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ABSTRACT 

Felicia Sebri, NIM 1830108029. Analisis gaya belajar Visual dan Audiotori 

Kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab”. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

Universitas Ilsam Negri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. 

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah gambaran atau analisis gaya 

belajar visual, audiotori, campuran siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab. Tujuan 

pembahasan ini untuk mengatahui dan menganalisis  persentase siswa  yang bergaya 

belajar visual, audiotori, dan campuran. 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kuantitatif 

analisis deskripif, untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti. Teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah melalui penyebaran angket dan 

dokumentasi. Pengolahan data dilakukan secara statistic deskriptif, kemudian 

diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan 

melalui kalimat yang efektif. Metode analisis deskriptif menggunakan rumus 

persentase penyelesaiiannya.  

Dari penelitian yang dilakukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa  siswa 

kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab, dari 35 orang siswa SPMN 4 Sungai Tarab yang 

menjadi responden, didapatkan persentase 17, 14 % siswa yang bergaya belajar 

visual, 31,42 % siswa yang bergaya belajar audiotori, dan ada 51, 42% siswa yang 

bergaya belajar campuran.    

 

Kata kunci: gaya belajar visual, gaya belajar audiotori. 
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BAB I  

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Belajar ialah aktivitas yang sangat banyak dilakukan orang. Belajar 

dilakukan nyaris tiap waktu, kapan saja, dimana saja serta lagi melaksanakan 

apa saja. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan sesorang buat 

memperoleh pergantian dalam dirinya lewat pelatihan-pelatihan ataupun 

pengalaman-pengalaman. Belajar bisa membawa pergantian pengetahuan, 

perilaku ataupun keahlian. Menurut (Agus Sucipto, 2021) “belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatau perubahan tingkah 

laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

kemampuan belajar dengan melihat. Memiliki indera pengelihatan 

yang tajam dan teliti. Mampu mengingat kata-kata, peta, bagan, simbol- 

simbol, dan lainnya yang berkaitan dengan bentuk. Gaya belajar menjadi  

aspek yang wajib dicermati oleh guru serta siswa sebab gaya belajar menjadi 

kunci keberhasilan belajar siswa. guru hendaknya mengenali perbandingan 

gaya belajar tiap-tiap siswa sehingga siswa bisa belajar aktif serta efisien. 

Seorang dikatakan guru yang berhasil apabila mengenali apa yang 

diperlukan siswa serta memperlakukan mereka cocok apa yang mereka 

butuhkan tergantung gaya belajar. Oleh sebab itu, guru wajib melaksanakan 

identifikasi gaya belajar siswa yang diajarnya supaya mengenali 

kecenderungan gaya belajar siswa yang diajarnya. Seorang guru yang 

mengenali kecenderungan gaya belajar siswa hingga pendidikan yang terbuat 

hendak penuhi kebutuhan siswa serta pendidikan hendak efisien sehingga 

hendak mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. 
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Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan siswa untuk menangkap 

informasi, pelajaran, atau cara siswa untuk berfikir, mengingat dan 

memecahkan sebuah soal. Secara umum diketahui dalam kegiatan 

pembelajaran, para siswa menyerap informasi atau pengetahuan melalui 

kebiasaan siswa dalam menyerap informasi, pengalaman, serta kebiasaan 

siswa itu sendiri. Kemampuan siswa dalam menyerap informasi tersebut 

memiliki tingkatan dan cara yang berbeda-beda. Dengan kata lain, setiap 

siswa menggunakan kekuatan yang berbeda dalam menyerap materi pelajaran 

tergantung siswanya sendiri. (Sundayana, 2018) menyatakan bahwa:  

gaya belajar merupakan kebiasaan siswa dalam memproses bagaimana 

menyerap informasi, pengalaman, serta kebiasaan siswa dalam 

memperlakukan pengalaman yang dimilikinya. Jika siswa akrab 

dengan gaya belajarnya sendiri, maka siswa dapat mengambil langkah-

langkah penting untuk membantu diri siswa belajar lebih cepat dan 

lebih mudah, sehingga hal ini akan mendukung pula terhadap apa yang 

menjadi tujuan dari pembelajaran. 

 

Secara umum gaya belajar siswa berasal dari variabel individualitas, 

termasuk sejarah sosial strutur, kognitif dan psikologis, dan dianggap sebagai 

pengalam pendidikan. Keragaman gaya belajar sisiwa harus diketahui pada 

awal institusi pendidikan bahwa siswa hidup.  

Sebagai pendidik harus bisa memberikan cara belajar yang lebih 

disukai oleh siswa, tidak boleh hanya terpaku pada satu gaya belajar saja. 

Gaya belajar adalah cara yang akan dipilih siswa untuk belajar. Seperti 

memahami pelajaran, mengingat pelajaran dan untuk mendapatkan informasi.  

Gaya belajar cenderung dipilih siswa untuk menangani informasi tentang 

proses pembelajaran  menggunakan kecerahan  manajemen.  

Dengan memahami kecenderungan gaya belajar siswa, guru 

diharapkan dapat melakukan berbagai pembaruan dalam menyajikan 

materinya. Pada waktu merencanakan pembelajaran  guru dapat memilih dan 

memberikan materi pelajaran dengan penekanan yang disesuaikan dengan 
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kecenderungan perasaan, penginderaan, dan imajinasi siswa. Dalam 

melaksanakan pembelajaran, guru dapat merancang metode dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru dapat 

menggunakan berbagai kombinasi strategi pembelajaran, termasuk dalam 

menyiapkan media, sehingga variatif dalam memberikan pengalaman belajar 

siswa melalui unsur bunyi-bunyian, musik, gambar visual, gerak, pengalaman, 

percakapan bahkan aktivitas siswa itu sendiri, yang disesuaikan dengan 

kecenderungan gaya belajar individu yang berbeda-beda. 

 Gaya belajar merupakan cara termudah dan bertepatan dengan 

kepribadian masing-masing individu, sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

dengan benar menangkap satu  informasi. Gaya belajar berarti bahwa ada 

kecenderungan untuk memilih informasi lingkungan dan informasi proses. 

Gaya belajar visual merupakan gaya belajar menggunakan penglihatan. Gaya 

belajar ketika siswa mempelajari pelajaran harus ada objek yang harus 

dilihatnya.  

Gaya belajar seseorang merupakan kombinasi dari menyerap informasi 

dengan mudah dan kemudian mengatur serta mengolah informasi tersebut 

(Deporter dkk, 2008).  Hal ini sejalan dengan (Wassahua, 2016) Artinya, 

bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka 

paham. Hanya saja biasanya mereka memiliki kendala untuk berdialog 

secara langsung karena terlalu reaktif terhadap suara, sehingga sulit 

mengikuti anjuran secara lisan dan sering salah menginterpretasikan 

kata atau ucapan. 

 

Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang cenderung lebih 

dominan dalam visi mereka dibandingkan dengan pendengaran dan 

pergerakan. Siswa yang tergolong gaya belajar visual ini memiliki 

kemampuan belajar dengan melihat. Memiliki indera pengelihatan yang tajam 

dan teliti. Mampu mengingat kata-kata, peta, bagan, simbol- simbol, dan 

lainnya yang berkaitan dengan bentuk. 



4 
 

 
 

Orang bergaya belajar visual hendak sangat gampang memandang 

ataupun membayangkan apa yang dibicarakan. Gaya belajar visual mengakses 

tampilan visual, generasi ataupun menghoriasi. Tipe gaya belajar ini siswa 

lebih cenderung memahami suatu yang dipelajarinya ketika siswa tersebut 

melihat  potret, warna, serta foto ataupun sketsa yang lebih besar.  Menurut 

Bobbi De Porter dan Mike Hernacki   (Wahyuni, 2017)  ciri-ciri siswa dengan 

gaya visual adalah:  

a) rapi dan teratur, b) berbicara dengan cepat, c) biasanya tidak 

terganggu oleh keributan, d) mengingat apa yang dilihat daripada apa 

di dengar, e) lebih suka membaca daripada di bacakan, f) pembaca 

cepat dan tekun, g) seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, 

tetapi tidak pandai memilih kata- kata, h) mengingat asosiasi visual, i) 

mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika 

ditulis, dan sering kali minta bantuan orang untuk mengulanginya, j) 

teliti terhadap detail. 

Siswa visual lebih cenderung untuk mengingat informasi dengan 

menyaksikan atau melihat secara langsung sumber informasi  tersebut. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil item c, d, dan e untuk dikembangkan 

menjadi indikator lembar observasi karena indikator ini dianggap mewakili 

ciri siswa visual.  

Gaya belajar menjelaskan bahwa seseorang dapat percaya terhadap 

suatu tes terlebih dahulu dari pada cuma mendengarkan penjelasan saja. Gaya 

visual adalah orang yang memiliki tren menuju gaya belajar visual untuk 

bahagia ketika seseorang melihat apa yang dipertimbangkan. Gambar dan 

simbol akan membantu orang dengan gaya belajar visual untuk lebih 

memahami ide-ide informasi yang disajikan sebagai deskripsi. 

Siswa yang belajar secara visual cenderung fokus pada penglihatan. 

Belajar dengan gaya belajar visual menggunakan penglihatan  dalam 

mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, serta membaca media.  

Karakteristik belajar visual biasanya imajinatif karena dapat mengingat 

gambaran skenario yang kompleks melalui gambar ataupun video. Grafik, 
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diagram, peta,  akan jauh memudahkan belajar gaya visual dalam belajar. 

Orang dengan gaya belajar ini terkadang juga susah untuk memahami 

instruksi verbal dibandingkan tertulis. Menurut (Khoeron et al., 2016) siswa 

dengan gaya belajar audiotori adalah: 

a) Sering berbicara dengan dirinya sendiri saat belajar, b) Mudah 

terganggu oleh keributan, c) Menggerakkan bibir dan 

mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, d) Senang 

mendengarkan dan membaca dengan suara keras, e) Mampu 

mengulangi dan menirukan nada dan suara, f) Kesulitan dalam 

menulis tetapi pandai dalam bercerita, g) Berbicara dalam irama 

yang terpola, h) Biasanya merupakan pembicara yang fasih, i) 

Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan,  j) Suka berbicara,berdiskusi,dan menjelaskan 

sesuatu dengan panjang lebar, k)  Kesulitan dalam pekerjaan yang 

melibatkan visualisasi, l) Lebih pandai mengeja dengan keras 

daripada menuliskannya, m) Lebih suka gurauan lisan daripada 

cerita lucu dari komik. 

 

Siswa audiotori lebih cenderung sebagai pembicara yang baik. Mereka 

mudah dengan mendiskusikan dengan orang lain tentang suatu materi tertentu. 

Dalam penelitian ini item b, d, dan j, untuk dikembangkan menjadi indikator 

lembar observasi karena indikator ini dianggap mewakili ciri siswa audiotori.  

Gaya belajar audiotori merupakan belajar dengan cara siswa 

mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Siswa dengan gaya belajar 

audiotori mereka bisa memahami pelajaran yang dijelsakan oleh guru 

dengan hanya mendengarkan saja. Siswa dengan gaya belajar audiotori 

ketika mereka menghafal atau memahami pelajaran maka mereka akan 

membacanya dengan volume suara yang agak keras. Menurut (Abu Ahmadi 

2008)  

Anak yang bertipe auditori, mudah mempelajari bahan-bahan yang 

disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru menerangkan ia 

cepat menangkap bahan pelajaran, disamping itu kata dari teman 

(diskusi) atau suara radio atau casette ia mudah  menangkapnya. 
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Pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, perabaan, gerakan-

gerakan yang ia mengalami kesulitan. 

Selain dari gaya belajar visual dan audiotori yang dimiliki oleh siswa 

ada juga gaya belajar campuran yang dimiliki oleh siswa. Gaya belajar 

campuran merupakan gaya belajar yang dimana siswa tersebut memiliki gaya 

atau cara belajar yang mereka pahami ketika belajar atau menangkap 

informasi mereka akan menggabungkan kedua gaya belajar tersebut, mereka 

akan mendengarkan dan melihat apa yang tengan mereka pelajari atau 

menyerap informasi. Menurut (Susilowati, 2018)  

Sebenarnya hampir semua siswa memiliki gaya belajar campuran, 

sangat sedikit anak yang memiliki hanya satu gaya belajar. Gaya 

belajar campuran adalah gaya belajar dimana anak kadang bertipe 

auditorial sekaligus visual dan atau juga kinestetik, atau hanya 

kinestetik dan visual. 

Gaya belajar campuran merupakan ketika siswa sedang belajar dan 

menyerap informasi, mereka akan menggunakan kedua gaya belajar yaitu 

gaya belajar visual dan audiotori, ketika siswa mempelajari sesuatu, mereka 

akan mendengarkan dan melihat dulu objek yang mereka pelajari, baru 

mereka akan bisa memahaminya dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi tanggal 23 maret 2022, peneliti dapatkan 

adalah siswa-siswa yang ketika didalam proses pembelajaran, mereka suka 

mengekpresikan bagaimana cara mereka belajar, ada yang suka membaca 

buku, ada yang hanya cuma  mendengarkan penjelsan dari guru, ada berjalan-

jalan ketika proses pembelajaran yang tengah berlangsung, ada siswa yang 

tidak bisa diam, mereka cenderung untuk membuat keribukan, dan ada juga 

yang diam diam sama. Dari situ dapat juga di lihat bagai mana cara belajar 

mereka apakah dengan cara visual audiotori ataupun dengan gaya belajar 

campuran.  
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Ketika siswa dan guru tengah mengadakan pembelajaran dan guru 

tersebut izin untuk keluar karena keperluan mendesak, ada sebagian siswa 

tersebut yang langsung saja membuat keributan seperti, mengganggu teman-

temannya, ada juga yang berjalan-jalan saja ada juga yang hanya diam saja. 

Tapi guru-guru ada yang tidak mengerti apakah siswa tersebut ada yang 

bergaya belajar visual ataupun audiotori, guru cenderung akan menegur atau 

bahkan ada yang memarahi siswa karena mereka tidak bisa diam di kelas. 

Oleh sebab itu siswa dan guru mata pelajarnnya tidak mengerti 

bagaimana dengan gaya belajar siswa itu masing-masing, dan itu yang 

menyebabkan banyak siswa yang nilai atau pretasinya tidak sesuai dengan 

kemampuannya.  Selain itu tentu saja mutu pendidikan yang baik juga 

mempengaruhi gaya belajar siswa, begitu juga dengan lingkungan siswa 

tersebut.  

Kenyataan di SMP N 4 Sungai Tarab banyak siswa dan guru yang 

harus tau  bagaimana gaya belajarnya, terutama gaya belajar visual dan 

audiotorinya.  Karena itu bayak siswa yang tidak memahami materi pelajaran 

yang mereka pelajari. hal ini tentu akan mengakibatkan prestasi belajar siswa 

akan rendah.  

Berdasarkan observasi awal  penulis Rabu 23 Maret 2022 di SMPN 4 

Sungai Tarab, melalui pengamatan yang didampingi oleh  guru BK SMPN 4 

Sungai Tarab, maka dengan berlandaskan teori dan fakta diatas maka penulis 

mengajukan judul “ANALISIS GAYA BELAJAR VISUAL DAN 

AUDIOTORI KELAS VIII SMPN 4 SUNGAI TARAB”.  

B. Identifikasi Masalah  

Pada latar belakang diuraikan tentang gaya belajar visual dan audiotori, 

yang dipengaruhi oleh ciri-ciri gaya belajar visual, dan ciri-ciri gaya belajar 

audiotori, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
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1. Analisis gaya belajar visual terhadap  siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab.  

2. Analisis gaya belajar audiotori terhadap  siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab. 

3. Analisis gaya belajar campuran terhadap  siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab.  

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terlihat bahwa ada terdapat tiga 

gaya belajar, yaitu gaya visual, gaya belajar audiotori, dan gaya belajar 

campuran. Agar peneliti lebih fokus maka dibatasi pada analisis gaya belajar 

visual dan audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab. 

D. Perumusan Masalah  

1. Berapa persentase gaya belajar visual siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab ? 

2. Berapa persentase gaya belajar audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab ? 

3. Berapa persentase gaya belajar campuran siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab ? 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan untuk menelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengatahui dan menganalisis berapa persen siswa kelas VIII 

SMPN 4 Sungai Tarab yang bergaya belajar visual. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis berapa persen siswa kelas VIII yang 

bergaya belajar audiotori. 

3. Untuk mengatahui dan menganalisis berapa siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab yang begaya belajar campuran. 
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F. Manfaat dan Luaran Penelitian  

1. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan referensi dalam 

bidang ilmu pengetahuan khususnya bimbingan dan konseling. 

2. Luaran Penelitian 

a. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi 

dan memperoleh gelar sarjana strata (S1) di UIN Mahmud Yunus 

Batusangkar.  

b. Akan dijadikan artikel jurnal nasional  

G. Definisi Operasional  

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mengartikan istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, peneliti akan menjelsakan beberapa istilah atau definisi 

operasionel yaitu :  

Analisis, menurut Sugiono (2018:147) Kegiatan dalam analisis data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, 

melalui perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.  

Jadi yang peneliti maksud analisis adalah cara untuk menganalisis data 

berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasrkan variabel, dan untuk 

menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melalui perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah.  

Gaya Belajar,  menurut (Nasution 2008 h.94) “adalah cara yang 

konsisten yang dilakukan oleh peserta didik dalam menangkap stimulus atau 

informasi, cara mengingat, berfikir dan memecahkan masalah”. 
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Jadi yang peneliti maksud  gaya belajar adalah cara siswa untuk belajar 

dan memahami apa yang mereka pelajari, menangkap informasi yang 

diberikan oleh guru mereka.  

Gaya Belajar Visual, menurut Deporter & Hemacki (2001:112) “gaya 

belajar yang cenderung lebih dominan dalam penglihatannya dibandingkan 

dengan pendengaran dan gerakan-gerakan”.  

Jadi yang peneliti maksud dengan gaya belajar visual adalah cara yang 

konsisten yang dilakukan siswa dalam menangkap informasi pelajaran, serta 

cara belajar yang lebih dominan adlah penglihatan, yang meliputi gaya belajar 

visual seperti, tidak terganggu dengan keributan, mengingat apa yang dilihat 

darp pada yang di dengar, lebih suka membaca dari pada dibacakan,  

Gaya Belajar Audiotori, menurut (Zagoto et al., 2019) “memfokuskan 

pada indera pendengaran dalam mengingat sesuatu. Artinya, siswa harus 

mendengar, baru selanjutnya dapat memahami atau mengingat informasi yang 

diperoleh tersebut.”  

Jadi yang peneliti maksud dengan gaya belajar audiotori ini merupakan 

gaya belajar dimana ketika belajar dan menyerap informasi menggunakan 

indra pendengran, yang meliputi gaya belajar audiotori seperti mudah 

terganggu dengan keributan, senang mendengarkan dan membaca dengan 

suara keras, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan 

panjang lebar.  

Gaya Belajar Campuran, menurut (Susilowati, 2018) “gaya belajar 

campuran adalah gaya belajar dimana anak kadang bertipe auditorial sekaligus 

visual dan atau juga kinestetik, atau hanya kinestetik dan visual. Ketika anak 

melakukan kegiatan main atau belajar, semua alat indra dan kinestetiknya 

akan dimanfaatkan secara maksimal”. 
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Jadi yang peneliti maksud dengan gaya belajar campuran ini adalah gaya 

belajar seorang anak atau siswa, mereka bisa memahami materi pelajaran atau 

informasi yang disampaikan oleh guru mereka dengan cara menggunakan 

gaya belajar campuran ini. Siswa dengan gaya belajar campuran ini mereka 

mengandalkan semaksimal mungkin alat pendengan, penglihatan, bahkan 

anggota tubuh yang mereka gerak-gerakkan untuk memahami pelajaran dan 

informasi yang mereka terima. 

 



 
 

12 
 

BAB II   

 KAJIAN TEORI 

A. Landasan teori  

a. Gaya Belajar  

1. Pengerian gaya belajar  

Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan siswa untuk 

menangkap informasi, pelajaran, atau cara siswa untuk merfikir, 

mengingat dan memecahkan sebuah soal. Gaya belajar mengacu pada 

gaya belajar yang disukai pelajar. Secara umum diyakini bahwa gaya 

belajar seseorang berasal dari variabel kepribadian, termasuk susunan 

kognitif dan psikologis, latar belakang sosial budaya, dan pengalaman 

pendidikan. Sejak awal menerima siswa di lembaga pendidikan yang 

akan dilaluinya, ia perlu memahami keragaman gaya belajar siswa. 

Menurut (Sundayana, 2018) “gaya belajar merupakan 

kebiasaan siswa dalam memproses bagaimana menyerap informasi, 

pengalaman, serta kebiasaan siswa dalam memperlakukan pengalaman 

yang dimilikinya”. Jika siswa akrab dengan gaya belajarnya sendiri, 

maka siswa dapat mengambil langkah-langkah penting untuk 

membantu diri siswa belajar lebih cepat dan lebih mudah, sehingga hal 

ini akan mendukung pula terhadap apa yang menjadi tujuan dari 

pembelajaran. Menurut (Wassahua, 2016)  

Gaya belajar mengacu pada cara belajar yang lebih disukai 

pembelajar. Umumnya, dianggap bahwa gaya belajar 

seseorang berasal dari variabel kepribadian, termasuk susunan 

kognitif dan psikologis latar belakang sosial cultural, dan 

pengalaman pendidikan. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas keanekaragaman gaya belajar 

siswa perlu diketahui pada awal permulaannya diterima pada suatu 

lembaga pendidikan yang akan ia jalani. Gaya belajar adalah cara yang 
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akan dipilih siswa untuk belajar. Seperti memahami pelajaran, 

mengingat pelajaran dan untuk mendapatkan informasi. Gaya belajar 

adalah cara-cara di mana siswa cenderung memilih tanggapan dan 

menggunakan rangsangan untuk menyerap, mengatur, dan memproses 

informasi selama proses belajar. 

Menurut  (Sibawaih & Rahayu, 2017) “gaya belajar adalah 

cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan 

perangsang-perangsang dalam menyerap kemudian mengatur serta 

mengolah informasi pada proses belajar”. Sedangkan menurut 

(Budiarti & Jabar, 2016) “gaya belajar adalah cara yang cenderung 

dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang perangsang 

dalam meyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi 

pada proses belajar”.  

Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang 

memproses informasi, mengatur dan mengelola informasi untuk 

memecahkan masalah dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. 

Gaya belajar adalah suatu teknik atau cara yang harus dimiliki 

seseorang untuk mengeksplor kemampuannya. Gaya belajar adalah 

proses perilaku, apresiasi, dan disposisi siswa untuk memperoleh 

pengetahuan secara individual. Menurut (Zagoto et al., 2019). 

Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam 

memproses suatu informasi atau pelajaran, menata, dan emgola 

informasi tersebut untuk solusi masalah dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Gaya belajar adalah 

teknik atau cara yang dimiliki seseorang untuk mengeksplor 

kemampuannya.  

 

Berdasarkan penjelasan di atas gaya belajar adalah cara atau 

teknik yang digunakan seseorang dalam belajar. Seseorang berlajar 

dan menerima informasi berdasarkan dengan gaya belajar mereka 

masing- masing.  
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 (M. Joko Susilo 2006 h.15) menyatakan “gaya belajar adalah  

suatu proses gerak laku, pengahayatan serta kecendrungan seseorang 

peserta didik dalam memperoleh suatu ilmu dengan cara yang 

tersendiri”. Menurut (Adi Gunawan 2004 h.142) “gaya belajar adalah 

cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berfikir, 

memproses dan mengerti suatu informasi”. 

Gaya belajar merupakan metode yang dikira sangat gampang 

serta cocok dengan kepribadian tiap-tiap orang dalam proses 

belajarnya sehingga dalam aktivitas belajarnya sanggup 

mengkobinasikan antara berkonsentarasi, meresap, memproses serta 

menampung data dengan baik. Gaya belajar adalah metode atau cara 

yang cenderung diseleksi seorang guna menerima data, pelajaran atau 

informasi  dari area atau lingkungan serta memproses data tersebut. 

Gaya belajar adalah seseorang adalah gabungan dari didapatnya suatu 

informasi, setelah mendapat informasi  lalu dipelajari. Gaya belajar 

adalah pilihan siswa untuk mengeksplor kemampuannya, penghayatan 

serta kecendrungan seseorang peserta didik dalam memperoleh suatu 

ilmu dengan cara yang tersendiri. Menurut (Parshing 2007 h.31)  

Gaya belajar merupakan cara yang dianggap paling mudah dan 

sesuai dengan karakter masing-masing individu dalam proses 

belajarnya sehingga dalam kegiatan belajarnya mampu 

mengkobinasikan antara berkonsentarasi, menyerap, 

memproses dan menampung informasi dengan baik. 

 

 Sedangkan menurut (Nasution 2008 h.94) “gaya belajar adalah 

cara yang konsisten yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berfikir dan 

memecahkan masalah”.  

Joko Susilo 2006:94 “mengatakan gaya belajar cara yang 

cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari 
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lingkungan dan memproses informasi tersebut”. “Gaya belajar 

seseorang merupakan kombinasi dari menyerap informasi dengan 

mudah dan kemudian mengatur serta mengolah informasi tersebut” 

(Deporter dkk, 2008). De Poter & Hernacki (1999), “menjelaskan 

secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam tiga kelompok 

besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya 

belajar kinestetik”. 

 Menurut Wiedarti, P. (2018)  

Gaya belajar kadang-kadang didefinisikan sebagai karakteristik 

kognitif, afektif, sosial, dan fisiologis perilaku yang berfungsi 

sebagai indikator yang relatif stabil tentang bagaimana siswa 

merasakan, berinteraksi dengan, dan menanggapi lingkungan 

belajar.   

 

Dari beberapa penjelasan tentang gaya belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa siswa mempunyai gaya belajar mereka masing-

masing seperti gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Gaya belajar 

merupakan cara yang dipakai oleh seseorang digunakan untuk belajar. 

Mereka belajar ada dengan cara memcatat, mambaca dan melihat dulu 

objek yang mereka pelajari supaya nantinya menreka bisam 

memahami apa yang mereka pelajari. Ada juga yang gaya belajarnya 

dengan cara mendengarkan dan membaca dengan keras apa yang 

tengah mereka pelajari.   

Pentingnya gaya belajar  bagi siswa dan guru:  

1. Bagi siswa, dengan mengetahui gaya belajarnya, mereka 

diharapkan dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung 

pada pembelajaran berlangsung sesuai gaya belajarnya. 

2. Bagi guru, agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya 

sesuai denga  gaya belajar yang disukai siswa. 

Maksudnya, setiap guru mata pelajaran harus memahami 

bahwa informasi sering muncul dalam bentuk verbal dan visual, dan 
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sebagian besar informasi akan hilang pada seseorang yang tidak 

memfungsikan kedua keterampilan ini dengan baik. Dalam konteks 

pembelajaran di kelas, jika guru mengajar dengan gaya yang kurang 

diminati siswa, siswa akan merasakan ketidaknyamanan. Di sisi lain, 

jika guru hanya mengajar dengan menggunakan gaya belajar tertentu 

yang hanya disukai siswa, dapat berakibat para siswa ini mungkin 

tidak mengembangkan kecekatan mental yang mereka perlukan untuk 

berprestasi di kelas atau mencapai potensi sebagai profesional (siswa 

dewasa: mahasiswa S2/guru, yang telah berkarir secara profesional). 

Menurut (James and Gardener 2014) “gaya belajar adalah cara 

yang kompleks dimana para siswa menganggap dan merasa paling 

efektif dan efisien dalam memproses, menyampaikan dan memanggil 

apa yang telah mereka pelajari”.  

Menurut (Adi W. Gunawan 2003) “gaya belajar merupakan 

cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berfikir, 

memproses dan mengerti suatu informasi”.  

Menurut (Bobby Deporter 2000)  

gaya belajar adalah seseorang yang belajar dengan 

menggunakan cara berbeda-beda, dan semua cara sama 

baiknya. Setiap cara mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. 

Dalam kenyataannya kita semua memiliki gaya belajar itu 

(audio, visual, dan kinestetik) hanya saja biasanya satu gaya 

yang lebih mendominasi. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas gaya belajar merupakan cara 

yang dipakan oleh seseorang dalam belajar dan menyerap informasi 

yang mereka peroleh. Seseorang mempunyai gaya belajar mereka 

masing-masing dalam mempelajari suatu pelajaran dan menyerap 

informasi. Menurut (Joko Susilo 2004) “gaya belajar merupakan cara 

yang cenderung dipilih seorang untuk menerima informasi tersebut”.  



17 
 

 
 

Dari beberapa pernyataan yang dikemukakaan para ahli di atas, 

disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan gaya belajar yang dimana 

menurut siswa itu paling efektif dan efisien untuk mereka memahami 

pelajaran mereka. Setiap siswa menggunakan cara belajar yang 

berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa sendiri. Untuk setiap 

siswa sebenarnya mempunyai semua gaya belajar (visual, audiotori, 

dan kinestetik) salah satu gaya belajar yang lebih mendominan kepada 

cara belajar siswa tersebut.  

Gaya belajar lebih dari sekedar apakah seorang siswa 

mengingat informasi baru dan sulit paling mudah dengan mendengar, 

melihat, membaca, menulis, mengilustrasikan, verbalisasi, atau secara 

aktif mengalami; kekuatan persepsi hanyalah salah satu bagian dari 

gaya belajar. 

Learning styles are a combination of many biological and 

experientially imposed characteristics that contribute to 

concentration, each in its own way and all to-gether as a unit. 

Learning style is more than merely whether a student 

remembers new and difficult information most easily by 

hearing, seeing, reading, writing, illustrating, verbalizing, or 

actively experiencing; perceptual strength is only one part of 

learning style. It is also more than whether a person processes 

information sequentially or analytically rather than in a 

holistic, simultaneous, global fashion; information-processing 

style is just one component of style. It is important to recognize 

not only individual behaviors, but to explore and examine the 

whole of each person's inclinations toward learning (Dunn, 

Thies, & Honigs-feld, 2001).dalam (Dunn & Burke, 2006) 

 

Terjemahan Gaya belajar adalah kombinasi dari banyak 

karakteristik biologis dan pengalaman yang dipaksakan yang 

berkontribusi pada konsentrasi, masing-masing dengan caranya sendiri 

dan semuanya bersama-sama sebagai satu kesatuan. Gaya belajar lebih 

dari sekedar apakah seorang siswa mengingat informasi baru dan sulit 

paling mudah dengan mendengar, melihat, membaca, menulis, 
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mengilustrasikan, verbalisasi, atau secara aktif mengalami; kekuatan 

persepsi hanyalah salah satu bagian dari gaya belajar. Ini juga lebih 

dari apakah seseorang memproses informasi secara berurutan atau 

analitis daripada secara holistik, simultan, global, gaya pemrosesan 

informasi hanyalah salah satu komponen gaya. Penting untuk 

mengenali tidak hanya perilaku individu, tetapi untuk mengeksplorasi 

dan memeriksa keseluruhan kecenderungan setiap orang terhadap 

pembelajaran (Dunn, Thies, & Honigs-feld, 2001). 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

merupakan kombinasi dari banyak karakteristik biologis dan 

pengalaman yang dipaksakan yang berkontribusi pada konsentrasi, dan 

untuk mengingat informasi baik yang didengar atau yang di baca.  

2. Bentuk bentuk gaya belajar  

Ada tiga bentuk gaya belajar yang akan dibahas di dalam bab ini, 

yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audiotori, dan gaya belajar 

campuran. 

1) Gaya belajar visual  

Gaya belajar yang dimana seseorang atau siswa belajar sengan 

menggunakan penglihatan (mata), suka membaca, dan juga harus 

melihat apa yang mereka sedang pelajari maka di sebut dengan 

gaya belajar visual.  

Menurut (Sukadi, hal 96)  gaya belajar visual: 

Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti  ilustrasi, 

membaca instruksi, mengamati gambar-gambar,  meninjau 

kejadian secara langsung, dan sebagainya. Hal ini  sangat 

berpengaruh terhadap pemilihan metode dan media  belajar 

yang dominan mengaktifkan indera penglihatan (mata). 

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang 

dengan gaya belajar visual mereka bisa memahami materi 
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pelajaran dengan cara melihat secara langsung apa yang sedang 

dipelajari dan juga melihat gambar-gambar untuk mereka pelajari. 

Metode yang mereka gunakan cenderung dengan menggunakan 

alat indra penglihatannya. Selanjutnya menurut (Nini Subini 2012) 

gaya belajar visual:  

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara  melihat 

sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya  

belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperolah  

informasi seperti melihat gambar, giagram, peta, poster, grafik, 

dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti  

tulisan dan huruf.  

 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual merupakan 

gaya belajar yang dimana siswa tersebut bisa memahami pelajaran 

dengan membaca, melihat guru yang sendang menjelsakan materi 

pelajaran dan siswa yang bertipe gaya belajar visual  mereka akan 

mengerti jika mereka melihat bentuk dari apa yang mereka 

pelajari. Mereka akan susah memahami materi pelajarannya jika 

mereka tidak melihat guru yang tengah menjelaskan pelajaran, 

membaca dan tidak melihat objek yang mereka pelajari. Didalam 

gaya belajar visual ini juga seorang siswa yang ketika mempelajari 

sesuatu dan mereka tidak mambaca, mencatat dan bahkan harus 

melihat objek yang mereka pelajari maka siswa tersebut susah 

untuk memahami apa yang mereka pelajari saat itu. 

2) Gaya belajar audiotori 

Gaya belajar dimana siswa atau seseorang ketika belajar atau 

menerima informasi mereka akan cenderung untuk menggunakan 

alat pendengarannya untuk melajar dan menangkap informasi 

tersebut, gaya belajar ini disebut gaya belajar audiotori.  Menurut 

(Sukami, hal 92)  
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Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara  

mendengar. Orang dengan gaya belajar ini, lebih dominan 

dalam  menggunakan indera pendengaran untuk melakukan  

aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah 

menangkap  stimulus atau rangsangan apabila melalui alat 

indera pendengaran (telinga). Orang dengan gaya belajar 

auditorial  memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk 

mendengar. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

audiotori adalah gaya belajar yang menggunakan alat 

pendengarannya. Siswa dengan gaya belajar ini  bisa memahami 

materi pelajaran dan menangkap informasi dengan cara 

mendengarkan. Ketika mendengarkan materi pelajaran orang atau 

siswa dengan gaya belajar audiotori mereka aka bisa 

memahaminya lebih cepat. Selanjutnya menurut (Abu Ahmadi 

2008) 

Anak yang bertipe auditori, mudah mempelajari bahan-bahan 

yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru 

menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, disamping 

itu kata dari teman (diskusi) atau suara radio/casette ia mudah  

menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, 

perabaan, gerakan-gerakan yang ia mengalami kesulitan. 

 

Dari penjelasan tentang gaya belajar audiotori di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa gaya belajar audiotori merupakan gaya 

belajar yang menggunakan pendengaran. Mereka yang bertipe 

gaya belajar audio lebih suka mendengankan meteri pelajaran yang 

dismpaikan oleh guru mereka, dan mereka bisa memahami materi 

pelajaran hanya dengan mereka mendengarkan penjelsan materi 

saja.  Siswa yang menggunakan tipe gaya belajar audio ini mereka 

tidak akan bosan mendengarkan penjelasan dari guru mereka dan 

mereka senang ketika mendengankan materi pelajaran. 
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3) Gaya belajar campuran  

Gaya belajar ini merupakan gaya belajar yang dimana siswa 

bisa memahami pelajaran dan informasu dari guru ketika mereka 

menggunakan alat pendengaran dan penglihatan mereka untuk 

memahami pelajarn dan informasi yang guru mereka sampaikan. 

Gaya belajar campuran ini menggabungkan antara gaya belajar 

visual dan audiotori. Menurut (Susilowati, 2018) 

Gaya belajar campuran adalah gaya belajar dimana anak 

kadang bertipe auditorial sekaligus visual dan atau juga 

kinestetik, atau hanya kinestetik dan visual. Ketika anak 

melakukan kegiatan main, semua alat indra dan kinestetiknya 

akan dimanfaatkan secara maksimal. Itulah sebabnya bermain 

merupakan kegiatan yang paling tepat diberikan pada anak usia 

dini, karena di samping menyenangkan buat anak, juga akan 

memaksimalkan pengindraan dan kinestetik anak, sehingga 

mampu memberikan informasi pengetahuan sebanyak-

banyaknya pada anak. 

    

Gaya belajar campuran merupakan gaya belajar dimana 

seorang anak atau siswa, ketika mereka sedang belajar atau 

menerima informasi yang disampaikan oleh guru mereka, maka 

mereka akan menggunakan semua alat indra mereka, indra 

mendengarkan maupun indra penglihatan mereka. Seorang anak 

atau siswa juga akan menggerakkan anggota tubuh mereka tetika 

seorang anak atau siswa sendang belajar atau mendengarkan 

penjelasan atau informasi yang disampaikan oleh guru mereka.  

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar  

Setiap gaya belajar ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara 

atau gaya belajar dari siswa. Dari jurnal (Mar’ah, 2015) menurut Rita 

Dunn, seorang pelopor di bidang gaya belajar, telah menemukan 

banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar orang, yaitu: “1) 
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faktor fisik, 2) faktor emosional,3) faktor sosiologis, 4) faktor 

lingkungan” 

Selain itu banyak pula faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 

belajar siswa, Faktor-faktor internal yang mempengaruhi gaya belajar 

siswa antara lain:  

1) Faktor jasmaniah  

Faktor jasmaniah mencakup dua bagian yaitu kesehatan dan 

cacat tubuh. Faktor kesehatan berpengaruh pada kegiatan belajar. 

Proses belajar akan terganggu jika kesehatan seseorang terganggu, 

selain itu juga akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah 

pusing, mengantuk bila badannya lemah, kurang darah ataupun ada 

gangguan pada alat indera serta tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu 

yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai 

tubuh. Cacat itu bisa berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, 

patah kaki, lumpuh dan lainlain. Keadaan cacat tubuh demikian 

juga mempengaruhi kegiatan belajar seseorang.  

2) Faktor psikologis  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam 

faktor psikologis yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu 

adalah intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, 

dan kesiapan. 

3) Faktor Kelelahan  

Kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan tetapi 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kelelahan jasmani dan 

kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat 

dengan menurunnya daya tahan tubuh. Adapun kelelahan rohani 

dapat dilihat dengan kurangnya minat belajar, kelesuan dan 

kebosanan untuk belajar, sehingga minat dan dorongan untuk 
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menghasilkan sesuatu hilang. Faktor kelelahan dalam diri 

seseorang berbeda-beda.  

 Faktor-faktor eksternal  yang mempengaruhi gaya belajar 

siswa di antaranya:  

1) Faktor keluarga 

Seseorang yang belajar akan menerima pengaruh dari 

keluarga berupa cara orangtua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi 

keluarga.  

2)  Faktor sekolah  

Faktor sekolah yang akan mempengaruhi cara atau 

gaya belajar siswa antara lain metode mengajar, kurikulum, 

hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, 

disiplin atau tata tertib sekolah, suasana belajar, standar 

pelajaran, keadaan gedung, letak sekolah dan lainnya. Faktor 

guru misalnya, kepribadian guru, kemampuan guru 

memfasilitasi siswa dan hubungan antara guru dengan siswa 

turut mempengaruhi cara atau gaya belajar siswa.  

3) Faktor masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

mempengaruhi terhadap gaya belajar siswa. Faktor-faktor 

masyarakat yang mempengaruhi gaya belajar siswa meliputi 

kegiatan peserta didik dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat.  

b. Gaya belajar visual  

1. Pengertian gaya belajar visual   

Gaya belajar visual merupakan gaya belajar menggunakan 

penglihatan. Gaya belajar ketika siswa mempelajari pelajaran harus 



24 
 

 
 

ada objek yang hasu dilihatnya. Gaya belajar visual akan mempelajari 

gaya belajar  yang cenderung lebih dominan dalam visi sehubungan 

dengan pendengan dan pergerakan.  

Gaya belajar visual merupakan gaya atau cara belajar 

seseorang yang dimana mereka ketika belajar atau sedang memahami 

suatu pelajaran mereka akan menggunakan alat pendengan atau mata 

mereka daripada dengan menggunakan telinga atau menggunakan alat 

pendengarannya. Mereka ketika belajar mereka tidak peduli 

lingkungan mereka itu berisik atau kita, ketika lingkungan mereka 

bising mereka masih bisa memahami materi pelajarannya. Menurut 

DePorter & Hernacki (2002): gaya belajar visual merupakan: 

Mata atau alat penglihatan memegang peranan penting dalam 

proses berpikir siswa bergaya belajar visual ini, mereka belajar 

melalui segala sesuatu yang dapat dilihat. Mereka berpikir 

menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih 

cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, seperti 

diagram, buku pelajaran bergambar, dan video.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

visual ini lebih mengutamakan alat indra penglihatan. Siswa dengan 

gaya belajar visual ini lebih bisa memahami meteri pelajaran itu 

dengan cara melihat gambar atau objek yang  mereka pelajari. 

Menurut (Wassahua, 2016)  

bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar 

mereka paham. Hanya saja biasanya mereka memiliki kendala 

untuk berdialog secara langsung karena terlalu reaktif terhadap 

suara, sehingga sulit mengikuti anjuran secara lisan dan sering 

salah menginterpretasikan kata atau ucapan.  

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

visual mereka sulit untuk mempelari dan menangkap informasi dengan 

cara lisan. Siswa dengan gaya belajar visual ini terkendala dengan 

belajar atau menangkap informasi dengan cara mendengarkan. 



25 
 

 
 

Sejalan dengan Deporter & Hemacki (2001:112) menyatakan 

bahwa “gaya belajar visual adalah gaya belajar yang cenderung lebih 

dominan dalam penglihatannya dibandingkan dengan pendengaran dan 

gerakan-gerakan”. Dari penjelasan di atas Seseorang yang gaya belajar 

visual sangat mudah untuk melihat apa yang orang laian sebutkan. 

Meraka sering dapat melihat gambar yang dibarikan dengan kata-kata 

dan emosi, dan jika mereka mengamati bentuk gambar, mereka akan 

memahami informasinyaa. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar 

yang ketika kita mempelajari suatu pelajaran maka sebagai orang yang 

gaya belajarnya visual harrus melihat terlebih dahulu objek yang akan 

dipelajarinya.  

Gaya belajar merupakan keunikan yang dimiliki oleh siswa. 

Meskipun siswa tersebut mereka berada dilingkungan  belajar yang 

sama tapi mereka mempunyai cara atau gaya belajar meraka masing-

masing. Seperti  siswa yang bergaya belajar visual mereka 

menggunakan penglihatan mereka. mereka  belajar dan dapat 

memahami sesuatu mereka dengan cara apa yang mereka lihat. 

Orang bergaya belajar visual akan sangat mudah melihat atau 

membayangkan apa yang dibicarakan. Mereka sering melihat 

gambar yang berhubungan dengan kata atau perasaan dan 

mereka akan mengerti suatu informasi bila mereka melihat 

kejadian, melihat informasi itu tertulis atau dalam bentuk 

gambar (Budiarti & Jabar, 2016). 

  

Sejalan dengan pendapat De porter & Hemacki (2013) dalam 

jurnal (Zagoto et al., 2019)  

“Gaya belajar visual (visual learners) lebih memfokuskan pada 

penglihatan. Gaya belajar visual mengakses pandangan visual, 

yang dihasilkan maupun diingat. Dalam gaya belajar tipe ini, 

potret, warna, maupun hubungan ruang, serta gambar/sketsa 

lebih menonjol”.  
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Dari paparan di atas siswa dengan tipe visual memiliki 

kekhasan yakni: rapi dan terarah, bertutur kata dengan sesuai, 

perancang dan pengelola yang mantap, teliti, dan rinci.  pelafal yang 

apik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran 

mereka, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengarkan, 

pembaca yang tekun, sering menanggapi pertanyaan dengan jawaban 

yang pendek, ya atau tidak, lebih suka membaca daripada dibacakan, 

lebih suka melakukan presentasi dari pada sekedar berceramah, dan 

lebih menyukai seni. Gaya belajar visual adalah individu yang 

cenderung lebih puas melihat apa yang sedang dipelajari. Gambar dan 

simbol membantu orang dengan gaya belajar visual lebih memahami 

ide dari informasi yang disajikan dalam bentuk penjelasan.  

Menurut (Hamzah B. Uno 2012 h.180) “gaya belajar visual 

atau visual learners menjelaskan bahwa kita harus melihat dulu 

buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya”. Sejalan menurut 

(Bobbi DePorter & Mike Hernacki 2006):  

gaya belajar visual merupakan Individu yang memiliki 

kecenderungan gaya belajar visual lebih senang dengan melihat 

apa yang sedang dipelajari. Gambar atau simbol akan 

membantu mereka yang memiliki gaya belajar visual untuk 

lebih memahami ide informasi yang disajikan dalam bentuk 

penjelasan.  

 

 Menurut De Poter & Hernacki (1999), “Gaya belajar visual 

adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan 

sejenisnya”. Siswa dengan tipe belajar visual ini merupakan siswa 

yang suka belajar dengan cara melihat apa yang sedang mereka 

pelajari, mereka suka membaca berbagai macam sumber materi 

pelajaranya. Dan mereka tidak akan bosan membaca materi pelajaran 

mereka. 
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Menurut (sukadi, hal 96)   

Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti  ilustrasi, 

membaca instruksi, mengamati gambar-gambar,  meninjau 

kejadian secara langsung, dan sebagainya. Hal ini  sangat 

berpengaruh terhadap pemilihan metode dan media  belajar 

yang dominan mengaktifkan indera penglihatan (mata). 

Menurut (Nini Subini 2012)   

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara  melihat 

sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya  

belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperolah  

informasi seperti melihat gambar, giagram, peta, poster, grafik, 

dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti  

tulisan dan huruf. 

Menurut (Wassahua, 2016)  

bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar 

mereka paham. Hanya saja biasanya mereka memiliki kendala 

untuk berdialog secara langsung karena terlalu reaktif terhadap 

suara, sehingga sulit mengikuti anjuran secara lisan dan sering 

salah menginterpretasikan kata atau ucapan.  

 

Dari beberapa penjelasan gaya belajar visual di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual merupakan gaya belajar 

yang lebih cenderung, lebih dominan bagi siswa belajar untuk supaya 

mereka bisa memahami materi pelajaran dan mereka bisa 

menguasaonya dengan cara menggunakan penglihatan atau mata 

mereka, mereka bisa memahami suatu pelajaran atau onbjek ketika 

mereka melihat apa yang menjadi dari objek mereka pelajari dan 

mencatatnya supaya mereka bisa mengngat lagi. Ketika mereka tidak 

memelihat dan tidak mencatat apa yang telah di jelaskan guru mereka 

maka mereka akan sudah mengungat bahkan bisa sampai lupa apa 

yang guru mereka jelaskan. Belajar harus menggunakan indera mata 

melalui mengamati,menggambar, mendemonstrasikan, membaca, 

menggunakan media dan alat peraga. Seorang peserta didik lebih suka 

melihat gambar atau diagram, suka pertunjukan, peragaan atau 

menyaksikan video. 
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2. Ciri-ciri gaya belajar visual  

Gaya belajar visual (visual learners) lebih menitiberatkan pada 

ketajaman penglihatan. Siswa dengan gaya beljar seperiti ini lebih 

mengandalkan penglihatan untuk melihat buktinya terlebih dahulu 

sebelum mereka mempercayai apa yang mereka pelajari.  Didalam 

setiap gaya belajar terdapat ciri kusus yang ada di dalamnya, ciri-ciri 

gaya belajar visual sebagai berikut: 

  Menurut (Wahyuni, 2017) 

cici-ciri siswa dengan gaya belajar visual adalah:  

a) rapi dan teratur,  

b)  berbicara dengan cepat,  

c)  biasanya tidak terganggu oleh keributan,  

d)  mengingat apa yang dilihat daripada apa di dengar, 

e)  lebih suka membaca daripada di bacakan,  

f) pembaca cepat dan tekun, 

g) seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak 

pandai memilih kata- kata, 

h) mengingat asosiasi visual, 

i) mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali 

jika ditulis, dan sering kali minta bantuan orang untuk 

mengulanginya,  

j) teliti terhadap detail. 

 

Menurut De Poter & Hernacki (1999) 

Ciri-Ciri individu yang memiliki tipe gaya belajar 

visual yaitu 

1.  Menyukai kerapian dan ketrampilan  

2. Jika berbicara cenderung lebih cepat  

3. Suka membuat perencanaan yang matang untuk jangka panjang  

4. Sangat teliti sampai ke hal-hal yang detail sifatnya 

5.  Mementingkan penampilan baik dalam berpakaian maupun 

presentasi   

6. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang 

didengar  

7. Mengingat sesuatu dengan penggambaran visual  

8. Tidak mudah terganggu dengan keributan saat belajar  
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9. Pembaca yang cepat dan tekun, lebih suka membaca sendiri 

dari pada dibacakan orang lain. 

 

Berdasarkan ciri-ciri gaya belajar visual di atas  dapat 

disimpulkan bahwa siswa dengan tipe gaya belajar visual mereka 

menyukai keterampilan, siswa dengan gaya belajar visual 

denderungmereka akan berbicara atau membaca dengan cepat, mereka 

dengan gaya belajar visual orangnya sangat teliti dalam bidang 

apapun, siswa atau seseorang dengan gaya belajar visual ini mereka 

akan lebih mudah memahami materi pelajaran atau informasi ketika 

mateka melihat dan mencatat pelajaran atau informasi yang 

disampaikan guru atau siswa.  

Menurut DePorter & Hernacki (2007:116-120) 

a) Rapi dan teratur. 

b) Berbicara dengan cepat.  

c) Perencana dam pengatur jangka panjang yang baik. 

d) Teliti terhadap detail.  

e) Mementingkana penampilan, baik dalam hal pakaian 

maupun presentasi.  

f) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang 

sebenarnya dalam pikiran merekan.  

g) Mengingat apa yang dilihat, daripada yang di dengar. 

h) Mengingat dengan asosiasi visual.  

i) Biasanya tidak terganggu oleh keributan. 

j) Mempunyai masalah untuk mengingat intruksi verbal 

kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang lain 

untuk mengulanginya.  

k) Pembaca cepat dan tekun.  

l) Lebih suka membaca dari pada dibacakan.  

m) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang yang 

menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental 

merasa pasti tentang suatu masalah atau proyek.  

n) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan 

dalam rapat. 

o) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain. 

p) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya 

atau  tidak.  

q) Lebih suka melakukan demontrasi daripada berpidatao.  
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r) Lebih suka seni daripada music.  

s) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi 

tidak pandai memilih kata-kata.  

t) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka 

ingin memperhatikan. 

 

 

Menurut (Hamzah B. Uno 2012) 

a) Kebutuhan melihat sesuatu (imformasi/pelajaran) secara 

visual untuk mengetahuinya atau memahaminya.  

b) Memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna. 

c) Memiliki pemahaman yang cukup terhadap masalah aristik. 

d) Memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung. 

e) Terlalu rektif terhadap suara. 

f) Sulit mengikuti anjuran secara lisan. 

g) Seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan.  

 

Berdasarkan ciri-ciri gaya belajar visual di atas maka dapat 

disimpulkan ciri-ciri dari gaya belajar visual antara lain, rapi dan 

teratur, berbicara dengan cepat, perencana dan pengatur jangka 

panjang yang baik, teliti terhadap detail, mementingkana penampilan, 

baik dalam hal pakaian maupun presentasi, pengeja yang baik dan 

dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, 

mengingat apa yang dilihat, daripada yang di dengar, mengingat 

dengan asosiasi visual, biasanya tidak terganggu oleh keributan, 

mempunyai masalah untuk mengingat intruksi verbal kecuali jika 

ditulis dan seringkali minta bantuan orang lain untuk mengulanginya, 

pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca dari pada dibacakan, 

membutuhkan pandangan dan tujuan yang yang menyeluruh dan 

bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu 

masalah atau proyek, mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di 

telepon dan dalam rapat, lupa menyampaikan pesan verbal kepada 

orang lain, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya 

atau tidak, lebih suka melakukan demontrasi daripada berpidatao, 
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lebih suka seni daripada musik, seringkali mengetahui apa yang harus 

dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata, kadang-kadang 

kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan, 

kebutuhan melihat sesuatu (imformasi atau pelajaran) secara visual 

untuk mengetahuinya atau memahaminya, memiliki kepekaan yang 

kuat terhadap warna, memiliki pemahaman yang cukup terhadap 

masalah aristik, memiliki kesulitan dalam berdialog secara langsung, 

terlalu rektif terhadap suara, sulit mengikuti anjuran secara lisan, 

seringkali salah menginterpretasikan kata atau ucapan.  

c. Gaya Belajar Audiotori 

1. Pengertian gaya belajar audiotori  

Gaya belajar audiotori iyalah gaya belajar yang ketika 

seseorang belajar maka mereka akan menggunakan pendengaran 

mereka. mereka bisa memahami dan bahakan mengingat apa yang 

telah di pelajari hanya dengar mendengar saya. Mereka tidak perlu 

mencata dan melihat objek yang mereka pelajari mereka bisa 

membayangkan apa yang mereka pelajari saja. Tetapi ketika mereka 

sedang belajar atau sedang memahami sesuatu pelajaran ketika 

lingkungan mereka berisik atau tidak kondusif maka mereka akan sulit 

untuk memahami apa yang mereka pelajari.  Menurut DePorter & 

Hernacki (2002) gaya belajar audiotori merupakan “Telinga atau alat 

pendengaran memegang peranan penting dalam proses berpikir siswa 

bergaya belajar auditorial ini, mereka belajar melalui segala sesuatu 

yang dapat didengar”. 

Berdasarkan penjelasan di atas gaya belajar audiotori  identik 

dengan menggunkan suara suara. Siswa dengan menggukan gaya 

belajar audiotori ini mereka cenderung bisa memahami sesuatu 

pelajaran hanya dengan mendengankan penjelasan dari guru atau 
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orang lain. Mereka siswa suka mendengarkan guku atau orang lain 

bicara. Walaupun mereka tidak mencatat materi pelajaran mereka bisa 

mengingat apa saya materi yang telah dismapaikan oleh guru mereka.  

Menurut (Hamsar, 2017)  

Peserta didik auditori adalah mereka yang belajar sesuatu 

paling baik melalui pendengaran. Jenis gaya belajar ini 

cenderung menyukai penyajian material lewat ceramah dan 

diskusi. Bahkan bagi orang dewasa yang bergaya belajar 

auditori mampu mengingat informasi yang disajikan melalui 

ceramah selama berjam-jam dalam waaktu yang relatif lama. 

 

Selanjutnya menurut (Bobby De Porter dkk,2000)  

Pelajar auditori cenderung menyukai cara belajar dengan cara 

mendengarkan, contoh mendengarkan cerita, serta mengulang 

informasi adalah cara utama dalam belajar mereka. Para pelajar 

auditori mungkin lebih suka merekam dengan kaset daripada 

mencatat, karena mereka suka mendengarkan informasi 

berulang-ulang. 

 

Berdasarkan pengertian gaya belajar audiotori di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa seseorang yang bergaya belajar audio ini 

menyukai cara belajar dengan mendengarkan materi yang dismapaikan 

oleh gurunya. Seseorang dengan gaya belajar audio ini mereka tidak 

akan bosan untuk mendengarkan guru mereka menjelsaskan pelakaran. 

Seorang bisa menagkapn informasi yang disampaikan oleh guru 

mereka tanpa harus mencata dan melihat bagaimana gurunya 

memberikan infoemasi.  

Menurut (Abu Ahmadi 2008)  

Anak yang bertipe auditori, mudah mempelajari bahan-bahan 

yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru 

menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, disamping 

itu kata dari teman (diskusi) atau suara radio atau casette ia 

mudah  menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk 

tulisan, perabaan, gerakan-gerakan yang ia mengalami 

kesulitan. 
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Dari penjelasan di atas siswa atau anak yang bertipe gaya 

belajar audiotori, mereka akan mudah mempelajari dan mendapatkan 

informasi dengan cara mendengarkan atau ceramah. Ketika pelajaran 

disajikan dengan bentuk gambaran atau tulisan siswa dengan tipe gaya 

belajar audiotori ini akan mengalami kesulitan dalam memahami 

pelajarannya. Selanjutnya menurut (Sukami, hal 92)  

Gaya belajar auditori adalah gaya belajar dengan cara  

mendengar. Orang dengan gaya belajar ini, lebih dominan 

dalam  menggunakan indera pendengaran untuk melakukan  

aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah 

menangkap  stimulus atau rangsangan apabila melalui alat 

indera pendengaran (telinga). Orang dengan gaya belajar 

auditorial  memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk 

mendengar. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

belajar audiotori siswa dengan cara belajaranya dengan cara gaya 

belajar audiotori mereka belajar dengan menggunakan pendengaran 

dan siswa dengan gaya belajar suka dengan kalau belajar guru mereka 

berceramah dan mereka langsung bisa mengerti apa yang guru mereka 

jelaskan.  Siswa dengan gaya belajar audiotori ini mereka lebih suka 

cara belajarnya dengan bercerita, dan mereka akan bosan jika disuruh 

untuk mencatat pelajarannya.  

Menurut (Abu Ahmadi 2008)  

Anak yang bertipe auditori, mudah mempelajari bahan-bahan 

yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru 

menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, disamping 

itu kata dari teman (diskusi) atau suara radio atau casette ia 

mudah  menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk 

tulisan, perabaan, gerakan-gerakan yang ia mengalami 

kesulitan. 
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Menurut (Hamsar, 2017)  

Peserta didik auditori adalah mereka yang belajar sesuatu 

paling baik melalui pendengaran. Jenis gaya belajar ini 

cenderung menyukai penyajian material lewat ceramah dan 

diskusi. Bahkan bagi orang dewasa yang bergaya belajar 

auditori mampu mengingat informasi yang disajikan melalui 

ceramah selama berjam-jam dalam waaktu yang relatif lama. 

Dari penjelasan di atas siswa dengan gaya belajar audiotori ini 

mereka paling baik dalam belajar dengan menggunakan 

pendengarannya. Siswa lebih senang ketika mereka disuruh untuk 

mendengarkan dari pada membaca.  

Menurut (Bobby De Porter dkk,2000)  

Pelajar auditori cenderung menyukai cara belajar dengan cara 

mendengarkan, contoh mendengarkan cerita, serta mengulang 

informasi adalah cara utama dalam belajar mereka. Para pelajar 

auditori mungkin lebih suka merekam dengan kaset daripada 

mencatat, karena mereka suka mendengarkan informasi 

berulang-ulang. 

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya 

belajar audiotori ini merupakan gaya belajar yang paling disuka oleh 

siswa-siwa yang suka dengan cara belajarnya dengan mendengarkan, 

mereka senang mendengarkan apa yang guru mereka ajarkan, apa 

yang guru mereka sampaikan kepada mereka. Mereka mampu untuk 

bisa memahami dan mengingat apa yang guru mereka sampaikan 

kepada mereka dengan mereka mendengarkannya saja tapa harus 

mencatat lagi apa yang guru mereka smapaikan. Dan juga siswa-siswa 

dengan gaya belajar audiotori ini mereka ketika memahami materi 

pelajaran mereka lebih suka dengann suasana tenang dan siswa- siswa  

dengan gaya belajar aodiotori ini mereka ketika sedang menghafal 

pelajaran, ketika mereka sedang mambaca maka mereka lebih suka 
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mengeraskan suara mereka ketimbang dengan mabacanya didalam 

hati.  

Siswa dengan gaya belajar audiotori ini mereka suka 

mendengarkan apa yang guru atau orang lain bicarakan atau jelakan 

dan mereka mampu mengingat informasi tersebut tampa harus 

menulisnya lagi. Karena bagi siswa dengan gaya belajar audiotori ini 

cukup untuk mamahami dan mengingat suatu pelajaran dan informasi 

tanpa harus mencatatnya terlebih dahulu.  

2. Ciri-ciri gaya belajar audiotori 

 

Gaya belajar audiotori (audiotory learners) mengandalkan 

pada pendengaran untuk dapat mengingat dan memahaminya. Ciri-ciri 

atau karakteristik dari siswa yang bergaya belajar audiotori seperti ini 

benar benar mengandalkan alat pendengarannya untuk menyerap 

pelajaran dan informasi. Seseorang dengan  gaya belajar audiotori ini 

terdapat ciri kusus yang ada di dalamnya, ciri-ciri gaya belajar 

audiotori sebagai berikut: 

  Menurut (Khoeron et al., 2016)  

a) Sering berbicara dengan dirinya sendiri saat belajar,  

b)  Mudah terganggu oleh keributan,  

c)  Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika 

membaca,  

d) Senang mendengarkan dan membaca dengan suara keras,  

e)  Mampu mengulangi dan menirukan nada dan suara,  

f) Kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita,  

g) Berbicara dalam irama yang terpola,  

h) Biasanya merupakan pembicara yang fasih,  

i) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan,  

j)  Suka berbicara,berdiskusi,dan menjelaskan sesuatu dengan 

panjang lebar, 
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k) Kesulitan dalam pekerjaan yang melibatkan visualisasi,  

l) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, 

m) Lebih suka gurauan lisan daripada cerita lucu dari komik. 

Menurut (Prihatin, 2017)  

ciri-ciri  gaya belajar auditory yaitu:  

a. Menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap 

informasi atau pengetahuan.  

b. Semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran.  

c. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk 

tulisan secara langsung.  

d. Memiliki kesulitan dalam menulis atau membaca.  

e. Untuk mengatasi ragam masalah di atas, terdapat beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan antara lain menggunakan 

tape perekam sebagai alat bantu, menggunakan kelompok 

berdiskusi, dan melakukan review secara verbal dengan teman 

atau pengajar. 

 

Menurut (Darmawati, 2017)  

a) Sering berbicara dengan dirinya sendiri saat belajar 

b) Mudah terganggu oleh keributan 

c) Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika 

membaca  

d) Senang mendengarkan dan membaca dengan suara keras 

e) Mampu mengulangi dan menirukan nada dan suara 

f) Kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita 

g) Berbicara dalam irama yang terpola 

h) Biasanya merupakan pembicara yang fasih 

i) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang di 

diskusikan 

j) Suka berbicara,berdiskusi,dan menjelaskan sesuatu dengan 

panjang lebar 

k) Kesulitan dalam pekerjaan yang melibatkan visualisasi 

l) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 

m) Lebih suka gurauan lisan daripada cerita lucu dari komik. 

 

Menurut (Muh. Yaumi, 2013: 126). Ciri-ciri gaya belajar auditorial, 

antara lain: 

a) Mudah mengingat dari apa yang didengarkannya 

b) Tidak bisa belajar dalam suasana ribut atau berisik 

c) Lebih menyukai diskusi atau juga cerita 

d) Bisa mengulangi apa yang didengarkannya. 
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Berdasarkan dari beberapa ciri-ciri gaya belajar audio di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri orang  gaya belajar audio adalah  sering 

berbicara dengan dirinya sendiri saat belajar, mudah terganggu oleh keributan, 

menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, 

senang mendengarkan dan membaca dengan suara keras, mampu mengulangi 

dan menirukan nada dan suara, kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam 

bercerita, berbicara dalam irama yang terpola, biasanya merupakan pembicara 

yang fasih, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan, suka berbicara,berdiskusi,dan menjelaskan sesuatu dengan 

panjang lebar. Kesulitan dalam pekerjaan yang melibatkan visualisasi. Lebih 

pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Lebih suka gurauan 

lisan daripada cerita lucu dari komik. 

Ciri-ciri gaya belajar audio lainnya adalah semua informasi hanya bisa 

diserap melalui pendengaran. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi 

dalam bentuk tulisan secara langsung. Memiliki kesulitan dalam menulis atau 

membaca. Mudah mengingat dari apa yang didengarkannya. Tidak bisa 

belajar dalam suasana ribut atau berisik. Lebih menyukai diskusi atau juga 

cerita. Bisa mengulangi apa yang didengarkannya. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulakan bahwa gaya belajar 

audiotori iniseorang siswa cenderung untuk menggunakan gaya belajar yang 

menggunkan pendengaran mereka, mereka lebih suka mendengarkan apa yang 

dissmpaikan oleh guru mereka ataua orang lain, mereka lebih bisa memahami 

pelajaran yang mereka pelajari jika mereka mendengarkan dari pada menulis 

pelajaran mereka dan siswa dengan gaya belajar auditori ini setiap kali belajar 

atau untuk memahami pelajarannya mereka akan suka dengan keadaan 

lingkungan yang  damai tidak bising dan mereka suka dengan cara untuk 

menghafal mereka suka membacanya keras-keras. 
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d. Gaya belajar campuran  

1. Pengertian gaya belajar campuran  

Gaya beajar ini merupakan gaya belajar dimana siswa yang 

memahami pelajaran mereka menggunakan kedua gaya belajar visual 

dan audiotori untuk memahaminya. Menurut (Susilowati, 2018) 

Gaya belajar campuran adalah gaya belajar dimana anak 

kadang bertipe auditorial sekaligus visual dan atau juga 

kinestetik, atau hanya kinestetik dan visual. Ketika anak 

melakukan kegiatan main, semua alat indra dan kinestetiknya 

akan dimanfaatkan secara maksimal. Itulah sebabnya bermain 

merupakan kegiatan yang paling tepat diberikan pada anak usia 

dini, karena di samping menyenangkan buat anak, juga akan 

memaksimalkan pengindraan dan kinestetik anak, sehingga 

mampu memberikan informasi pengetahuan sebanyak-

banyaknya pada anak. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas gaya belajar campuran 

merupakan gaya belajar dimana seorang anak atau siswa, ketika 

mereka sedang belajar atau menerima informasi yang disampaikan 

oleh guru mereka, maka mereka akan menggunakan semua alat indra 

mereka, indra mendengarkan maupun indra penglihatan mereka. 

Seorang anak atau siswa juga akan menggerakkan anggota tubuh 

mereka tetika seorang anak atau siswa sendang belajar atau 

mendengarkan penjelasan atau informasi yang disampaikan oleh guru 

mereka. Seorang anak atau siswa yang bergaya belajar campuran akan 

memaksiman alat indra penglihatan, pendengaran, bahkan mereka juga 

menggerakkan anggota tubuh mereka ketika belajar dan 

mendengarkan informasi.  

B. Penelitian yang Relevan  

Beberapa penelitan yang relevan dalam penelitian ini: 

1. Hasil penelitian (Lestari, 2020) yang berjudul “analisis gaya belajar visual, 

audotori dan kinstetik siswa dalam pengembangan prestasi belajar siswa” 
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gaya belajar visual, audiotori dan kinestetik masing-masing siswa 

mempunyai nilai yang baik pada gaya belajar yang cenderung dimiliki 

oleh masing-masing siswa tersebut. Siswa yang cenderung mempunyai 

gaya belajar visual mempunyai nilai yang baik pada saat guru 

menerapkan/menggunakan gaya belajar visual (menggunkan LCD dan 

papan tulis) pada saat proses belajar mengajar. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak 

pada yang akan diteliti dan model penelitiannya. Perbedaannya yaitu 

penelitian yang akan dilakukan sebelumnya untuk meneliti tentang gaya 

belajar visual, audiotori dan kinestetik siswa dalam pengembengan 

prestasi belajar, sedangakan peneliti sendiri ingin menganalisis gaya 

belajar visual dan gaya belajar audio. 

 

2. Hasil penelitian (Fitri, 2018)  yang berjudul “upaya guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan prestasi belajar berbasis gaya belajar 

peseta didik”  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah-

langkah bimbingan konseling belajar berbasis gaya belajar sudah sesuai 

dengan teori umum yang dinyatakan oleh para ahli. Hasil dari prestasi 

belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya layanan bimbingan 

konseling belajar berbasis gaya belajar. 

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada 

meningkatkan pretasi belajar siswa berbasis gaya belajar. Perbedaannya 

yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya meningkatkan prestasi belajar 

berbasis gaya belajar, sedangkan peneliti sendiri ingin menganalisis gaya 

belajar visual dan gaya belajar audio.  

 

3. Hasil penelitian (Safrianti, 2017) yang berjudul “pengaruh gaya belajar 

visual, audiotorial, dan kinestetik terhadap hasil belajar siswa kelas X ips 

program unggulan di man kota malang” berdasarkan hasil penelitian gaya 
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belajar visual, auditorial dan kinestetik yang mempunyai pengaruh yang 

paling besar terhadap hasil belajar siswa kelas X IPS Program Unggulan 

di MAN 1 Kota Malang adalah gaya belajar visual yang memiliki Nilai 

koefisien regresi variabel Gaya Belajar Visual sebesar 0,396. Nilai ini 

menunjukkan peningkatan yang terjadi pada variabel Hasil Belajar apabila 

Gaya Belajar Visual digunakan.  

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang saya teliti adalah terletak pada 

sama-sama meneliti tentang gaya belajar visual dan audio. Perbedaannya 

yaitu penelitian yang dilakukan sebelumnya pengaruh gaya belajar 

terhadap hasil belajar, sengankan peneliti sendiri ingin menganalisis gaya 

belajarnya saja terutama gaya belajar visual dan audio.  

C. Kerangka Berfikir  

Melalui kajian teoritis pendekatan analisis deskriptif, peneliti 

menganalisis tentang gaya belajar visual dan audiotori kelas VIII SMPN4 

Sungai Tarab. Sebagai kajian ilmiah, kerangka berfikir ini didukung oleh 

kebenaran teoritik. Sebagai kajian ilmiah, kerangka berpikir ini didukung oleh 

kebenaran teoristik dan hasil penelitian yang relevan. 
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Gambar 1 

Skema kerangka gaya belajar visual dan audiotori  

 

           

 

 

 

 

 

ANALISIS 

GAYA BELAJAR VISUAL  

a. Tidak terganggu 

dengan keributan.  

b. Mengingat apa yang  

dilihat dari pada di 

dengar.  

c. Lebig suka membaca 

dari pada di 

bacakan.  

GAYA BELAJAR AUDIOTORI  

a. Mudah terganggu 

dengan keributan. 

b. Senang 

mendengarkan dan 

membaca dengan 

suara keras.  

c. Suka berbicara, 

berdiskusi, dan 

menjelaskan 

sesuatu dengan 

panjang lebar.  
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BAB III    

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Dalam sebuah  penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis 

penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah 

yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dimana data-data yang akan 

dihasilakan berbentuk anggka. Metode yang dilakukan peneliti adalah analisis 

deskiptif. Analisis deskriptif merupakan cara data tanpa menggunakan 

perhitungan angka-angka, melainkan dengan mempergunakan perbandingan 

yang berhubungan dengan responden dengan menggukan analisis persentase 

yaitu metode yang membandingkan jumlah responden yang memilih dari 

maisng-masing item pertanyaan angket yang dijawab responden dengan 

jumlah reponden secara keseluruhan dikali dengan 100%. Dari data yang 

didapatkat dilakukan analisis sederhana, menggunakan cara yang manual. 

Metode ini sebagai metode ilmiah atau scientifik karena telah 

memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit atau empiris, obyektif, terukur, 

rasional, dan sistematis . Metode ini juga disebut metode discovery, karena 

dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. 

Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-

angka dan analisis menggunakan statistik Sugiono (2018:7).   

Stastistik deskriptif ini digunakan sebagai dasar untuk menguraikan 

kecendrungan jawaban responden dari tiap-tiap variabel, baik mengenai gaya 

belajar visual, dan gaya belajar audiotori.  
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Menurut (Sugiono 2018) “teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statstik yang 

digunakan untuk analisis data dalam penelitian,yaitu statistic deskriptif, dan 

statistik interensial”.  

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada 

populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik 

deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel. 

Maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. 

Berdasarkan beberapa kutipan di atas penulis melakukan penelitian 

tentang analisis analisis gaya belajar visual dan gaya belajar audiotori siswa 

kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang mana penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang mana penulis mengupulkan data dengan cara 

menyebarkan angket quisioner. Penelitian kuantitatif ini berusaha untuk 

menganalisis bukti  pengumpulan data sesuai dengan hasil data angket yang 

telah disebarkan kepada responden dilapangan tentang analisis gaya belajar 

visual dan audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab.  

B. Tempat  dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 4 Sungai Tarab yang difokuskan 

pada gaya belajar visual dan audiotori siswa kelas VIII. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester 1,  tahun pelajaran 2022, yaitu dari tanggal 7 Juli 

sampai dengan tanggal 7 Septermber 2022. 
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C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Dalam setiap penelitian memerlukan objek jelas yang akan dijadikan 

sebagai sasaran penelitian, yang disebut dengan objek sebuah penelitian. 

Menurut (Sugiono, 2018) populasi adalah “wilayah generasi yang terdiri 

atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat di atas mengenai populasi, maka 

dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang 

akan diteliti dalam suatu penelitian.  

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah siswa kelas VIII 

SMPN 4 Sungai Tarab  ada sebanyak 35 orang siswa.    

Tabel 1 

Populasi Penelitian 

No Kelas Jumlah siswa 

Perempuan  Laki-laki 

1 VIII.1 8 10 

2 VIII.2 5 12 

Jumlah  13 22 

 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi. Menurut (Sugiono, 2018) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
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kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul - betul representatif ( mewakili ). 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, sampel yang akan diambil dan 

berhubungan erat dengan hal yang akan diteliti dan anggota yang 

dijadikam sampel penelitian atas pertimbingan peneliti tergantung pada 

tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Peneliti mengambil sampel di 

SMPN 4 Sungai Tarab sebanyak 35 orang.  

D. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kuantitatif  ini yang menjadi instrumentasi atau alat 

penelitian yaitu angket intrumen yaitu sebuah qusioner angket yang telah di 

validasi. Dalam penelitian ini instrument yang digunakan adalah angket gaya 

belajar.  

E. Pengembangan Instrumen  

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunkan untuk mengukur 

fenomena alam  maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena 

ini desebut dengan variabel penelitian (Sugiono, 2014). Agar peneliti mudah 

dalam menyusun intrumen penelitian maka terlebih dahulu peneliti merancang 

intrumen dengan bembuat kisi-kisi intrumen terlebih dahulu. Intrumen dlam 

hal ini berupa angket yang digunakan untuk mengetahui gaya belajar visual 

dan gaya belajar audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab. Angkat 

gaya belajar tersebut memiliki kisi-kisi sebagai berikut: 

Tabel 2 

KISI-KISI INTRUMEN BELAJAR 

Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Jumlah 

Item 

No Item 

Gaya 

belajar 

siswa  

Gaya 

belajar 

visual  

Tidak terganggu dengan 

keributan  

 

 3 1, 2, 4 
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mengingat apa yang 

dilihat daripada apa di 

dengar  

3 11, 3, 5 

 

lebih suka membaca 

daripada di bacakan  

 

 4 6, 7, 8, 9 

Gaya 

belajar 

audiotori 

Mudah terganggu oleh 

keributan  

 

3 16, 17, 18 

Senang mendengarkan 

dan membaca dengan 

suara keras  

 

4 12, 13, 14, 15 

 

Suka 

berbicara,berdiskusi,dan 

menjelaskan sesuatu 

dengan panjang lebar  

3 19, 20,10 

 

F. Validitas Dan Reabilitas Instrumen  

1. Validitas Instrumen  

Validitas adalah suatu ukuran suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

keadaan atau kebenaran suatu alat ukur. Intsrumen dikatakan valid apabila 

menunjukkan alat ukur yang digunakan mendapat data sehingga instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengkur apa yang sehatusnya diukur. 

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpulkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

penelitian yang dilakukan.  

Peneliti telah melakukan validasi  instrumen angket gaya belajar visual 

dan audiotori dengan Dosen bapak  Dr. Dasril, S.Ag., M.Pd pada tanggal 

15 juli 2022.  Ketika melakukan validasi dengan Dosen bapak Dasril 

memberikan beberapa masukan berupa: 
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a. Jumlah nomor item gaya belajar visual dan gaya belajar audiotori 

masing-masing 10 + 10 = 20 item.  

b. Dimasukkan Selalu  (SL), Sering (SR), Tidak Pernah (TP) 

kesemua kolom yang akan di pilih oleh responden  

c. Digunakan 1 spasi saja untuk intrumen angket gaya belajar.  

d. Telah boleh malakukan penyebaran nagket gaya belajar yang telah 

dibuat kelapangan.   

Nilai validitas dihitung dengan menggunakan rumus persentase, rumus 

persentsenya: 

Rumus  

P= 
 

 
  X 100 

  Keterangan  

  P : Persentase  

  F : Fersentase 

  N : jumlah responden   

2. Reabilitas Instrumen  

Reabilitas instrumen adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilakan data yang 

sama (Sugiono 2014). Reabilitas menunjukkan bahwa pada suatu 

pengertian bahwa cukup dapat dipercaya untuk depakai sebagai alat 

pengumpulan data karena intrumen itu baik. 

G. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan 

kuesioner,teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 
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seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.  yang mana 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam bentuk skala. Skala 

pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bisa digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2018:142). 

Skala yang digunakan adalah skala likkert.  Menurut Sugiyono (2018: 93) 

skala likkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

Likkert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.  

a. Penyebaran angket  

Jawaban dari setipam intrumen mempunyai gradiasi yaitu 

bentuk positif (+). Peneliti memilih skla likkert dalam penelitian ini 

karena peneliti ingin mengetahui gaya belajar visual dan audiotori 

siswa dari jawaban dari jawaban skala likkert yang terdiri dari 3 

alternatif jawaban yaitu berupa Selalu (SL), Sering (SL), Tidak 

Pernah (TP). Alternatif  jawaban dan bobot skor skala model likkiert 

ini dengan alternative jawaban sebagai berikiu: 

Tabel 3 

Skor Jawaban Skala Likert 

No Alternative Jawaban Skor Item Positif (+) 

1 Selalu 3 

2 Sering 2 

3 Tidak Pernah  1 
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Dari jumlah item intrumen gaya belajar visual dan audiotori dalam 

penelitian ini yaitu sebanyak 20 item. Sehingga rentang skor ditentukan 

dengan cara sebagai berikut:  

Tabel 4 

Rentang Skor Gaya Belajar Siswa 

Interval skor Kategori 

24-30 Tinggi 

17-23 Sedang 

10-16 Rendah 

Keterangan: 

1. Skor maksimum 3 x 10 = 30 

Keterangan: skor maksimum nilai tertingginya adalah 3, jadi 3 

dikatakan dengan jumlah angket keseluruhan yang berjumlah 10 item 

dan hasilnya 30. 

2. Skor minimum 1 x 10 = 10 

Keterangan: skor minimum nilai terendahnya adalah 1, jadi 1 

dikatakan dengan jumlah angket keseluruhanyang berjumlah 10 item 

dan hasilnya 10. 

3. Rentang  30-10 = 20  

Keterangan: rentang diperoleh dari jumlah skor maksimum dikurang 

dengan jumlah item angket.  

4. Banyak kriteria adalah 3 tingkatan (tinggi, sedang, rendah) 

5. Panjang kelas intervan 20 : 3 = 7 

Keterangan: panjang kelas interval diperoreh dari hasil rentang dibagi 

dengan banyaknya kriteria.    

 

 



50 
 

 
 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah data siswa. Data diperoleh dari guru SMPN 4 

Sungai Tarab. Dengan demikian peneliti bekerjasama dengan SMPN 4 

Sungai Tarab untuk memperoleh data.  

H. Teknik Analisis  Data  

Data yang diperoleh dalam penelitian kuantitatif dengan menggunakan 

model analisis data. Tahap analisis dilakukan berulang-ulang sampai data 

tersebut selesai dikumpulkan pada setiap tahap. Tahap analisis tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Menelaah seluruh data yang dikumpulkan. Penelaah data yang telah 

terkumpul baik melalui pengamatan wawancara maupun dengan 

menyebarkan angker quesioner. Kegiatan penelaah dilakukan secara 

menyeluruh sejak awal data dikumpulkan. 

2. Reduksi data atau penyerdehan data dan pengklasifikasian.  

3. Semua data terkumpul dikelompok-kelompokkan dan diseleksi, data 

yang relevan dianalisis dan tidak relevan di buang.  

4. Menyimpulkan, penyimpulan dilakukan ketika data yang telah 

terkumpul baik itu melakui observasi atau pengamatan, wawancara 

maupun dengan menyeebarkan angket. 

I. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 

 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triagulasi, triagulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menyatukan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Bila penulis melakukan pengumpulan data dengan triagulasi, maka 

sebenarnya penulis mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data 

dengan berbagai teknik pengumpulan data dan bergagai sumber data 

(Sugiono: 2012). 
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BAB IV 

  HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHSAN 

A. Deskripsi  Data 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 1 bahwa tujuan dari 

melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis gaya belajar visual dan 

audiotori pada siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab. Peneliti menetapkan 

penelitian di SMPN 4 Sungai Tarab karena sekolah tersebut belum pernah 

melakukan penelitian mengenai analisis gaya belajar visual dan audiotori ini.  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil populasi dari keseluruhan 

siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang berjumlah 35 orang siswa. 

Kemudian peneliti menetapkan semuanya populasi sebagai sampel yaitu 

sebanyak 35 orang responden.  

Pengambilan data dialukan dengan metode penyebaran koesioner dan 

dokumentasi data pendukung. Metode penyebaran koesioner digunakan 

langsung peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel 

yang bersangkutan. Sedangkan metode dokumentasi dilakukan untuk 

mengetahui data pendukung lainnya untuk penunjang penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk penyajian data yang sesuai dengan hasil 

pengukuran yang dilakukan sebelumnya. Penelitian ini terlaksana dikarenakan 

dari sampel yang dijadikan responden untuk diambil data-data tentang gaya 

belajar visual dan gaya belajar audiotori di sajikan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 5 

Deskritif Data Responden yang Mengisi Angket Gaya Belajar Visual dan Audiotori 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

VIII.1 10 8 18 

VIII.2 12 5 17 

Jumlah 22 13 35 

 

Gambar 2 

Grafik Data Hasil Penyebaran Angket Gaya Belajar Visual dan Audiotori 

 

Dari  gambar grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

sebanyak  35 orang responden (siswa kelas VIII) yang mengisi angket 

gaya belajar visual dan audiotori. Skor tertinggi yang di dapat  responden 

(siswa kelas VIII) 57, dan skor terendah yang di dapat responden  35.  
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1. Deskripsi Data Gaya Belajar Visual Siswa Kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab 

Data tentang gaya belajar visual siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab diperoleh dengan cara memberikan skala likert kepada siswa yang 

menjadi sampel penelitian. Siswa yang menjadi responden memberikan 

jawaban dari item pernyataan yang telah peneliti siapkan untuk disebarkan 

kepada siswa. Selanjutnya untuk mengetahui kategori skor gaya belajar 

siswa di SMPN 4 Sungai Tarab dapat dilihat di tabel 

Berdasarkan gambaran tingkat skor gaya belajar visual siswa kelas 

VIII SMPN 4 Sungai Tarab bahwa dari 35 orang siswa yang menjadi 

sampel penelitan terdapat jumlah skor 760 dengan rata-rata skor 21,71. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual sedang. 

Tabel 6 

Data Angket Gaya Belajar Visual  

No 

butir soal  

skor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 3 1 1 3 1 1 3 3 2 1 19 

2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 1 21 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 23 

4 2 3 1 2 1 3 2 3 2 3 22 

5 1 3 3 2 1 1 3 3 3 3 23 

6 1 1 2 2 3 3 1 2 3 1 19 

7 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 15 

8 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 15 

9 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 19 

10 2 3 1 3 1 2 3 3 2 3 23 

11 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 23 

12 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 23 

13 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 22 

14 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 22 

15 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1 19 

16 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 18 
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17 3 3 1 3 1 2 2 2 2 1 20 

18 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 26 

19 1 2 1 2 1 3 2 2 3 1 18 

20 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 26 

21 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 24 

22 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 22 

23 3 3 1 3 2 2 3 3 2 1 23 

24 3 2 1 2 2 2 3 3 2 2 22 

25 2 3 2 2 1 2 3 2 3 1 21 

26 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 23 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 

28 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 18 

29 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 27 

30 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 24 

31 2 3 1 3 1 1 3 2 3 1 20 

32 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 25 

33 1 3 2 3 2 1 2 2 2 2 20 

34 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 25 

35 1 2 1 2 3 3 2 3 3 1 21 

  76 92 55 83 68 79 78 82 82 65   

 

Gambar 3 

Data Angket Gaya Belajar Visual  
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Nilai pada tabel di atas yang merupakan hasil angket gaya belajar 

visual. Selanjtnya untuk mengetahui persentase gaya belajar visual siswa 

kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab pada tabel berikut: 

Tabel 7 

Gaya Belajar Visual 

Siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab 

N = 35 

No  Interval  Kategori  F % 

1 24 - 30 Tinggi  8 22,85 

2 17 - 23 Sedang  25 71, 42 

3 10 – 16  Rendah  2 5,71 

Jumlah  35 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual 

siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab adalah sedang. Semua itu dapat 

dilihat dari persentase yang disajikan pada tabel di atas. Dari 35 siswa, 

dikategorikan tinggi terdapat 8 (22,85%) siswa, dikategorikan sedang 

terdapat 25 (71,42%) siswa, dan dikategorikan rendah derdapat 2 (5,71%) 

siswa.  

2. Deskripsi  Data Gaya Belajar Audiotori Siswa Kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab 

Data tentang gaya belajar audiotori kelas VIII SMPN 4Sungai Tarab 

diperoleh dengan cara memberikan skala rikter kepada siswa yang 

menjadi sampel penelitian. Siswa yang menjadi responden memberikan 

jawaban atas item pernyataan yang telah peneliti siapkan untuk sebarkan 

kepada siswa. Untuk mengetahui kategori skor gaya belajar audiotori 

dilihat pada tabel 
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Berdasarkan gambaran tingkat skor gaya belajar audiotori siswa kelas 

VIII SMPN 4 Sungai Tarab bahwa dari 35 orang siswa yang menjadi 

sampel penelitan terdapat jumlah skor 770 dengan rata-rata skor 22. Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar audiortori sedang. 

Tabel 8 

Data Angket Gaya Belajar Audiotori  

No  skor 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 2 2 2 2 3 1 2 1 2 18 

2 3 3 1 2 3 2 3 2 1 3 23 

3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 26 

4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 19 

5 3 2 2 2 3 1 3 2 1 1 20 

6 3 2 1 1 3 1 3 2 3 2 21 

7 2 3 1 2 3 2 1 2 3 1 20 

8 3 3 1 1 2 2 3 2 3 3 23 

9 1 2 3 2 3 1 3 1 2 2 20 

10 1 2 3 3 1 2 2 3 1 1 19 

11 2 2 1 2 3 2 3 2 1 1 19 

12 1 3 1 1 2 3 1 2 2 2 18 

13 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 26 

14 3 3 3 1 3 2 1 2 2 3 23 

15 2 3 1 1 3 2 1 2 1 2 18 

16 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 18 

17 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 22 

18 2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 23 

19 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 24 

20 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 23 

21 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 26 

22 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 26 

23 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 19 

24 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 24 

25 3 3 1 3 2 3 3 2 1 3 24 

26 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 25 



57 
 

 
 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 28 

28 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 23 

29 1 3 1 1 3 3 2 3 1 1 19 

30 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 

31 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 

32 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 16 

33 3 3 1 1 3 1 1 1 2 3 19 

34 1 2 3 2 2 2 2 1 3 2 20 

35 3 3 1 2 3 3 2 3 3 3 26 

 

80 92 64 68 91 74 79 77 70 75 

  

Gambar 4 

Grafik Gaya Belajar Audiotori 

 
 

Nilai pada tabel di atas yang merupakan hasil angket gaya belajar 

audiotori. Selanjutnya untuk mengetahui persentase gaya belajar audiotori 

siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab pada tabel berikut: 
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Tabel 9 

Gaya Belajar Audiotori  

Siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab 

N = 35 

No  Interval  Kategori  F % 

1 24 – 30 Tinggi  11 31,42 

2 17 – 23 Sedang  23 65,71 

3 10 – 16  Rendah  1 2,85 

Jumlah  35 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab adalah sedang. Semua 

itu dapat dilihat dari persentase yang disajikan pada tabel di atas. Dari 35 

siswa, dikategorikan tinggi terdapat 11 (31,42%) siswa, dikategorikan 

sedang terdapat 23 (65,71%) siswa, dan dikategorikan rendah derdapar 1 

(2,85%) siswa.  

Tabel 10 

Hasil Pengisian Angket Gaya Belajar Siswa 

Kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab 

  
   

No Kelas 

Jumlah Skor gaya belajar 

gaya belajar  
visual audiotori 

1 VIII 19 18 Campuran 

2 VIII 21 23 Campuran 

3 VIII 23 26 Audio 

4 VIII 22 19 Campuran 
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5 VIII 23 20 Campuran 

6 VIII 19 21 Campuran 

7 VIII 15 20 Audio 

8 VIII 15 23 Audio 

9 VIII 19 20 Campuran 

10 VIII 23 19 Campuran 

11 VIII 23 19 Campuran 

12 VIII 23 18 Campuran 

13 VIII 22 26 Audio 

14 VIII 22 23 Campuran 

15 VIII 19 18 Campuran 

16 VIII 18 18 Campuran 

17 VIII 20 22 Campuran 

18 VIII 26 23 Visual 

19 VIII 18 24 Audio 

20 VIII 26 23 Visual 

21 VIII 24 26 Campuran 

22 VIII 22 26 Audio 

23 VIII 23 19 Campuran 

24 VIII 22 24 Audio 

25 VIII 21 24 Audio 

26 VIII 23 25 Audio 

27 VIII 29 28 Campuran 

28 VIII 18 23 Campuran  

29 VIII 27 19 Visual 

30 VIII 24 23 Visual 

31 VIII 20 29 Audio 
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32 VIII 25 16 Visual  

33 VIII 20 19 Campuran  

34 VIII 25 20 Visual 

35 VIII 21 26 Audio 

 

Dari data tabel hasil pengisian angket gaya belajar di kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab diatas terdapat gaya belajar visual terdapat 6 oramg siswa, gaya 

belajar audiotori sebanyak  11 orang sisiwa dan gaya belajar campuran 

sebanyak 18 orang.  

a. Siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang memiliki Gaya belajar 

visual  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
 

  
  X 100 

P = 17,14 % 

Berdasarkan gambaran di atas banyak siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab  yang bergaya belajar visual ada sebanyak 6 orang siswa 

dari 35 orang siswa yang menjadi sampel penelitan dapatkan ada 17,14 % 

siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang memiliki gaya belajar visual.  

b. Gaya belajar audiotori 

P = 
 

 
  X 100 

P = 
  

  
  X 100 

P = 31,42 % 
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Berdasarkan gambaran di atas banyak siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab  yang bergaya belajar audiotori  ada sebanyak 11 orang 

siswa dari 35 orang siswa yang menjadi sampel penelitan dapatkan ada 

31,42 % siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang memiliki gaya 

belajar audiotori.  

c. Gaya belajar campuran  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
  

  
  X 100 

P = 51,42 % 

Berdasarkan gambaran di atas banyak siswa kelas VIII SMPN 

4 Sungai Tarab  yang bergaya belajar campuran  ada sebanyak 18 

orang siswa dari 35 orang siswa yang menjadi sampel penelitan 

dapatkan ada 51,42 % siswa kelas VIcampuran.  

B. Validitas dan Reabilitas Instrumen  

i. Uji Validitas  

Uji validitas merupakan suatu instrumen yang dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang ingin diukur dari validitas, variabel-variabel 

yang diteliti. Sugiyono (2006) menyatakan bahwa “uji validitas 

merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) 

dari suatu instumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen 

yang digunakan dalam suatu penelitian”. 

Uji valididas dilakukan dengan dosen-dosen yang berkopeten di 

bidang penelitian lakaukan. Ketika penulis melakukan validasi bersama 

dosen-dosen peneliti banyak diberi saran oleh dosen-dosen, dimana 
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dosen-dosen tersebut memberikan saran dan menunjukkan bagaibana 

yang seharusnya dari apa yang peneliti buat.  

ii. Uji Reabilitas Intrumen  

Setelah memakulan uji validasi intrumen, selanjutnya peneliti 

melakukan uji reabilitas untuk melihat apakah skala yangdigunakan layak 

dan dapat dipercaya untuk mengukur gaya belajar visual dan oudiotori 

siswa. Uji reabilitas adalah suatu yang bila digukakan beberapa kali untyk 

mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.  

C. Pengujian ststistik dengan menggunakan statistik sederhana  

Uji statistik merupakan mengujian menggunakan rumus-rumus statistk 

dengan menggunakan rumus statistik sederhana. Rumus statistik yang 

digununakan adalah rumus statistik untuk mengukur berapa persen (%) 

siswa yang bergaya belajar visual, audiotori, dan gabungan.  

   Rumus  

P= 
 

 
  X 100 

   Keterangan  

   P : Persentase  

   F : Fersentase 

   N : jumlah responden   

1. Deskripsi Data Gaya Belajar Visual Siswa Kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab 

a. Kategori tinggi 
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P = 
 

 
  X 100 

P = 
 

  
  X 100 

P = 22,85 % 

b. Kategori sedang  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
  

  
  X 100 

P = 71,42 % 

c. Kategori rendah  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
 

  
  X 100 

P = 5,71 % 

2. Deskripsi Data Gaya Belajar audiotori  Siswa Kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab 

a. Tinggi  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
  

  
  X 100 

P =31,42 % 
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b. Sedang  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
  

  
  X 100 

P = 65,71 % 

c. Rendah  

P = 
 

 
  X 100 

P = 
 

  
  X 100 

P = 2,85 % 

D. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis gaya 

belajar visual dan gaya belajar audiotori kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab, 

dan untuk mengetahui persentase berapa banyak siswa yang gaya belajarnya 

visual, audiotori dan campuran. Dalam penelitian ini banyak sampel yang 

diambil ada 35 siswa (responden).  

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif deskriptif 

analisis, karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis siswa yang belajar 

dengan gaya belajar visual, audiotori dan campuran, dan untuk mengetahui 

peesentase berapa banyak siswa yang bergaya belajar visual, audiotori dan 

campuran. prosedur untuk penelitian ini peneliti kalukan adalah dengan 

menyebarkan intrumen angket gaya belajar visual dan gaya belajar audiotori. 

Pada awal peneltian peneliti melakukan observasi terlebih dahulu 

terhadap siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab, yaitu melihat bagaimana 

cara atau gaya siswa tersebut belajar, ada yang belajar dengan mendengarkan 
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apa yang dijelasakan oleh guru, ada yang membaca lalu di catat, ada yang 

tidak bisa diam yang selalu menggerakkan anggota tubuh atau berang 

disekitar dia, ada juga yang mendengarkan penjelasan guru lalu mencatatnya. 

Setelah peneliti melakukan observasi, selanjutnya peneliti menyebarkan 

angket gaya belajar visual dan aouditori yang telah dibuat. 

1) Gaya belajar visual siswa 

Banyak siswa yang bergaya belajar visual di kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab  sebanyak sebanyak  6 orang siswa. Artinya siswa yang 

memiliki kecendrungan kepada gaya belajar visual ada sebanyak 6 orang 

siswa dari jumlah siswa  yang berjumlah 35 orang siswa. Berdasarkan analisis 

di atas, banyak siswa yang kecendrungan gaya belajar visualnya sebanyak 8 

orang siswa responden itu karena  siswa bisa memahami materi pelajaran  

dengan gaya belajar visual.  Menurut DePorter & Hernacki (2002):  Mata atau 

alat penglihatan memegang peranan penting dalam proses berpikir siswa 

bergaya belajar visual ini, mereka belajar melalui segala sesuatu yang dapat 

dilihat. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan 

belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual, seperti 

diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. 

 Menurut (Nini Subini 2012)  Gaya belajar visual adalah gaya belajar 

dengan cara  melihat sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya  

belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperolah  informasi 

seperti melihat gambar, giagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa 

juga dengan melihat data teks seperti  tulisan dan huruf. Menurut (sukadi, hal 

96)  Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti  ilustrasi, membaca 

instruksi, mengamati gambar-gambar,  meninjau kejadian secara langsung, 

dan sebagainya. Hal ini  sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode dan 

media  belajar yang dominan mengaktifkan indera penglihatan (mata).  
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Sedangkan menurut orang bergaya belajar visual akan sangat mudah melihat 

atau membayangkan apa yang dibicarakan. Mereka sering melihat gambar 

yang berhubungan dengan kata atau perasaan dan mereka akan mengerti suatu 

informasi bila mereka melihat kejadian, melihat informasi itu tertulis atau 

dalam bentuk gambar (Budiarti & Jabar, 2016).Siswa  yang menggunakan 

gaya belajar visual, siswa dengan gaya belajar visualnya sedang karena 

mereka ketika sedang memahami sesuatu mereka salain dengan belajar 

dengan cara membaca buku, menulis, dan melihat objek yang sedang mereka 

pelajari maka siswa dengan gaya belajar visual sedang ini harus juga 

mendengarkan penjelasan dari pelajaran oleh guru, supaya siswa dengan gaya 

belajar visual sedang ini bisa memahami  materi pelajaran yang tengah 

dipelajari dengan maksimal. Siswa dengan gaya belajar visual rendah ini 

mereka kurang bisa memahami materi pelajaran dengan hanya disuruh 

membaca dan mencatat pelajaran yang tengah dipelajari. Mereka lebih suka 

dan lebih memahami materi pelajaran dengan cara mendengarkan saja dari 

pada harus mencatat apa yang tengah mereka palajari. 

2) Gaya belajar audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab  

Banyak siswa yang bergaya belajar audiotori di kelas VIII 

SMPN 4 Sungai Tarab adalah sebanyak 11 orang siswa . Artinya siswa 

kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab dengan gaya belajar audiotori 

sebanyak 11 orang sisiwa dari banyak siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab yang berjumlah 35 orang siswa. Berdasarkan analisis 

data  diatas maka kenapa banyak siswa yang kecendrungan bergaya 

belajar audiotorinya sebanyak 11 siswa responden,  itu karena   siswa 

dengan gaya belajar audiotori, Menurut (Bobby De Porter dkk,2000)  

Pelajar auditori cenderung menyukai cara belajar dengan cara 

mendengarkan, contoh mendengarkan cerita, serta mengulang 

informasi adalah cara utama dalam belajar mereka. Para pelajar 
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auditori mungkin lebih suka merekam dengan kaset daripada mencatat, 

karena mereka suka mendengarkan informasi berulang-ulang. Menurut 

(Hamsar, 2017) Peserta didik auditori adalah mereka yang belajar 

sesuatu paling baik melalui pendengaran. Jenis gaya belajar ini 

cenderung menyukai penyajian material lewat ceramah dan diskusi. 

Bahkan bagi orang dewasa yang bergaya belajar auditori mampu 

mengingat informasi yang disajikan melalui ceramah selama berjam-

jam dalam waaktu yang relatif lama. 

 Menurut (Sukami, hal 92) Gaya belajar auditori adalah gaya 

belajar dengan cara  mendengar. Orang dengan gaya belajar ini, lebih 

dominan dalam  menggunakan indera pendengaran untuk melakukan  

aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah 

menangkap  stimulus atau rangsangan apabila melalui alat indera 

pendengaran (telinga). Orang dengan gaya belajar auditorial  memiliki 

kekuatan pada kemampuannya untuk mendengar. Menurut (Abu 

Ahmadi 2008) Anak yang bertipe auditori, mudah mempelajari bahan-

bahan yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru 

menerangkan ia cepat menangkap bahan pelajaran, disamping itu kata 

dari teman (diskusi) atau suara radio atau casette ia mudah  

menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, 

perabaan, gerakan-gerakan yang ia mengalami kesulitan. 

Siswa dengan gaya belajar audiotori ini mempunyai ciri-ciri 

yang berkaitan dengan cara atau gaya belajar siswa yang sudiotori.  

Menurut (Prihatin, 2017)  ciri-ciri  gaya belajar auditory yaitu:  

a. Menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi 

atau pengetahuan.  

b. Semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran.  
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c. Memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan 

secara langsung.  

d. Memiliki kesulitan dalam menulis atau membaca.  

e. Untuk mengatasi ragam masalah di atas, terdapat beberapa pendekatan 

yang dapat digunakan antara lain menggunakan tape perekam sebagai 

alat bantu, menggunakan kelompok berdiskusi, dan melakukan review 

secara verbal dengan teman atau pengajar. 

 

Siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab lebih suka dengan gaya 

belajar yang  bersifat audiotori atau mereka lebih suka atau lebih bisa 

memahami materi pelajaran dengan cara mendengarkaan saja. Siswa 

kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab mereka suka atau lebih memahami 

materi pelajaran dengan cara mendengarkannya saja, mereka tidak 

akan pernah bosan dengan apa yang mereka dengar, sedangkan jika 

mereka mancata pelajaran maka mereka akan cepat bosan, dan 

menyeababkan mereka tidak bisa memahami materi pelajarannya.  

Banyak siswa kelas  VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang gaya belajar 

audiotorinya sebanyak 11 sorang siswa.  Mereka cenderung ketika 

belajar hanya menggunakan alat pendengaran mereka saja, ketika 

sisiwa dengan gaya belajarnya audiotori ini adalah sisiwa yang ketika 

mereka sedanng memahami atau mempelajari suatu pelajaran maka 

mereka bisa memahami hanya mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh guru. 

Siswa dengan gaya belajar audiotori ini ketika mendengarkan 

penjelsan yang dijelasakan oleh guru, mereka tidak akan bosan 

walaupun guru atau orang lain menjelsakannya sampai berjam-jam. 

Malah siswa dengaj gaya belajar audiotori ini mereka akan bosan 
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dengan cara belajar yang menyuruh siswa denagn gaya belajar 

audiotori ini mencatat aoa yang telah disampaikan oleh guru mereka.  

Mata pelajaran yang cocok dengan gaya belajar audiotori ini 

adalah mata pelejaran seperti mata pelajaran di bidang kesenia, sastra 

seperti bahasa Indonesia. mereka tidak hanya mendengarkan saja, 

tetapi mereka juga menggunakan alat penglihatannya dan juga mereka 

salain  medengarkan pelajaran mereka juga harus mencatat dan juga 

mereka harus melihat objek yang sedang mereka pelajari.  

Berdasarkan dari data analisis dari gaya belajar audiotori kelas 

VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang bergaya belajar audiotori 

adasebanyak  ada 11 orang  siswa. Artinya siswa dengan 

menggunakan gaya belajar audiotori ini mereka lebih suka dengan 

mendengarkan penjelasan dari guru mereka dan juga ketika belajarn 

siswa dengan gaya belajar ini mereka lebih suka dengan suasana 

ketenangan, ketika suasana berisik atau tidak tenang maka siswa 

dengan gay belajar auditori ini tidak akan fokus dalam belajar atau 

memahami materi pelajaran yang sedang mereka palajari.  

Berdasarkan dari hasil data skor antara gaya belajar visual dan 

gaya belajar audiotori ini kebanyakan bahwa siswa kelas VIII SMPN 4 

sungai Tarab ini mereka lebih cenderung kepada gaya belajar 

campuran. Siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab ini mereka lebih 

memahami materi pelajaran ketika siswa tersebut  menggunakan alat 

pendengaran dan alat penglihatan mereka mereka lebih bisa 

memahami apa yang tengah mereka pelajari dengan cara 

mendengarkan, mencatat bahkan siswa dengan gaya belajar campuran 

ini mereka juga harus melihar dulu objek yang sedang mereka pelajari.  
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Data hasil  dari pengisian angket gaya belajar visal dan audiotori 

ada sebanyak 18 siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang 

berjumlah 35 orang siswalebih banyak dari siswa yang memilih gaya 

belajar visual dan gaya belajar audiotori.  

3) Gaya belajar campuran siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab  

Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan peneliti di 

kelas VIII SMPN 4 sungai Tarab, gaya belajar yang lebih cendrung 

atau lebih dominan adalah gaya belajar campuran. Karena dari  35 

orang sisiwa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab 18 orang siswa lebih 

memilih gaya belajar campuran.  Kenapa gaya belajar campuran 

karena persentase dari gaya belajar campuran lebih besar dari pada 

hanya gaya belajar visual maupun gaya belajar audiotori saja.  

Kenapa siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab lebih cendrung 

atau lebih dominnan ke gaya belajar campuran, karena siswa kelas 

VIII SMPN 4 Sungai Tarab mereka lebih bisa memahami materi 

pelajaran ketika guru mereka menjelaskan pelajaran yang tengah 

mereka pelajari.  

Siswa yang memilih gaya belajar campuran mereka lebih bisa 

memahami pelajaran yang sedang mereka palajari dengan cara belajar 

yang seperti ketika belajar siswa melakukan dengan cara 

mendengarkan guru mereka menerangkan pelajaran, ketika mereka 

sedang mendengarkan pelajaran yang dijelsakan oleh guru, siswa yang 

memiliki gaya beajar campuran akan suka mengerak-gerakkan benda 

yang ada di sekitar mereka, bahkan mereka juga sering menggerakkan 

anggota badan mereka, dan setelah itu siswa dengan gaya belajar 

campuran ini menulis atau mencatat apa-apa saja yang dijelsakan oleh 

guru mereka supaya nantinya ketika ulangan siswa bisa belajar lagi 

dan memahami materi pelajaran yang disampaikan kepada mereka 
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sebelum ulangan diadakan. Siswa dengan gaya belajar campuran ini 

memiliki ciri-ciri gaya belajar. 

Dalam gaya belajar campuran ini, mata pelajaran yang cocok 

dengan gaya belajar campuran ini adalah seperti gaya belajar 

sosiologi, ekonomi, sejarah dan lain-lain.  

 Implikasi Bimbingan dan Konseling dengan gaya belajar:  

Hasil dari yang telah dibahas tentang analisis gaya belajar visual dan 

audiotori kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab ini, kaitannya dengan Bimbingan 

dan Konseling adalah ketika telah menyebarkan angket gaya belajar dan telah 

diolah dan didapat hasil dari pengolahan angket gaya belajar dan telah 

mendapatkan data, maka guru bk akan memberi tahu siswa bagaimana gaya 

belajar siswa itu masing-masing dengan membuat RPL dan materinya.  

Guru BK juga akan memberi tahu guru mata pelajaran dan 

mendiskusikan dan menjelsakan bagaimana dengan gaya belajar siswa-siswa 

mereka supaya nantinya setelah guru mata pelajaran telah mengetahui apa itu 

gaya belajar dan tiap-tiap siswa itu mempunyai gaya belajar mereka masig-

masing, guru mata pelajaran bisa memahami bagaimana gaya belajar siswa 

mereka masing-masing ada yang visual, audiotori, da nada juga yang 

campuran.  

 Guru BK memberi tahukan kepada guru-guru mata pejaran tentang 

gaya belajar siswa dan berapa siswa yang mempunyai gaya belajr visual, 

audio dan campuran ini supaya guru matapelajaran bisa memahami 

bagaimana cara atau gaya belajar siswa meraka masing-masing supaya guru 

mata pelajarn dan siswa tidak saling salah paham.  

Dengan demikian bahwa dari gaya belajar visual dan gaya belajar 

audiotori siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab ini, siswanya lebih dominan 
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kepada gaya belajar gampurannya, dari pada gaya belajar visual dan 

audiotorinya. Karena bisa dilihat bahwa persentse gaya belajar campuran 

lebih banyak dibandingkan dengan gaya beajar visual dan audiotori. 

Menurut (Permana & Amry, 2019) “Terdapat pengaruh secara 

signifikan gaya belajar Visual, Auditori, Kinestetik terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa dibuktikan dengan Fhitung = 22,803 

lebih besar dari Ftabel = 2,70”. 

Mata pelajaran yang cocok dengan gaya belajar visual, audiotori dan 

campuran signifikan terhadap mata pelajaran matematika. Gaya belajar visual, 

audiotori, dan campuran dibutuhkan bagi siswa ketika belajar atematika.  

 Program layanan untuk gaya belajar:   

Setelah melakukan penyebaran  bangket,  gaya belajar dan guru BK 

atau konselor sudah mendapatkan data siswa yang mempunyai gaya belajar 

visual, gaya belajar audiotori, dan camuran, maka guru BK atau konselor akan 

memberikan layanan yang cocok untuk siswa. Menurut (Panduan Operasional 

Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)Kemendikbud, 2016) layanan langsung sebagai berikut: 

(1) konseling individual,  

(2) konseling kelompok,  

(3)  bimbingan kelompok, 

(4)  bimbingan klasikal,  

(5)  bimbingan kelas besar atau lintas kelas,  

(6)  konsultasi,  

(7)  kolaborasi,  

(8)  alih tangan kasus,  

(9)  kunjungan rumah,  

(10)  advokasi,  

(11)  konferensi kasus, 

(12) peminatan. 
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Dari dua belas  jenis layanan yang ada di dalam bimbingan dan 

konseling menurut POP BK tersebut, khusus untuk gaya belajar sangat tepat 

dengan menggunakan program layanan klasikal. Menurut Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014:33 dalam (Fatimah, 

2017) 

Bimbingan klasikal merupakan bagian yang memiliki pengaruh besar 

dalam layanan Bimbingan dan Konseling, serta merupakan layanan 

yang efisien, terutama dalam menangani masalah rasio jumlah konseli 

dan konselor. Adapun tujuan dan manfaat layanan bimbingan klasikal 

yaitu untuk merencanakan kegiatan penyelesaian studi, membimbing 

perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang, 

mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik 

secara optimal, membantu siswa menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya, serta membantu siswa menyelesaikan permasalahnnya 

dalam belajar untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan 

belajar. 

Bimbingan klasikal merupakan kegiatan atau layanan yang diberikan 

oleh  guru BK kepada siswa di dalam kelas. Kegiatan bimbimgan klasikal ini 

dibuat secara terjadwal. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi-

informasi yang biasanya tidak ada di mata pelajaran lainnya. Seperti informasi 

tentang gaya belajar siswa bisa dilakukan dengan layanan bimbingan klasikal 

ini. Untuk memberikan informasi tentang gaya belajar ini guru BK membuat 

rumusan program layanan (RPL) untuk disampaikan kepada siswa. 
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BAB V  

 PENUTUP 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan simpulan, implikasi, dan saran 

yang disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian mengenai analisis  gaya 

belajar visual, dan auditorial kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab.  

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dekemukakan pada 

bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan yang ditemukan didalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Gaya belajar visual siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab 

Berdasarkan gambaran diatas banyak siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab  yang bergaya belajar visual ada sebanyak 6 orang siswa 

dari 35 orang siswa yang menjadi sampel penelitan dapatkan ada 17,14 % 

siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang memiliki gaya belajar visual. 

2. Gaya belajar audio siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab 

Berdasarkan gambaran diatas banyak siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai 

Tarab  yang bergaya belajar audiotori  ada sebanyak 11 orang siswa dari 

35 orang siswa yang menjadi sampel penelitan dapatkan ada 31,42 % 

siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab yang memiliki gaya belajar 

audiotori.  

3. Gaya belajar campuran siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab  

Berdasarkan gambaran diatas banyak siswa kelas VIII SMPN 4 

Sungai Tarab  yang bergaya belajar campuran  ada sebanyak 18 orang 

siswa dari 35 orang siswa yang menjadi sampel penelitan dapatkan ada 

51,42 % siswa kelas VIII yang memiliki gaya belajar campuran. 



75 
 

 

Demikian yang dapat dinyatakan bahwa siswa ada yang bergaya 

belajar visual dan ada juga yang bergaya belajar audiotori.  

B. Implikasi penelitian  

Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa analisis  gaya belajar 

visual dan audiotori ini sangat mempengaruhi dari cara siswa di SMPN 4 

Sungai Tarab ini belajar. Juga siswa lebih bisa memahami pelajarannya 

dengan gaya belajar campuran. Peneliti mengakalisis gaya belajar visual dan 

audiotori ini supaya nantinya siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab bisa 

mengetahui gaya belajar yang cocok untuk diri mereka sendiri yang di 

smpaikan oleh guru BK SMPN 4 Sungai Tarab.  

Dari hasil penelitian yang disampaikan di dalam bab sebelumnya 

bahwa banyak siswa yang bergaya belajar campuran. Maka metode belajar 

yang cocok untuk siswa kelas VIII SMPN 4 Sungai Tarab ini adalah dengan 

metode ceramah, menuliskan materinya di papan tulis dan juga sebaiknya 

siswa di berika contoh objek yang sedang mereka pelajari. ketika nantinya 

guru yang mengajar di kelas dan melihat siswa yang  berada di kelas yang 

sedang diajarkan suka mendengarkan saya, suka menulis atau mereka ketika 

guru sedang menerangkan pelajaran siswa senang menggerakkan pena atau 

barang yang ada di sekitar mereka guru bisa memakluminya tanpa harus guru-

guru memarahi siswa mereka.  

Didalam pembelajaran supaya siswa tidak bosan guru juga bisa 

melakukan pengajaran kepada siswa berupa ketika belajar membuat 

kelompok, menayangkan video motivasi dan juga ketika siswa tidak bisa 

memahami materi pelajaran maka guru akan memberikan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan siswa tersebut.  
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C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penulisan yang dilakukan peneliti di SMPN 

4 Sungai Tarab, maka peneliti menyampaikan beberapa saran antara lain.  

 

1. Bagi sekolah  

diharapkan agar dapat memfasilitasi  membebaskan siswa dengan gaya 

belajar yang mereka pahami seperti gaya belajar visual dan audiotori. 

2. Bagi guru BK  

Guru BK diharapkan setelah mendapatkan hasil dari data gaya belajar 

guru BK memberikan layanan informasi kepada siswa bagaimana gaya 

belajar siswa itu masing-masing, dan guru BK juga memberikan 

informasi kepada guru mata pelajaran tentang gaya belajar  siswa. 

3. Bagi  guru  

Bagi setiap  guru mata pelajaran harus memahami bahwa informasi 

sering muncul harus disampaikan kepada siswa dalam bentuk visual 

ataupun auditori supaya nantinya siswa bisa memahami informasi yang 

disampaikan oleh guru mereka.  

4. Bagi siswa 

Bagi siswa adalah mampu memahami gaya belajar visual, audiotori, 

dan capuran masing-masingnya.  

5. Bagi peneliti 

  Supaya dapat kembangkan oleh peneliti lainya  lagi dan dapat untuk 

referensi lainnya, agar peneliti dapat menyempurnakan lagi beberapa 

kelemahan dan kekurangan peneliti.  
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ANGKET GAYA BELAJAR 

Sekolah  :  

Nama Siswa  : 

Kelas   : 

Jenis Kelamin : 

A. Petunjuk Umum 

1. Tuliskan identitas diri yaitu nama sekolah, nama siswa, kelas, dan jenis 

kelamin anda disudut kiri atas pada lembar jawaban. 

2. Bacalah pernyataan setiap nomor dengan seksama. 

3. Angket ini tidak ada kaitannya atau pengaruhnya terhadap nilai anda dan 

tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang anda pilih adalah 

benar. Asalkan dijawab dengan jujur. Kerahasiaan identitas dan jawaban 

anda dijamin oleh peneliti. Oleh karena itu, usahakan agar jangan sampai 

ada nomor yang terlewati untuk dijawab. 

B. Petunjuk Pengisian 

1. Pilihlah jawaban yang tampaknya paling mungkin anda pilih jika anda 

mendapat diri anda dalam situasi seperti itu dengan memberi tanda silang 

(√). Pilihlah jawaban berupa Selalu (SL), Sering (SR), Tidak Pernah (TP) 

2. Setiap pernyataan harus dijawab. 

3. Periksalah kembali jawaban sebelum diserahkan kepada peneliti. 

C. Contoh  

 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

SL SR TP 

1 saya lebih bisa memahami materi pelajaran dengan 

cara membaca dari pada mendengarkan penjelasan 

dari orang lain. 

SL 

√ 

SR TP 

2 saya lebih senang membaca dalam hati dengan cepat 

dan mudah memahami 

SL SR 

√ 

TP 

 

Keterangan  

SL : Selalu   

SR : Sering  

TP : Tidak Pernah  

 

 

 

D. Pernyataan  



 

 
 

No Pernyataan Pilihan Jawaban 

SL SR TP 

1 Saya lebih suka membaca buku dan melihat gambar, 

daripada mendengar penjelasan orang lain. 

SL SR TP 

2 Saya lebih mudah memahami pelajaran apabila saya 

membacanya dengan baik. 

SL SR TP 

3 Tidak mengalami kesulitan belajar di taman yang 

biasanya ramai pada saat hari libur. 

SL SR TP 

4 Saya memanfaatkan waktu luang dengan membaca 

buku. 

SL SR TP 

5 Ketika saya mengerjakan tugas, saya tidak terganggu 

dengan keributan diluar rumah. 

SL SR TP 

6 Saya lebih mudah mengingat cerita yang berisi 

banyak gambar dan berwarna dibandingkan dengan 

tanpa gambar. 

SL SR TP 

7 Saya senang memberi tanda atau warna (stabilo) pada 

informasi-informasi penting yang ada di buku paket. 

SL SR TP 

8 Saya senang memperhatikan ilustrasi gambar atau 

warna yang terdapat dalam buku paket. 

SL SR TP 

9 Saya mengingat pelajaran  dengan cara 

menghubungkan segala sesuatu bentuk yang pernah 

saya lihat di lingkungan rumah. 

SL SR TP 

10 Ketika suasana dirumah sedang penuh dengan 

keributan saya tidak fokus belajar.  

SL SR TP 

11 Ketika di rumah sedang ramai, saya masih bisa 

berkonsentrasi dengan apa yang saya kerjakan. 

SL SR TP 

12 Saya mudah menerima informasi yang disampaikan 

secara langsung oleh guru. 

SL SR TP 

13 Saya lebih senang mendengarkan penjelasan materi 

melalui video pembelajaran. 

SL SR TP 

14 Saya senang membaca materi dengan suara keras dan 

mendengarkan sendiri. 

SL SR TP 

15 Saya lebih mudah mengingat hafalan pelajaran 

dengan cara mendengarkan penjelasan guru. 

SL SR TP 

16 Saya  berbicara dengan lancar dan tidak gugup ketika 

bersama orang lain. 

SL SR TP 

17 Saya bebih senang mendengarkan materi daripada 

mencatat isi materi pelajaran. 

SL SR TP 

18 Saya senang menyampaikan pendapat kepada orang 

lain. 

SL SR TP 

19 Saya merasa kesulitan memahami pelajaran dengan 

suasana yang gaduh pada saat kerja kelompok 

SL SR TP 



 

 
 

bersama teman dirumah.  

20 Saya tidak bisa konsentrasi mengerjakan tugas/PR 

apabila suasana di luar sangat berisik. 

SL SR TP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) 

BIMBINGAN KLASIKAL 

 

A Komponen  Layanan Dasar 

B Bidang Layanan Belajar 

C Topik / Tema 

Layanan 

Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar 

D Fungsi Layanan Pemahaman 

E Tujuan Umum Peserta didik/konseli  dapat memahami dan 

mengetahui tentang gaya belajar serta strategi 

belajarnya untuk masing-masing gaya belajar tersebut 

F Tujuan Khusus 1. Peserta didik/konseli dapat memahami pengertian 

belajar menurut para ahli 

2. Peserta didik/konseli dapat memahami gaya belajar 

3. Peserta didik/konseli dapat memahami modalitas 

belaja, ciri-ciri serta strategi belajarnya 

G Sasaran Layanan Kelas VIII 

H Materi Layanan 1. Pengertian belajar menurut para ahli 

2. Gaya belajar 

3. Modalitas belajar, ciri-ciri serta strategi belajarnya 

I Waktu  2 Kali Pertemuan x  40 Menit 

J Sumber Materi 1.  Slamet, dkk 2016, Materi Layanan Klasikal 

Bimbingan dan Konseling untuk SMP-MTs kelas 8, 

Yogyakarta, Paramitra Publishing 

2.  Hutagalung, Ronal. 2015. Ternyata Berprestasi Itu 

Mudah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 

3.  Triyono, Mastur, 2014, Materi Layanan Klasikal 

Bimbingan dan Konseling bidang belajar, 

Yogyakarta, Paramitra 

4.  Eliasa Imania Eva, Suwarjo.2011.Permainan 

(games) dalam Bimbingan dan 

Konseling.Yogyakarta: Paramitra 

K Metode/Teknik Ceramah, Curah pendapat dan tanya jawab 

L Media / Alat  LCD, Power Point, Strategi belajar sesuai dengan gaya 

belajar 

M Pelaksanaan 

1. Tahap Awal /Pedahuluan 

a.   Pernyataan 

Tujuan 

 

 

1.  Guru BK/Konselor membuka dengan salam dan 

berdoa 

2.  Membina hubungan baik dengan peserta didik  

      (menanyakan kabar, pelajaran sebelumnya, ice 



 

 
 

breaking) 

3.   Menyampaikan tujuan-tujuan khusus yang akan 

dicapai  

b.  Penjelasan 

tentang langkah-

langkah kegiatan 

1. Memberikan langkah-langkah kegiatan, tugas dan 

tanggung jawab peserta didik 

2. Kontrak layanan (kesepakatan layanan), hari ini kita 

akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan, 

kita sepakat akan melakukan dengan baik. 

c. Mengarahkan 

kegiatan 

(konsolidasi) 

Guru BK/Konselor memberikan penejelasan tentang 

topik yang akan dibicarakan 

d. Tahap peralihan  

     ( Transisi) 

Guru BK/Konselor menanyakan kesiapan peserta didik 

melaksanakan kegiatan, dan memulai ke tahap inti 

2. Tahap Inti 

a. Kegiatan 

peserta didik 

1. Mengamati tayangan slide ppt (tulisan, gambar, 

video) 

2. Melakukan Brainstorming/curah pendapat 

3. Mendiskusikan dengan kelompok masing-masing 

4. Setiap kelompok mempresetasikan tugasnya 

kemudian kelompok lain menanggapinya, dan 

seterusnya bergantian sampai selesai. 

 b. Kegiatan Guru 

BK/Konselor 

1. Menayangkan media slide power point yang 

berhubungan dengan materi layanan  

2. Mengajak peserta didik untuk brainstorming/curah 

pendapat 

3. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok (6 

kelompok) 

4. Memberi tugas (untuk diskusi kelompok) 

5. Menjelaskan cara mengerjakan tugas 

6. Mengevaluasi hasil diskusi peserta didik 

7. Membuat catatan-catatan observasi selama proses 

layanan 

 3. Tahap Penutup 1. Peserta didik menyimpulkan hasil kegiatan 

2. Peserta didik merefleksi kegiatan dengan 

mengungkapkan  kemanfaatan dan kebermaknaan 

kegiatan secara lisan 

3. Guru BK memberi penguatan dan rencana tindak 

lanjut 

4. Guru BK menutup kegiatan layanan dengan 

mengajak peserta didik bersyukur/berdoa dan 

mengakhiri dengan salam 

N Evaluasi 



 

 
 

 1.  Evaluasi Proses Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan 

memperhatikan proses yang terjadi : 

1.  Melakukan Refleksi hasil, setiap peserta didik 

menuliskan di kertas yang sudah disiapkan. 

2.  Mengamati sikap atau atusias peserta didik dalam 

mengikuti kegiatan 

3.  Mengamati  cara peserta didik dalam 

menyampaikan pendapat atau bertanya 

4.  Mengamati cara peserta didik dalam memberikan 

penjelasan terhadap pertanyaan guru BK 

2.  Evaluasi Hasil Evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan, 

antara lain : 

1.  Evaluasi tentang  suasana pertemuan  dengan 

instrumen: menyenangkan/kurang 

menyenangkan/tidak menyenangkan. 

2.  Evaluasi terhadap topik yang dibahas : sangat 

penting/kurang penting/tidak penting 

3.  Evaluasi terhadap cara Guru BK  dalam  

menyampaikan materi: mudah dipahami/tidak 

mudah/sulit dipahami 

4.  Evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti : 

menarik/kurang menarik/tidak menarik untuk 

diikuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 


