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Abstract. This study aim to describe Honey and Mumford’s learning style in junior high school and senior 

high school in Surabaya studied from sociodemographic factors. Those factors are gender, employee 

status, sertification status, school genre, how long teacher teach, teacher’s education background, school 

level and subjects. The subjects who participated on this reseach were 375 junior and senior high school’s 

teacher in Surabaya. 

Collecting data using survey method and served in quanitative descriptive. This research using Honey and 
Mumford Learning Style Questionnaire which translated into Indonesian. Data analysis using descriptive 
analysis and cross tabulation. This research also using SPSS 16 for Windows to process the data. This 
research found that Theorist learning style were strong in almost all sociodemographic factors. 
Pragmatist learning style was found least of all. The interesting thing in this research were when learning 
style studied from gender and teacher’s education background. There was gender steorotypes and the aim 
in each teacher’s education background level. 

Keywords: learning style, sociodemographic factors, teacher 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya belajar menurut Honey dan Mumford  
pada guru SMP dan SMA di Surabaya dikaji dari faktor sosiodemografis. Adapun faktor sosiodemografis 
dalam penelitian ini adalah gender, status kepegawaian, status sertifikasi, jenis sekolah, lama mengajar, 
tingkat pendidikan, jenjang sekolah dan mata pelajaran. Subjek penelitian ini berjumlah 375 guru yang 
secara aktif mengajar dijenjang SMP dan SMA di kota Surabaya. Pengambilan data menggunakan metode 
survey dan disajikan dalam bentuk kuantitatif deskriptif serta menggunakan kuesioner gaya belajar 
Learning Style Questionnaire (LSQ) yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Adapun analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan tabulasi silang. Perangkat lunak yang digunakan dalam mengolah 
data adalah SPSS 16 for Windows. Hasil temuan dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa gaya 
belajar Teoris mendominasi sebagian besar faktor sosiodemografis. Gaya belajar yang paling sedikit 
ditemukan adalah tipe Pragmatis. Temuan yang paling menarik dalam penelitian ini adalah gaya belajar 
yang dikaji dari gender dan tingkat pendidikan guru. Gaya belajar yang dikaji dari gender dapat dijelaskan 
melalui steorotip gender. Gaya belajar yang dikaji dari tingkat pendidikan guru dapat dijelaskan melalui 
tujuan pendidikan yang khas ditiap jenjang.  

Kata Kunci: gaya belajar, faktor sosiodemografis, guru 
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PENDAHULUAN 
Belajar selalu identik dengan dunia 

pendidikan khususnya siswa atau pelajar. Hal 

ini lumrah mengingat tugas utama siswa adalah 

belajar namun, guru juga memiliki kewajiban 

untuk belajar. Guru menurut peraturan 

pemerintah Republik Indonesia nomor 74 

tahun 2008 bab 1 ketentuan umum, adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah 

tugas guru bukanlah mengajar semata. Guru 

yang dipandang sebagai pendidik profesional 

lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 3 dalam bab 

kompetensi dan sertifikasi yaitu penguasaan 

ilmu dibidangnya baik itu secara konsep 

maupun materi secara luas. Lebih lanjut, 

menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2005 bab Prinsip 

Profesionalitas pasal 7 poin G menyatakan 

bahwa guru dapat mengembangkan 

profesionalitas melalui belajar sepanjang hayat. 

Guru yang mendapat tuntutan untuk 

mengembangkan profesionalitas demi 

peningkatan penguasaan ilmu dalam bidangnya 

tentu akan terus menjadi manusia pembelajar. 

Isu terkait dunia pendidikan yang masih 

relevan dengan aspek belajar guru dan 

profesionalisme guru adalah sertifikasi guru. 

Sertifikasi guru adalah salah satu upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan 

kompetensi guru dengan memberikan 

tunjangan sertifikasi sebesar gaji (“Apa 

Sebenarnya Tujuan dari Sertifikasi Guru?”, 

2013) Sertifikasi dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru Bab 1 Ketentuan 

Umum Pasal 1 poin 3 dan 4 adalah proses 

pemberian sertifikat pendidik sebagai bukti 

formal pengakuan bahwa guru adalah tenaga 

profesional. Guru diberikan tunjangan setelah 

lolos sertifikasi yang tentu saja merupakan 

salah satu daya tarik bagi profesi guru saat ini. 

Lebih lanjut,  kompetensi profesional guru 

adalah kemampuan guru dalam menguasai 

ilmu pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau seni budaya yang

diampunya dan meliputi materi pelajaran 

secara luas beserta konsep dan metode disiplin 

keilmuan yang relevan dan koheren dengan 

mata pelajaran yang diampu. Ini menandakan 

bahwa aspek belajar berperan besar dalam 

profesionalisme guru yang dibuktikan dengan 
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adanya sertifkasi. Sertifikasi guru dewasa ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Sayangnya, tunjangan sertifikasi 

belum meningkatkan mutu pendidikan yang 

dibuktikan dengan Uji Kompetensi Guru 

dengan capaian nilai rata-rata nasional 40 

(“Masih Jadi Objek Politik Tunjangan Sertifikasi 

Guru Belum Tingkatkan Mutu Pendidikan”, 

2014). Berita ini mengindikasikan bahwa 

sertifikasi guru belum mampu menjembatani 

guru menjadi sosok pembelajar karena lebih 

memusatkan pada perolehan tunjangan guru 

dan belum mampu menekankan aspek belajar 

pada guru. 

Fenomena terkait peningkatan 

profesionalitas guru tersebut belum tepat 

sasaran dalam menembak aspek belajar guru 

itu sendiri. Peningkatan profesionalitas melalui 

sertifikasi guru yang masih belum terbukti 

meningkatkan mutu pendidikan secara 

signifikan menjadi bukti bahwa aspek belajar 

pada guru kurang difokuskan oleh pemerintah. 

Oleh sebab itu dalam penelitian ini perlu 

membahas isu belajar pada guru. 

Gaya belajar dipengaruhi banyak hal 

seperti budaya dan kepribadian (Furnham, 1992 

& Charlesworth, 2008). Fakor sosiodemografis 

juga dapat mempengaruhi gaya belajar karena 

menurut Vygotsky (1987), konteks sosial sangat 

ditekankan dalam proses belajar dan 

pengembangan serta menilai bahwa tidak ada 

satupun hal yang bebas dari konteks sosial 

mengingat seorang individu berinteraksi secara 

sosial dan budaya dalam hidupnya. Konteks 

sosial dalam proses belajar juga disebutkan 

dalam teori kognitif-sosial dimana perilaku 

individu adalah hasil interaksi faktor individual, 

perilaku dan lingkungan (Bandura, 1977 dalam 

Ghufron & S. Risnawati, 2013:31). Adapun faktor 

sosiodemografis adalah studi ilmiah 

kependudukan yang menggandeng faktor 

lainnya, dalam hal ini faktor sosial untuk 

melihat komposisi penduduk (Pollard dkk, 

1984). 

Faktor sosiodemografis yang dimaksud 

antara lain gender, status kepegawaian, status 

sertifikasi, jenis sekolah tempat mengajar, lama 

mengajar, tingkat pendidikan, jenjang sekolah 

tempat mengajar dan mata pelajaran yang 

diajar. Semua faktor sosiodemografis tersebut 

dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu 

seperti kaitannya dengan peningkatan 

profesionalitas guru yang fokus pada belajar 

guru, kesesuaian dalam konteks dan definisi 

sosiodemografis serta beberapa penelitian lain 

yang telah membahas topik yang serupa 

dengan tema ini. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Gaya Belajar Honey dan Mumford  

Honey dan Mumford mengartikan gaya 

belajar sebagai preferensi yang menjelaskan 

sikap dan perilaku yang membedakan cara 

belajar yang disukai oleh individu (Honey & 

Mumford, 1992:1 dalam Duff & Duffy, 2002:1). 

Teori gaya belajar Honey dan Mumford 

membagi gaya belajar menjadi empat yaitu 

Reflektor, Teoris, Aktivis dan Pragmatis. Honey 

dan Mumford berpendapat bahwa individu 

akan mencoba masing-masing gaya belajar 

tersebut sebelum akhirnya memilih gaya belajar 

yang sesuai. Pemilihan tersebut dipengaruhi 

oleh situasi dan tingkat pengalaman ketika 

mereka mencoba kempat gaya belajar tersebut 

(Honey & Mumfod, 2000 dalam Ghufron & S. 

Risnawati, 2013). Inilah yang membuat individu 

satu dengan yang lain memiliki gaya belajar 

yang berbeda walaupun mereka berada dalam 

satu tempat, misalnya ruang kelas. 

Gaya Belajar Pragmatis 

Adalah gaya belajar yang cenderung 

bersifat problem solving, praktis dan oprtunis. 

Mereka selalu berusaha memanfaatkan 

kesempatan yang ada dan memandang masalah 

sebagai tantangan, bukan beban. Sebagaimana 

individu Aktivis mereka menyukai keterlibatan 

langsung seperti kerja lapangan, praktik 

laboraturium dan observasi (Ghufron & S. 

Risnawati, 2013).  

Gaya Belajar Reflektor 

Adalah gaya belajar dimana seorang 

individu akan lebih memilih untuk berjarak 

dengan fakta, fenomena dan hal yang sedang 

dipelajarinya. Mereka menjembatani diri 

dengan fakta dan fenomena langsung 

dilapangan melalui buku, proses diskusi, saling 

berargumen dan mengikuti kegiatan seminar. 

Mereka tidak hanya mengumpulkan informasi 

melalui berbagai sumber tersebut tetapi juga 

memandang dari berbagai sudut pandang 

sebelum menyimpulkan sesuatu. Dilihat dari 

cara mereka mendapatkan, memproses dan 

memberikan penilaian atau menyimpulkan 

sesuatu tentu akan memakan waktu yang lama 

dan tergolong pasif.     

Gaya Belajar Teoris 

Individu dengan gaya belajar Teoris 

identik dengan membaca buku, berfikir, 

beranalogi dan membandingkan teori (Ghufron 

& S. Risnawati, 2013). Gaya belajar ini agaknya 

memiliki kemiripan dengan gaya belajar 

Reflektor namun individu dengan gaya belajar 

ini memiliki ciri khas pada kegemarannya 

menganalisis dan mensintesis berdasarkan 

penalaran, logika dan tentunya teori. Mereka 
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akan menolak segala hal yang tidak logis, tidak 

objektif dan tidak berdasarkan ketentuan 

tertentu.  

Gaya Belajar Aktivis 

Individu dengan gaya belajar ini 

memiliki karakteristik yang bertolak belakang 

dengan gaya belajar Reflektor. Mereka selalu 

ingin terlibat langsung dan dengan fakta, 

fenomena dan hal yang dipelajari. Mereka 

menyukai eksperimen, simulasi, studi kasus 

dan sangat antusias, berfikiran terbuka serta 

tidak skeptis sebagaimana individu dengan 

gaya belajar Teoris (Ghufron & S. Risnawati, 

2013). 

Faktor Sosiodemografis 

Demografi diartikan sebagai studi ilmiah 

bertemakan penduduk dilihat dari segi jumlah, 

struktur dan perkembangannya (Pollard dkk, 

1984). Studi ilmiah kependudukan ini identik 

dengan permasalahan yang sifatnya kuantitatif 

dan menggandeng faktor lainnya untuk melihat 

komposisi penduduk (Pollard dkk, 1984). 

Faktor yang dipilih dalam penelitian ini untuk 

dikaitkan dengan data demografi adalah faktor 

sosial yang selanjutnya  disebut faktor 

sosiodemogafis. Adapun faktor sosiodemografis 

yang dipilih dalam penelitian ini yaitu gender, 

status kepegawaian, status sertifikasi, jenis 

sekolah, lama mengajar, tingkat pendidikan 

dan mata pelajaran yang diajarkan serta jenjang 

sekolah. 

RUMUSAN MASALAH  

Bagaimanakah gambaran gaya belajar 

guru SMP dan SMA di Surabaya dikaji dari 

faktor sosiodemografis? 

METODE PENELITIAN 
Variabel dalam penelitian ini adalah gaya 

belajar pada guru Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Sekolah Menengah Atas dan faktor 

sosiodemografis seperti gender, status 

kepegawaian, status sertifikasi, jenis sekolah, 

lama mengajar, tingkat pendidikan, jenjang 

sekolah tempat guru mengajar dan  guru SMP 

dan SMA di Surabaya.   

Gaya Belajar Menurut Honey dan Mumford 

Honey dan Mumford mengartikan gaya 

belajar sebagai preferensi yang menjelaskan 

sikap, perilaku, startegi dan prinsip belajar yang 

membedakan cara belajar yang disukai oleh 

individu (Honey & Mumford, 1992:1 dalam Duff 

& Duffy, 2002:1 & Ghufron & S. Risnawati, 2013). 

Honey dan Mumford kemudian membagi gaya 

belajar menjadi empat macam, yaitu gaya 

belajar Pragmatis, gaya belajar Reflektor, gaya 

belajar Teoris dan gaya belajar Aktivis.

Faktor Sosiodemografis 
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Konteks sosial akan selalu berkaitan 

dengan kehidupan manusia, termasuk belajar. 

Konteks sosial yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah faktor sosiodemografis. Faktor 

sosiodemografis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah gender, status 

kepegawaian, status sertifikasi, jenis sekolah 

tempat mengajar, lama mengajar, tingkat 

pendidikan, jenjang sekolah tempat mengajar 

dan mata pelajaran yang diajar. 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru 

SMP dan guru SMA di Surabaya. Pengambilan 

sampel subjek dilakukan secara aksidental. 

Sampel guru SMP dan guru SMA tersebut 

tersebar dari lima wilayah Surabaya yaitu 

Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya 

Timur, Surabaya Barat dan Surabaya Pusat.  

METODE PENGUMPULAN DATA 

Data diperoleh dengan menyebarkan 

kuesioner learning style Honey and Mumford 

80 aitem dilengkapi dengan lembar identitas 

yang didalamnya terdapat aspek 

sosiodemografis. 

Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 

tabulasi silang sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu mengetahui gambaran profil belajar guru 

SMP dan SMA di Surabaya dikaji dari faktor 

sosiodemografis.  

HASIL DAN BAHASAN 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru 

SMP dan SMA di wilayah kota Surabaya.  

Jumlah keseluruhan subjek dalam penelitian ini 

sebanyak 375 guru SMP dan SMA di Surabaya 

dengan rincian 222 orang guru SMP dan 153 

Guru SMA.  

Grafik Sebaran Gaya Belajar Guru SMP dan 
SMA 

Berdasarkan data yang diperoleh, gaya 

belajar yang paling banyak adalah gaya belajar 

Aktivis pada 105 guru SMP dan SMA. Adapun 

gaya belajar Reflektor teridentifikasi pada 99, 

gaya belajar Teoris pada 94 guru dan gaya 

belajar Pragmatis pada 77 guru.  

Gaya belajar Teoris dijelaskan sebagai 

preferensi atau cara belajar seorang individu 

yang logis, objektif dan tidak menyukai segala 

105 99 94
77

0

50

100

150

Aktivis Reflektor Teoris Pragmatis
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hal yang irrasional. Individu dengan preferensi 

gaya balajar Teoris menyukai analisa dan 

sintesis hasil pemikiran logis teoritis. Individu 

Teoris belajar dan memperoleh pengetahuan 

melalui membaca buku, berpikir, beranalogi 

dan membandingkan teori (Ghufron & S. 

Risnawati, 2013). Dominasi gaya belajar Teoris 

memunculkan asumsi mayoritas subjek guru 

menyukai suatu landasan yang ajek dalam 

berperilaku atau menjalankan tugasnya, 

menyukai analisis sintesis yang logis dengan 

sumber literatur dan suka membandingkan 

teori serta beranalogi. 

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Gender 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 

gaya belajar tipe Teoris mendominasi subjek 

guru laki-laki dimana gaya belajar Teoris kental 

akan penalaran logis sebagaimana pria lebih 

menguasai kemampuan spasial serta dalam 

kemampuan matematika atau disebut 

mathematics performance (Brannon, 2002). 

Kedua keahlian tersebut membutuhkan 

penalaran logis dan sintesa.. Adapun pada 

subjek guru perempuan gaya belajar tipe 

Refektor sangat mendominasi. Kekhasan sifat 

pasif pada gaya belajar Reflektor juga serupa 

dengan steorotip gender pada wanita yang 

dipandang sebagai sosok pasif dan cenderung 

mengalah (Suharko, 1998; Martadi, 2001 dalam 

Widyatama, 2006). Steorotip gender 

sebagaimana yang dijelaskan diatas turut 

diperkuat oleh faktor budaya. Budaya Jawa 

memberikan perlakuan yang berbeda, anak 

perempuan diajarkan untuk berlaku feminim 

yang lemah lembut, tidak mandiri dan pasif 

sedangkan anak laki-laki diajarkan berlaku 

maskulin yang rasional, agresif, mandiri dan 

eksploratif dimana pengajaran ini berdasarkan 

penilaian kodrat masing-masing jenis kelamin 

(Dzuhayatin, 1998a:12 dalam Muthali’in, 2001). 

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Status 
Kepegawaian 

47 57
29

70
37 56

21
56

0

100

Laki-Laki Perempuan

Theorist Reflector Activist Pragmatist
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Tidak ada gaya belajar yang sangat 

mendominasi subjek guru ketika dikaji dari segi 

status kepegawaian. Pada guru PNS gaya belajar 

tipe Teoris dan Aktivis banyak ditemukan. 

Adapun pada guru non-PNS banyak ditemukan 

gaya belajar tipe Teoris. Ini dapat dijelaskan 

dengan guru PNS yang berusaha mematuhi 

peraturan sebagai PNS dan guru non-PNS yang 

berusaha mematuhi perjanjian kerja. Kedua ciri 

tersebut sesuai dengan karakteristik gaya 

belajar Teoris yang logis dan memiliki acuan 

atau landasan tertentu dalam bertindak. Kedua 

penjelasan terkait guru PNS dan non-PNS 

tersebut juga memiliki kesamaan dengan apa 

yang disebut Sachs (2003) sebagai Old 

Profesionalism Paradigm dimana guru belajar 

untuk memenuhi standar dasar profesionalisme 

guru itu sendiri yaitu kedudukan dan posisi 

aman dalam profesi guru. 

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Status 
Sertifikasi 

Gaya belajar tipe Aktivis paling banyak 

ditemukan pada subjek guru tersertifikasi, 

selanjutnya diikuti gaya belajar tipe lainnya. 

Temuan ini dapat dijelaskan dengan 

karakteristik gaya belajar Aktivis yang selalu 

ingin mencoba hal baru dalam hal ini uji 

sertifikasi (Ghufron & S. Risnawati, 2013). Gaya 

belajar yang mendominasi pada subjek guru 

belum tersertifikasi adalah tipe Teoris. Apabila 

dibandingkan dengan karakteristik gaya belajar 

Aktivis diatas, tipe Teoris lebih terkesan kaku 

terhadap perubahan yaitu uji sertifikasi.  

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Jenis 
Sekolah 

57 4754 4557
3751

25

0

100

PNS NON-PNS

Theorist Reflector Activist Pragmatist

63
38

62
34

68
23

61
15

0

100

Tersertifikasi Belum Tersertifikasi

Theorist Reflector Activist Pragmatist
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Gaya belajar dominan guru yang 

mengajar di sekolah negeri adalah tipe Teoris 

dan Aktivis. Adapun gaya belajar yang dominan 

pada guru swasta adalah Teoris dan Reflektor.  

Keduanya memiliki kesamaan gaya belajar yang 

dominan, yaitu tipe Teoris. Guru yang mengajar 

di sekolah negeri menurut penelitian yang 

dilakukan Sharkey dan Goldhaber (2008) 

dipandang sebagai guru yang berkompeten 

karena dibawah kendali pemerintahan. Adapun  

sekolah swasta dinilai publik sebagai institusi 

yang kurang mampu membayar penuh guru 

yang berkompeten dilihat dari kepemilikan 

lisensi mengajar atau sertifikat mengajar. Baik 

guru yang mengajar di sekolah negeri maupun 

swasta berlomba-lomba untuk memenuhi 

kriteria guru yang kompeten. Penjelasan ini 

sesuai dengan karakteristik gaya belajar Teoris 

yang logis dan  memiliki acuan atau landasan 

tertentu dalam bertindak. 

Gaya belajar tipe Teoris diidentifikasi 

pada 103 subjek guru yang telah mengajar 

selama minimal satu tahun hingga 30 tahun 

dan hanya sedikit yang ditemukan pada guru 

yang lama mengajarnya diatas 30 tahun. Gaya 

belajar tipe Teoris ini sekaligus menjadi gaya 

belajar yang dominan dimiliki oleh sebagian 

besar subjek guru. Ini dapat dijelaskan dengan 

keterlibatan langsung guru dalam mendidik 

siswa yang berganti setiap tahun ajaran. Guru 

akan beradaptasi dan tidak bisa seutuhnya 

kaku menghadapi perubahan. Guru juga secara 

langsung melaksanakan tugasnya yaitu 

mengajar yang tak lepas dari kurikulum. 

Dewasa ini kurikulum sedang mengalami 

pergantian sehinga membuat para guru 

beradaptasi dan mengimplementasikan konsep 

kurikulum yang baru. Apabila guru kaku dan 

tidak menerima perubahan baik itu dari segi 

siswa maupun kurikulum maka tujuan 

pendidikan tidak tersampaikan dan tidak 

seragam serta proses belajar mengajar dalam 

kelas kurang berjalan lancar. 

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Tingkat 
Pendidikan 
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Tingkat pendidkan yang mendominasi 

subjek guru adalah Srata-1 dengan gaya belajar 

terbanyak adalah tipe Teoris. Ini dapat 

dijelaskan dengan tujuan pendidikan Strata-1 

yang menekankan pada pengamalan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui penalaran 

ilmiah sebagaimana karakteristik gaya belajar 

Teoris yang bercirikan analisis dan sintesis yang 

logis. Adapun tingkat pendidikan Strata-2 dan 

Strata-3 didominasi gaya belajar Aktivis. Tujuan 

pendidikan kedua strata ini lebih dari sekedar 

pengamalan ilmu pengetahuan melainkan 

melakukan penelitian ilmiah serta 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian 

cendekiawan yang berbudaya dan 

mengembangkan teori. Tujuan pendidikan 

kedua  strata tersebut sesuai dengan 

karakteristik gaya belajar Aktivis yang ingin 

terlibat langsung dengan fenomena, antusias, 

menyukai eksperimen, studi kasus dan 

berfikiran terbuka.. Guru dengan tingkat 

pendidikan Diploma  tercatat separuh memiliki 

gaya belajar Pragmatis yang cenderung aplikatif 

dalam hal ini bidang yang dikuasai dengan 

lapangan pekerjaan dan praktis serta oportunis, 

mengingat tujuan pendidikan program 

Diploma yang lebih menitikberatkan pada 

keterampilan memasuki dunia kerja sesuai 

keahliannya.  

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Jenjang 
Sekolah 

Hasil tabulasi silang diatas menunjukkan 

bahwa gaya belajar yang dominan pada guru 

SMP adalah tipe Reflektor sedangkan gaya 

belajar Teoris dominan pada guru SMA. 

Temuan ini dapat dijelaskan dengan mata 

pelajaran yang diberikan dikedua jenjang. Mata 

pelajaran yang diajarkan maka pada jenjang 
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SMA siswa akan menerima materi yang lebih 

dalam karena merupakan lanjutan dan masih 

berkaitan dengan mata pelajaran di jenjang 

SMP. Oleh sebab itu, guru SMA yang 

teridentifikasi memiliki preferensi tinggi pada 

gaya belajar Teoris karena jenjang ini 

merupakan lanjutan dari jenjang SMP dan 

membutuhkan pendalaman lebih pada materi 

yang memungkinkan terjadinya pembandingan 

teori serta analisis dan sintesis yang logis. 

Adapun pada jenjang SMP siswa dikenalkan 

pada mata pelajaran yang mungkin tidak 

diajarkan pada jenjang SD seperti pemecahan 

rumpun Ilmu Pengetahuan Alam. Pengenalan 

ini dapat dilakukan oleh guru melalui 

mengumpulkan informasi memberi intisari dari 

berbagai sudut pandang sesuai dengan 

karakteristik gaya belajar Reflektor. 

Tabulasi Silang Gaya Belajar dan Mata 
Pelajaran 

Tabulasi silang antara gaya belajar 

dengan mata pelajaran yang diajarkan guru 

SMP dan SMA secara garis besar tidak ada gaya 

belajar yang mendominasi keseluruhan mata 

pelajaran. Gaya belajar Teoris dominan 

ditemukan pada mata pelajaran Agama, 

Kewarganegaraan, rumpun pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Estetika. Ini dapat 

dijelaskan melalui karakteristik gaya belajar 

Teoris yang yang menjembatani diri dengan 

pengetahuan melalui buku  dan kemudian 

berfikir serta beranalogi, logis dan memiliki 

acuan atau landasan tertentu dalam bertindak 

sebagaimana karakteristik dan tujuan keempat 

mata pelajaran diatas yang menuntut proses 

berfikir dan kerja secara ilmiah. Gaya belajar 

Reflektor ditemukan dominan pada mata 

pelajaran Bahasa dan rumpun Ilmu 

Pengetahuan Sosial sebagaimana kesamaan 

karakteristik kedua mata pelajaran tersebut 

dengan gaya belajar Reflektor yang 

pengumpulan berbagai informasi dari berbagai 
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sudut pandang serta proses diskusi dan 

argumentasi. Gaya belajar Aktivis ditemukan 

dominan pada pelajaran Matematika yang 

bercirikan pengembangan penalaran kritis 

dalam menyampaikan ide dan pemecahan 

masalah yang sesuai dengan karakteristik 

individu Aktivis yang menyukai tantangan dan 

berfikiran terbuka. Adapun mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani didominasi oleh gaya 

belajar Teoris dan Aktivis sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang mengembangkan aspek 

jasmani dan intelektual melalui aktivitas 

jasmani (Aqib & Rohmanto, 2007). Ini sesuai 

dengan karakteristik kedua gaya belajar 

tersebut yang mengedepankan pemikiran logis 

dan bersinggungan dengan fenomena yang 

dipelajari. Pelajaran Teknologi didominasi gaya 

belajar Teoris dan Pragmatis sesuai dengan 

tujuan pendidikan yang mengedepankan 

penalaran logis namun cenderung bersifat 

pemecahan masalah (Aqib & Rohmanto, 2007) 

sebagaimana karakteristik kedua gaya belajar 

tersebut yang mengedepankan pemikiran logis 

dan cenderung aplikatif dan bersifat problem 

solving. 

SIMPULAN 
Bedasarkan hasil temuan di lapangan 

dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Gaya belajar Teoris kuat mendominasi 

hampir disemua faktor sosiodemografis. Gaya 

belajar Reflektor adalah gaya belajar kedua 

terbanyak yang diidentifikasi yang kemudian 

disusul gaya belajar Aktivis sebagai gaya belajar 

ketiga yang banyak dijumpai.  

Terdapat temuan menarik dalam 

penelitian ini yaitu pada gaya belajar yang 

dikaji dari gender guru. Gaya belajar yang 

dominan dimasing-masing gender dapat 

dijelaskan melalui steorotip gender dan 

perbedaan perlakuan budaya Jawa pada 

masing-masing jenis kelamin. Temuan menarik 

selanjutnya terdapat pada gaya belajar yang 

dikaji dari tingkat pendidikan guru. Gaya 

belajar yang muncul dominan pada setiap 

tingkat pendidikan dapat dijelaskan melalui 

tujuan pendidikan yang khas disetiap tingkat 

pendidikan. 

SARAN 

Guru yang mengetahui gaya belajarnya 

akan memperoleh manfaat seperti menghindari 

pengalaman belajar yang tidak efektif  sehingga 

mampu meningkatkan efektifitas proses belajar, 

membantu merencanakan dan menilai 

keberhasilan belajar, memberi pilihan gaya 

belajar bagi peserta didik dan meningkatkan 

efektifitas startegi dan metode pengajaran. 

Mengingat manfaat tersebut alangkah baiknya 
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jika guru memahami gaya belajarnya masing-

masing demi meningkatkan mutu pendidikan. 

Ini sebaiknya ditekankan mengingat aspek 

belajar kurang ditekankan dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme guru. 

Pemerintah diharapkan dapat 

mengembangkan program pelatihan atau 

peningkatan kualitas guru dengan melihat 

karakteristik gaya belajar. Sebagai contoh, 

apabila mengadakan pelatihan guru yang 

mayoritas pesertanya Starta-1 maka model 

pelatihan dirancang lebih memfasilitasi gaya 

belajar Teoris tanpa mengesampingkan model 

pelatihan untuk gaya belajar lain  agar hasil 

pelatihan lebih maksimal, efektif dan tepat 

sasaran. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

yang memberikan gambaran suatu fenomena. 

Diharapkan apabila diadakan penelitian 

bertemakan profil belajar guru selanjutnya 

dapat berupa penelitian eksplanatoris dan 

melihat keterkaitan antar variabel lebih dalam, 

seperti faktor sosiodemografis gender dan 

tingkat pendidikan karena merupakan temuan 

yang menarik dalam penelitian ini serta status 

sertifikasi dan status kepegawaian mengingat 

masih minimnya kajian teoritik tentang kedua 

faktor demografis khas Indonesia ini.  

Subjek dalam penelitian ini adalah guru 

yang mengajar dijenjang SMP dan SMA. 

Harapan untuk penelitian selanjutnya adalah 

penelitian gaya belajar guru pada jenjang SMK. 

Ini dimaksudkan agar profesionalitas guru 

dengan mata pelajaran yang sangat bervariasi 

diungkap melalui gaya belajar. 
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