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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan aset yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. 

Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 

oleh siswa sebagai anak didik (Slameto, 2010: 1). 

Selama proses belajar berlangsung, setiap individu mempunyai cara belajar 

tersendiri untuk dapat memahami suatu materi pelajaran. Ada yang belajar dengan 

cara mendengarkan, membaca, dan dengan cara menemukan. Cara belajar peserta 

didik yang beranekaragam tersebut dikenal sebagai gaya belajar (learning style) 

yang dipengaruhi oleh pengalaman, jenis kelamin, etnis (Philbin et al. dalam 

Prastiti & Pujiningsih, 2009) dan secara khusus melekat pada setiap individu. 

Studi tentang gaya belajar dan strategi belajar telah banyak dilakukan dan 

selalu menarik perhatian mengingat perannya yang penting dalam pencapaian 

hasil belajar. Berbagai studi tentang gaya belajar yang telah dilakukan 

menghasilkan berbagai macam klasifikasi tentang jenis gaya belajar, misalnya 

salah satu pendekatan dalam gaya belajar yang paling populer dikembangkan oleh 

Dunn & Dunn (Jacobsen, 2009) yang nenemukan bahwa para siswa berbeda 

dalam hal tanggapan mereka terhadap tiga dimensi pembelajaran, yaitu: 

lingkungan (suara, cahaya, dan temperatur), stimulus fisik (lisan atau tulisan), dan 
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struktur dan dukungan (bekerja sendiri atau dalam kelompok). Hal ini terjadi 

karena pada hakikatnya setiap orang dapat mempunyai gaya belajar yang khas. 

Umumnya dianggap bahwa gaya belajar seseorang dipengaruhi oleh variabel 

kepribadian, termasuk susunan kognitif dan psikologis, latar belakang 

sosiokultural, dan pengalaman pendidikan (Sahertian dalam Nugraheni & 

Pangaribuan, 2006). 

Aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru merupakan perilaku 

individual yang spesifik, masing-masing disebut gaya belajar dan gaya mengajar, 

yang merupakan derivat gaya-gaya kepribadian individu yang bersangkutan 

(Pranata, 2002: 15). Bagi guru, mempelajari gaya belajar atau cara-cara belajar 

siswa sama pentingnya dengan menguasai cara-cara mengajar (Surakhmad, 1982: 

79). 

Jika seseorang sudah akrab dengan gaya belajarnya sendiri, ia dapat 

mengambil langkah-langkah penting untuk membantu dirinya belajar lebih cepat 

dan lebih mudah (DePorter & Hernacki, 2007: 112). Dengan mempelajari 

bagaimana memahami cara belajar siswa, guru dapat membantu memperkuat 

hubungannya dengan siswa. Gender merupakan satu diantara sejumlah faktor 

yang mempengaruhi gaya belajar siswa. Hasil penelitian Sheldon dan Janness 

(1976 dalam Gomez, 1999: 47) menemukan bahwa siswa laki-laki lebih 

cenderung pada gaya belajar visual dibanding siswa perempuan. Sedangkan hasil 

penelitian Restak (1979 dalam Gomez, 1999: 47) menemukan siswa perempuan 

lebih cenderung pada gaya belajar kinestetik dan auditori. 
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Belajar bukan hanya sekedar menghafal konsep tetapi lebih kepada 

bagaimana mengolah informasi yang didapat. Biologi sebagai salah satu bidang 

IPA menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 

proses sains yang dikembangkan melalui kemampuan berpikir kritis, induktif, dan 

deduktif, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

peristiwa alam sekitar (Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), 2006). 

Hasil survei yang dilakukan oleh Alwasilah (2005 dalam Agustina dari 

Dewi, 2010: 2), 46% responden menjawab bahwa sistem pendidikan Indonesia 

tidak mampu menghasilkan siswa yang berpikir kritis. Umumnya orientasi guru 

sebagai pendidik hanya bertanggungjawab dalam menyampaikan konsep atau 

materi pelajaran kepada siswa. Fakta yang menyebutkan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa yang masih kurang ini amat disayangkan kerena tidak sesuai 

dengan tujuan mata pelajaran biologi dalam BSNP. Chiras (1992) menjelaskan 

bahwa siswa perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, karena membekali 

siswa dengan berpikir kritis berarti memberikan siswa keterampilan yang dapat 

digunakan untuk menganalisis dan memecahkan sejumlah besar masalah yang 

akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sejalan dengan Ennis & 

Weir (1985), dengan berpikir kritis seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, 

mengubah, atau memperbaiki pikirannya dalam mengambil suatu keputusan yang 

tepat. 

Konsep sistem pernapasan manusia merupakan salah satu materi yang 

dianggap dapat digunakan untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Materi 

sistem pernapasan manusia mencakup keterkaitan antara struktur, fungsi, dan 
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proses serta kelainan/penyakit yang berhubungan (BSNP, 2006). Untuk 

mengaitkan hal tersebut diperlukan proses berpikir tingkat tinggi, salah satunya 

kemampuan berpikir kritis. Isi materi yang dapat dijadikan berbagai sumber 

permasalahan dan sangat melekat dengan kehidupan sehari-hari dapat lebih 

memudahkan siswa dalam menggali dan mengoptimalkan kemampuannya, tidak 

hanya pada pemahaman konsep tetapi juga pada proses berpikirnya. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan belum terdapatnya penelitian 

yang mengkombinasikan antara gaya belajar berdasarkan gender dengan 

kemampuan berpikir kritis siswa khususnya pada materi sistem pernapasan 

manusia, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis 

kecenderungan pengaruh gaya belajar berdasarkan gender terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas XI pada konsep sistem pernapasan manusia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana kecenderungan pengaruh gaya 

belajar berdasarkan gender terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI 

pada konsep sistem pernapasan manusia?” 

Untuk memperjelas rumusan masalah, permasalahan tersebut dijabarkan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan berdasarkan 

hasil tes C.I.T.E. (Center for Innovative Teaching Experience) learning styles 
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instrument (Babich et al., 1976) setelah pembelajaran sistem pernapasan 

manusia? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki dan siswa perempuan 

pada konsep sistem pernapasan manusia? 

3. Adakah kecenderungan pengaruh gaya belajar berdasarkan gender terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada konsep sistem pernapasan manusia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kecenderungan pengaruh 

gaya belajar berdasarkan gender terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 

XI pada konsep sistem pernapasan manusia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Dengan mengetahui gaya belajarnya, siswa dapat lebih mengenal cara 

mereka mengolah informasi, sehingga dapat lebih mengoptimalkan semua 

potensi yang dimiliki. 

b. Melatih siswa meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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2. Bagi Guru 

a. Sebagai bahan masukan untuk menyadari kebutuhan siswa yang berbeda-

beda, sehingga berbagai metode atau model pembelajaran dapat lebih 

divariasikan. 

b. Mendorong kesadaran guru dalam mengembangkan strategi pembelajaran 

yang berorientasi pada siswa dengan mengedepankan pengembangan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

a. Dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian sejenis 

dengan menggunakan konsep yang berbeda. 

b. Bahan rujukan untuk menerapkan metode atau model pembelajaran 

berbasis gaya belajar yang dapat mengungkap kemampuan berpikir kritis 

siswa pada konsep biologi tertentu. 

 

 

 

 


