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Astract : The major purpose of the present study was to explore the relationship between 

learning style kolbs and academic achievements.  The  study was conducted using survey 

design method. A total number  of  133 students participated in the study. Participants 

were  selected using random table. Kolb’s Learning Style Inventory (LSI) was used to 

measure learning style potential  of participants on four elements.  One -way Anova was 

used to verify hypothesis. There  was a significant difference in akademic achievment 

between group of students who  have learning styles diverging, assimilating, converging, 

accomodating. Teachers should seriously consider the diversity of  learning styles when 

designing and developing learning strategies for different students. 

 

Keywords:  Learning Style, Academic Achievements 

 

 

Abstrak : Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara 

gaya belajar Kolb dan prestasi akademik. Penelitian dilaksanakan dengan  metode survei. 

Total jumlah subjek penelitian terdiri dari 133 mahasiswa yang diseleksi secara random. 

Tes gaya belajar Kolb digunakan untuk mengukur potensi gaya belajar mahasiswa pada 

empat elemen. Untuk menguji hipotesis digunakan uji Anova satu jalur. Hasil uji analisis 

menunjukkan terdapat perbedaan signifikan pada prestasi akademik antara kelompok 

mahasiswa yang mempunyai gaya belajar divergen, asimilatif, konvergen dan 

akomodatif. Pengajar harus mempertimbangkan secara serius keragaman gaya belajar 

ketika mendesain dan mengembangkan strategi pembelajaran pada mahasiswa yang 

berbeda. 

 

Kata Kunci: Gaya Belajar Kolb, Prestasi Akademik 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Hasil  belajar yang diperoleh pebelajar 

dipengaruhi oleh strategi pembelajaran dan 

karakteristik pebelajar. Reigeluth (1983) 

mengungkapkan bahwa hasil belajar yang 

dicapai pebelajar dipengaruhi  oleh: (1) 

metode atau strategi pembelajaran yang 

diterapkan, (2) kondisi pembelajaran yang 

ada, (3) interaksi antara metode dan kondisi 
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pembelajaran. Bloom (1976) berpendapat 

bahwa karakteristik pebelajar, kualitas dan 

proses pembelajaran memiliki relevansi 

dengan perolehan hasil belajar seseorang.  

Dengan demikian dalam penerapan 

stretegi pembelajaran yang efektif perlu 

memperhatikan karakteristik pebelajar atau 

kondisi pebelajar. Salah satu  karakteristik 

pebelajar yang mempengaruhi penerapan 

strategi pembelajaran adalah gaya belajar. 

Carbo dalam Jacobsen et al. (2009) 

menegaskan bahwa menyesuaikan strategi 

pembelajaran dengan gaya belajar dapat 

meningkatkan prestasi dan perbaikan 

prilaku. Menurut  Silberman (2006) 

kalangan pendidik telah menyadari bahwa 

pebelajar memiliki berbagai macam cara 

dalam memperoleh pengetahuan. Gaya 

belajar individu memerlukan 

pengembangan keterampilan tertentu dalam 

menanggapi tuntutan lingkungan. Degeng 

(2002) mengungkapkan bahwa gaya 

belajar, rentangan perhatian, ingatan, tahap 

perkembangan, dan kecerdasan pebelajar 

sangat bervariasi. Secara umum gambaran 

tentang proses dan gaya belajar mencakup 

dua aspek, yaitu: (1) bagaimana menyerap 

informasi dengan mudah (modalitas), dan 

(2) bagaimana cara mengatur dan 

mengelola informasi tersebut (dominasi 

otak). 

Jacobsen et al. (2009) 

mengungkapkan bahwa gaya belajar 

memiliki tiga implikasi penting, yaitu: (1) 

mengingatkan pengajar tentang keharusan 

mendiversivikasi strategi pembelajaran 

karena tidak adanya strategi yang disukai 

oleh semua pebelajar, (2) kesadaran akan 

gaya belajar yang berbeda dapat 

meningkatkan sensitivitas terhadap 

perbedaan-perbedaan yang ada dalam 

pebelajar, membuat guru lebih merespon 

pebelajar sebagai individu-individu, (3) 

menyarankan bahwa guru harus mendorong 

pebelajar untuk berfikir tentang pola 

belajarnya sendiri, yang nantinya dapat 

mengembangkan metakognisi mereka. 

Pebelajar mempunyai cara belajar 

yang berbeda-beda. Setiap cara mempunyai 

kekuatan sendiri-sendiri. Adanya gaya 

belajar yang berbeda mempunyai pengaruh 

terhadap daya serap pebelajar dalam 

memperoleh informasi pengetahuan dan 

berpengaruh terhadap capaian prestasi 

akademik mereka. Cassidy (2004) 

mengemukakan bahwa ada pemahaman 

umum dalam studi gaya belajar terhadap 

preferensi gaya belajar individu yang 

mempengaruhi kinerja dan prestasi mereka. 

Penelitian oleh Demirbas dan Demirkan 

(2007) dari konteks desain akademik 

pendidikan menunjukkan dampak dari gaya 

belajar pada prestasi akademik. 

Kolb (1984) mengidentifiaksi 

empat gaya belajar berhubungan dengan 

berbagai pendekatan belajar yang 

didasarkan pada preferensinya untuk 

menggunakan elemen yang berlainan 

dalam siklus belajar, yaitu: 1) Diverging  

(Divergen), kombinasi elemen Pengalaman 

Konkrit dan Observasi Reflektif, 2) 

Assimilating  (Asimilatif), kombinasi 

Konseptualisasi Abstrak dan Observasi 

Reflektif, 3) Converging (Konvergen), 

kombinasi Konseptualisasi Abstrak dan 

Ekperimen Aktif, 4) Accommodating  

(Akomodatif), kombinasi Pengalaman 

Konkrit dan Eksperimentasi Aktif. Kolb 

percaya bahwa gaya belajar individu 

muncul karena faktor genetika, pengalaman 

hidup , dan kondisi lingkungan saat ini.   
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Mahasisswa dapat mengambil manfaat 

dari pemahaman gaya belajar mereka sendiri 

dengan mengambil langkah-langkah untuk 

menyesuaikan cara mereka memperoleh 

pengetahuan. Menurut  Kolb (1976), apabila 

gaya belajar dapat diidentifikasi, asumsi awal 

yang dikemukakan adalah menyesuaikan sifat 

perkuliahan atau gaya mengajar untuk membuat 

proses belajar mengajar lebih efektif. 

Mahasiswa, yang telah memasuki masa dewasa, 

memasuki perguruan tinggi dengan telah 

memiliki satu gaya belajar tertentu. Apabila 

lingkungan belajarnya tidak sesuai dengan gaya 

belajar tersebut, maka dia akan menolak atau 

mengalami kesulitan di lingkungan tersebut. 

Akan tetapi Kolb (1984) dalam penelitian yang 

lebih baru menyatakan bahwa  ada keuntungan 

jangka panjang yang dapat diperoleh 

mahasiswa apabila dengan sengaja lingkungan 

belajar didesain tidak sesuai dengan gaya 

belajar mahasiswa tersebut. Alasannya adalah 

dalam situasi sulit menyelesaikan konflik antara 

gaya belajar dan situasi  belajar yang tidak 

sesuai seringkali timbul kreatifitas mahasiswa.  

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

apakah ada perbedaan prestasi akademik 

berdasarkan gaya belajar Kolb pada mahasiswa 

jurusan Pendidikan Geografi, FIS Unesa ?. 

Pemilihan gaya belajar Kolb untuk diterapkan 

dalam penelitian ini dengan 

mempertimbangkan: 1) Jarvinen (1998) 

menunjukkan bahwa teori experiential learning 

Kolb sebagian besar telah digunakan tidak 

hanya di bidang pendidikan orang dewasa, 

tetapi juga dalam pendidikan pada umumnya, 2) 

lebih   dari 2.700 studi telah meneliti dan 

dikutip pengaruh dari gaya belajarnya  (Kolb & 

Kolb, 2010). 3) analisis kutipan yang dibuat 

oleh Desmedt dan Valcke (2004) 

menyimpulkan bahwa Kolb adalah penulis 

paling banyak dikutip dalam literatur gaya 

belajar.  

 

METODE 

Jenis yang dipilih dalam penelitian ini 

adalah kuantitatif non-eksperimen dengan 

variabel bebas adalah karakteristik mahasiswa 

berupa  gaya belajar Kolb yang terdiri dari 

empat jenis, yaitu: divergen, asimilatif, 

konvergen, dan akomodatif. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah prestasi akademik berupa 

indeks prestasi kumuliatif (IPK).  

Subjek penelitian ini meliputi 

mahasiswa  Pendidikan Geografi, FIS, Unesa 

angkatan 2010 sampai dengan 2013 yang masih 

aktif kuliah berjumlah 466. Dari 466 

mahasiswa, diambil sampel  sebesar 35% yang 

dipilih  secara proporsif  random sejumlah 133 

mahasiswa. 

Gambar 1. Jenis-jenis Gaya Belajar  diadaptasi dari Kolb (1984) 
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 Untuk menentukan gaya belajar 

mahasiswa menggunakan instrumen angket 

Learning Style Inventory (LSI) yang diadaptasi 

dari Kolb (1985).  Angket LSI berisi 12 

pertanyaan yang diisi oleh mahasiswa dalam 

waktu 30 menit. Angket LSI ini telah 

diujicobakan dan divalidasi oleh Kuncoro 

(2012). Data prestasi akademik dikumpulkan 

berdasarkan nila Indek Prestasi Kumulatif 

(IPK) yang telah ditempuh oleh mahasiswa. 

         Hasil penelitian  ini diinterpretasi dengan 

mengkuti hipotesis: 

Ho:  Tidak ada perbedaan secara signifikan 

antara setiap jenis gaya belajar Kolb 

dengan prestasi akademik. 

H1: Terdapat   perbedaan secara signifikan 

antara setiap jenis gaya belajar Kolb 

dengan prestasi akademik. 

 Analisis data mengolah deskripsi 

statistik dengan one-way Anova yang 

digunakan untuk memverivikasi  hipotesis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

1. Hasil 

Sebelum data dianalisis terlebih 

dahulu dilaksanakan uji prasarat. Dari hasil 

uji Lillefors Significance Correction dari 

Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk 

disajikan pada tabel 1. 

Gambar 2. Prosedur  penelitian 
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Berdasarkan tabel 1 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: (1) melalui uji  

Kolmogorov-Smirnov didapat baik untuk 

gaya belajar divergen, asimilatif, 

konvergen, dan akomodatif , tingkat 

signifikansi atau probabilitas diatas 0,05 (p 

= 0,53,  0,200, 0,183 dan 0,165 > 0,05), 

maka dapat disimpulkan  distribusi 

keempat jenis gaya belajar adalah normal, 

(2) melalui uji Shapiro-Wilk didapat baik 

untuk gaya belajar divergen, asimilatif, 

konvergen, dan akomodatif, tingkat 

signifikansi atau probabilitas diatas 0,05 (p 

= 0,067, 0,434, 0,539 dan 0,332 > 0,05) , 

maka dapat disimpulkan  distribusi 

keempat  data gaya belajar  adalah normal. 

Tabel 2. Test of Homogeneity of Variances 

Prestasi_akademik   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.380 3 129 .073 

 Dari hasil perhitungan data hasil 

belajar dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 16  diperoleh hasil hitung 

statistik Lavene dengan tingkat signifikansi  

atau probabilitas mean (rata-rata)  berada 

diatas 0,05 (p = 0,073 > 0,05).  dapat  

disimpulkan H0 diterima, sehingga dapat 

diartikan bahwa variansi sampel homogen. 

 Dengan memperhatikan hasil 

pengujian prasarat tersebut, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas, maka 

dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian 

analisis varians (Anava) dapat dilakukan. 

Tabel  3. Prestasi Akademik pada Masing-Masing Gaya Belajar 

 
Data deskripsi menunjukkan: (1) 

mahasiswa dengan gaya belajar divergen 

dari subjek (N) 48 diperoleh prestasi 

akademik tertinggi dengan skor 3,67 dan 

skor tertendah 2,50, skor rata-rata 2,98,   

(2) mahasiswa dengan gaya belajar 

asimilatif  dari subjek (N) 27 diperoleh 

prestasi akademik tertinggi dengan skor 

3,83 dan skor tertendah 2,25, skor rata-rata 

3,07, (3)  mahasiswa dengan gaya belajar 

Tabel 1. Tests of Normality 

 Gaya_Belajar_
Kolb 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

     Statistic  df Sig.          Statistic       df Sig. 

Prestasi_
akademik 

diverging .145 48 .053 .946 48 .067 

assimilating .109 27 .200* .963 27 .434 

converging .132 31 .183 .971 31 .539 

accomodating .143 27 .165 .958 27 .332 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.   

Prestasi_akademik 

 N Mean Minimum Maximum 

diverging 

assimilating 

converging 

accomodating 

Total 

48 

27 

31 

27 

133 

2.9833 

3.0167 

3.1648 

3.2300 

3.0825 

2.50 

2.25 

2.50 

2.50 

2.25 

3.67 

3.83 

3.75 

3.92 

3.92 
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konvergen dari subjek (N) 31 diperoleh 

prestasi akademik tertinggi dengan skor 

3,75 dan skor tertendah 2,50, skor rata-rata 

3,17, (4)  mahasiswa dengan gaya belajar 

akomodatif dari subjek (N) 27 diperoleh 

prestasi akademik tertinggi dengan skor 

3,92 dan skor tertendah 2,50, skor rata-rata 

3,23. 

Berdasarkan deskripsi rata-rata 

skor menunjukkan prestasi akademik 

terbaik dimiliki oleh mahasiswa dengan 

gaya belajar akomodatif yang diikuti gaya 

belajar konvergen, asimilatif, dan divergen 

(3,23 > 3,17 > 3,07 > 2,98). Secara rinci 

hasil deskripsi statistik prestasi akademik 

mahasiswa berdasarkan gaya belajarnya 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Meskipun  terdapat perbedaan nilai 

prestasi akademik menurut jenis gaya 

belajar berdasarkan nilai rata-ratanya, perlu 

diuji signifikansi perbedaan tersebut 

dengan  Anova satu jalur yang dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Uji  Anova Satu Jalur 

Prestasi_akademik     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.387 3 .462 3.574 .016 

Within Groups 16.682 129 .129   

Total 18.069 132    

 Berdasarkan tabel 4 menunjukkan  

bahwa terdapat perbedaan antara keempat 

jenis gaya belajar terhadap prestsi 

akademik, dimana nilai sinifikansi 

perbedaan mencapai 0,016 (p < 0,05). 

Untuk  mengetahui gaya belajar mana yang 

paling berbeda secara signifikan maka 

dilanjutkan dengan uji Post Hoc melalui 

metode Tukey’s yang dapat dilihat pada 

tabel 5. Dari hasil uji Post Hoc 

menunjukkan bahwa prestasi akademik 

yang paling berbeda adalah mahasiswa 

yang mempunyai gaya belajar akomodatif 

dan gaya belajar  divergen,  dengan 

signifikansi 0,026 (p > 0,05). 

 

Tabel 5. Uji Post Hoc  

Multiple Comparisons 

Prestasi_akademik 

Tukey HSD 

   

(I) 

Gaya_Belajar_K

olb 

(J) 

Gaya_Belajar_K

olb 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

diverging assimilating -.03333 .08651 .980 -.2585 .1918 

converging -.18151 .08286 .131 -.3972 .0342 

accomodating -.24667* .08651 .026 -.4718 -.0215 

assimilating diverging .03333 .08651 .980 -.1918 .2585 

converging -.14817 .09466 .402 -.3946 .0982 

accomodating -.21333 .09787 .134 -.4681 .0414 

converging diverging .18151 .08286 .131 -.0342 .3972 

assimilating .14817 .09466 .402 -.0982 .3946 



120 

JURIDIKSIAM                                                                                   Tahun 1, Nomor 2, Desember 2014 

 

 

accomodating -.06516 .09466 .901 -.3116 .1812 

accomodating diverging .24667* .08651 .026 .0215 .4718 

assimilating .21333 .09787 .134 -.0414 .4681 

converging .06516 .09466 .901 -.1812 .3116 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.    

2. Pembahasan 

Pada pengujian hipotesis  diperoleh  

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

prestasi akademik menurut jenis gaya 

belajar. Artinya, capaian  hasil belajar 

mahasiswa dipengaruhi oleh karakteristik 

atau kondisi mahasiswa berupa gaya 

belajarnya. Hasil temuan penelitian ini 

mendukung beberapa para ahli antara lain:  

Reigeluth (1983) mengemukakan bahwa 

prinsip-prinsip pembelajaran menempatkan 

variabel karakterisitik (gaya belajar) dan 

metode pembelajaran sebagai givens, dan 

memberikan hasil pembelajaran sebagai 

variabel yang diamati. Hal yang hampir 

sama disampaikan oleh Lyle dan Robinson 

(2001) mengungkapkan bahwa kondisi 

pembelajaran  mempengaruhi keefektifan 

dan  efisiensi strategi pembelajaran, artinya 

keefektifan  dan efisiensi penerapan strategi 

pembelajaran dipengaruhi oleh 

karakteristik pebelajar.   

Berdasarkan hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa perbedaan signifkan 

prestasi akademik terdapat pada jenis gaya 

belajar akomodatif (terbaik) dan divergen 

(terendah).  Pada gaya belajar akomofatif 

mempunyai kelebihan  terutama 

kemampuan untuk belajar "menggunakan" 

pengalaman melalui ekperimentasi aktif 

dalam situasi dunia nyata. Mereka 

melaksanakan rencana dan melibatkan 

adaptasi diri ke situasi baru dalam diri 

melalui pengalaman baru dan menantang. 

Kecenderungan mereka bertindak atas  

perasaan dari pada analisis logika dan 

mampu mempengaruhi orang lain serta 

memanipulasi lingkungan. Gaya belajar ini 

penting untuk efektivitas dalam karir 

berorientasi aksi  seperti di bidang teknis 

atau pemasaran dan penjualan. Dalam 

situasi belajar formal, orang-orang dengan 

gaya belajar akomodatif lebih suka bekerja 

sama (kooperatif) untuk dapat 

menyelesaikan tugas, untuk menetapkan 

tujuan, untuk melakukan pekerjaan 

lapangan, dan untuk menguji pendekatan 

yang berbeda dalam menyelesaikan proyek.  

Model belajar yang terkait dengan 

pebelajar akomodatif termasuk dalam 

pengalaman konkret dan percobaan aktif. 

Pebelajar akomodatif  mempunyai 

keunggulan sebagai  manusia oportunistik, 

didorong tindakan, dan pengambil risiko. 

Label akomodatif berasal dari kemampuan 

mereka untuk menyesuaikan diri dengan 

keadaan yang berubah. Mereka  yang 

akomodatif melakukan pemecahan masalah 

dengan cara trial-and-error  melalui 

pemeriksaan yang cermat dari fakta-fakta. 

Menurut Kolb (1984), pebelajar  akomodatif 

unggul dalam menyelesaikan tugas-tugas 

dengan mengikuti petunjuk, perencanaan 

yang teliti, dan akhirnya mencari 

pengalaman baru. 

Gaya  belajar divergen terbaik pada 

tugas-tugas yang membutuhkan 

kemampuan imajinatif dan kesadaran 

makna dan nilai (Kolb, 1984). Individu 

dengan pembelajaran gaya ini memiliki 

kemampuan untuk mengidentifikasi 

contoh-contoh konkret dari konsep serta 

untuk menghasilkan banyak kualitas 

tentang konsep ini dari berbagai perspektif. 
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Sementara gaya belajar divergen memiliki 

kelemahan yaitu lebih memilih untuk 

mengamati daripada bertindak, tindakannya 

dapat terjadi secara emosional . Pebelajar 

divergen lebih memilih model belajar dari 

pengalaman konkret dan observasi reflektif. 

  

Perbedaan  gaya belajar yang begitu 

beragam terkadang membuat pengajar  

kesulitan mengakomodatifkan setiap gaya 

belajar mahasiswanya secara perorangan, 

dengan demikian dosen dianjurkan mendesain 

pembelajaran yang dapat mengorganisasikan 

kegiatan pembelajaran yang berbeda-beda, 

diwaktu yang berbeda dengan gaya belajar 

yang berbeda. Gaya belajar merupakan 

variabel penting yang mempengaruhi pilihan-

pilihan pebelajar dalam bidang akademik, dan 

kelanjutan perkembangan akademik. Gaya 

belajar juga mempengaruhi bagaimana 

mahasiswa belajar serta bagaimana mahasiswa 

dan dosen berinteraksi di dalam kelas. Jumlah 

pengetahuan mahasiswa yang diperoleh 

melalui berbagai strategi pembelajaran yang 

berbeda banyak dipengaruhi gaya belajar 

mahasiswa yang bersangkutan (Rambe, 

2011).  

Keberhasilan proses belajar 

mengajar itu sendiri tidak bisa lepas dari 

gaya belajar mahasiswa dan gaya mengajar 

dosen. Masing-masing individu belajar 

dengan cara yang berbeda. Seorang 

individu dapat merasa tertekan dan frustasi 

apabila dipaksa mempelajari sesuatu 

dengan metode yang bukan gaya 

belajarnya. Satu gaya belajar tertentu 

belum tentu berhasil pada semua individu.  

Apabila mahasiswa memahami gaya 

belajar diri sendiri, maka akan lebih mudah 

bagi mereka dalam mempelajari sesuatu 

dan meningkatkan motivasi untuk 

menampilkan kemampuan yang terbaik. 

Dari sisi dosen, apabila semakin 

memahami gaya belajar mahasiswa akan 

semakin mungkin menyajikan gaya 

mengajar yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. Selain itu juga memungkinkan 

dosen tersebut mampu membantu apabila 

mahasiswanya mengalami kesulitan 

belajar. 

Menurut Robotham (1999), agar 

proses belajar lebih efektif pada semester-

semester awal mahasiswa sebaiknya 

diberikan situasi belajar yang sesuai dengan 

gaya belajarnya. Baru kemudian pada 

semester-semester berikut diberikan situasi 

perkuliahan atau metode mengajar yang 

tidak sesuai dengan gaya belajarnya, 

dengan tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan belajar mahasiswa tersebut ke 

tahap-tahap  belajar eksperiensial yang lain. 

Menurut Kolb (1984), ada empat 

lingkungan belajar yang mendukung 

berbagai gaya belajar dan model yang 

terkait. Lingkungan belajar tersebut berupa: 

1) afektif, 2) simbolik, 3) persepsi, dan 4) 

lingkungan perilaku belajar.  Perlu dicatat 

bahwa Kolb tidak membuat korelasi 

langsung atau hubungan kausal antara 

lingkungan belajar dan gaya belajar. 

Lingkungan belajar afektif menekankan 

pengalaman konkret sehingga pebelajar 

benar-benar mengalami apa yang mungkin 

ingin menjadi profesional di bidang studi 

tertentu.  

Tugas belajar afektif meliputi 

kegiatan seperti latihan praktis, simulasi, 

atau bidang pengalaman. Informasi 

biasanya diorientasikan dan disampaikan 

secara informal. Pengajar dianggap sebagai 

panutan dan contoh untuk bidang studi 

tertentu. Kegiatan yang kompetitif, dan 

umpan balik tidak harus komparatif tetapi 
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menyesuaikan tujuan dan kebutuhan 

individu mahasiswa. 

 Lingkungan belajar simbolik 

adalah satu dimana pebelajar terlibat dalam 

mencoba untuk memecahkan masalah yang 

biasanya ada jawaban yang benar atau 

solusi terbaik. Informasi adalah abstrak dan 

biasanya disajikan dalam pembacaan, data, 

gambar, dan format kuliah. Karakteristik 

kegiatan dapat mencakup kuliah, pekerjaan 

rumah, dan teori pembacaan. Pengajar  

diakui sebagai ahli, penegak aturan, 

pengatur waktu, dan pemberi tugas. Format 

pembelajaran ini biasanya didaktik dengan 

top-down, sebagaimana hirarkis struktur 

kelas (Kolb, 1984).  

Lingkungan  belajar persepsi 

adalah salah satu yang menjadi tujuan 

utamanya adalah untuk mengidentifikasi 

dan memahami hubungan antara konsep-

konsep. Berbeda kegiatan di lingkungan 

simbolik, lingkungan persepsi menekankan 

proses pemecahan masalah daripada datang 

dengan solusi terbaik. Pebelajar diperlukan 

untuk mengumpulkan informasi yang 

relevan untuk meneliti pertanyaan dan 

diharapkan untuk  menyelesaikan situasi 

masalah melalui perspektif yang berbeda 

(pendapat sendiri,  dan pendapat ahli) 

dengan mendengarkan, mengamati, 

menulis, berdiskusi dan merenungkan 

pribadi.  

Dalam lingkungan perilaku belajar, 

peran pengajar adalah untuk bertindak 

sebagai fasilitator proses belajar dan 

bertindak sebagai cermin dengan 

merefleksikan kembali pengamatan dan  

komentar mahasiswa. Proses belajar dapat 

meliputi latihan reflektif seperti mengkaji 

jurnal, menulis esai reflektif, atau terlibat 

dalam dialog mendalam dengan mahasiswa 

lain. Praktek-praktek seperti ini 

dimasukkan ke dalam setiap sesi 

perkuliahan, yang menekankan pentingnya 

refleksi pada belajar.  Akhirnya, 

lingkungan belajar perilaku menekankan 

keaktifan menerapkan pengetahuan atau 

keterampilan untuk masalah praktis  

melalui kerja kelompok kecil, proyek 

interaktif yang menerapkan tori. Meskipun 

jawaban yang benar tidak dituntut dalam 

lingkungan ini, kegiatan harus disusun agar 

mahasiswa mendapatkan penghargaan 

intrinsik dan nilai-nilai. Dosen bertindak 

sebagai pelatih atau panduan tapi hanya 

jika mahasiswa memulai atau meminta 

bantuan. Lingkungan perilaku belajar  

digunakan untuk pengaturan dunia nyata, 

dan umpan balik. Pengukuran belajar 

dilaksanakan dalam bentuk  ujuk kerja, 

kelayakan, kerapian, penerimaan klien, 

biaya, hasil pengujian, dan kualitas estetika 

(Kolb, 1984).  

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan   

  Berdasarkan hasil analisis data 

dari penelitian ini membuktikan bahwa 

mahasiswa Pendidikan Geografi FIS Unesa  

yang tergabung jenis gaya belajar yang 

berbeda cenderung memiliki  perbedaan 

prestasi akademik signifikan. Gaya belajar 

akomodatif memiliki nilai rata-rata prestasi 

akademik paling tinggi diikuti gaya belajar 

konvergen, asosiatif dan divergen. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa hasil 

prestasi akademik mahasiswa dipengaruhi 

oleh kecenderungan gaya belajar 

mahasiswa. 

 

2. Saran  

  Untuk  mengakomodasi semua 

jenis gaya belajar, perancang strategi 

belajar harus mempertimbangkan 
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bagaimana untuk menggabungkan masing-

masing lingkungan belajar (lingkungan 

afektif, simbolik, persepsi, dan perilaku 

belajar). Masing -masing empat lingkungan 

belajar mendukung modus belajar tertentu 

dengan gaya belajar yang menyertainya. 
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