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ABSTRAK 

Ngazizah, Alifatul. 2015. Korelasi antara Gaya Belajar dan Kelengkapan Sumber 

Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Qur’an Hadith Kelas XI 

MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Andhita Dessy 

Wulansari, M.Si 

 

Kata Kunci: Gaya Belajar, Kelengkapan Sumber Belajar, Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Pada lokasi penelitian yaitu di MA Ma’arif ditemukan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa masih dibawah KKM yaitu 70. Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah gaya belajar, dan sumber belajar.Gaya 

belajar adalah kombinasi yang menyerap, mengatur dan mengelola informasi. Faktor 

lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor kelengkapan sumber belajar 

adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik buku bacaan atau 

semacamnya. 

Berangkat dari fenomena tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 1)Bagaimana gaya belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI 

MA MA’ARIF Balong Ponorogo?.2)Bagaimana kelengkapan sumber belajar siswa 

pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA MA’ARIF Balong Ponorogo?. 

3)Bagaimana hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA 

MA’ARIF Balong Ponorogo?. 4)Apakah ada korelasi yang signifikan antara gaya dan 

kelengkapan sumber belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith 

kelas XI MA MA’ARIF Balong Ponorogo? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

bersifat korelasional. Teknik analisis datanya menggunakan metode statistika yaitu 

korelasi koefisien ganda.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan kesimpulan:1)Gaya belajar siswa 

kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo dominan pada kategoriauditorial 

denganprosentase 35,714%.2) Kelengkapan sumber belajar siswa kelas XI MA 

Ma’arif Balong Ponorogo dominan pada kategori cukup dengan presentase 

69,048%.3)Hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo dominan pada 

kategori cukup dengan presentase 71,429%.4) Pada taraf signifikansi 5%, diketahui 

F hitung  = 7,367 dan F ta bel = 0,304 sehingga F hitung >F ta bel makaH₀ ditolak. Artinya ada 

hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan kelengkapan sumber belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo pada mata 

pelajaran Qur’an Hadith dengan koefisien korelasi sebesar 0,394. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah 

bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dengan 

perkembangan jaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan 

sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan 

kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan 

mengkritisi dengan cara mengungkapkan dan teori pendidikan yang sebenarnya 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. 
1
 

 Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan 

berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai 

suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di 

dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita 

untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. 
2
 

                                                 
1
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandari, 2013), 122. 
2
Ibid.,123. 
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Secara jelas tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai 

Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang 

merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Demikian halnya dalam pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar di sekolah 

merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah. Belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung sebagai 

pengalaman (latihan) dalam interaksi dengan lingkungan.
4
 

Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, terjadi melalui 

latihan atau pengalaman. Menurut Good dan Brophy dalam bukunya Education 

Psychology: A Realistic Approach mengemukakan arti belajar dengan kata-kata 

yang singkat, yaitu Learning is the development of new associations as a result 

of experience. Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan 

nyata, proses itu terjadi di dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar. 

Jadi yang dimaksud dengan belajar menurut Good dan Brophybukan tingkah 

                                                 
3
Ibid., 124. 

4
 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15. 
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laku yang nampak, tetapi terutama adalah prosesnya yang terjadi secara internal 

di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan-hubungan baru 

(new associations).
5
 

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan 

belajar manusia melakukan perubahan-perubahan individu sehingga tingkah 

lakunya berkembang. Siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai 

dengan bertambahnya simpanan materi (pengetahuan dan pengertian) dalam 

memori, serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut 

dengan situasi dan atau stimulus yang sedang dihadapi.
6
 Belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungan.
7
 

Adapun ciri-ciri belajar ada 6 antara lain: (1) Perubahan yang terjadi secara 

sadar, berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. (2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional, sebagai hasil 

belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus 

dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar 

                                                 
5
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 33.    

6
 Cece Rakhmat, Psikologi Pendidikan (Bandung: UPI PRESS, 2006), 82. 

7
 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 61. 
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berikutnya.
8
(3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, Dalam 

perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin 

banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan 

yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. (4) 

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, Perubahan yang bersifat 

sementara (temporer) yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti 

berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya tidak dapat digolongkan 

sebagai perubahan dalam pengertian belajar. (5) Perubahan dalam belajar 

bertujuan atau terarah, berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena 

ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah 

laku yang benar-benar disadari. (6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah 

laku, Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap kebiasaan ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya.
9
 

Sudah menjadi harapan setiap pendidik, agar peserta didiknya dapat 

mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah 

digariskan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun, kenyataan yang 

                                                 
8
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 15. 

9
Ibid., 16. 
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dihadapi tidak selalu menunjukkan apa yang diharapkan itu dapat terealisasi 

sepenuhnya. Guru/pendidik sering menghadapi dan menemukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam belajar.
10

 

Dari hasil observasi lokasi penelitian di MA Ma’arif Balong Ponorogo pada 

bulan November 2014 terdapat jumlah siswa kelas XI ada 42 siswa. dari 

observasi tersebut penulis menemukan masalah hasil belajar, dimana rata-rata 

hasil belajar Qur’an Hadist siswa masih dibawah KKM yaitu sebesar 70. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor berasal 

dari diri individu atau si pelajar yang dapat mempengaruhi usahadan 

keberhasilan belajarnya, salah satunya adalah gaya belajar. Keberhasilan belajar 

juga sangat dipengaruhi oleh faktor di luar diri siswa seperti faktor lingkungan, 

baik faktor fisik maupun sosial-psikologi yang berada pada lingkungan keluarga, 

sekolah seperti sumber belajar, dan masyarakat.
11

Jadi berdasarkan penjelasan 

Nana Syaodih Sukmadinata diatas dapat diketahui bahwa gaya belajar dan 

sumber belajar adalah 2 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

 

Gaya belajar adalah kombinasi yang menyerap, mengatur dan mengelola 

informasi.
12

Gaya belajar anda adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika anda 

                                                 
10

 Hallen, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: PT Intermasa, 2002), 128. 
11

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

Remaja Rosdakarya, 2009), 162-163.  
12

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Askara, 

2006 ), 180. 
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menyadari bagaimana anda dan orang lain menyerap dan mengolah informasi. 

Anda dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gaya 

anda sendiri.
13

 

Gaya belajar mempengaruhi hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan 

aktivitas belajar, usaha atau gaya belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

angka atau huruf. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi akademik tersebut, 

maka diperlukan pengukuran dan penilaian hasil belajar.
14

 Berdasarkan hasil dari 

beberapa riset belajar, Marton dengan studi phenomenograhic menemukan 

sekaligus mengukuhkan suatu kesimpulan tentang hubungan konsep belajar 

individu sebagai satu usaha yang dilakukan individu untuk belajar, dan hasil 

usaha individu untuk belajar. Keberadaan dari hubungan tersebut secara spesifik 

berupa gaya belajar dan pengukuran hasil belajar. Jadi dari hubungan tersebut 

maka gaya belajar siswa mempengaruhi hasil belajar siswa.
15

 

Selain faktor gaya belajar, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor kelengkapan sumber belajar. Pengertian yang sederhana 

hingga dewasa ini dunia pengajaran praktis masih berpandangan sumber belajar 

(learning resources) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran 

baik buku bacaan atau semacamnya.  Dalam desain pengajaran yang biasa 

disusun guru terdapat salah satu komponen pengajaran yang dirancang berupa 

                                                 
13

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

dan Menyenangkan (Bandung: Dell Publishing, 1992), 110. 
14

 M. Nur Ghufron, dan Rini Risnawati,  Gaya Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

9. 
15

Ibid., 12.  
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sumber belajar/pengajaran yang umumnya diisi dengan buku-buku rujukan (buku 

bacaan wajib/anjuran).
16

 

Guru berusaha menggunakan berbagai sumber belajar secara bervariasi dan 

memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk berinteraksi 

dengan sumber-sumber belajar yang ada. Agar bisa terjadi kegiatan belajar pada 

siswa, maka siswa harus secara aktif melakukan interaksi dengan berbagai 

kelengkapan sumber belajar. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar hanya 

mungkin terjadi jika ada interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Peran 

guru adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi siswa 

agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada, 

sehubungan dengan itu maka kelengkapan sumber belajar mempengaruhi hasil 

belajar.
17

 

Masalah gaya belajar dan sumber belajar seharusnya menjadi perhatian 

khusus bagi para pendidik atau guru. Karena dari gaya belajar dan kelengkapan 

sumber belajar mempengaruhi kemampuan, kreatifitas, dan kecerdasan siswa. 

Jika saat belajar tidak didukung dengan semua itu sesuai standrat maka juga akan 

mempengaruhi siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ” Korelasi antara Gaya Belajar dan 

                                                 
16

 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 185. 
17

 Kokom Komalasari,  Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), 110. 
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Kelengkapan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Qur’an 

Hadith Kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang ada, 

maka batasan masalahnya adalah: gaya belajar, kelengkapan sumber belajar dan 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith semester gasal kelas XI MA 

Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI 

MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana kelengkapan sumber belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA 

Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Apakah ada korelasi yang signifikan antara gaya dan kelengkapan sumber 

belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA 

Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya belajar pada mata pelajaran Qur’ant Hadith kelas XI 

MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Untuk mengetahui kelengkapan sumber belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith kelas XI MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI 

MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Untuk mengetahui ada/tidaknya korelasi yang signifikan antara gaya dan 

kelengkapan sumber belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith kelas XI MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teoritis  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan antara gaya 

belajar dan sumber belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith. 

2. Praktis  

a. Bagi Pendidik 

Guru dapat mengetahui karakteristik belajar yang dimiliki oleh 

masing-masing siswa, sehingga mampu menciptakan pembelajaran 
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dengan memilih metode dan strategi yang sesuai dengan gaya belajar 

masing-masing siswa.  

b. Bagi Peserta Didik 

Siswa yang mengerti gaya belajar dapat meningkatkan kemampuan 

untuk memahami dan menyerap pelajaran sehingga terwujud suasana 

belajar yang dinamis dan kondusif. Jika mampu memanfaatkan 

kecenderungan gaya belajar dan sumber belajar, maka siswa akan belajar 

dengan baik dimanapun dan kapanpun. Belajar bukan lagi menjadi 

kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan siswa.  

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan acuan untuk menentukan suatu kebijakan yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar, sehingga mampu menciptakan 

suasana belajar yang sesuai dengan gaya belajar didukung dengan sumber 

belajar yang memadai demi mewujudkan kondisi belajar yang nyaman 

bagi siswa agar hasil belajar lebih baik.  

d. Peneliti Lebih Lanjut 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gaya 

dan sumber belajar dengan hasil belajar. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti dan akhir. Untuk memudahkan 

dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian penulis 
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kelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berkaitan. 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.Bab II Kerangka teoritik, dalam bab ini terdiri dari landasan teori, 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis.Bab 

IIIMetode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, populasi, 

sampel, dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini terdiri dari 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), pembahasan dan interpretasi.Bab V Penutup, yang meliputi 

kesimpulan, saran-saran, serta penutup guna mencapai kelengkapan dari skripsi 

ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI ATAU TELAAH PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kondisional, artinya terkait 

erat dengan kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu, pencapaian hasil 

pembelajaran (hasil belajar) juga terkait dengan kondisi-kondisi tertentu 

baik yang ada dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa.  

Dalam mengevaluasi terhadap kegiatan belajar siswa atau hasil belajar 

siswa, hendaknya guru memerhatikan aspek-aspek psikologi siswa. 

Kondisi psikologi siswa sangat memengaruhi usaha atau gayadan hasil 

belajarnya. Siswa yang pintar dalam kesehariannya, apabila disaat 

mengikuti ujian dalam kondisi yang tidak prima, bisa saja memperoleh 

hasil yang buruk. Apabila guru hanya memberikan nilai berdasarkan hasil 

yang diperoleh siswa secara riil, maka akan menimbulkan dampak 

psikologi (kecewa dan kurang puas) terhadap siswa.
18

 

                                                 
18

 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 158. 
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Belajar tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, 

persepsi, kesenangan, minat, penyesuaian social, bermacam-macam 

ketrampilan, dan cita-cita. Belajar mengandung pengertian terjadinya 

perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, 

misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih 

lengkap. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, 

Hilgard dan Brower mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam 

perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman.
19

 

b. Prinsip Dasar Evaluasi Hasil Belajar 

1) Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga 

dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip 

komprehensif dimaksudkan disini bahwa evaluasi hasil belajar dapat 

dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut 

dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh.
20

 

2) Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan 

istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kesinambungan dimaksudkan disini 

bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar 

                                                 
19

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar  (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), 45. 
20

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
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yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari 

waktu kewaktu.
21

 

3) Prinsip obyektivitas. Prinsip obyektivitas mengandung makna, bahwa 

hasil evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik 

apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif. 

Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus 

senantiasa berpikir dan bertindak wajar, menurut keadaan yang 

senyatanya, tidak dicampuri oleh kepentingan yang bersifat 

subyektif.
22

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

1) Faktor internal (faktor dari siswa). Keadaan jasmaniah seperti 

kesehatan, cacat tubuh.  Keadaan psikologi seperti inteligensi, 

perhatian, minat, usaha dan bakat.
23

 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa). Faktor keluarga seperti cara 

orang tua mendidik, latar belakang kebudayaan, pengertian orang tua. 

Faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, alat pelajaran. Faktor masyarakat 
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seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat. 
24

 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning). Yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
25

 

d. Tujuan Hasil Belajar 

Menurut Suprijono, tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai dengan tindakan instruksional yang dinamakan instructional 

effects, yang biasanya berbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan, 

tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional 

disebut nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan berpikir dan 

kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain,. Tujuan ini 

merupakan konsekuensi logis dari peserta didik “menghidupi” (live in) 

suatu sistem lingkungan belajar tertentu.
26

 

2. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Lain ladang, lain ikannya. Lain orang, lain pula gaya belajarnya . 

Pepatah tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak 
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semua orang punya gaya belajar yang sama. Termasuk apabila mereka 

bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. 

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang 

sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara 

berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang 

sama.
27

 

Sebagian siswa lebih suka guru mereka mengajar dengan cara 

menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu mereka bisa membaca 

untuk kemudian mencoba memahaminya. Akan tetapi, sebagian siswa lebih 

suka guru mereka mengajar dengan cara menyampaikan secara lisan dan 

mereka mendengarkan untuk bisa memahaminya. Sementara itu, ada siswa 

yang lebih suka membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan 

pertanyaan yang menyangkut pelajaran tersebut. 

Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan 

cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap sebuah 

informasi dari luar dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana perbedaan 

gaya belajar setiap orang itu, mungkin akan lebih mudah bagi kita jika 

suatu ketika, misalnya, kita harus memandu seseorang untuk mendapatkan 
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gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil yang maksimal bagi 

dirinya.
28

 

Gaya belajar anda adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika anda 

menyadari bagaimana anda dan orang lain menyerap dan mengolah 

informasi, anda dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah 

dengan gaya anda sendiri.
29

 

Michael Grinder, pengarang Righting the Education Conveyor Belt, 

menyatakan bahwa dari 30 siswa, 22 diantaranya rata-rata dapat belajar 

secara efektif selama gurunya menghadirkan kegiatan belajar yang 

berkombinasi antara visual, auditorial dan kinestetik. Namun, 8 siswa 

sisanya sedemikian menyukai salah satu bentuk pengajaran dibanding dua 

lainnya sehingga mereka mesti berupaya keras untuk memahami pelajaran 

bila tidak ada kecermatan dalam menyajikan pelajaran sesuai dengan cara 

yasng mereka sukai. 
30

 

b. Tipe Gaya Belajar 

Ada beberapa tipe gaya belajar yang harus dicermati oleh guru, antara 

lain: 

1) Tipe belajar visual  
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Visual adalah gaya belajar dimana gagasan, konsep, data dan 

informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan teknik. Siswa yang 

memiliki tipe belajar visual memiliki interes yang tinggi ketika 

diperlihatkan gambar, grafik, grafis organisatoris, dan ilustrasi visual 

lain. Beberapa teknik yang digunakan dalam belajar visual untuk 

meningkatkan ketrampilan berpikir dan belajar, lebih mengedepankan 

peran penting mata sebagai penglihatan (visual).
31

 

2) Tipe belajar auditorial 

Suatu gaya belajar dimana siswa belajar melalui mendengar. Siswa 

memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan kesuksesan dalam 

belajarnya melalui telinga (alat pendengarannya), oleh karena itu guru 

sebaiknya memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. 

Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat 

dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan apa 

yang dikatakan guru. Anak dengan belajar tipe auditori dapat mencerna 

makna yang disampaikan oleh guru melalui verbal simbol atau suara, 

tinggi rendahnya, kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya.
32

 

3) Tipe belajar kinestetik  

Siswa belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, 

bergerak, dan mengalami. Anak yang mempunyai gaya belajar 
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kinestetik mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan 

melakukan tindakan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-

jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi 

sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar seperti ini belajarnya melalui 

gerak dan sentuhan. Oleh karena itu, pembelajaran yang dibutuhkan 

adalaah pembelajaran yang lebi bersifat kontekstual dan praktik.
33

 

c. Tujuh gaya belajar efektif 

1) Bermain dengan kata 

Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seorang teman yang 

senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita, membaca, serta 

menulis. Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa membantu 

kita mengingat nama, tempat, tanggal dan hal lain dengan cara 

mendengarkan kemudian menyebutkan. 

2) Bermain dengan pertanyaan 

Belajar makin efektif dan bermanfaat apabila itu dilakukan dengan 

cara bermain dengan pertanyaan. 

3) Bermain dengan gambar 

Ada sebagian orang yang lebih suka belajar dengan membuat 

gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Orang yang 

memiliki kegemaran ini, biasa memiliki kepekaan tertentu dalam 

menangkap gambar atau warna, merangkai dan membaca kartu. 
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4) Bermain dengan musik 

Detak irama, nyayian, dan mungkin memainkan salah satu instrument 

musik, atau selalu mendengarkan music. Ada banyak orang yang suka 

mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi 

musik. Ini yang disebut sebagai ritme hidup.
34

 

5) Bermain dengan bergerak 

Gerak manusia, menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh 

untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang 

menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau 

menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari, 

olahragawan. 

6) Bermain dengan bersosialisasi 

Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik 

mendapat informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita 

bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah 

memahaminya. 

7) Bermain dengan kesendirian 
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Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, 

termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini, 

biasanya suka tempat yang tenang dan ruang yang terjaga privasinya.
35

 

d. Model gaya belajar Dunn dan Dunn mengidentifikasi beberapa prinsip 

antara lain: 

1) Sebagian besar individu dapat belajar 

2) Lingkungan, sumber daya, dan pendekatan memberi respon terhadap 

kemampuan gaya belajar yang berbeda 

3) Setiap individu mempunyai kemampuan, tetapi kemampuan masing-

masing individu sangat berbeda-beda 

4) Individu dapat memilih gaya belajar  

5) Lingkungan, sumber daya, dan pendekatan yang memberi respon, para 

siswa secara statistic dapat mencapai prestasi lebih tinggi, dan mereka 

juga bertindak lebih baik pada lingkungan yang memberi respon 

6) Para guru dapat belajar dengan menggunakan gaya belajar sebagai 

batu pijakan pada instruksional atau pengajaran 

7) Gaya belajar siswa dapat berperan besar bila mereka berkonsentrasi 

pada informasi yang baru dan sulit
36

 

3. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 
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Pengajaran merupakan suatu proses sistematik yang meliputi banyak 

komponen. Salah satu dari komponen sistem pengajaran adalah sumber 

belajar. Dalam pengertian yang sederhana (hingga dewasa ini dunia 

pengajaran praktis masih berpandangan) sumber belajar (learning 

resources) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik 

buku bacaan atau semacamnya.  

Dalam desain pengajaran yang biasa disusun guru terdapat salah satu 

komponen pengajaran yang dirancang berupa sumber belajar/pengajaran 

yang umumnya diisi dengan buku-buku rujukan (buku bacaan 

wajib/anjuran).
37

 

Arif S.Sadiman berpendapat bahwa, segala macam sumber yang ada 

diluar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan/ 

memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar. 

Dengan perana sumber belajar (seperti: guru/dosen, buku, film, majalah, 

laboratorium, dan sebagainya) memungkinkan individu berubah dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak 

terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan 

mana yang baik dan tidak baik, mana yang terpuji dan yang tidak terpuji 

dan seterusnya.
38

 

b. Macam-macam Sumber Belajar 
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Menurut Jarolimek sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yaitu: 

1) Reading materials and resources (materi dan sumber bacaan) meliputi: 

a) Buku teks. Buku adalah sumber sekaligus media yang paling umum 

digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran apa pun. Buku 

pelajaran yang layak digunakan biasanya terlebih dahulu diperiksa 

oleh Depdiknas untuk mendapatkan izin. Di Depdiknas buku-buku 

pelajaran ditelaah isi dan susunannya.
39

 

b) Lembar kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa adalah bentuk buku 

latihan atau pekerjaan rumah yang berisi soal-soal sesuai dengan 

materi pelajaran. LKS dapat dijadikan alat evaluasi sekaligus 

sumber pembelajaran karena dalam LKS disajikan rangkuman-

rangkuman materi. 

c) Ensiklopedia. Kegunaan ensiklopedia adalah memberikan 

kemudahan bagi siswa atau guru untuk mendapatkan informasi 

mengenai materi atau fakta dari berbagai topik yang diperlukan 

dalam persiapan mengajar. Idealnya disetiap perpustakaan terdapat 

satu perangkat ensiklopedia, baik yang berbahasa Indonesia 

maupun Inggris.
40

 

                                                 
39

 Kokom Komalasari,  Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), 116. 
40

Ibid., 117. 



36 

 

 
 

d) Internet. Internet merupakan sumber belajar melalui media 

elektronik. Ketika guru mengalami kesulitan mendapatkan sumber 

bahan ajar melalui media cetak, maka guru dapat menggunakan 

internet untuk menanggulangi kesulitan tersebut. 

e) Kliping. Kliping merupakan guntingan artikel atau berita yang 

dimuat di majalah dan koran yang memiliki topic atau informasi 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
41

 

2) Nonreadingmaterials and resources (materi dan sumber bukan bacaan) 

meliputi: 

a) Gambar-gambar, foto, ilustrasi. Fungsi materi atau media ini yakni 

untuk mendapatkan gambaran yang nyata, menjelaskan ide dan 

menunjukkan objek benda yang sesungguhnya. Dengan gambar 

akan memberikan makna pembelajaran lebih hidup, tepat 

disbanding dengan kata-kata.
42

 

b) Rekaman (recording). Rekaman atau materi audio ini dapat 

menampilkan sumber pembelajaran seperti pidato asli pemimpin 

Negara dan tokoh masyarakat. 

c) Papan bulletin. Papan bulletin di sekolah dapat pula digunakan 

sebagai sumber belajar karena dapat ditempatkan suatu display 

gambar-gambar, peta, bagan, dan sebagainya. Papan bulletin adalah 
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alat yang sesuai untuk memamerkan gagasan tertentu sesuai dengan 

topic materi.
43

 

d) Museum. Museum adalah tempat untuk memanjangkan barang-

barang yang memiliki nilai sejarah. Selain tempat menyimpan 

benda-benda sejarah, museum memiliki fungsi untuk merawat 

benda sejarah dari tangan-tangan jahil. Museum memiliki arti 

penting sebagai sumber belajar karena dalam museum memiliki 

nilai informasi yang sangat tinggi.
44

 

e) Lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik yang 

mencakup aspek alamiah seperti air, hutan, tanah, udara, matahari, 

batuan, flora fauna, sungai, danau merupakan sumber 

pembelajaran.
45

 

c. Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Ekonomis adalah tidak harus berpatok pada harga yang mahal 

2) Praktis adalah tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan 

langka 

3) Mudah adalah dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita 

4) Fleksibel adalah dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional 
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5) Sesuai dengan tujuan adalah mendukung proses dan pencapaian tujuan 

belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa
46

 

d. Jenis Sumber Belajar 

Berdasarkan jenisnya, sumber belajar diklasifikasikan menjadi 6 antara 

lain: 

1) Pesan merupakan informasi atau berita yang disampaikan oleh 

seseorang kepada orang lain 

2) Orang merupakan manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan, baik guru, siswa, dan sebagainya 

3) Bahan merupakan perangkat lunak (software) yang mengandung pesan-

pesan belajar, yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu 

seperti buku, modul, program video dan lain sebagainya 

4) Alat merupakan perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan, seperti tape recorder, 

video player, proyektor dan computer 

5) Teknik merupakan prosedur yang digunakan guru dalam mengajarkan 

materi demi mencapai tujuan pembelajaran 

6) Latar (setting) atau lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di 

sekeliling siswa, dapat berupa tempat atau benda yang dapat 
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dimanfaatkan untuk keperluan belajar, seperti perpustakaan, 

laboratorium, ruang praktik, kebun binatang, bengkel, dan sungai
47

 

4. Hubungan Gaya Belajar dan Kelengkapan Sumber Belajar dengan Hasil 

Belajar 

Gaya belajar mempengaruhi hasil yang diperoleh siswa setelah 

melakukan aktivitas belajar, usaha atau gaya belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai angka atau huruf. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi 

akademik tersebut, maka diperlukan pengukuran dan penilaian hasil belajar.
48

 

Berdasarkan hasil dari beberapa riset belajar, Marton dengan studi 

phenomenograhic menemukan sekaligus mengukuhkan suatu kesimpulan 

tentang hubungan konsep belajar individu sebagai satu usaha yang dilakukan 

individu untuk belajar, dan hasil usaha individu untuk belajar. Keberadaan 

dari hubungan tersebut secara spesifik berupa gaya belajar dan pengukuran 

hasil belajar. Jadi dari hubungan tersebut maka gaya belajar siswa 

mempengaruhi hasil belajar siswa.
49

 

Guru berusaha menggunakan berbagai sumber belajar secara bervariasi 

dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk 

berinteraksi dengan sumber-sumber belajar yang ada. Agar bisa terjadi 

kegiatan belajar pada siswa, maka siswa harus secara aktif melakukan 
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interaksi dengan berbagai kelengkapan sumber belajar. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar hanya mungkin terjadi jika ada interaksi antara siswa 

dengan sumber belajar. Peran guru adalah menyediakan, menunjukkan, 

membimbing dan memotivasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan 

berbagai sumber belajar yang ada, sehubungan dengan itu maka kelengkapan 

sumber belajar mempengaruhi hasil belajar.
50

 

B. Telaah Pustaka 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada   kaitannya 

dengan variabel yang diteliti antara lain:  

Skripsi Uswatun Khasanah, NIM: 210309020, Jurusan : Tarbiyah, Judul: Studi 

korelasi gaya belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 

XI IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013. Rumusan masalah: 

1.Bagaimana gaya belajar siswa kelas XI IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2012/2013? 2. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas 

XI IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013? 3.Adakah korelasi antara gaya 

belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas XI IPA 

MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013?. Kesimpulan: Dari uraian data dan 

analisis data dengan menggunakan teknik analisis statistic coefisien contingensi 

dalam penelitian ini dapat diamil kesimpulan sebagai berikut: 1. Gaya belajar 

siswa kelas XI IPA MAN 2 Ponorogo diketahui gaya belajar yang lebih dominan 
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yaitu gaya belajar auditorial dengan frekuensi sebanyak 76 responden (62,81%), 

gaya belajar kinestetik dengan frekuensi sebanyak 17 reponden (14,05%), gaya 

belajar visual dengan frekuensi 14 responden (11,57%), dan gaya belajar 

campuran dengan frekuensi 14 responden (11,57%). 2. Hasil belajar siswa kelas 

XI IPA MAN 2 Ponorogo dapat dikatakan cukup baik, dengan frekuensi sebanyak 

20 responden (16,53%) dalam kategori baik, sebanyak 90 responden (74,38%) 

dalam kategori cukup baik, dan sebanyak 11 responden (9,09%) dalam kategori 

kurang baik. 3. Terdapat korelasi positif dan signifikan yang cukup kuat antara 

gaya belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas XI 

IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013 dengan koefisien korelasi sebesar 

0,441417139. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi milik Uswatun Khasanah adalah 

variabel X gaya belajar, variabel Y hasil belajar, kemudian penelitiannya sama-

sama menggunakan korelasi. Perbedaan, adalah mata pelajaran yang diteliti 

berbeda, kalau di skripsi Uswatun Khasanah mata pelajaran Aqidah Akhlak kalau 

penelitian penulisQur’an Hadith, variabel yang digunakan 2 variabel seperti, X dan 

Y, kalau penulismenggunakan 3 variabel seperti, X1, X2 dan Y. Tempat yang 

digunakan buat penelitian juga berbeda kalau ini di MAN 2 Ponorogo kalaupenulis 

di MA MA’ARIF Balong Ponorogo tahun ajaran 2014/2015.  

Skripsi Umi Nasikhatin, NIM: 243032091, Jurusan : Tarbiyah, Judul: Upaya 

pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam siswa 

kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008. 
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Rumusan masalah: 1. Bagaimana kondisi obyektif sumber belajar dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 

1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008?.2.Bagaimana upaya pengembangan 

sumber belajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008? 3.Apa saja kendala 

yang dialami dalam pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2007/2008?. Kesimpulan: 1. Kondisi obyektif sumber belajar 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008, baik secara terpisah 

maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 2. Upaya 

pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo melalui kegiatan 

pelatihan-pelatihan merancang sumber belajar. Kegiatan pelatihan sumber belajar 

tersebut diantaranya pengembangan baca tulis al-Qur’an, pengembangan 

Pendidikan Agama Islam melalui internet, pelatihan KTSP dan pemetaan SK/KD 

SKM yang diselenggarakan di SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo. 3. 

Kendala yang dialami dalam pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2007/2008 kurangnya fasilitas sumber belajar, kurangnya 

penguasaan IPTEK, sulit menemukan sumber materi, dan adanya penerapan 
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kurikulum aspek kurikulum yang masih dipersimpangan jalan antara menerapkan 

KBK dan KTSP sehingga penggunaan sumber belajar masih belum optimal. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulisadalah sama meneliti tentang 

sumber belajar, sama meneliti tentang kelas XI. Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi penulisadalah kalau skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif kalau 

penelitian penulisKuantitatif, penelitian ini meneliti tentang mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kalau penulistentang Qur’an Hadith, tempat yang 

digunakan buat penelitian juga berbeda kalau skripsi ini meneliti di SMA 

MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo kalau penulisdi MA a’arif Balong Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015. 

Skripsi Heni Nur Alifah, NIM: 210310189, Jurusan: Tarbiyah, Judul: Korelasi 

antara motivasi belajar dan gaya belajar dengan prestasi belajar PAI siswa kelas 

VII SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah: 1. 

Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?.2.Bagaimana gaya belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?. 3. 

Bagaimana prestasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?. 4. Adakah hubungan motivasi belajar dan 

gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di 

SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?. Kesimpulan: 1.Motivasi belajar 

siswa kelas siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 kategori cukup menurut pendapat 96 siswa (60,76%) dari 
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semua jumlah siswa. 2. Gaya belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di 

SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 kategori auditorial cukup menurut 

pendapat 41 (25,94%) dari semua jumlah siswa. 3. Prestasi belajar PAI siswa kelas 

VIII SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 kategori cukup menurut 

pendapat 105 (66,46%) dari sejumlah siswa. 4. Korelasi antara motivasi belajar 

dan gaya belajar dengan prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014, dari hasil penelitian yang sebesar  0,202 jika 

dikonsultasikan dengan tabel taraf signifikan 5% untuk jumlah subyek 158 siswa 

adalah 0,159, sehingga > maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara motivasi belajar dan gaya 

belajar dengan prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 yaitu sebesar 0,202.  

Persamaan antara skripsi ini dengan  skripsipenulisadalah sama meneliti tentang 

gaya belajar, sama menggunakan penelitian kuantitatif korelasi 3 variabel. 

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulisadalah kalau skripsi ini meneliti 

tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kalau penulistentang Qur’an 

Hadith, kalau peneliti ini menggunakan kelas VIII sedangkan penulismeneliti kelas 

XI tempat yang digunakan buat penelitian juga berbeda kalau skripsi ini meneliti 

di SMPN 2  Ponorogo kalau penulis di MA Ma’arif Balong Ponorogo tahun ajaran 

2014/2015.  
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas maka kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika gaya belajar sesuai maka hasil belajar siswa tinggi 

2. Jika sumber belajar siswa lengkap maka hasil belajar siswa tinggi 

3. Jika gaya belajar siswa tidak sesuai maka hasil belajar siswa rendah  

4.  Jika sumber belajar siswa tidak lengkap maka hasil belajar siswa rendah 

D. Pengajuan Hipotesis 

Adapun hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho: tidak ada korelasi yang signifikan antara gaya belajar, kelengkapan 

sumber belajar dengan hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

2. Ha: ada korelasi yang signifikan antara gaya belajar, kelengkapan sumber 

belajar dengan hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015 
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ABSTRAK 

Ngazizah, Alifatul. 2015. Korelasi antara Gaya Belajar dan Kelengkapan Sumber 

Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Qur’an Hadith Kelas XI 

MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Andhita Dessy 

Wulansari, M.Si 

 

Kata Kunci: Gaya Belajar, Kelengkapan Sumber Belajar, Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Pada lokasi penelitian yaitu di MA Ma’arif ditemukan bahwa rata-rata hasil 

belajar siswa masih dibawah KKM yaitu 70. Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah gaya belajar, dan sumber belajar.Gaya 

belajar adalah kombinasi yang menyerap, mengatur dan mengelola informasi. Faktor 

lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor kelengkapan sumber belajar 

adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik buku bacaan atau 

semacamnya. 

Berangkat dari fenomena tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 1)Bagaimana gaya belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI 

MA MA’ARIF Balong Ponorogo?.2)Bagaimana kelengkapan sumber belajar siswa 

pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA MA’ARIF Balong Ponorogo?. 

3)Bagaimana hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA 

MA’ARIF Balong Ponorogo?. 4)Apakah ada korelasi yang signifikan antara gaya dan 

kelengkapan sumber belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith 

kelas XI MA MA’ARIF Balong Ponorogo? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

bersifat korelasional. Teknik analisis datanya menggunakan metode statistika yaitu 

korelasi koefisien ganda.Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling. Adapun teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil analisis data didapatkan kesimpulan:1)Gaya belajar siswa 

kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo dominan pada kategoriauditorial 

denganprosentase 35,714%.2) Kelengkapan sumber belajar siswa kelas XI MA 

Ma’arif Balong Ponorogo dominan pada kategori cukup dengan presentase 

69,048%.3)Hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo dominan pada 

kategori cukup dengan presentase 71,429%.4) Pada taraf signifikansi 5%, diketahui 

F hitung  = 7,367 dan F ta bel = 0,304 sehingga F hitung >F ta bel makaH₀ ditolak. Artinya ada 

hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan kelengkapan sumber belajar 

dengan hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo pada mata 

pelajaran Qur’an Hadith dengan koefisien korelasi sebesar 0,394. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah 

bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Dengan 

perkembangan jaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan 

sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan 

kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan 

mengkritisi dengan cara mengungkapkan dan teori pendidikan yang sebenarnya 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. 
1
 

 Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan 

berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai 

suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di 

dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita 

untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan. 
2
 

                                                 
1
 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: PT Fajar 

Interpratama Mandari, 2013), 122. 
2
Ibid.,123. 
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Secara jelas tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari sistem nilai 

Pancasila dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Pasal 3, yang 

merumuskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Demikian halnya dalam pembelajaran di sekolah, aktivitas belajar di sekolah 

merupakan inti dari proses pendidikan di sekolah. Belajar merupakan suatu 

proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung sebagai 

pengalaman (latihan) dalam interaksi dengan lingkungan.
4
 

Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, terjadi melalui 

latihan atau pengalaman. Menurut Good dan Brophy dalam bukunya Education 

Psychology: A Realistic Approach mengemukakan arti belajar dengan kata-kata 

yang singkat, yaitu Learning is the development of new associations as a result 

of experience. Belajar merupakan suatu proses yang tidak dapat dilihat dengan 

nyata, proses itu terjadi di dalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar. 

Jadi yang dimaksud dengan belajar menurut Good dan Brophybukan tingkah 

                                                 
3
Ibid., 124. 

4
 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 15. 
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laku yang nampak, tetapi terutama adalah prosesnya yang terjadi secara internal 

di dalam diri individu dalam usahanya memperoleh hubungan-hubungan baru 

(new associations).
5
 

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup manusia. Dengan 

belajar manusia melakukan perubahan-perubahan individu sehingga tingkah 

lakunya berkembang. Siswa yang telah mengalami proses belajar akan ditandai 

dengan bertambahnya simpanan materi (pengetahuan dan pengertian) dalam 

memori, serta meningkatnya kemampuan menghubungkan materi tersebut 

dengan situasi dan atau stimulus yang sedang dihadapi.
6
 Belajar adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku 

secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungan.
7
 

Adapun ciri-ciri belajar ada 6 antara lain: (1) Perubahan yang terjadi secara 

sadar, berarti individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. (2) Perubahan dalam belajar bersifat fungsional, sebagai hasil 

belajar, perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus 

dan tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar 

                                                 
5
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 33.    

6
 Cece Rakhmat, Psikologi Pendidikan (Bandung: UPI PRESS, 2006), 82. 

7
 Mahmud, Psikologi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 61. 
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berikutnya.
8
(3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif, Dalam 

perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin 

banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin baik perubahan 

yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak 

terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. (4) 

Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, Perubahan yang bersifat 

sementara (temporer) yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja, seperti 

berkeringat, keluar air mata, menangis, dan sebagainya tidak dapat digolongkan 

sebagai perubahan dalam pengertian belajar. (5) Perubahan dalam belajar 

bertujuan atau terarah, berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena 

ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah 

laku yang benar-benar disadari. (6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah 

laku, Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, 

sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap kebiasaan ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya.
9
 

Sudah menjadi harapan setiap pendidik, agar peserta didiknya dapat 

mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah 

digariskan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Namun, kenyataan yang 

                                                 
8
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 15. 

9
Ibid., 16. 
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dihadapi tidak selalu menunjukkan apa yang diharapkan itu dapat terealisasi 

sepenuhnya. Guru/pendidik sering menghadapi dan menemukan peserta didik 

yang mengalami kesulitan dalam belajar.
10

 

Dari hasil observasi lokasi penelitian di MA Ma’arif Balong Ponorogo pada 

bulan November 2014 terdapat jumlah siswa kelas XI ada 42 siswa. dari 

observasi tersebut penulis menemukan masalah hasil belajar, dimana rata-rata 

hasil belajar Qur’an Hadist siswa masih dibawah KKM yaitu sebesar 70. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor berasal 

dari diri individu atau si pelajar yang dapat mempengaruhi usahadan 

keberhasilan belajarnya, salah satunya adalah gaya belajar. Keberhasilan belajar 

juga sangat dipengaruhi oleh faktor di luar diri siswa seperti faktor lingkungan, 

baik faktor fisik maupun sosial-psikologi yang berada pada lingkungan keluarga, 

sekolah seperti sumber belajar, dan masyarakat.
11

Jadi berdasarkan penjelasan 

Nana Syaodih Sukmadinata diatas dapat diketahui bahwa gaya belajar dan 

sumber belajar adalah 2 faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar. 

 

Gaya belajar adalah kombinasi yang menyerap, mengatur dan mengelola 

informasi.
12

Gaya belajar anda adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika anda 

                                                 
10

 Hallen, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: PT Intermasa, 2002), 128. 
11

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

Remaja Rosdakarya, 2009), 162-163.  
12

 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Askara, 

2006 ), 180. 
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menyadari bagaimana anda dan orang lain menyerap dan mengolah informasi. 

Anda dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gaya 

anda sendiri.
13

 

Gaya belajar mempengaruhi hasil yang diperoleh siswa setelah melakukan 

aktivitas belajar, usaha atau gaya belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai 

angka atau huruf. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi akademik tersebut, 

maka diperlukan pengukuran dan penilaian hasil belajar.
14

 Berdasarkan hasil dari 

beberapa riset belajar, Marton dengan studi phenomenograhic menemukan 

sekaligus mengukuhkan suatu kesimpulan tentang hubungan konsep belajar 

individu sebagai satu usaha yang dilakukan individu untuk belajar, dan hasil 

usaha individu untuk belajar. Keberadaan dari hubungan tersebut secara spesifik 

berupa gaya belajar dan pengukuran hasil belajar. Jadi dari hubungan tersebut 

maka gaya belajar siswa mempengaruhi hasil belajar siswa.
15

 

Selain faktor gaya belajar, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor kelengkapan sumber belajar. Pengertian yang sederhana 

hingga dewasa ini dunia pengajaran praktis masih berpandangan sumber belajar 

(learning resources) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran 

baik buku bacaan atau semacamnya.  Dalam desain pengajaran yang biasa 

disusun guru terdapat salah satu komponen pengajaran yang dirancang berupa 

                                                 
13

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

dan Menyenangkan (Bandung: Dell Publishing, 1992), 110. 
14

 M. Nur Ghufron, dan Rini Risnawati,  Gaya Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

9. 
15

Ibid., 12.  
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sumber belajar/pengajaran yang umumnya diisi dengan buku-buku rujukan (buku 

bacaan wajib/anjuran).
16

 

Guru berusaha menggunakan berbagai sumber belajar secara bervariasi dan 

memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk berinteraksi 

dengan sumber-sumber belajar yang ada. Agar bisa terjadi kegiatan belajar pada 

siswa, maka siswa harus secara aktif melakukan interaksi dengan berbagai 

kelengkapan sumber belajar. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar hanya 

mungkin terjadi jika ada interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Peran 

guru adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi siswa 

agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada, 

sehubungan dengan itu maka kelengkapan sumber belajar mempengaruhi hasil 

belajar.
17

 

Masalah gaya belajar dan sumber belajar seharusnya menjadi perhatian 

khusus bagi para pendidik atau guru. Karena dari gaya belajar dan kelengkapan 

sumber belajar mempengaruhi kemampuan, kreatifitas, dan kecerdasan siswa. 

Jika saat belajar tidak didukung dengan semua itu sesuai standrat maka juga akan 

mempengaruhi siswa. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul ” Korelasi antara Gaya Belajar dan 

                                                 
16

 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 185. 
17

 Kokom Komalasari,  Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), 110. 
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Kelengkapan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar pada Mata Pelajaran Qur’an 

Hadith Kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang ada, 

maka batasan masalahnya adalah: gaya belajar, kelengkapan sumber belajar dan 

hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith semester gasal kelas XI MA 

Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka yang 

menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gaya belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI 

MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Bagaimana kelengkapan sumber belajar siswa pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA 

Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Apakah ada korelasi yang signifikan antara gaya dan kelengkapan sumber 

belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI MA 

Ma’arif Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 
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D. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya belajar pada mata pelajaran Qur’ant Hadith kelas XI 

MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

2. Untuk mengetahui kelengkapan sumber belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith kelas XI MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

3. Untuk mengetahui hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an Hadith kelas XI 

MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

4. Untuk mengetahui ada/tidaknya korelasi yang signifikan antara gaya dan 

kelengkapan sumber belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith kelas XI MA Ma’arif  Balong Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Teoritis  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bagaimana hubungan antara gaya 

belajar dan sumber belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran Qur’an 

Hadith. 

2. Praktis  

a. Bagi Pendidik 

Guru dapat mengetahui karakteristik belajar yang dimiliki oleh 

masing-masing siswa, sehingga mampu menciptakan pembelajaran 
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dengan memilih metode dan strategi yang sesuai dengan gaya belajar 

masing-masing siswa.  

b. Bagi Peserta Didik 

Siswa yang mengerti gaya belajar dapat meningkatkan kemampuan 

untuk memahami dan menyerap pelajaran sehingga terwujud suasana 

belajar yang dinamis dan kondusif. Jika mampu memanfaatkan 

kecenderungan gaya belajar dan sumber belajar, maka siswa akan belajar 

dengan baik dimanapun dan kapanpun. Belajar bukan lagi menjadi 

kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan siswa.  

c. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai bahan acuan untuk menentukan suatu kebijakan yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar, sehingga mampu menciptakan 

suasana belajar yang sesuai dengan gaya belajar didukung dengan sumber 

belajar yang memadai demi mewujudkan kondisi belajar yang nyaman 

bagi siswa agar hasil belajar lebih baik.  

d. Peneliti Lebih Lanjut 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang gaya 

dan sumber belajar dengan hasil belajar. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyusunan laporan hasil penelitian kuantitatif ini nantinya akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti dan akhir. Untuk memudahkan 

dalam penulisan, maka pembahasan dalam laporan penelitian penulis 
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kelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab 

yang berkaitan. 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.Bab II Kerangka teoritik, dalam bab ini terdiri dari landasan teori, 

telaah hasil penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengajuan hipotesis.Bab 

IIIMetode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari rancangan penelitian, populasi, 

sampel, dan responden, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data.Bab IV Hasil Penelitian, dalam bab ini terdiri dari 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis), pembahasan dan interpretasi.Bab V Penutup, yang meliputi 

kesimpulan, saran-saran, serta penutup guna mencapai kelengkapan dari skripsi 

ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI ATAU TELAAH PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

A. Landasan Teori 

1. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kondisional, artinya terkait 

erat dengan kondisi-kondisi tertentu. Oleh sebab itu, pencapaian hasil 

pembelajaran (hasil belajar) juga terkait dengan kondisi-kondisi tertentu 

baik yang ada dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa.  

Dalam mengevaluasi terhadap kegiatan belajar siswa atau hasil belajar 

siswa, hendaknya guru memerhatikan aspek-aspek psikologi siswa. 

Kondisi psikologi siswa sangat memengaruhi usaha atau gayadan hasil 

belajarnya. Siswa yang pintar dalam kesehariannya, apabila disaat 

mengikuti ujian dalam kondisi yang tidak prima, bisa saja memperoleh 

hasil yang buruk. Apabila guru hanya memberikan nilai berdasarkan hasil 

yang diperoleh siswa secara riil, maka akan menimbulkan dampak 

psikologi (kecewa dan kurang puas) terhadap siswa.
18
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 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2005), 158. 
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Belajar tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, 

persepsi, kesenangan, minat, penyesuaian social, bermacam-macam 

ketrampilan, dan cita-cita. Belajar mengandung pengertian terjadinya 

perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku, 

misalnya pemuasan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih 

lengkap. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan diatas, 

Hilgard dan Brower mendefinisikan belajar sebagai perubahan dalam 

perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman.
19

 

b. Prinsip Dasar Evaluasi Hasil Belajar 

1) Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga 

dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Dengan prinsip 

komprehensif dimaksudkan disini bahwa evaluasi hasil belajar dapat 

dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut 

dilaksanakan secara bulat, utuh atau menyeluruh.
20

 

2) Prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan 

istilah prinsip kontinuitas. Prinsip kesinambungan dimaksudkan disini 

bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar 

                                                 
19

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar  (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), 45. 
20

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998), 31. 
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yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari 

waktu kewaktu.
21

 

3) Prinsip obyektivitas. Prinsip obyektivitas mengandung makna, bahwa 

hasil evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik 

apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subyektif. 

Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar, seorang evaluator harus 

senantiasa berpikir dan bertindak wajar, menurut keadaan yang 

senyatanya, tidak dicampuri oleh kepentingan yang bersifat 

subyektif.
22

 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

1) Faktor internal (faktor dari siswa). Keadaan jasmaniah seperti 

kesehatan, cacat tubuh.  Keadaan psikologi seperti inteligensi, 

perhatian, minat, usaha dan bakat.
23

 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa). Faktor keluarga seperti cara 

orang tua mendidik, latar belakang kebudayaan, pengertian orang tua. 

Faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, alat pelajaran. Faktor masyarakat 

                                                 
21

Ibid., 32. 
22

Ibid., 33. 
23

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

 2013), 55-57.    
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seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat. 
24

 

3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning). Yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
25

 

d. Tujuan Hasil Belajar 

Menurut Suprijono, tujuan belajar yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai dengan tindakan instruksional yang dinamakan instructional 

effects, yang biasanya berbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan, 

tujuan belajar sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional 

disebut nurturant effects. Bentuknya berupa kemampuan berpikir dan 

kreatif, sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain,. Tujuan ini 

merupakan konsekuensi logis dari peserta didik “menghidupi” (live in) 

suatu sistem lingkungan belajar tertentu.
26

 

2. Gaya Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Lain ladang, lain ikannya. Lain orang, lain pula gaya belajarnya . 

Pepatah tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak 
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Ibid., 64-67.    
25

 Indah Komsiyah, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Teras, 2012), 89.  
26

 Muhammad Thobromi dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 22. 
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semua orang punya gaya belajar yang sama. Termasuk apabila mereka 

bersekolah di sekolah yang sama atau bahkan duduk di kelas yang sama. 

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran 

sudah pasti berbeda tingkatnya. Ada yang cepat, sedang, dan ada pula yang 

sangat lambat. Oleh karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara 

berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi atau pelajaran yang 

sama.
27

 

Sebagian siswa lebih suka guru mereka mengajar dengan cara 

menuliskan segalanya di papan tulis. Dengan begitu mereka bisa membaca 

untuk kemudian mencoba memahaminya. Akan tetapi, sebagian siswa lebih 

suka guru mereka mengajar dengan cara menyampaikan secara lisan dan 

mereka mendengarkan untuk bisa memahaminya. Sementara itu, ada siswa 

yang lebih suka membentuk kelompok kecil untuk mendiskusikan 

pertanyaan yang menyangkut pelajaran tersebut. 

Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan 

cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap sebuah 

informasi dari luar dirinya. Jika kita bisa memahami bagaimana perbedaan 

gaya belajar setiap orang itu, mungkin akan lebih mudah bagi kita jika 

suatu ketika, misalnya, kita harus memandu seseorang untuk mendapatkan 

                                                 
27

 Hamzah B.Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2006), 180. 
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gaya belajar yang tepat dan memberikan hasil yang maksimal bagi 

dirinya.
28

 

Gaya belajar anda adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Ketika anda 

menyadari bagaimana anda dan orang lain menyerap dan mengolah 

informasi, anda dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah 

dengan gaya anda sendiri.
29

 

Michael Grinder, pengarang Righting the Education Conveyor Belt, 

menyatakan bahwa dari 30 siswa, 22 diantaranya rata-rata dapat belajar 

secara efektif selama gurunya menghadirkan kegiatan belajar yang 

berkombinasi antara visual, auditorial dan kinestetik. Namun, 8 siswa 

sisanya sedemikian menyukai salah satu bentuk pengajaran dibanding dua 

lainnya sehingga mereka mesti berupaya keras untuk memahami pelajaran 

bila tidak ada kecermatan dalam menyajikan pelajaran sesuai dengan cara 

yasng mereka sukai. 
30

 

b. Tipe Gaya Belajar 

Ada beberapa tipe gaya belajar yang harus dicermati oleh guru, antara 

lain: 

1) Tipe belajar visual  

                                                 
28

Ibid.,  
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 Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan (Bandung: Dell Publishing, 1992), 110. 
30

 Melvin L. Siderman, Active Learning: 101 Cara Belajar Siswa Aktif  (Bandung: Nuansa 
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Visual adalah gaya belajar dimana gagasan, konsep, data dan 

informasi lainnya dikemas dalam bentuk gambar dan teknik. Siswa yang 

memiliki tipe belajar visual memiliki interes yang tinggi ketika 

diperlihatkan gambar, grafik, grafis organisatoris, dan ilustrasi visual 

lain. Beberapa teknik yang digunakan dalam belajar visual untuk 

meningkatkan ketrampilan berpikir dan belajar, lebih mengedepankan 

peran penting mata sebagai penglihatan (visual).
31

 

2) Tipe belajar auditorial 

Suatu gaya belajar dimana siswa belajar melalui mendengar. Siswa 

memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan kesuksesan dalam 

belajarnya melalui telinga (alat pendengarannya), oleh karena itu guru 

sebaiknya memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. 

Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat 

dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan penjelasan apa 

yang dikatakan guru. Anak dengan belajar tipe auditori dapat mencerna 

makna yang disampaikan oleh guru melalui verbal simbol atau suara, 

tinggi rendahnya, kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya.
32

 

3) Tipe belajar kinestetik  

Siswa belajar dengan cara melakukan, menyentuh, merasa, 

bergerak, dan mengalami. Anak yang mempunyai gaya belajar 
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 Rusman, Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mengembangkan 
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kinestetik mengandalkan belajar melalui bergerak, menyentuh, dan 

melakukan tindakan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-

jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi 

sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar seperti ini belajarnya melalui 

gerak dan sentuhan. Oleh karena itu, pembelajaran yang dibutuhkan 

adalaah pembelajaran yang lebi bersifat kontekstual dan praktik.
33

 

c. Tujuh gaya belajar efektif 

1) Bermain dengan kata 

Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seorang teman yang 

senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita, membaca, serta 

menulis. Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa membantu 

kita mengingat nama, tempat, tanggal dan hal lain dengan cara 

mendengarkan kemudian menyebutkan. 

2) Bermain dengan pertanyaan 

Belajar makin efektif dan bermanfaat apabila itu dilakukan dengan 

cara bermain dengan pertanyaan. 

3) Bermain dengan gambar 

Ada sebagian orang yang lebih suka belajar dengan membuat 

gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, atau film. Orang yang 

memiliki kegemaran ini, biasa memiliki kepekaan tertentu dalam 

menangkap gambar atau warna, merangkai dan membaca kartu. 
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4) Bermain dengan musik 

Detak irama, nyayian, dan mungkin memainkan salah satu instrument 

musik, atau selalu mendengarkan music. Ada banyak orang yang suka 

mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi 

musik. Ini yang disebut sebagai ritme hidup.
34

 

5) Bermain dengan bergerak 

Gerak manusia, menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh 

untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang 

menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau 

menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari, 

olahragawan. 

6) Bermain dengan bersosialisasi 

Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik 

mendapat informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita 

bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah 

memahaminya. 

7) Bermain dengan kesendirian 
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Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, 

termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini, 

biasanya suka tempat yang tenang dan ruang yang terjaga privasinya.
35

 

d. Model gaya belajar Dunn dan Dunn mengidentifikasi beberapa prinsip 

antara lain: 

1) Sebagian besar individu dapat belajar 

2) Lingkungan, sumber daya, dan pendekatan memberi respon terhadap 

kemampuan gaya belajar yang berbeda 

3) Setiap individu mempunyai kemampuan, tetapi kemampuan masing-

masing individu sangat berbeda-beda 

4) Individu dapat memilih gaya belajar  

5) Lingkungan, sumber daya, dan pendekatan yang memberi respon, para 

siswa secara statistic dapat mencapai prestasi lebih tinggi, dan mereka 

juga bertindak lebih baik pada lingkungan yang memberi respon 

6) Para guru dapat belajar dengan menggunakan gaya belajar sebagai 

batu pijakan pada instruksional atau pengajaran 

7) Gaya belajar siswa dapat berperan besar bila mereka berkonsentrasi 

pada informasi yang baru dan sulit
36

 

3. Sumber Belajar 

a. Pengertian Sumber Belajar 
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Pengajaran merupakan suatu proses sistematik yang meliputi banyak 

komponen. Salah satu dari komponen sistem pengajaran adalah sumber 

belajar. Dalam pengertian yang sederhana (hingga dewasa ini dunia 

pengajaran praktis masih berpandangan) sumber belajar (learning 

resources) adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik 

buku bacaan atau semacamnya.  

Dalam desain pengajaran yang biasa disusun guru terdapat salah satu 

komponen pengajaran yang dirancang berupa sumber belajar/pengajaran 

yang umumnya diisi dengan buku-buku rujukan (buku bacaan 

wajib/anjuran).
37

 

Arif S.Sadiman berpendapat bahwa, segala macam sumber yang ada 

diluar diri seseorang (peserta didik) dan yang memungkinkan/ 

memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber belajar. 

Dengan perana sumber belajar (seperti: guru/dosen, buku, film, majalah, 

laboratorium, dan sebagainya) memungkinkan individu berubah dari tidak 

tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak 

terampil menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan 

mana yang baik dan tidak baik, mana yang terpuji dan yang tidak terpuji 

dan seterusnya.
38

 

b. Macam-macam Sumber Belajar 
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Menurut Jarolimek sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yaitu: 

1) Reading materials and resources (materi dan sumber bacaan) meliputi: 

a) Buku teks. Buku adalah sumber sekaligus media yang paling umum 

digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran apa pun. Buku 

pelajaran yang layak digunakan biasanya terlebih dahulu diperiksa 

oleh Depdiknas untuk mendapatkan izin. Di Depdiknas buku-buku 

pelajaran ditelaah isi dan susunannya.
39

 

b) Lembar kerja siswa (LKS). Lembar kerja siswa adalah bentuk buku 

latihan atau pekerjaan rumah yang berisi soal-soal sesuai dengan 

materi pelajaran. LKS dapat dijadikan alat evaluasi sekaligus 

sumber pembelajaran karena dalam LKS disajikan rangkuman-

rangkuman materi. 

c) Ensiklopedia. Kegunaan ensiklopedia adalah memberikan 

kemudahan bagi siswa atau guru untuk mendapatkan informasi 

mengenai materi atau fakta dari berbagai topik yang diperlukan 

dalam persiapan mengajar. Idealnya disetiap perpustakaan terdapat 

satu perangkat ensiklopedia, baik yang berbahasa Indonesia 

maupun Inggris.
40
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d) Internet. Internet merupakan sumber belajar melalui media 

elektronik. Ketika guru mengalami kesulitan mendapatkan sumber 

bahan ajar melalui media cetak, maka guru dapat menggunakan 

internet untuk menanggulangi kesulitan tersebut. 

e) Kliping. Kliping merupakan guntingan artikel atau berita yang 

dimuat di majalah dan koran yang memiliki topic atau informasi 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
41

 

2) Nonreadingmaterials and resources (materi dan sumber bukan bacaan) 

meliputi: 

a) Gambar-gambar, foto, ilustrasi. Fungsi materi atau media ini yakni 

untuk mendapatkan gambaran yang nyata, menjelaskan ide dan 

menunjukkan objek benda yang sesungguhnya. Dengan gambar 

akan memberikan makna pembelajaran lebih hidup, tepat 

disbanding dengan kata-kata.
42

 

b) Rekaman (recording). Rekaman atau materi audio ini dapat 

menampilkan sumber pembelajaran seperti pidato asli pemimpin 

Negara dan tokoh masyarakat. 

c) Papan bulletin. Papan bulletin di sekolah dapat pula digunakan 

sebagai sumber belajar karena dapat ditempatkan suatu display 

gambar-gambar, peta, bagan, dan sebagainya. Papan bulletin adalah 

                                                 
41

Ibid., 118-119. 
42

Ibid., 119. 



37 

 

 
 

alat yang sesuai untuk memamerkan gagasan tertentu sesuai dengan 

topic materi.
43

 

d) Museum. Museum adalah tempat untuk memanjangkan barang-

barang yang memiliki nilai sejarah. Selain tempat menyimpan 

benda-benda sejarah, museum memiliki fungsi untuk merawat 

benda sejarah dari tangan-tangan jahil. Museum memiliki arti 

penting sebagai sumber belajar karena dalam museum memiliki 

nilai informasi yang sangat tinggi.
44

 

e) Lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik yang 

mencakup aspek alamiah seperti air, hutan, tanah, udara, matahari, 

batuan, flora fauna, sungai, danau merupakan sumber 

pembelajaran.
45

 

c. Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Dalam memilih sumber belajar harus memperhatikan kriteria sebagai 

berikut: 

1) Ekonomis adalah tidak harus berpatok pada harga yang mahal 

2) Praktis adalah tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit dan 

langka 

3) Mudah adalah dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita 

4) Fleksibel adalah dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional 
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5) Sesuai dengan tujuan adalah mendukung proses dan pencapaian tujuan 

belajar, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa
46

 

d. Jenis Sumber Belajar 

Berdasarkan jenisnya, sumber belajar diklasifikasikan menjadi 6 antara 

lain: 

1) Pesan merupakan informasi atau berita yang disampaikan oleh 

seseorang kepada orang lain 

2) Orang merupakan manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan, baik guru, siswa, dan sebagainya 

3) Bahan merupakan perangkat lunak (software) yang mengandung pesan-

pesan belajar, yang biasanya disajikan menggunakan peralatan tertentu 

seperti buku, modul, program video dan lain sebagainya 

4) Alat merupakan perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyajikan pesan yang tersimpan dalam bahan, seperti tape recorder, 

video player, proyektor dan computer 

5) Teknik merupakan prosedur yang digunakan guru dalam mengajarkan 

materi demi mencapai tujuan pembelajaran 

6) Latar (setting) atau lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di 

sekeliling siswa, dapat berupa tempat atau benda yang dapat 
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dimanfaatkan untuk keperluan belajar, seperti perpustakaan, 

laboratorium, ruang praktik, kebun binatang, bengkel, dan sungai
47

 

4. Hubungan Gaya Belajar dan Kelengkapan Sumber Belajar dengan Hasil 

Belajar 

Gaya belajar mempengaruhi hasil yang diperoleh siswa setelah 

melakukan aktivitas belajar, usaha atau gaya belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai angka atau huruf. Untuk mengetahui seberapa jauh prestasi 

akademik tersebut, maka diperlukan pengukuran dan penilaian hasil belajar.
48

 

Berdasarkan hasil dari beberapa riset belajar, Marton dengan studi 

phenomenograhic menemukan sekaligus mengukuhkan suatu kesimpulan 

tentang hubungan konsep belajar individu sebagai satu usaha yang dilakukan 

individu untuk belajar, dan hasil usaha individu untuk belajar. Keberadaan 

dari hubungan tersebut secara spesifik berupa gaya belajar dan pengukuran 

hasil belajar. Jadi dari hubungan tersebut maka gaya belajar siswa 

mempengaruhi hasil belajar siswa.
49

 

Guru berusaha menggunakan berbagai sumber belajar secara bervariasi 

dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk 

berinteraksi dengan sumber-sumber belajar yang ada. Agar bisa terjadi 

kegiatan belajar pada siswa, maka siswa harus secara aktif melakukan 
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interaksi dengan berbagai kelengkapan sumber belajar. Perubahan perilaku 

sebagai hasil belajar hanya mungkin terjadi jika ada interaksi antara siswa 

dengan sumber belajar. Peran guru adalah menyediakan, menunjukkan, 

membimbing dan memotivasi siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan 

berbagai sumber belajar yang ada, sehubungan dengan itu maka kelengkapan 

sumber belajar mempengaruhi hasil belajar.
50

 

B. Telaah Pustaka 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan penulis sebelumnya yang ada   kaitannya 

dengan variabel yang diteliti antara lain:  

Skripsi Uswatun Khasanah, NIM: 210309020, Jurusan : Tarbiyah, Judul: Studi 

korelasi gaya belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 

XI IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013. Rumusan masalah: 

1.Bagaimana gaya belajar siswa kelas XI IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 

2012/2013? 2. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas 

XI IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013? 3.Adakah korelasi antara gaya 

belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas XI IPA 

MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013?. Kesimpulan: Dari uraian data dan 

analisis data dengan menggunakan teknik analisis statistic coefisien contingensi 

dalam penelitian ini dapat diamil kesimpulan sebagai berikut: 1. Gaya belajar 

siswa kelas XI IPA MAN 2 Ponorogo diketahui gaya belajar yang lebih dominan 
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yaitu gaya belajar auditorial dengan frekuensi sebanyak 76 responden (62,81%), 

gaya belajar kinestetik dengan frekuensi sebanyak 17 reponden (14,05%), gaya 

belajar visual dengan frekuensi 14 responden (11,57%), dan gaya belajar 

campuran dengan frekuensi 14 responden (11,57%). 2. Hasil belajar siswa kelas 

XI IPA MAN 2 Ponorogo dapat dikatakan cukup baik, dengan frekuensi sebanyak 

20 responden (16,53%) dalam kategori baik, sebanyak 90 responden (74,38%) 

dalam kategori cukup baik, dan sebanyak 11 responden (9,09%) dalam kategori 

kurang baik. 3. Terdapat korelasi positif dan signifikan yang cukup kuat antara 

gaya belajar dengan hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak siswa kelas XI 

IPA MAN 2 Ponorogo tahun ajaran 2012/2013 dengan koefisien korelasi sebesar 

0,441417139. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi milik Uswatun Khasanah adalah 

variabel X gaya belajar, variabel Y hasil belajar, kemudian penelitiannya sama-

sama menggunakan korelasi. Perbedaan, adalah mata pelajaran yang diteliti 

berbeda, kalau di skripsi Uswatun Khasanah mata pelajaran Aqidah Akhlak kalau 

penelitian penulisQur’an Hadith, variabel yang digunakan 2 variabel seperti, X dan 

Y, kalau penulismenggunakan 3 variabel seperti, X1, X2 dan Y. Tempat yang 

digunakan buat penelitian juga berbeda kalau ini di MAN 2 Ponorogo kalaupenulis 

di MA MA’ARIF Balong Ponorogo tahun ajaran 2014/2015.  

Skripsi Umi Nasikhatin, NIM: 243032091, Jurusan : Tarbiyah, Judul: Upaya 

pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran pendidikan agama Islam siswa 

kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008. 
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Rumusan masalah: 1. Bagaimana kondisi obyektif sumber belajar dalam 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 

1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008?.2.Bagaimana upaya pengembangan 

sumber belajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008? 3.Apa saja kendala 

yang dialami dalam pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2007/2008?. Kesimpulan: 1. Kondisi obyektif sumber belajar 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA 

MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo tahun pelajaran 2007/2008, baik secara terpisah 

maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam 

mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. 2. Upaya 

pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo melalui kegiatan 

pelatihan-pelatihan merancang sumber belajar. Kegiatan pelatihan sumber belajar 

tersebut diantaranya pengembangan baca tulis al-Qur’an, pengembangan 

Pendidikan Agama Islam melalui internet, pelatihan KTSP dan pemetaan SK/KD 

SKM yang diselenggarakan di SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo. 3. 

Kendala yang dialami dalam pengembangan sumber belajar dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam siswa kelas XI SMA MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo 

tahun pelajaran 2007/2008 kurangnya fasilitas sumber belajar, kurangnya 

penguasaan IPTEK, sulit menemukan sumber materi, dan adanya penerapan 
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kurikulum aspek kurikulum yang masih dipersimpangan jalan antara menerapkan 

KBK dan KTSP sehingga penggunaan sumber belajar masih belum optimal. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulisadalah sama meneliti tentang 

sumber belajar, sama meneliti tentang kelas XI. Perbedaan skripsi ini dengan 

skripsi penulisadalah kalau skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif kalau 

penelitian penulisKuantitatif, penelitian ini meneliti tentang mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kalau penulistentang Qur’an Hadith, tempat yang 

digunakan buat penelitian juga berbeda kalau skripsi ini meneliti di SMA 

MUHAMMADIYAH 1 Ponorogo kalau penulisdi MA a’arif Balong Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015. 

Skripsi Heni Nur Alifah, NIM: 210310189, Jurusan: Tarbiyah, Judul: Korelasi 

antara motivasi belajar dan gaya belajar dengan prestasi belajar PAI siswa kelas 

VII SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014. Rumusan masalah: 1. 

Bagaimana motivasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?.2.Bagaimana gaya belajar siswa kelas VIII 

pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?. 3. 

Bagaimana prestasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?. 4. Adakah hubungan motivasi belajar dan 

gaya belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di 

SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014?. Kesimpulan: 1.Motivasi belajar 

siswa kelas siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di SMPN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 kategori cukup menurut pendapat 96 siswa (60,76%) dari 
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semua jumlah siswa. 2. Gaya belajar siswa kelas VIII pada mata pelajaran PAI di 

SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 kategori auditorial cukup menurut 

pendapat 41 (25,94%) dari semua jumlah siswa. 3. Prestasi belajar PAI siswa kelas 

VIII SMPN 2 Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014 kategori cukup menurut 

pendapat 105 (66,46%) dari sejumlah siswa. 4. Korelasi antara motivasi belajar 

dan gaya belajar dengan prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014, dari hasil penelitian yang sebesar  0,202 jika 

dikonsultasikan dengan tabel taraf signifikan 5% untuk jumlah subyek 158 siswa 

adalah 0,159, sehingga > maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa ada korelasi positif antara motivasi belajar dan gaya 

belajar dengan prestasi belajar PAI siswa kelas VIII SMPN 2 Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014 yaitu sebesar 0,202.  

Persamaan antara skripsi ini dengan  skripsipenulisadalah sama meneliti tentang 

gaya belajar, sama menggunakan penelitian kuantitatif korelasi 3 variabel. 

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulisadalah kalau skripsi ini meneliti 

tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kalau penulistentang Qur’an 

Hadith, kalau peneliti ini menggunakan kelas VIII sedangkan penulismeneliti kelas 

XI tempat yang digunakan buat penelitian juga berbeda kalau skripsi ini meneliti 

di SMPN 2  Ponorogo kalau penulis di MA Ma’arif Balong Ponorogo tahun ajaran 

2014/2015.  
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka diatas maka kerangka berpikir 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Jika gaya belajar sesuai maka hasil belajar siswa tinggi 

2. Jika sumber belajar siswa lengkap maka hasil belajar siswa tinggi 

3. Jika gaya belajar siswa tidak sesuai maka hasil belajar siswa rendah  

4.  Jika sumber belajar siswa tidak lengkap maka hasil belajar siswa rendah 

D. Pengajuan Hipotesis 

Adapun hipotesis statistika dalam penelitian ini adalah: 

1. Ho: tidak ada korelasi yang signifikan antara gaya belajar, kelengkapan 

sumber belajar dengan hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong 

Ponorogo tahun ajaran 2014/2015 

2. Ha: ada korelasi yang signifikan antara gaya belajar, kelengkapan sumber 

belajar dengan hasil belajar siswa kelas XI MA Ma’arif Balong Ponorogo 

tahun ajaran 2014/2015 
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