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ABSTRAK 

 

KORELASI ANTARA GAYA BELAJAR (VISUAL, AUDITORY, KINESTHETIC) 

DENGAN KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN IPS 

KELAS V DI MI MUHAMMADIYAH  

TANGKITBATU NATAR 

 

Oleh  

Khoirunnisa 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keberagaman gaya belajar peserta didik 

yang dilihat berdasarkan karakteristik perilaku yang berbeda-beda ketika belajar 

dikelas. Cara yang peserta didik gunakan untuk menerima pembelajaran merupakan 

kecenderungan gaya belajarnya masing-masing. Cara belajar itu disebut juga dengan 

gaya belajar. Deporter dan Hernacki mengelompokkan gaya belajar menjadi tiga 

modalitas yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. 

Setiap peserta didik memiliki ketiga gaya belajar tersebut, namun kecenderungan pada 

satu gaya belajar tertentu yang memudahkannya dalam menyerap pelajaran. Selain itu, 

kemandirian belajar peserta didik cukup terbilang rendah, hal ini disebabkan oleh 

kurangnya inisiatif dan antusias peserta didik dalam pembelajaran IPS, kurangnya rasa 

percaya diri, serta kurangnya rasa tanggung jawab. Sehingga perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Korelasi Antara Gaya Belajar (Visual, Auditory, Kinesthetic) Dengan 

Kemandirian Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V Di MI Muhammadiyah 

Tangkibatu Natar”.  

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan desain 

korelasional. Penelitian ini dilaksanakan di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V MI Muhammadiyah 

Tangkitbatu Natar. Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 peserta didik yang 

ditentukan dengan menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah angket gaya 

belajar dan angket kemandirian belajar.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang 

positif dan signifikan secara bersama-sama antara gaya belajar (visual, auditory, 

kinesthetic) dengan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Muhammadiyah Tangkitbatu Natar. Hal ini terlihat pada perolehan hasil nilai sig. F 

change 0,034<0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan Ha diterima. Nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,143 sehingga gaya belajar memberikan kontribusi 

sebesar 14,3% terhadap kemandirian belajar dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Gaya Belajar, Kemandirian Belajar. 
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ABSTRACT 

 

CORRELATION BETWEEN LEARNING STYLES (VISUAL, AUDITORY, 

KINESTHETIC) WITH STUDENT LEARNING INDEPENDENCE IN IPS CLASS 

V SUBJECT AT MI MUHAMMADIYAH TANGKITBATU NATAR 

 

Oleh 

Khoirunnisa 

 This research is motivated by the diversity of learning styles of students who 

are seen based on the characteristics of different behaviors when studying in class. The 

way that students use to receive learning is the tendency of their respective learning 

styles. This way of learning is also known as learning style. Deporter and Hernacki 

classify learning styles into three modalities, namely visual learning styles, auditory 

learning styles, and kinesthetic learning styles. Each student has these three learning 

styles, but tends to a certain learning style that makes it easier for him to absorb 

lessons. In addition, the learning independence of students is quite low, this is due to 

the lack of initiative and enthusiasm of students in social studies learning, lack of self-

confidence, and lack of sense of responsibility. So it is necessary to do research with the 

title "Correlation Between Learning Styles (Visual, Auditory, Kinesthetic) With Student 

Learning Independence in Social Studies Subjects Class V at MI Muhammadiyah 

Tangkibatu Natar". 

 This research method uses quantitative research with a correlational design. 

This research was conducted at MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar. The population 

in this study were all students of class V MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar. The 

sample in this study amounted to 60 students who were determined using the total 

sampling technique. Data collection techniques using questionnaires and 

documentation. The instrument used is a learning style questionnaire and a learning 

independence questionnaire. 

The results of the study indicate that there is a positive and significant 

correlation or relationship between learning styles (visual, auditory, kinesthetic) and 

learning independence in social studies subjects for class V at MI Muhammadiyah 

Tangkitbatu Natar. This can be seen in the acquisition of the value of sig. F change 

0.034 <0.05, then the decision is H0 is rejected and Ha is accepted. Contribution of 

14,3% to learning independence and the rest is influenced by other factors not 

discussesd in this study.  

 

Keywords: Learning Style, Learning Independence. 
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MOTTO 

 

ُ اَْخَزَجكُ  َجَعَل لَُكُن السَّْوَع َوّللّاه تُِكْن ََل تَْعلَُوْىَى َشْيـ ًٔۙا وَّ هه  بُطُْىِى اُهَّ
ْيْۢ ْن هِّ

 َواَْلَْبَصاَر َواَْلَْفـ َِدةَ ۙ لََعلَُّكْن تَْشُكُزْوىَ 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati 

nurani, agar kamu bersyukur” (Q.S An-Nahl: 78). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Gaya belajar terdiri dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) gaya adalah tingkah laku, gerakan dan sikap. Sedangkan belajar 

adalah menuntut ilmu. Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu proses aktif untuk 

mendapatkan arahan yang dapat meningkatkan tindakan, kemampuan atau 

pemahaman baru.
1
  Menurut Gintings belajar adalah suatu pengalaman terstruktur 

yang dapat membawa perubahan tingkah laku, memotivasi, dan menyediakan 

fasilitas agar terjadi proses belajar pada peserta didik.
2
 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belajar merupakan suatu perbuatan yang dapat menghasilkan suatu aktivitas 

baru sehingga melatih seseorang menuju perubahan perilaku yang menyangkut 

aspek kepribadian seseorang kearah yang lebih baik. 

Kemandirian belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melakukan 

aktivitas belajar dengan cara mandiri atas dasar motivasinya sendiri untuk 

menguasai suatu materi tertentu sehingga bisa dipakai untuk memecahkan masalah 

yang sedang dihadapi.
3
 Seseorang yang memiliki kemandirian akan memiliki 

tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 

Setiap manusia perlu mengembangkan kemandirian dan melaksanakan tanggung 

jawab sesuai dengan kapasitas dan tahapan perkembangannya. Kemandirian 

biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan 

inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, 

membuat keputusan sendiri serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh 

dari orang lain.
 4

  Dalam hal ini berarti bahwa dalam kemandirian terdapat sikap-

sikap yang dimiliki seseorang untuk dapat menyelesaikan masalah dengan 

kemampuan sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain.  

                                                             
1
 Moh. Suardi dan Marwan, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019), 

h. 140. 
2
 Pattimura, Peranan Strategi Pembelajaran Flipped Clasroom Terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Jurnal Pendidikan Tambusai 

Vol. 2 N0. 4, 2018. h. 897.  
3
 Ambiyar, dkk, Hubungan Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa. Jurnal Cendikia: Jurnal Pendidikan Matematika Vol. 04, 

No. 02, November 2020. 
4
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Menurut Somantri, pendidikan IPS merupakan penyederhanaan dari disiplin 

ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan 

dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.
5
 Buchari Alma 

(dalam Ahmad Susanto) mendefinisikan IPS sebagai suatu program pendidikan 

yang pada intinya mempersoalkan manusia pada lingkungan alamnya serta pada 

lingkungan sosialnya yang sumbernya berasal dari ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, 

geografi, antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik.
6
 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa pendidikan IPS merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari 

suatu permasalahan sosial, dimana didalamnya merupakan ilmu-ilmu yang 

disederhanakan dalam mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran pada jenjang 

dasar dan menengah sebagai bekal kegiatan kehidupan bermasyarakat dalam 

memecahkan masalah sosial yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya 

sendiri maupun yang terjadi pada masyarakat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Peranan pendidikan di Indonesia sangat penting untuk menjamin eksistensi 

bangsa dan negara karena pendidikan dapat mengajak seluruh warga untuk 

menjadi manusia yang berkualitas dengan tujuan agar mampu dan proaktif dalam 

menyikapi kesulitan zaman yang terus berkembang. Pendidikan Nasional adalah 

upaya yang dilakukan untuk membangun kemampuan Sumber Daya Manusia 

melalui latihan dan pengajaran kehidupan bernegara sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pelaksanaan perintah dimaksud 

dalam pemerintahan yang telah berupaya membangun pendidikan secara tertata, 

terkoordinasi dan progresif sebagaimana terintegrasi pada umumnya peningkatan 

kehidupan bangsa di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan inovasi, sosial dan 

sosial. budaya yang memiliki etika yang tinggi, bebas, imajinatif, dan menjadi 

penghuni yang dapat diandalkan dan berbasis popularitas.
7
 

Pendidikan merupakan suatu proses perbaikan, penguatan, dan 

penyempurnaan terhadap semua kemampuan serta potensi manusia. Pendidikan 

juga dapat ditafsirkan sebagai suatu usaha manusia untuk mengembangkan 

kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada pada 
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masyarakat.
8
 Menurut Rusman, pendidikan merupakan “bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dewasa kepada 

perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak siap 

dalam melakukan tugas tanpa bantuan orang lain dalam kehidupannya”.
9
 

Pendidikan menurut Susanto adalah suatu usaha yang direncanakan dan 

berkelanjutan secara terus-menerus sepanjang hidup untuk mengembangkan 

peserta didik menjadi manusia paripurna, dewasa, dan berbudaya. Untuk mencapai 

pembinaan ini asas pendidikan harus berorientasi pada pengembangan semua 

aspek potensi peserta didik, termasuk pada aspek kognitif, afektif, dan implikasi 

untuk aspek psikomotorik.
10

 Pendidikan tidak hanya mengedepankan penanaman 

nilai saja melainkan penanaman karakter bangsa yang telah diatur dalam Undang-

undang Negara Indonesia. Pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan anak-anak 

dalam perkembangan kedewasaannya melaksanakan kewajibannya di kehidupan 

ini. 

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pada kehidupan seseorang baik 

dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa untuk mengubah atau 

mengembangkan kualitas diri agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin 

terhadap lingkungannya. Seseorang akan berkembang sesuai dengan pengalaman 

yang didapatkan selama proses pendidikan. 

“Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur didalam undang-

undang  No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bmangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (pasal 3).
11
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Pembelajaran menurut Udin A Winata putra (dalam Ngalimun) menjelaskan 

bahwa kata pembelajaran memiliki arti “proses membuat orang melakukan proses 

belajar sesuai dengan yang telah dirancang”. Secara luas beliau mengatakan bahwa 

pembelajaran adalah sarana yang digunakan untuk memungkinkan terjadinya 

proses belajar dalam arti perubahan perilaku individu melalui proses mengalami 

sesuatu yang diciptakan dalam rancangan proses pembelajaran.
12

 

Secara keseluruhan proses pembelajaran di sekolah, kegiatan yang paling 

utama ialah kegiatan belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dibutuhkan bagi 

setiap manusia. Cara peserta didik dalam menyerap materi dalam pembelajaran 

juga menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran yang tercermin pada 

hasil belajarnya. Setiap peserta didik mempunyai cara yang berbeda-beda dalam 

menyerap suatu materi sehingga hasil yang didapatkan pun berbeda-beda. Cara 

belajar itu disebut juga dengan gaya belajar. Adi W. Gunawan (dalam Moh. Suardi 

dan Marwan) mengatakan bahwa “gaya belajar adalah cara yang lebih kita sukai 

dalam melakukan kegiatan berfikir, memproses dan mengerti suatu informasi”.
13

  

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa gaya belajar merupakan cara yang disukai dan dapat mempermudah peserta 

didik dalam kegiatan belajar untuk memperoleh informasi dengan cara berbeda-

beda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Deporter dan Hernacki 

mengelompokkan gaya belajar menjadi tiga modalitas yaitu gaya belajar visual, 

gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik.
14

  

Gaya belajar visual yaitu seseorang yang belajar dengan mengandalkan 

penglihatan. Indikator dari gaya belajar visual yaitu rapi dan teratur, bicara dengan 

cepat, mengingat dengan melihat, lebih suka membaca daripada dibacakan, suka 

mencoret-coret, pembaca yang cepat dan tekun, dan tidak terganggu oleh 

keributan.
15

 Gaya belajar auditorial lebih mengandalkan pendengaran. Indikator 

dari gaya belajar auditori yaitu belajar dengan cara mendengarkan, mudah 

terganggu oleh keributan, mengerakkan bibir dan mengucapkan tulisan saat 

membaca, pembicara yang fasih, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan 

orang lain, dan lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskaannya. 

Sedangkan gaya belajar kinestetik seseorang belajar dengan cara bergerak, bekerja, 

dan menyentuh. Indikator dari gaya belajar kinestetik yaitu menunjuk tulisan saat 
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membaca, suka berbicara dengan perlahan, menghafal dengan cara berjalan dan 

melihat, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, menyukai praktek atau 

percobaan, dan menyentuh segala sesuatu yang dijumpai.
16

 Setiap individu 

memiliki ketiga gaya belajar tersebut, hanya saja biasanya salah satu gaya belajar 

yang mendominasi. 

Peneliti menggunakan preferensi sensori ini dikarenakan dalam proses 

pembelajaran diamati menggunakan alat indera. Berdasarkan gaya belajar yang 

mengandalkan modalitas pancaindra, Al-Qur’an juga berbicara mengenai 

pancaindra. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman:  

 

ٌْهُ َهْسـ ُْىَلًٔ  ى َِك َكاَى َع
ْوَع َواْلبََصَز َواْلفَُؤاَد ُكلُّ اُولهٰۤ  َوََل تَْقُف َها لَْيَس لََك بِٖه ِعْلٌن ۗاِىَّ السَّ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati 

nurani, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S. Al-Isra: 36). 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk 

selalu bersyukur dan memanfaatkan pancaindra dengan sebaik-baiknya karena 

akan ada pertanggungjawabannya. Setiap orang yang melihat dapat menyimpan 

ingatan dalam bentuk gambar, warna, bentuk dan sebagainya. Begitu pula orang 

yang dapat mendengar menyimpan ingatan dalam suara, nada, volume dan 

sebagainya. Semua orang yang bisa bergerak, maka dapat menyimpan ingatan 

dalam bentuk rasa, perasaan, gerakan, dan sebagainya.  

Panca indera sangatlah penting bagi manusia karena dalam proses 

pembelajaran membutuhkan modalitas gaya belajar, sehingga dalam hal ini  

mengenalkan gaya belajar sangatlah penting. Bagi pendidik dengan mengetahui 

gaya belajar peserta didik maka pendidik dapat menerapkan teknik dan strategi 

yang tepat baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. Aplikasi 

yang sesuai akan mendapat kesuksesan yang lebih tinggi. Seorang peserta didik 

juga harus memahami jenis gaya belajar masing-masing. Jika sudah memahami 

gaya belajarnya, maka dapat lebih mengenal diri sendiri dan mengetahui 

kebutuhannya. Penyajian gaya belajar akan menawarkan jenis bantuan yang sesuai 

terhadap apa dan bagaimana sebaiknya diberikan dan direalisasikan sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan optimal.
17

 Atas dasar pemikiran tersebut, 

kegiatan belajar peserta didik memerlukan dukungan dan bantuan dalam 

mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara efektif. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada kelas VA dan 

VB di Muhammadiyah Tangkitbatu Natar, ditemukan bahwa setiap peserta didik 

terlihat memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam belajar dikelas. Cara yang 

peserta didik gunakan untuk menerima pembelajaran merupakan kecenderungan 

gaya belajarnya masing-masing. Hal ini nampak pada berbagai macam perilaku 

belajar peserta didik yang lebih suka mencatat materi-materi ketika pendidik 

sedang menjelaskan, ada beberapa peserta didik yang merasa terganggu dengan 

keributan, peserta didik lainnya yang lebih menyukai obyek nyata sebagai alat 

bantu dan ada beberapa peserta didik yang tidak dapat menangkap materi yang 

disampaikan pendidik, mereka cenderung menggerakkan atau memainkan apapun 

yang ada didekatnya.  

Selain gaya belajar, faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

belajar yaitu kemandirian dalam belajar. Sikap kemandirian dalam belajar 

mempunyai peranan penting terhadap keberhasil belajar peserta didik. Hal ini 

dapat dilihat dari situasi kompleksitas kehidupan saat ini yang secara langsung atau 

tidak langsung mempengaruhi kehidupan peserta didik. Kebiasaan belajar yang 

kurang baik (seperti tidak betah belajar lama atau belajar hanya menjelang ujian, 

membolos, menyontek). Fenomena-fenomena diatas, menuntut dunia pendidikan 

untuk mengembangkan kemandirian peserta didik.
18

  

Kemandirian belajar peserta didik akan menuntun mereka untuk aktif baik 

sebelum maupun sesudah proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik yang 

mandiri akan mempersiapkan materi yang akan dipelajari. Sesudah proses 

pembelajaran selesai peserta didik akan kembali mengenai materi yang sudah 

disampaikan dengan cara membaca atau berdiskusi. Sehingga peserta didik yang 

menerapkan belajar mandiri akan mendapatkan hasil lebih baik jika dibandingan 

dengan peserta didik yang tidak menerapkan prinsip belajar mandiri.  

“Kemandirian belajar merupakan suatu sikap otonomi dimana pesera didik 

secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang 

lain.”Indikator dari kemandirian belajar yaitu adanya hasrat atau keinginan 

bersaing untuk maju, mampu mengambil keputusan dan inisiatif dalam belajar, 

memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan bertanggung 

jawab.
19

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ristiyo 

Purwono, S. Pd.I selaku pendidik kelas VA mengatakan bahwa saat pembelajaran 

IPS di kelas peserta didik kurang antusias untuk merespon pertanyaan yang 

diberikan oleh pendidik, sehingga pendidik harus menunjuk terlebih dahulu agar 
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peserta didik mau menjawab. Pendidik menjelaskan juga bahwa ketika 

mengerjakan tugas beberapa peserta didik tidak percaya diri dengan hasilnya 

sehingga mencontek jawaban temannya walaupun tugas yang diberikan adalah 

tugas individu. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya inisiatif dalam belajar dan 

rasa percaya diri pada peserta didik.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Bapak Sutiono, S. Pd.I 

selaku pendidik kelas VB mengatakan bahwa pada saat pemberian tugas atau 

pekerjaan rumah sebagian peserta didik ada yang tidak mengumpulkan tugas tepat 

waktu bahkan ada beberapa peserta didik yang lupa mengerjakan PR. Ketika 

diberikan pertanyaan lisan terkait tugas yang telah diberikan peserta didik tidak 

dapat menjawab meskipun jawaban terhadap pekerjaan rumahnya sangat baik. Hal 

ini memungkinkan bahwa peserta didik mengerjakan tugas atau pekerjaan 

rumahnya tidak mandiri sehingga dikatakan peserta didik kurang memiliki rasa 

tanggung jawab. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kemandirian 

belajar pada mata pelajaran IPS terlihat masih rendah.  

Menurut Banks (dalam Susanto, 2019: 152) menyatakan bahwa pendidikan 

IPS merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang bertujuan untuk membantu 

mendewasakan peserta didik agar dapat mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai-nilai dalam rangka berpartisipasi di dalam 

masyarakat, negara, dan bahkan dunia.”Banks menekankan begitu pentingnya 

pendidikan IPS diterapkan di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar sampai ke 

perguruan tinggi, terutama di sekolah dasar dan menengah.
20

 

Pada kenyataannya peserta didik cenderung menghafal materi yang 

disampaikan dan terkesan membosankan ketika pembelajaran IPS. Hal ini terlihat 

pada saat peneliti melakukan observasi bahwa sebagian besar peserta didik kurang 

aktif mengikuti pembelajaran IPS ditandai dengan peserta didik membutuhkan 

waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan tugas dan terkadang menimbulkan 

kegaduhan ketika pendidik sedang menjelaskan materi sehingga mengganggu 

teman yang lain. Mengingat proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah 

memiliki keterbatasan waktu maka permasalahan tersebut harus diselesaikan 

dengan berbagai perbaikan dalam kegiatan pembelajaran IPS hingga tujuan-tujuan 

dalam pembelajaran IPS dapat tercapai.  

Menanggapi permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa 

tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian agar dapat mengetahui 

hubungan mengenai gaya belajar dengan kemandirian belajar peserta didik melalui 

penelitian yang berjudul “Korelasi Antara Gaya Belajar (Visual, Auditory, 

                                                             
20

 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar Edisi Kedua, 

(Jakarta: Prenada Media, 2019), h. 152. 



8 

 

 

 

Kinesthetic) Dengan Kemandirian Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Kelas V 

Di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar”. 

C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka 

peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: 

a. Peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar yang berbeda-beda. 

b. Kurangnya inisiatif dan antusias peserta didik dalam pembelajaran IPS. 

c. Kurangnya rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat dan 

mengerjakan tugas individu. 

d. Kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang diperoleh 

oleh peneliti, agar peneliti ini lebih efektif, terarah dan dapat dikaji maka 

peneliti membatasi permasalahan yang diteliti, yaitu: Korelasi Antara Gaya 

Belajar (visual, auditory, kinesthetic) dengan Kemandirian Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran IPS Kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, 

dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah korelasi antara gaya belajar visual dengan kemandirian belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar 

tahun pelajaran 2021/2022? 

2. Adakah korelasi antara gaya belajar auditory dengan kemandirian belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar 

tahun pelajaran 2021/2022? 

3. Adakah korelasi antara gaya belajar kinesthetic dengan kemandirian belajar 

siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu 

Natar tahun pelajaran 2021/2022? 

4. Adakah korelasi secara bersama-sama antara gaya belajar (visual, auditory, 

kinesthetic) dengan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V 

di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun pelajaran 2021/2022? 

5. Seberapa besarkah kontribusi korelasi antara gaya belajar (visual, auditory, 

kinesthetic) dengan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V 

di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun pelajaran 2021/2022? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara gaya belajar visual dengan 

kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun pelajaran 2021/2022. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara gaya belajar auditory dengan 

kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun pelajaran 2021/2022. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara gaya belajar kinesthetic dengan 

kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun pelajaran 2021/2022. 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi secara bersama-sama antara gaya 

belajar visual, auditory, kinesthetic dengan kemandirian belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun 

pelajaran 2021/2022. 

5. Untuk mengetahui besaran kontribusi korelasi antara gaya belajar (visual, 

auditory, kinesthetic) dengan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran 

IPS kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar tahun pelajaran 

2021/2022? 

F. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tidaklah berarti jika tidak memiliki manfaat yang dapat 

diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengayaan ilmu 

dalam dunia pendidikan untuk penelitian selanjutnya, khususnya dalam masalah 

memberikan gambaran korelasi antara gaya belajar dengan kemandirian belajar 

peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas V. Sehingga dapat menambah 

wawasan untuk dapat dijadikan dasar bertindak bagi dunia kependidikan 

umumnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung 

tentang perbedaan gaya belajar masing-masing peserta didik, sehingga 

para pendidik dapat menerapkan metode pembelajaran yang tepat untuk 

melakukan pendekatan pembelajaran sesuai dengan perbedaan gaya 
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belajar dan kemandirian peserta didiknya dengan lebih kreatif dan 

inovatif. 

b. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan peserta didik menjadi lebih tahu dengan 

gaya belajarnya sehingga mereka lebih mudah dalam mencerna informasi 

yang diberikan oleh pendidik dan diharapkan kemandirian belajar mereka 

dapat meningkat sehingga mendapatkan keberhasilan belajar yang baik. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi sekolah dalam langkah baik sikap maupun tindakan 

dalam meningkatkan mutu sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai karakteristik 

peserta didik dan sebagai pengalaman baik personal maupun sosial dalam 

melakukan penelitian. 

e. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang relevan 

untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan gaya belajar dan 

kemandirian belajar. 

 

G. Kajian Penelitian yang Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya agar dapat dijadikan titik tolak dalam melakukan penelitian. 

Penelitian relevan ini untuk memperkuat peneliti melakukan penelitian, sehingga 

penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui relevansinya, diantaranya:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elva Pariani mahasiswa program studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung pada tahun 

2018 dengan judul “Hubungan Antara Gaya Dengan Hasil Belajar Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Siswa Kelas V di MIN 12 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017“. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan rhitung 

0,9134 dan rtabel 0,413 pada taraf signifikan 5% rhitung > rtabel (0,9134 > 0,143) 

dengan demikian dapat diketahui H0 ditolak sedangkan H1 diterima. Hal ini 

menunjukkan ada hubungan gaya belajar dengan hasil belajar mata pelajaran 

Akidah Akhlak pada kelas V di MIN 12 Bandar Lampung.
21

 

                                                             
21

 Elva Pariani, “Hubungan Antara Gaya Dengan Hasil Belajar Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Siswa Kelas V di MIN 12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017” (Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Masriki mahasiswa program studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 

dengan judul “Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Pada 

Mata Pelajaran IPA Kelas V di SD Negeri Minasa Upa  Kota Makassar”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara gaya belajar 

dengan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD Negeri Minasa 

Upa namun tergolong rendah dengan nilai rhitung 0,399. Jadi, rhitung > rtabel atau 

hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternative (H1) diterima. Nilai diambil 

dari gaya belajar dan hasil belajar pada mata pelajaran IPA siswa. Hal ini 

membuktikan bahwa gaya belajar mempunyai hubungan yang positif dengan 

hasil belajar siswa.
22

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junita Hotnida Manulang mahasiswa program 

studi Psikologi Pendidikan Universitas Medan Area pada tahun 2020 dengan 

judul“Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Keaktifan Belajar di dalam 

Kelas Pada Siswa UPT SMP Negeri 35”. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara gaya belajar terhadap keaktifan belajar siswa didalam 

kelas. Hasil ini diketahui dari rxy = 0,335 dengan p = 0,001 < 0,050 

menunjukkan kontribusi terhadap keaktifan belajar sebesar 11,2%. Berdasarkan 

hal tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan 

diterima.
23 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan tersebut yaitu 

sama-sama meneliti gaya belajar sebagai variabel bebas penelitian. Sedangkan 

perbedaan pada penelitian ini yaitu penulis meneliti kemandirian belajar 

sebagai variabel terikat sehingga penelitian ini lebih membahas terkait korelasi 

antara gaya belajar (visual, auditory, kinesthetic) dengan kemandirian belajar 

peserta didik mata pelajaran IPS peserta didik kelas V di MI Muhammadiyah 

Tangkitbatu Natar. 

 

 

 

 

                                                             
22

 Masriki, “Hubungan Antara Gaya Belajar Dengan Hasil Belajar Pada Mata Pelajaran 

IPA Kelas V SD Negeri Minasa Upa Kota Makassar” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 

2018). 
23

 Junita Hotnida Manulang, “Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Keaktifan Belajar 

di dalam Kelas Pada Siswa UPT SMP Negeri 35” (Universitas Medan Area, 2020). 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini dapat disusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I pendahuluan membahas tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian yang relevan serta sistematika pembahasan, bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam memaparkan data. BAB II berisi tentang 

kajian teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. BAB III berisi tentang 

metode penelitian yang meliputi tempat dan waktu penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, uji 

validitas dan reliabilitas data, uji prasarat analisis serta uji hipotesis. BAB IV hasil 

penelitian dan pembahasan berisi tentang hasil uji instrumen, Deskripsi data hasil 

penelitian, analisis data dan pembahasan. BAB V Penutup berisi tentang 

kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Belajar menurut  R. Gagne dalam Susanto adalah proses di mana entitas 

organik mengubah perilakunya karena keterlibatan. Bagi Gagne, pembelajaran 

diartikan sebagai interaksi untuk memperoleh inspirasi dalam informasi, 

kemampuan, kecenderungan, dan perilaku.
24

 Sedangkan menurut E.R. Hilgard 

(1962), belajar merupakan suatu perubahan kegiatan rekreasi terhadap 

lingkungan. Menurutnya, belajar merupakan proses mencari ilmu yang terjadi 

dalam diri seseorang melalui latihan, pembiasaan, pengalaman, dan 

sebagainya.
25

 

Menurut Hamalik dalam Susanto, belajar merupakan suatu bentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-

cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku 

yang baru itu misalnya dari tidak tau menjadi tau, timbulnya pengertian-

pengertian baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan-kebiasaan, keterampilan, 

sifat-sifat sosial, perkembangan, emosional dan pertumbuhan jasmani.
26

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam 

mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru yang dapat merubah perilaku 

seseorang menjadi yang lebih baik.  

2. Teori Belajar 

Ada dua teori belajar, yakni behaviorisme dan kognitivisme yang banyak 

digunakan dan berkaitan dalam menafsirkan belajar. 

a. Belajar Menurut Teori Behaviorisme 

Teori behaviorisme adalah teori yang meyakini bahwa belajar 

merupakan suatu interaksi seseorang dengan lingkungannya yang dapat 

menyebabkan perubahan pada tingkah lakunya. Pada hal ini tingkah laku 

yang dimaksud adalah tingkah laku yang dapat diukur dan diamati. Tokoh  

                                                             
24

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar Edisi Kedua, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 1.  
25

 Ibid., h. 3. 
26

 Ibid., h. 5. 
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yang terkenal dalam teori behaviorisme yaitu Watso, Pavlov, Skinner, dan 

Thorndike.
27

 

b. Belajar Menurut Teori Kognitivisme 

Pada teori kognitivisme menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan struktur kognitif, bukanlah perubahan tingkah laku. Pada teori 

ini lebih mementingkan adanya proses mental. Belajar tidak dapat 

dilaksanakan sebagai usaha respons dalam menyesuaikan rangsangan dari 

luar, akan tetapi lebih kepada bagaimana seseorang secara sadar dan 

terencana membentuk keyakinannya berdasarkan informasi yang telah 

didapatkan. Beberapa tokoh aliran kognitivisme yaitu Piaget, Kohler, 

Lewin dan Bruner.
28

 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori belajar 

behaviorisme menganggap belajar sebagai perubahan tingkah laku 

seseorang yang terjadi berdasarkan interaksi yang dilakukan sehingga 

dapat terukur. Sedangkan teori kognitivisme menekankan pada bagaimana 

informasi diproses dalam diri seseorang. 

 

3. Pengertian Pembelajaran 

Istilah pembelajaran berasal dari kata “instruction”. Sedangkan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian pembelajaran ialah cara 

atau proses yang menjadikan seseorang atau makhluk hidup belajar.
29

 

Pembelajaran menurut Udin S Winataputra (dalam Ngalimun) yaitu “proses 

membuat orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan”. 

Pembelajaran pada dasarnya adalah proses yang dilakukan oleh pendidik dan 

peserta didik dalam proses belajar agar dapat menghasilkan perubahan perilaku 

peserta didik itu sendiri.
30

 Pembelajaran merupakan seperangkat tindakan yang 

dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik dengan 

memperhitungkan kejadian-kejadian ekstern yang berperan terhadap rangkaian 

kejadian-kejadian intern yang berlangsung dialami peserta didik.
31

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pendidik untuk 

                                                             
27

 Nyoman Parwati, dkk., Belajar dan Pembelajaran, (Depok: PT Rajagrafindo 

Persada, 2018), h. 6.  
28

 Ibid., 
29

 Nyoman Parwati, dkk., Belajar dan Pembelajaran...., h. 108. 
30

 Ngalimun, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Paramu Ilmu, 2017), h. 44. 
31

 Nyoman Parwati, dkk....., h.114. 
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membantu peserta didik dalam proses belajar agar dapat belajar dengan  baik 

sehingga terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. 

Belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat 

terjadi di mana saja, seperti sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena dunia dan isinya termasuk manusia selalu mengalami 

perubahan.
32

 

4. Gaya  Belajar 

a. Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar terdiri dari kata gaya dan belajar. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) gaya adalah tingkah laku, gerakan dan sikap. 

Sedangkan belajar adalah menuntut ilmu. Belajar juga dapat diartikan 

sebagai suatu proses aktif untuk mendapatkan arahan yang dapat 

meningkatkan tindakan, kemampuan atau pemahaman baru.
33

  

Menurut Gintings belajar ialah suatu pengalaman terstruktur yang 

dapat merubah tingkah laku. Menurutnya belajar didasarkan pada 

pengalaman dan praktek yang dijalani pada hidupnya, sehingga dengan 

adanya pengalaman hidup tersebut akan memberikan dampak sebagai suatu 

perubahan yang terjadi pada sikap perilakunya. Kemudian, seperti yang 

ditunjukkan oleh W.S. Wingkel, belajar adalah tindakan yang terjadi dalam 

kolaborasi dinamis antara individu dan iklim, dan menghasilkan perubahan 

nilai informasi, mendapatkan, kemampuan, dan disposisi yang cukup 

mantap dan kritis.
34

 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belajar merupakan suatu perbuatan yang dapat menghasilkan suatu 

aktivitas baru sehingga melatih seseorang menuju perubahan perilaku yang 

menyangkut aspek kepribadian seseorang kearah yang lebih baik. 

Islam mewajibkan umatnya untuk belajar, salah satu dimensi yang 

paling penting dalam islam adalah perintah untuk menuntut ilmu 

pengetahuan. Sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT dalam Al-

Qur’an adalah untuk belajar membaca (Iqro’) seperti wahyu pertama yang 

diturunkan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi seperti berikut: 

                                                             
32

 Ibid., h. 108. 
33

 Moh. Suardi dan Marwan, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019), 

h. 140. 
34

 Ahmad Susanto, Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar Edisi Kedua....., 

h. 4. 
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ًَساَى ِهْي َعلٍَق ﴿١بِاْسِن َربَِّك الَِّذي َخلََق ﴿ اْقَزأْ  ﴾الَِّذي َعلََّن بِاْلقَلَِن ٣﴾اْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزُم ﴿٢﴾َخلََق اْْلِ

ًَساَى َها لَْن يَْعلَْن ﴿٤﴿ ﴾٥﴾َعلََّن اْْلِ  

Artinya : “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam, Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya” 

(Al-Alaq: 1-5). 

Secara umum belajar merupakan aktivitas seseorang untuk mencari 

dan mendapat pengetahuan, pengalaman maupun informasi melalui bahan 

belajar maupun lingkungan. Cara yang dilakukan untuk seseorang yang 

ingin memperoleh pengetahuan dalam belajar tersebut disebut juga dengan 

gaya belajar. Gaya belajar dapat diartikan sebagai cara bagi seseorang 

untuk digunakan seseorang demi mendapatkan hasil belajar dengan tingkat 

penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Setiap 

individu memiliki cara belajarnya masing-masing.
35

  

Gaya belajar didefinisikan secara berbeda oleh para ahli. Menurut 

Nasution (dalam Suardi dan Marwan) gaya belajar adalah suatu cara 

permanen yang dilakukan oleh seorang peserta didik dalam menangkap 

stimulus atau informasi, bagaimana mengingat, berfikir dan menyelesaikan 

masalah. Adi W. Gunawan mendefinisikan “gaya belajar adalah cara yang 

lebih disukai dalam melaksanakan kegiatan berfikir, memproses dan 

mengerti suatu informasi”.
36

  

Menurut Brown gaya belajar merupakan cara yang digunakan 

individu untuk memproses dan mengolah informasi dalam situasi belajar.
37

 

Sedangkan menurut Sehertian mengemukakan “gaya belajar atau learning 

style adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik, 

sebagai indikator yang bertindak yang relatif untuk peserta didik saling 

berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan belajar”.
38

 Gaya belajar 

                                                             
35

 Moh. Suardi dan Marwan, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2019), 

h. 139. 
36

 ibid., h. 140. 
37

 Fauzan dan Maulana Arafat Lubis, Perencanaan Pembelajaran di SD/MI, (Jakarta: 

Kencana, 2020), h. 54-55. 
38

 Sayu Putri Ningrat, dkk, Kontribusi Gaya Belajar dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Bahasa Indonesia, Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, vol. 2 No. 3, (2018), h. 259. 



17 

 

 

 

dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda, tergantung sudut pandang 

seseorang.
39

 

Berdasarkan menurut para ahli tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa gaya belajar merupakan tipe atau cara belajar yang 

digunakan seorang peserta didik dalam bagaimana memudahkan mereka 

untuk menyerap dan memproses informasi yang dilakukan secara 

konsisten. Secara sadar atau tidak sadar, cara seorang peserta didik 

menyerap informasi ketika pembelajaran, pada saat itulah pembelajaran 

secara umum terjadi. Ketika peserta didik paham gaya belajarnya dan 

menggunakan cara belajar yang disukai maka akan mempermudah dalam 

pembelajaran sehingga peserta didik akan mendapatkan hasil belajar yang 

lebih baik. Setiap peserta didik merupakan individu yang berbeda sehingga 

memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Gaya belajar peserta didik 

merupakan gabungan dari bagaimana cara peserta didik menyerap 

informasi lalu mengontrol serta mengolah atau menyerap materi atau 

informasi yang diterima sesuai dengan kenyamanannya dalam belajar. 

 

b. Macam-Macam Gaya Belajar 

Deporter dan Hernacki mengelompokkan gaya belajar berdasarkan 

modalitas atau cara menyerap informasi menjadi tiga, yakni visual 

(menyerap informasi dengan penglihatan), auditori (menyerap informasi 

dengan pendengaran), dan kinestetik (menyerap informasi dengan cara 

bergerak, menyentuh, atau terlibat dalam kegiatan).
40

  

1) Gaya Belajar Visual (Visual Learners) 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, 

mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan pada gaya belajar 

ini terletak pada indera penglihatan. Hal ini diungkapkan oleh Ahmadi 

bahwa seseorang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan 

yang disajikan secara tertulis, bagan, grafik, atau gambar.
41

 Gaya 

belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu 

                                                             
39

 Pangesti Wiedarti, Pentingnya Memahami Gaya  Belajar, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian dan Kebudayaan, 2018), h. 1.  
40

 Zahratul Adami, Husin Affan, Hajidin, “Hubungan Antara Gaya Belajar dengan 

Hasil Belajar Peserta didik Pada Kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh”, Jurnal Ilmiah Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar FKIP Unsiyah, Vol. 2 No. 2, April 2017, h. 136. 
41

 Fauzan dan Maulana Arafat Lubis, Perencanaan Pembelajaran di SD/MI...., h. 105. 
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buktinya baru dapat mempercayainya.
42

 Peserta didik yang memiliki 

gaya belajar visual biasanya senang membuat catatan-catatan yang baik 

dan rapi. Keistimewaan dari gaya belajar visual ini berhubungan 

dengan penggambaran, pelukisan, pencitraan yang biasa disebut 

dengan visualitas. 

Ciri-ciri gaya belajar visual adalah: 

a) Rapi dan teratur. 

b) Suka berbicara dengan cepat. 

c) Suka merencanakan dan mengatur sesuatu jangka panjang dengan 

baik. 

d) Teliti dan detail. 

e) Mementingkan penampilan, baik dalam hal berpakaian maupun 

presentasi. 

f) Dapat mengeja dengan baik dan melihat kata-kata yang sebenarnya 

dalam pikirannya. 

g) Lebih mudah mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. 

h) Mengingat dengan asosiasi visual. 

i) Tidak terganggu dengan keributan. 

j) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika 

ditulis, dan sering kali meminta bantuan orang lain untuk 

mengulanginya. 

k) Lupa menyampaikan pesan lisan kepada orang lain. 

l) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat seperti ya 

atau tidak. 

m) Pembaca yang cepat dan tekun. 

n) Lebih suka membaca daripada dibacakan. 

o) Lebih suka seni daripada musik. 

p) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara. 

q) Lebih suka berdemonstrasi daripada berpidato.
43

 

 

2) Gaya Belajar Auditori (Auditory Learners) 

Auditory atau auditori berasal dari kaya audio yang berarti 

sesuatu yang berhubungan dengan pendengaran. Gaya belajar auditori 

merupakan gaya belajar yang cenderung menggunakan pendengaran 

                                                             
42

 Moh. Suardi dan Marwan, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: penerbit Paramu 

Ilmu, 2019), h. 141. 
43

 Bobbi Deporter, Mike Hernacki. Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2020), cet. xxvii , h. 116. 
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atau audio sebagai alat yang digunakan dalam mencapai keberhasilan 

belajar.
44

 Peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori memiliki 

indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Peserta didik 

dengan gaya belajar ini mampu memahami sesuatu lebih baik dengan 

mendengarkan. Hal ini berkaitan dengan proses mendengar cerita atau 

ceramah pendidik.
45

 Hal tersebut berarti bahwa seseorang yang 

menggunakan gaya belajar ini harus mendengarkan kemudian mereka 

bisa memahami dan mengingat informasi yang didapat. 

Seseorang yang memiliki gaya belajar auditori memiliki ciri-ciri 

saat menerima dan menyerap informasi yang didapatkan. Adapun ciri-

ciri yang memiliki gaya belajar auditori yaitu: 

a) Mudah terganggu oleh keributan. 

b) Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika 

membaca. 

c) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. 

d) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita. 

e) Biasanya pembicara yang fasih. 

f) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada apa yang dilihat. 

g) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang 

lebar. 

h) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. 

i) Lebih mudah mengingat dengan cara mendengarkan daripada.
46

 

 

3) Gaya Belajar Kinestetik (Kinesthetic Learners) 

Gaya belajar tipe kinestetik adalah gaya belajar yang digunakan 

peserta didik dengan melakukan, menghubungi, merasakan, bergerak, 

dan bertemu. Pemahaman yang memiliki kualitas gaya belajar sensasi 

bergantung pada pembelajaran melalui gerakan, kontak, dan gerak. 

Anak-anak dengan gaya belajar ini menganggap sulit untuk berdiri 

dalam waktu yang cukup lama karena keinginan mereka untuk 

bergerak dan bermain sangat kuat. Pemahaman yang memiliki gaya 

belajar ini belajar melalui gerakan dan kontak. Selanjutnya 
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pembelajaran yang dibutuhkan adalah pembelajaran yang logis dan 

masuk akal. Karakter lain yang dimiliki pembelajar kinestetik ini tidak 

tahan duduk lama mendengarkan informasi yang disampaikan dalam 

pelajaran. Peserta didik yang memiliki gaya belajar ini lebih baik jika 

prosesnya diikuti dengan gerakan fisik. Kelebihannya, mereka 

mempunyai kemampuan mengendalikan gerak tubuh. 

Adapun ciri- ciri yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu: 

a) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. 

b) Berbicara dengan perlahan. 

c) Menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. 

d) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. 

e) Belajar melalui manipulasi dan praktik. 

f) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 

g) Banyak menggunakan isyarat tubuh. 

h) Tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama.
47

 

Permasalahan dengan gaya belajar kinestetik ini adalah anak-

anak cenderung tidak pendiam. Peserta didik yang memiliki gaya 

belajar seperti ini tidak cocok untuk pembelajaran di sekolah yang 

bergaya konvensional di mana pendidik menjelaskan dan peserta didik 

duduk diam. Peserta didik akan lebih cocok di sekolah-sekolah yang 

menerapkan sistem dimana peserta didik dapat terlibat secara aktif 

dengan proses belajar karena peserta didik dengan gaya ini pada 

umumnya lebih suka bergerak dan tidak merasa nyaman duduk lama. 

Bagi peserta didik gaya belajar kinestetik, kondisi fisik merupakan 

salah satu elemen yang sangat penting karena mereka akan segera 

melakukan tindakan secara fisik dalam kegiatan pembelajaran. Jika 

belajar dengan kondisi fisik yang sehat, proses pembelajaran dan hasil 

akan berjalan dengan mudah dan ideal. Sama sekali tidak seperti kasus 

seseorang yang keadaan fisiknya kurang sehat atau bahkan tidak sehat, 

maka proses pembelajaran dan hasilnya akan terganggu.
48

  

Berdasarkan ciri-ciri gaya belajar yang telah diuraikan diatas, 

sangat baik dapat dianggap bahwa intisari gaya belajar visual 

bergantung pada penglihatan, gaya belajar auditori bergantung pada 
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pendengaran, dan gaya belajar kinestetik bergantung pada aktivitas 

fisik atau praktik dalam menyerap informasi. Proses pembelajaran 

perlu melibatkan potensi peserta didik secara keseluruhan, yaitu potensi 

penglihatan, pendengaran, dan gerak motorik. Pendidik harus 

memenuhi kebutuhan peserta didik sehingga dalam pembelajaran 

menjadi sesuatu yang menarik dan menyenangkan. 

c. Manfaat Memahami Gaya Belajar 

Memahami gaya belajar peserta didik, pendidik dapat menciptakan 

pembelajaran yang lebih sesuai dan dapat meningkatkan intensitas 

perhatian dan keaktifan peserta didik.
49

 Mengetahui gaya belajar adalah hal 

yang sangat penting, baik untuk peserta didik maupun pendidik. Cara 

terbaik yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan proses belajar di 

dalam kelas yaitu dengan cara memahami gaya belajar. Jika seseorang 

telah menemukan gaya belajarnya dan mengetahui metode terbaik untuk 

membantu diri sendiri dalam belajar melalui gaya tersebut, maka seseorang 

dapat berkembang dan berprestasi dengan baik di dalam kelas bahkan di 

mata pelajaran yang dianggap sulit sekalipun. Memahami gaya belajar 

sangatlah penting baik peserta didik itu sendiri maupun pendidik. Peserta 

didik dapat memaksimalkan kemampuan belajarnya sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Sedangkan bagi pendidik, dengan 

memahami gaya belajar masing-masing peserta didiknya akan membantu 

pendidik dalam memilih metode yang akan digunakan dalam pembelajaran 

yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik di dalam kelas. 

Ada beberapa alasan perlunya pemahaman pendidik terhadap gaya 

belajar peserta didiknya dalam proses pengajaran, yaitu: 

1) Membuat proses belajar mengajar dialogis. 

2) Memahami perbedaan peserta didik. 

3) Berkomunikasi melalui pesan. 

4) Membuat proses pengajaran lebih banyak memberi penghargaan. 

5) Memastikan masa depan dari disiplin-disiplin yang dimiliki peserta 

didik.
50

 

Berdasarkan paparan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa 

memahami gaya belajar diri sendiri bagi peserta didik sangatlah 

menguntungkan, karena dapat mengetahui cara belajar yang terbaik agar 
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dapat memaksimalkan semangat belajar dan mencapai keberhasilan belajar. 

Manfaat memahami gaya belajar bagi pendidik juga sangatlah penting, 

karena dengan mengetahui gaya belajar peserta didiknya dapat membantu 

dalam memilih metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. 

5. Kemandirian Belajar 

a. Pengertian Kemandirian Belajar 

Kata mandiri mengandung arti tidak tergantung kepada orang lain, 

bebas dan dapat melakukan sendiri. Kata ini seringkali diterapkan untuk 

pengertian dan tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Menurut 

Wedemeyer (1983), belajar mandiri adalah peserta didik yang belajar 

secara mandiri mempunyai kebebasan untuk belajar tanpa tanpa harus 

menghadiri pembelajaran dikelas yang diberikan oleh pendidik. 

Kemandirian belajar ini menurut Wedemeyer perlu diberikan kepada 

peserta didik agar mereka memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan 

mendisiplinkan dirinya dan dapat mengembangkan kemampuan belajar 

atau kemauannya sendiri.
51

 

Haris Mudjiman mengatakan bahwa belajar mandiri ialah suatu 

kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai 

sesuatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dibangun dengan bekal 

pengetahuan yang telah dimiliki. Menurut Nurhayati, kemandirian belajar 

menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kemampuan diri dalam 

menyelesaikan masalahnya tanpa bantuan khusus dari orang lain dan 

ketidak inginannya dikontrol oleh orang lain.
52

 Menurut Irzan Tahar dan 

Enceng, kemandirian belajar merupakan kesiapan dari individu yang mau 

dan mampu untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan atau tanpa 

bantuan pihak lain dalam hal penentuan tujuan belajar, metode belajar, dan 

evaluasi hasil belajar.
53

 Kemandirian belajar termasuk ke dalam salah satu 

faktor yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam belajar.
54

 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian belajar merupakan suatu perilaku yang dimiliki individu 
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dalam menjalani kegiatan belajar yang dimana mereka mampu berinisitatif 

melakukannya seorang diri tanpa bantuan orang lain agar mereka memiliki 

rasa tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya. 

Seseorang yang memiliki kemandirian akan memiliki tanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Setiap 

manusia perlu mengembangkan kemandirian dan melaksanakan tanggung 

jawab sesuai dengan kapasitas dan tahapan perkembangannya. 

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

sendiri, kreaktif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, 

mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri serta mampu mengatasi 

masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.
55

 Dalam hal ini berarti bahwa 

dalam kemandirian terdapat sikap-sikap yang dimiliki seseorang untuk 

dapat menyelesaikan masalah dengan kemampuan sendiri tanpa ada 

pengaruh dari orang lain. 

Kemandirian belajar akan tumbuh dan berkembang jika peserta didik 

memiliki tingkat displin yang tinggi. Displin dalam mengatur waktu, 

melaksanakan aktivitas belajar sesuai dengan rencana, tidak mudah 

dipengaruhi oleh aktivitas lain diluar aktivitas belajar yang telah ditetapkan 

serta displin yang tinggipun dapat dilihat dari kemampuan peserta didik 

dalam meletakkan kegiatan belajar sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. 

 

b. Bentuk Kemandirian 

Kemandirian merupakan sikap seseorang yang telah mampu berdiri 

sendiri, mampu menghadapi masalahnya sendiri dengan seminimal 

mungkin bukan dari orang lain. Desmita, membedakan karakteristik 

kemandirian atas tiga bentuk, yaitu: 

1) Kemandirian emosional, yaitu suatu sikap mandiri yang menyatakan 

perubahan kedekatan hubungan emosional antar individu, seperti 

hubungan emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang 

tuanya. 

2) Kemandirian tingkah laku, yaitu sikap mandiri yang ditunjukkan 

seseorang dalam membuat keputusan-keputusan tanpa tergantung orang 

lain dan melakukannya secara bertanggung jawab. 
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3) Kemandirian nilai, yakni kemampuan seseorang dalam memaknai 

seperangkat prinsip tentang benar dan salah, tentang apa yang penting 

dan apa yang tidak penting.
56

 

c. Ciri-ciri Kemandirian Belajar 

Anak yang mempunyai kemandirian belajar dapat dilihat dari kegiatan 

belajarnya, dia tidak perlu disuruh bila belajar dan kegiatan belajar 

dilaksanakan atas inisiatif diri sendiri. Untuk mengetahui apakah peserta 

didik itu mempunyai kemandirian belajar maka perlu diketahui ciri-ciri 

kemandirian belajar. 

Menurut Chabit Thoha ciri-ciri kemandirian belajar adalah sebagai 

berikut: 

1) Mampu berfikir secara kritis, kreaktif, dan inovatif. 

2) Tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

3) Tidak lari atau menghindari masalah. 

4) Memecahkan masalah dengan berfikit yang mendalam. 

5) Apabila menjumpai masalah dipecahkan sendiri tanpa meminta bantuan 

orang lain. 

6) Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda dengan orang lain. 

7) Berusaha bekerja dengam penuh ketekunan dan kedisplinan. 

8) Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
57

 

Menurut Erikson (Desmita, 2017: 185) menyatakan bahwa 

kemandirian dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Mampu menentukan identitas nasib atau identitas sendiri. 

2) Inisiatif dan kreatif. 

3) Memiliki tanggung jawab. 

4) Mampu menahan diri. 

5) Mengatur tingkah laku. 

6) Membuat keputusan-keputusan sendiri. 

7) Mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh orang lain.
58

 

Desmita mengemukakan bahwa kemandirian dapat dilihat dari 

beberapa ciri sebagai berikut:  
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1) Adanya hasrat atau keinginan bersaing untuk maju demi kebaikan 

dirinya. 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah. 

3) Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
59

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut mengenai ciri-ciri 

kemandirian belajar, peneliti menarik kesimpulan untuk dijadikan 

indikator dalam penelitian ini. Aspek yang menjadi indikator kemandirian 

belajar yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) adanya hasrat 

atau keinginan bersaing untuk maju, 2) mampu mengambil keputusan dan 

inisiatif untuk mengatasi masalah, 3) Memiliki kepercayaan diri dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, dan 4) Bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukan. 

 

d. Faktor-Faktor Kemandirian Belajar 

Faktor-faktor kemandirian belajar bukanlah semata-mata pembawaan 

yang melekat pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya dipengaruhi 

oleh berbagai stimulus yang datang dari lingkungannya, selain potensi 

yang dimiliki sejak lahir sebagai keturunan dari orang tuanya. Menurut 

Asrori (2020: 121) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kemandirian belajar peserta didik yaitu gen atau keturunan orang tua, pola 

asuh orang tua, sistem pendidikan disekolah, dan sistem pendidikan di 

masyarakat.
60

 

Menurut Hasan Basri dalam jurnal Dedi Syahputra (2017: 372) 

mengemukakan terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian 

belajar, antara lain: 

1) Faktor Endogen (Internal) 

Faktor endogan atau internal merupakan segala pengaruh yang 

berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti keadaan keturuan dan 

konstitusi tubuhnya sejak dilahirkan dengan segala perlengkapan yang 

melekat padanya. Segala sesuatu yang dibawa sejak lahir adalah bekal 

dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan individu 

selanjutnya.berbagai macam sifat dari orangtunya mungkin akan 
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didapatkan pada diri seseorang, seperti bakat, potensi intelektual dan 

potensi pertumbuhan lainnya. 

2) Faktor Eksogen (Eksternal) 

Faktor eksogen atau eksternal merupakan segala pengaruh yang 

berasal dari luar dirinya, sering juga dikatakan sebagai faktor 

lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi individu sangat 

mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang, baik dari segi 

positif maupun negatif. Lingkungan keluarga serta masyarakat yang 

baik terutama dalam bidang nilai dan kebiasaan-kebiasaan hidup akan 

membentuk kepribadian, begitupun dalam hal kemandiriannya.
61

 

Menurut Hamalik dalam jurnal Handayani dan Ariyanti (2020: 

7), dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian belajar 

antara lain: 

1) Faktor Psikologi, seperti integensi, minat, dan motivasi. 

2) Faktor Fisiologis, seperti sakit dan cacat tubuh. 

3) Faktor lingkungan, seperti keluarga, suasana rumah dan sekolah. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam  mencapai kemandirian belajar tidak terlepas 

dari faktor-faktor yang mendasari terbentuknya kemandirian tersebut, 

baik faktor yang berasal dari dirinya sendiri (internal) maupun dari luar 

dirinya sendiri (eksternal).  

e. Pentingnya Kemandirian Belajar Bagi Peserta Didik 

Kemandirian belajar bagi peserta didik sangatlah penting, hal ini 

dapat dilihat dari kondisi kompleksitas kehidupan sekarang ini, yang 

secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kehidupan peserta 

didik. Pengaruh ini terlihat dari berbagai fenomena yang sangat 

membutuhkan perhatian dunia pendidikan, seperti perkelahian 

antarpelajar, perilaku agresif, dan berbagai perilaku menyimpang yang 

mengarahkan pada tindak kriminal. Dalam konteks proses belajar, 

terlihat adanya fenomena peserta didik yang kurang mandiri dalam 

belajar, yang dapat menimbulkan gangguan mental setelah memasuki 

pendidikan lanjutan, kebiasaan beajar yang kurang baik seperti tidak 
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betah belajar terlalu lama atau belajar hanya menjelang ujian, 

membolos, menyontek, dan mencari bocoran soal-soal ujian.  

Fenomena-fenoma tersebut menuntuk dunia pendidikan untuk 

mengembangkan kemandirian peserta didik. Oleh sebab itu, pendidikan 

di sekolah perlu melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian 

peserta didik, yaitu dintaranya: 

1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan peserta didik merasa dihargai. 

2. Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan sekolah. 

3. Memberi kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi 

lingkungan, mendorong rasa ingin tahu. 

4. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan peserta 

didik, tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan yang 

lain. 

5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan peserta 

didik.
62

 

6. Pembelajaran IPS 

a. Pengertian Pembelajaran IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang sering disebut dengan IPS, 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial 

dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah 

dalam rangka memberi wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada 

peserta didik, khususnya di tingkat dasar dan menengah.
63

 

Menurut Somantri, pendidikan IPS merupakan penyederhanaan dari 

disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan 

pendidikan.
64

 Buchari Alma (dalam Ahmad Susanto) mendefinisikan IPS 

sebagai suatu program pendidikan yang pada intinya mempersoalkan 

manusia pada lingkungan alamnya serta pada lingkungan sosialnya yang 
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sumbernya berasal dari ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, geografi, 

antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan politik.
65

 

Pengertian IPS yang dikemukakan oleh Dewan Nasional Ilmu Sosial 

(NCSS) dalam Ahmad Susanto memberikan pengertian yang lebih 

menyeluruh bahwa IPS tidak hanya dilihat dari kepentingannya tetapi juga 

sejauh kenyamanannya, lebih spesifiknya: 

“Social studies is the integrated study of social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies 

provide coordinate, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archeology, economic, geography, history, law, philosophy, 

political science, psychology, religion, and sociology, as well as 

appropriate contont from the humanities, mathematics, and natural 

science. The primary purpose of social studies is to help young people 

develop the ability to make informed and reasond decisions for the public 

good as citizens of culturally diverse, democratic society in an independent 

world.” 

 

Menjelaskan bahwa pelatihan investigasi sosial adalah investigasi 

sosiologi dan humaniora yang terkoordinasi untuk meningkatkan 

kemampuan kewarganegaraan. Dalam program pelatihan investigasi sosial 

sekolah memberikan ujian tersusun dan disengaja dengan mengambil atau 

mempersiapkan dari kontrol sosial, seperti antropologi, arkeologi, 

ekonomi, geografi, sejarah, hukum, ilmu politik, agama, dan sosiologi. 

Juga isi yang sesuai dengan ilmu-ilmu kemanusiaan, seperti matematika 

dan ilmu-ilmu alam. Dengan begitu, pendidikan IPS bukanlah mata 

pelajaran disiplin ilmu tunggal, melainkan gabungan dari beberapa disiplin 

ilmu.
66

 

Pengertian IPS di tingkat persekolahan itu memiliki berbagai 

implikasi, berubah tergantung pada kualitas dan persyaratan peserta didik, 

terutama antara penyelidikan ramah untuk sekolah dasar dan ujian sosial 

untuk tingkat berikutnya. Pengertian investigasi sosial dalam pembelajaran 

menyiratkan nama mata pelajaran otonom, beberapa metode perpaduan 
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berbagai mata pelajaran atau kontrol logis, dan beberapa metode program 

pengajaran.
67

 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa pendidikan IPS merupakan suatu bidang ilmu yang 

mempelajari suatu permasalahan sosial, dimana didalamnya merupakan 

ilmu-ilmu yang disederhanakan dalam mencapai tujuan pendidikan dan 

pengajaran pada jenjang dasar dan menengah sebagai bekal kegiatan 

kehidupan bermasyarakat dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang terjadi pada 

masyarakat.  

b. Tujuan Pembelajaran IPS 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bidang studi yang 

tidak hanya memberikan bekal pengetahuan yang diberikan pada jenjang 

pendidikan, namun pada pendidikan di lingkungan sekolah juga 

memberikan bekal dalam sikap dan nilai serta keterampilan peserta didik di 

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pendidikan IPS 

mengembangkan beberapa aspek atau ranah dalam pembelajaran yaitu 

ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor 

(keterampilan). Ketiga aspek inilah yang menjadi acuan dalam 

mengembangkan  untuk pemilihan materi, strategi, dan model 

pembelajaran.
68

 

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah mempersiapkan peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuan untuk peka terhadap masalah sosial 

yang terjadi dimasyarakat, mempunyai sikap yang baik dalam melakukan 

perbaikan atas masalah yang terjadi, serta dapat mengatasi masalah yang 

terjadi baik pada dirinya sendiri maupun masyarakat di kehidupan sehari-

hari agar menjadi warga negara yang baik.
69

 

Mutaqin dalam Susanto mengatakan bahwa tujuan utama dalam 

pembelajaran IPS yaitu “menjadikan warga negara yang baik dengan 

melatih kemampuan berpikir matang dalam menghadapi permasalahan 

sosial dan supaya mewarisi serta melanjutkan budaya bangsanya.”
70
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Secara umum tujuan pendidikan IPS di tingkat SD yaitu untuk 

mendidik peserta didik dalam bidang pengetahuan sosial. Sedangkan secara 

khusus tujuan pendidikan IPS di SD yaitu: 

1) Memiliki pengetahuan sosial yang berguna bagi peserta didik 

dalam kehidupannya. 

2) Mampu mengetahui, menelaah, dan menyusun alternatif dalam 

memecahkan masalah yang terjadi di dalam kehidupan 

masyarakat. 

3) Mampu dalam berinteraksi dengan warga negara lain pada 

berbagai bidang keahlian dan bidang keilmuan. 

4) Memiliki keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup 

yang menjadi bagian dalam kehidupan tersebut dan memiliki 

sikap mental yang positif. 

5) Mampu mengembangkan keilmuan dan pengetahuan IPS dengan 

menyesuaikan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi.
71

  

Berdasarkan tujuan-tujuan pendidikan IPS tersebut, sesuai dengan 

tingkatannya dapat dipahami bahwa hakikat pembelajaran untuk 

membekali peserta didik memiliki kemampuan dasar berpikir kritis dan 

logis sehingga mampu memecahkan masalah, memahami nilai sosial, dan 

berkomunikasi. Berkembangnya tiga kemampuan tersebut diharapkan 

peserta didik akan mampu membuat keputusan-keputusan sehingga mereka 

mampu memecahkan masalah pribadinya dan membentuk kebijakan umum 

dengan cara berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. 

Kemampuan dalam memecahkan masalah memerlukan keterampilan 

berpikir pada diri peserta didik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan 

utama dalam mengajarkan ilmu pengetahuan sosial kepada peserta didik 

ialah untuk menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang baik dan 

melatih kemampuan berfikir matang untuk menghadapi permasalahan yang 

ada pada kehidupan sosialnya serta dapat mewarisi dan melanjutkan 

budaya bangsa.   
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c. Ruang Lingkup Materi IPS di SD 

Karakteristik ruang lingkup materi IPS di Sekolah Dasar yaitu:
72

 

1) IPS merupakan integrasi dari bagian ilmu sejarah, hukum, politik, 

geografi, ekonomi, kewarganegaraan, bahkan bidang humaniora serta 

pendidikan dan agama.  

2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar Ilmu Pengetahuan Sosial 

berasal dari unsur keilmuan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi 

yang disusun sebaik mungkin sehingga menjadi suatu pokok topik atau 

bahasan tertentu. 

3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa 

dan perubahan pada kehidupan masyarakat dengan dasar sebab akibat, 

kedaerahan, adaptasi dan penggolongan lingkungan, struktur, proses 

dan konflik sosial serta usaha-usaha perjuangan hidup agar bertahan 

seperti kebutuhan, keadilan, kekuasaan dan jaminan keamanan.  

4) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS pun mengaitkan 

berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan 

interdisipliner dan multidisipliner. 

5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi 

dalam menelaah dan memahami kejadian sosial dan kehidupan manusia 

dengan menyeluruh. Ketiga dimensi tersebut sebagai berikut.
73

 

Tabel 2.1 

Dimensi IPS dalam Kehidupan Manusia 

Dimensi dalam 

kehidupan 

manusia 

Ruang Waktu Norma/Nilai 

Substansi dan 

wilayah 

pembelajaran 

Potensi sumber 

daya tersedia 

pada alam  

Alam dan 

kehidupan yang 

selalu berjalan, 

masa lalu, saat 

ini, dan yang 

akan datang 

Kaidah dan aturan 

sebagai penjamin 

keharmonisan dan 

perekat kehidupan 

manusia dan alam  

Contoh 

kompetensi dasar 

yang 

dikembangkan 

Adaptasi 

eksploratif dan 

spasial 

Berpikir 

kronologis, 

perspektif, dan 

antisipatif 

Tetap dengan aturan 

yang disetujui dan   

kaidah alamiah masing-

masing disiplin ilmu 
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Alternatif 

penyajian dalam 

mata pelajaran 

Geografi  Sejarah  Ekonomi, 

sosiologi/antropologi
74

 

 

Ketiga dimensi di atas, apabila ditelaah secara lanjut, dapat diarahkan 

pada 4 orientasi pokok yang mengarah pada kemajuan yang ada di dalam 

masyarakat, yakni: 

1) Orientasi penanaman etika sosial, mengusahakan peserta didik memiliki 

perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku seperti 

berwatak baik, rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, suka 

menolong dan bekerja sama dengan yang lain. 

2) Orientasi disiplin ilmu yang dapat memperkuat dan memperkuat orientasi 

yang tertera diatas, yaitu berupaya untuk menjelaskan segala bentuk 

sejalan dengan variabel-variabelnya dan hukum-hukumnya sehingga 

terjadi fenomena sosial.  

3) Orientasi keterampilan teknik dan keikutsertaan sosial di dalam 

kehidupan masyarakat sendiri. Dengan aspek tersebut peserta didik dapat 

belajar lebih banyak agar mereka bisa beradaptasi terhadap kehidupan 

yang selalu mengalami perubahan. 

4) Orientasi memecahkan masalah sosial dan berinovasi setelah peserta didik 

dapat berpartisipasi dengan aktif.
75

 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ruang 

lingkup IPS yaitu manusia dan lingkungannya termasuk masalah dan gejala 

sosial, ruang dan waktu beserta perubahannya, sistem sosial dan budaya, serta 

perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

B. Kerangka Berpikir 

Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk 

dalam kegiatan belajar. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana peserta didik 

memperolah informasi, menyerap dan cara mengolah informasi tersebut. Cara 

belajar inilah yang disebut dengan gaya belajar. Gaya belajar menurut Deporter 

dan Hernacki yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Setiap peserta 

didik memiliki ketiga gaya belajar tersebut, namun memiliki salah satu 

kecenderungan gaya belajarnya sendiri. 
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Kemandirian belajar merupakan suatu sikap otonomi dimana pesera didik 

secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. 

Dalam rangka mengembangkan sikap yang dapat berdiri sendiri perlu ditanamkan 

sikap kemandirian pada peserta didik sehinga anak anak menjadi pribadi yang 

memiliki hasrat atau keinginan bersaing untuk maju, mampu mengambil keputusan 

dan inisiatif untuk mengatasi masalah, Memiliki kepercayaan diri dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, dan Bertanggung jawab. 

Pada penelitian ini akan diidentifikasi apakah terdapat korelasi antara gaya 

belajar (visual, auditory, kinesthetic) dengan kemandirian belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS kelas V MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar. Kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut: 
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C. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Ha: Terdapat korelasi antara gaya belajar visual (X1) dengan kemandirian 

belajar (Y) peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Muhammadiyah Tangkitbatu Natar Lampung Selatan. 

H0: Tidak ada korelasi antara gaya belajar visual (X1) dengan kemandirian 

belajar (Y) pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah 

Tangkitbatu Natar Lampung Selatan.  

2. Ha: Terdapat korelasi antara gaya belajar auditory (X2) dengan 

kemandirian belajar (Y) peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas V di 

MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar Lampung Selatan. 

H0: Tidak ada korelasi antara gaya belajar auditory (X2) dengan 

kemandirian belajar pada mata pelajaran IPS kelas V di MI 

Muhammadiyah Tangkitbatu Natar Lampung Selatan.  

3. Ha: Terdapat korelasi antara gaya belajar kinesthetic (X3) dengan 

kemandirian belajar (Y) peserta didik pada mata pelajaran IPS kelas V di 

MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar Lampung Selatan. 

H0: Tidak ada korelasi antara gaya belajar kinesthetic dengan kemandirian 

belajar pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah 

Tangkitbatu Natar Lampung Selatan.  

4. Ha: Terdapat korelasi antara gaya belajar visual, auditory, dan kinesthetic 

(X1, X2, X3) dengan kemandirian belajar (Y) peserta didik pada mata 

pelajaran IPS kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar Lampung 

Selatan. 

H0: Tidak ada korelasi antara gaya belajar visual, auditory, dan kinesthetic 

(X1, X2, X3)  dengan kemandirian belajar (Y) pada mata pelajaran IPS 

kelas V di MI Muhammadiyah Tangkitbatu Natar Lampung Selatan.  
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