleh anak. 

Jadi dengan demikian anak akan lebih mudah mengingat, menghafal, dan 

membuat sebuah persepsi pada sebuah materi yang telah ia dapatkan dari 

penyampaian yang diberikan oleh guru. Kenapa demikian? Karena metode yang 

digunakan oleh guru itu sesuai dengan gaya belajar anak, jadi anak merasa 

nyaman dan kemungkinan besar mampu menyerap materi dengan baik. 

Pembelajaran tematik yang merupakan sebuah konsep pembelajaran berbasis 

tema, yang menghubungkan antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Tentunya 

ini sesuai dengan kegiatan ini. Jadi intinya itu tadi, bahwa siswa mampu menyerap 

apa yang telah guru sampaikan, selebihnya siswa juga tidak diberi batasan untuk 



 

 

mengeksplorasikan pengetahuannya kepada suatu hal yang lebih luas, dan tugas 

kami kemudian mengontrol, mengawasi, dan membimbing mereka sampai mana 

perkembangan yang di alami oleh mereka. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Kelompok Auditori 

NAMA PESERTA DIDIK BARU 

TES PSIKOLOGI DI SEKOLAH DASAR 

ASSUNNIYYAH KENCONG-JEMBER 

 

No Nama Umur Gaya Belajar Kepribadian 

1. Achmad Tirta Atmaja Efendi 6 th Auditori Ingin diperhatikan 

2. Akhdan Haryo Wibowo 6 th Auditori Diplomatis 

4. Alfan Ziyad Maulana Fajri 6 th Auditori Manja 

5. Auvar Nuby Prayoga 6,3 th Auditori Terbuka 

6. David Riski Ferdiansyah 6,10 th Auditori Manja 

7. Dayana Batrisya Zubair 6 th Auditori Terbuka 

8. Firmansyah Jabbar Irawan 6,8 th Auditori Dewasa 

9. Khanza Azalia Jovane 6,8 th Auditori Kaku 

10. Mahzain Miqdad 6,8 th Auditori Mandiri 

11. Muhammad Azzam Fauzan 6,5 th Auditori Dewasa 

12. Muhandis Muhammad Al Amin 6 th Auditori Mandiri 

13. Noval Pratama 6 th Auditori Ingin perhatian 

14. Rania Naiaraputri Ramadhani 6,5 th Auditori Ingin perhatian 

15. Salsabila Putri Budiono 6,5 th Auditori Manja 

16. Syafa Aulia Megarata 6,3 th Auditori Kaku 

17. Valencia Blanca Abigail 6 th Auditori Dewasa 

18. Vanecca Amelia Poetri Derisya 6,10 th Auditori Mandiri 

19. Velly Jannatur Rahmah 6,7 th Auditori Dewasa 

20. Zahwa Bellynca Keyla Wardana 6,7 th Auditori Terbuka 



 

 

 

 

Kelas Kinestetik 

NAMA PESERTA DIDIK BARU 

TES PSIKOLOGI DI SEKOLAH DASAR 

ASSUNNIYYAH KENCONG-JEMBER 

 

No Nama Umur Gaya Belajar Kepribadian 

1. Asta Tegar Kurniawan 6 th Kinestetik Terbuka 

2. Azam Khoirullah 6,8 th Kinestetik Kaku 

3. Bhima Ariki Annora Qolbi 6,8 th Kinestetik Terbuka 

4. Calista Zean Afkarin 6,8 th Kinestetik Ingin perhatian 

5. Dastan Raqilla Ziqri Yahya 6,5 th Kinestetik Ingin perhatian 

6. Fadlan Khoirul Azam 6 th Kinestetik Manja 

7. Jihan Roidah Nabilah Rohman 6 th Kinestetik Terbuka 

8. Mukhammad Hadiatullah. R 6,5 th Kinestetik Terbuka 

9. Muhammad Azzam Allawi 6,5 th Kinestetik Kaku 

10. Muhammad Rio Febrian 6,3 th Kinestetik Kaku 

11. Muhammad Subhaq Abyllash 6 th Kinestetik Diplomatis 

12. Nasrulloh Yaftahul Khoironi 6,10 th Kinestetik Terbuka 

13. Novidha Endhita Putri 6,7 th Kinestetik Ingin perhatian 

14. Putra Azril Rahmatullah 6,7 th Kinestetik Ingin perhatian 

15. Salwatus Sania 6,7 th Kinestetik Kaku 

16 Syifa Nopita Maharani 6,5 th Kinestetik Kaku 

17. Viensa Anis Salsabila 6,8 th Kinestetik Imajinatif 

18. Washva Violita Baroatul Aisy 6,8 th Kinestetik Imajinatif 

19. Zafira Nur Afni 6,7 th Kinestetik Terbuka 

20. Zelta Maharani Herlambang 6,5 th Kinestetik Ingin perhatian 



 

 

 

 

Kelas Visual 

NAMA PESERTA DIDIK BARU 

TES PSIKOLOGI DI SEKOLAH DASAR 

ASSUNNIYYAH KENCONG-JEMBER 

 

No Nama Umur Gaya Belajar Kepribadian 

1. Amanda Firo Aurelia Lavina 6 th Visual Terbuka 

2. Chika Siwi Alfatuizza 6,5 th Visual Dewasa 

3. Erfina Dwi Fitriyanti 6,8 th Visual Kaku 

4. Fadli Hibatullah 6,7 th Visual Mandiri 

5. Faiz Abdillah Halim 6 th Visual Dewasa 

6. Farhan Mada Adiyatma 6 th Visual Mandiri 

7. Ilyas Hikam Hendra Wardana .T 6,5 th Visual Ingin perhatian 

8. M. Asfa Khoirul Azzam 6,5 th Visual Ingin perhatian 

9. M. Fatan Altof Holaiq 6,10 th Visual Manja 

10. M. Kurnia Putra Darmawan 6,8 th Visual Kaku 

11. Moh. Fahim Fadli 6,8 th Visual Dewasa 

12. Mohammad Alfantino 6,9 th Visual Mandiri 

13. Muhammad Hilmi Hizbullah 6,10 th Visual Dewasa 

14. Naufal Javier Juliands 6,10 th Visual Terbuka 

15. Nayara Ainun Syabilhaq 6, 7 th Visual Terbuka 

16. Nur Afifah Adilah 6,8 th Visual Penakut 

17. Rohbah Amani Dina Hanifah 6,5 th Visual Pemalu 

18. Syafa Lailatul Zuhriah 6,7 th Visual Ingin perhatian 

19. Syahmirza Adyaraska Eko Putra 6,8 th Visual Imajinatif 

20. Thufailah Azka Nurrokhimah 6,8 th Visual Imajinatif 

21. Vanesha Jannatur Rohmah 6,3 th Visual Terbuka 

22. Ezza Maulidiya Hasanah 6,3 th Visual Terbuka 



 

 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Guru Kelas Visual 
 

Dokumentasi Wawancara Dengan Guru Kelas Audio 

 

Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Sekolah Dasar Assunniyyah 
 

 



 

 

Dokumentasi Tes Psikologi di Sekolah Dasar Assunniyyah 
 

 



 

 

Dokumentasi Pembelajaran siswa-siswi Sekolah Dasar Assunniyyah Kencong-Jember 

dengan 3 macam gaya belajar yakni: 

Gaya Belajar Visual: 

 

Gaya Belajar Audio: 
 



 

 

Gaya Belajar Konestetik: 
 

 
Proses pembelajaran Daring 
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