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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. 

Pendidikan menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, 2003) 

yaitu: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

kemampuan yang diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki yaitu kemampuan 

membaca. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang semakin maju, terutama dalam percetakan maka semakin banyak 

informasi yang tersimpan di dalam buku. Untuk memperoleh informasi 

tersebut diperlukan aktivitas membaca. Dengan membaca, maka pembaca 

akan memperoleh banyak informasi yang sebelumnya belum pernah 

didapatkannya. Semakin banyak membaca maka semakin banyak pula 

mendapatkan informasi. 

Membaca menurut Tarigan (2008:7) adalah suatu proses yang 

dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan, yang 

hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. 

Membaca merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia, karena dengan 

membaca seseorang dapat mengambil banyak ilmu untuk dirinya. Masih 

banyak orang di Indonesia yang belum menjadikan membaca sebagai 
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kebutuhan yang mendasar. United Nations Educational, Scientific, adn 

Cultural (UNESCO) mengungkapkan bahwa persentase membaca warga 

Indonesia hanya 0.001%. Angka tersebut sangat rendah dibandingkan dengan 

negara lainnya, dengan demikian kesadaran akan pentingnya membaca di 

Indonesia juga sangat kecil. 

Mengingat pentingnya kemampuan membaca bagi perkembangan 

siswa maka guru perlu untuk memacu siswanya agar bisa membaca dengan 

benar dan selektif. Kemampuan membaca menjadi dasar utama yang harus 

dimiliki sejak dini agar nantinya tidak mengalami kesulitan belajar 

dikemudian hari. Siswa hanya membaca tanpa mengetahui dengan adanya 

tujuan membaca dan mereka tidak paham dengan apa yang mereka baca. 

Waktu yang digunakan untuk membaca siswa sangat sedikit, hal 

itupun terbatas hanya ketika menerima pelajaran di sekolah. Padahal jika 

mereka mau menambah waktu untuk membaca sudah banyak sekali manfaat 

yang bisa dipetik. Seseorang mau membaca apabila bahan bacaan itu ada yang 

menarik hatinya, sehingga merangsang otak untuk berfikir. 

Setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Penelitian 

yang dilakukan oleh Siagian (2012) menunjukkan bahwa murid yang belajar 

dengan menggunakan gaya belajar yang dominan, saat mengerjakan tes, akan 

mencapai nilai yang lebih tinggi dibandingkan bila mereka belajar dengan cara 

yang tidak sejalan dengan gaya belajar mereka. Berdasarkan preferensi 

sensori atau kemampuan yang dimiliki otak dalam menyerap, mengolah, dan 

menyampaikan informasi menurut DePorter dan Hernacki (1992) gaya belajar 

dibedakan menjadi tiga yaitu visual (penglihatan), auditorial (pendengaran), 
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dan kinestetik (sentuhan atau gerakan). Setiap siswa memiliki ketiga jenis 

gaya belajar tersebut, namun biasanya hanya satu yang terlihat menonjol. 

Gaya belajar yang berbeda pasti akan menghasilkan hasil belajar yang 

berbeda pula. Siswa yang telah memahami gaya belajarnya sendiri, maka akan 

lebih mudah dalam belajar. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap 

diperlukan kemampuan untuk membaca yang cukup agar dapat mengambil 

informasi secara keseluruhan dalam sebuah bacaan. Dengan gaya belajar yang 

berbeda, kemampuan membaca seseorang juga akan berbeda pula. Hal 

demikian yang mendorong peneliti untuk meneliti apakah terdapat perbedaan 

dalam kemampuan membaca apabila gaya belajar mereka berbeda-beda. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah terdapat perbedaan kemampuan membaca antara gaya belajar 

visual dan gaya belajar auditorial? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan membaca antara gaya belajar 

visual dan gaya belajar kinestetik? 

3. Apakah terdapat perbedaan kemampuan membaca antara gaya belajar 

auditorial dan gaya belajar kinestetik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan membaca antara 

gaya belajar visual dan gaya belajar auditorial. 

2. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan membaca antara 

gaya belajar visual dan gaya belajar kinestetik. 

3. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan membaca antara 

gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan ada manfaatnya baik dunia pendidikan. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara umum penelitian ini memberikan informasi tentang perbedaan 

kemampuan membaca antara gaya belajar visual, gaya belajar auditorial 

dan gaya belajar kinestetik. 

2. Manfaat Praktis 

Dilihat dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi Siswa 

Sebagai upaya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan membaca 

pemahaman yang dimiliki oleh siswa dilihat dari gaya belajarnya. 
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b. Bagi Guru 

Sebagai upaya untuk memberi masukan mengenai pentingnya 

mengetahui gaya belajar anak agar dapat menyesuaikan dengan cara 

mengajar guru di kelas. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai alat evaluasi terhadap proses pembelajaran 

d. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan 

pelatihan bagi peneliti. 
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