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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Bahri Djamarah Syaiful, dan Zain Aswan (2010, 10), belajar 

adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Sedangkan 

menurut Ernest R. Hilgard (1984, 252), belajar merupakan proses perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang 

keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sedangkan 

menurut Slameto (2003, 2), belajar yaitu suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) akan terjadi interaksi 

antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik atau siswa adalah salah satu 

komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar-

mengajar. Sedangkan pendidik adalah salah satu komponen manusiawi dalam 

proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber 

daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. 

Pembelajaran merupakan tahapan suatu proses belajar yang sistematis 

dalam pelaksanaannya supaya peserta didik memiliki pengetahuan, ketrampilan, 

sikap dan kemampuan menerapkan suatu konsep yang diperoleh dalam belajar 

sebagaimana pendapat Gagne (2007, 17) bahwa pembelajaran adalah serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada 

siswa. 

Kompleksitas kehidupan yang dihadapi siswa bukan hanya kompleksitas 

akibat tuntutan ilmu dan teknologi semata melainkan juga oleh kompleksitas 

kemajemukan masyarakat kita. Oleh karena itu, kajian IPS bukan hanya 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-belajar-menurut-ahli/
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manusia saja melainkan juga tentang tindakan-tindakan empatik yang melahirkan 

pengetahuan tersebut.  

Pada hakikatnya, Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  merupakan salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di SD yang  memadukan secara interdisplin konsep-

konsep ilmu sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan tujuan memberikan 

pendidikan kewarganegaraan. Hal-hal yang dipelajari dalam IPS antara lain 

aspek-aspek politik, ekonomi, budaya dan lingkungan dari masyarakat di masa 

lampau, sekarang dan masa yang akan datang untuk membantu pengembangan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan warga negara di 

masyarakat yang demokratis. IPS merupakan subjek materi dalam pendidikan di 

Indonesia yang diarahkan bukan hanya kepada pengembangan penguasaan ilmu-

ilmu sosial saja, tetapi juga sebagai materi yang dapat mengembangkan 

kompetensi dan tanggung jawab, baik sebagai individu, sebagai warga 

masyarakat, maupun sebagai warga dunia. 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial. Menurut Departemen 

Pendidikan Nasional (2006), Ilmu pengetahuan Sosial adalah merupakan integrasi 

dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum dan budaya. Apa yang dipelajari dalam ilmu sosial 

merupakan gerakan yang cukup luas, karena mencakup gejala-gejala dan masalah-

masalah kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat. 

Dalam Badan Standar Nasional Pendidikan ( BSNP, 2007 : 18) Mata 

pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengenal 

konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 

memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 

memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, memiliki 

komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, serta 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. 

Pengajaran IPS SD diandalkan untuk membina generasi penerus usia dini 

agar memahami  potensi dan peran dirinya dalam berbagai tata kehidupannya, 
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menghayati tuntutan keharusan dan pentingnya bermasyarakat dengan penuh rasa 

kebersamaan dan kekeluargaan  serta  mahir berperan erat di lingkungannya 

sebagai insan sosial dan warga negara yang baik ( BSNP, 2007:18) 

Adapun tujuan  pembelajaran IPS di Indonesia di bagi menjadi : 

1. Aspek pengetahuan dan pemahaman 

a. Pemahaman terhadap kebudayaan bangsa sendiri dan umat manusia 

b. Lingkungan geografis tempat manusia hidup serta interaksi antara 

manusia dan lingkungan fisiknya. 

c. Cara manusia memerintah negaranya. 

d. Stuktur kebudayan manusia dancara hidup manusia di negara sendiri dan 

di negara lain. 

e. Cara manusia membudayakan lingkungannya untuk menjamin hidupnya 

dan mempertinggi kesejahteraan hidunya 

f. Pengaruh perkembangan iptek terhadap kebudayyan manusia. 

g. Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap lingkungan fisik dan sumber 

tenaga alam. 

2. Aspek Nilai dan Sikap 

a. Mengakui dan menghormati harkat dan martabat anusia. 

b. Mengakui dan menghayati nilai-nilai yang terkandung  Pancasila. 

c. Menghayati nilai-niai yang terkandung dalam agama masing-masing. 

d. Memupuk sikap toleransi sesama umat beragama. 

e. Menghormati perbedaan adat istiadat, kebudayaan setiap suku bangsa 

dan bangsa lain. 

f. Bersikap positif terhadap bangsa dan negaranya,rela membangun dan 

mempertahankanya. 

g. Menghormati milik orang lain dan milik negara. 

h. Memiliki sikap perubahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

3. Aspek keterampilan   

a. Kecakapaan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. 

b. Keterampilan berfikir,mengiterpretasi dan mengorganisir informasi dari 

berbagai sumber. 
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c. Kecakapan untuk meninjau informasi secara kritis,membedakan antara 

fakta dan pendapat. 

d. Kecakapan untuk mengambi keputusan berdasarkan fakta dan pendapat. 

e. Kecakapan dalam menggunakan metode pemecahan masalah. 

f. Keterampilan dalam membuat laporan dan membuat penelitian 

sederhana.  

Maka untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai sudah seharusnya ada 

upaya dalam menggapai tujuan tersebut. Dalam menunjang tercapainya tujuan 

pembelajaran IPS, guru berusaha  untuk mengaktulisasikan kompetensi diri secara 

professional. Pemilihan pendekatan pembelajaran sangat berpengaruh dalam 

tercapainya hasil yang diharapkan. 

 

2.1.2 Hasil Belajar 

Menurut Oemar Hamalik (2002, 155) hasil belajar  tampak sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa, yang dapat diamati dan diukur 

dalam perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan dapat diartikan 

terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan 

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap tidak sopan menjadi 

sopan dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mudjiono (2002, 3) dalam Media 

Pembelajaran menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi belajar.  Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

berakhirnya penggal dan puncak proses belajar.  

Jadi hasil belajar adalah suatu perubahan yang tampak pada siswa setelah 

menerima tindak mengajar dari guru. Perubahan tersebut bisa diartikan sebagai 

peningkatan,  penurunan, dan dapat pula tetap atau dalam arti siswa belum 

memahami apa yang telah diajarkan guru. 

Menurut  Benjamin S. Bloom (1956), tujuan pendidikan dibagi menjadi 

beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke 

dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya, yaitu: 

http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/02/definisi-hasil-belajar.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Benjamin_S._Bloom
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
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1. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan 

keterampilan berpikir. 

2. Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan 

cara penyesuaian diri. 

3. Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, 

berenang, dan mengoperasikan mesin. 

Tujuan pendidikan menurut taksonomi Bloom ini mendasari peneliti untuk 

mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam ranah kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik dalam penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan.  

Untuk mengetahui apakah hasil belajar mengalami peningkatan, penurunan, 

atau tetap, maka perlu pengukuran hasil belajar. Pengukuran hasil belajar adalah 

cara pengumpulan informasi yang hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka 

yang disebut skor. Penilaian hasil belajar adalah cara menginterpretasikan skor 

yang diperoleh dari pengukuran dengan mengubahnya menjadi nilai dengan 

prosedur tertentu dan menggunakannya untuk mengambil keputusan.  

Menurut Syah (2005,142) pengukuran hasil belajar adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa 

dalam suatu kurun waktu dan proses tertentu. 

2. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok 

kelasnya. 

3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar. 

4. Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas 

kognitif (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya) untuk keperluan 

belajar. 

5. Untuk mengetahui tingkat dan hasil metode mengajar yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar. 

Untuk menetapkan angka dalam pengukuran, perlu sebuah alat ukur yang 

disebut dengan instrumen. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, instrumen 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Berpikir
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sikap
http://id.wikipedia.org/wiki/Renang
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pengukuran dalam dunia pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tes dan 

nontes.  Tes dibedakan menjadi tes uraian dan obyektif, sedangkan nontes terdiri 

dari observasi, wawancara (interview), angket (questionaire), pemeriksaan 

document (documentary analysis), dan sosiometri.  

Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang 

harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih/ditanggapi, atau tugas-

tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengukur suatu 

aspek tertentu dari peserta tes.  

Penetapan angka kemampuan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara atau teknik yang sistematis, baik berhubungan dengan proses belajar 

maupun hasil belajar. Teknik penetapan angka tersebut pada prinsipnya adalah 

cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar. Penilaian suatu kompetensi dasar dilakukan 

berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa domain 

kognitif, afektif, maupun psikomotor (Balitbang Depdiknas, 2006).  

Teknik penilaian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik tes dan 

nontes. 

1. Tes  

Tes bisa terdiri atas tes lisan, tes tulisan, dan tes tindakan. Tes lisan 

menuntut  jawaban secara lisan, tes tulisan menuntut jawaban secara tulisan, dan 

tes tindakan menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Soal-soal tes ada yang 

disusun dalam bentuk (a) objektif, ada juga yang disusun dalam bentuk (b) esai 

atau uraian.    

2. Nontes 

Alat penilaian nontes mencakup observasi atau pengamatan, angket, 

kuesioner, interviews (wawancara), skala penilaian, sosiometri, studi kasus, work 

sample analysis (analisa sampel kerja), task analysis (analisis tugas), checklists 

dan rating scales dan portofolio. 

Berikut ini adalah termasuk dalam teknik tes antara lain (Endang Poerwanti, 

2008) : 
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1. Jenis tes berdasarkan cara mengerjakan 

a. Tes Tertulis 

Tes tertulis adalah tes yang dilakukan secara tertulis baik dalam hal soal 

maupun jawabannya. 

b. Tes Lisan 

Pada tes lisan, baik pertanyaan maupun jawaban (response) semuanya dalam 

bentuk lisan. Karenanya, tes lisan relatif tidak memiliki rambu-rambu 

penyelenggaraan tes yang baku, karena itu, hasil dari tes lisan biasanya tidak 

menjadi informasi pokok tetapi pelengkap dari instrumen asesmen yang lain. 

c. Tes Unjuk Kerja 

Pada Tes ini peserta didik diminta untuk melakukan sesuatu sebagai  

indikator  pencapaian kompetensi yang berupa kemampuan psikomotor. 

2. Jenis tes berdasarkan bentuk jawabannya 

a. Tes Esei (Essay-type Test) 

Tes bentuk uraian adalah tes yang menuntut siswa mengorganisasikan 

gagasan-gagasan tentang apa yang telah dipelajarinya dengan cara 

mengemukakannya dalam bentuk tulisan. 

b. Tes Jawaban Pendek 

Tes dapat digolongkan menjadi tes jawaban pendek jika peserta tes  diminta 

menuangkan jawabannya bukan dalam bentuk esei, tetapi memberikan 

jawaban-jawaban pendek, dalam bentuk rangkaian kata-kata pendek, kata-

kata lepas maupun angka-angka. 

c. Tes objektif  

Tes objektif adalah adalah tes yang keseluruhan informasi yang diperlukan 

untuk  menjawab tes telah tersedia. Oleh karenanya sering pula disebut 

dengan istilah tes pilihan jawaban (selected response test). 

3. Dilihat dari tujuannya dalam bidang pendidikan, tes dapat dibagi menjadi: 

a. Tes Kecepatan (Speed Test) 

Tes ini bertujuan untuk mengases peserta tes (testi) dalam hal kecepatan 

berpikir atau keterampilan, baik yang bersifat spontanitas (logik) maupun 

hafalan dan pemahaman dalam mata pelajaran yang telah dipelajarinya. 
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b. Tes Kemampuan (Power Test) 

Tes ini bertujuan untuk mengases peserta tes dalam mengungkapkan 

kemampuannya (dalam bidang tertentu) dengan tidak dibatasi secara ketat 

oleh waktu yang disediakan. 

c. Tes Hasil Belajar (Achivement Test) 

Tes ini dimaksudkan untuk mengases hal yang telah diperoleh dalam suatu 

kegiatan seperti Tes Hasil Belajar (THB), tes harian (formatif) dan tes akhir 

semester (sumatif). Tes ini bertujuan untuk mengases hasil belajar setelah 

mengikuti kegiatan pembelajaran dalam suatu kurun waktu tertentu. 

d. Tes Kemajuan Belajar (Gains/Achivement Test) 

Tes kemajuan belajar disebut juga dengan tes perolehan. Tes ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kondisi awal testi sebelum pembelajaran dan kondisi akhir 

testi setelah pembelajaran. Untuk mengetahui kondisi awal testi digunakan 

pre-tes dan kondisi akhir post-tes. 

e. Tes Diagnostik (Diagnostic Test) 

Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk mendiagnosis atau 

mengidentifikasi kesukaran-kesukaran dalam belajar, mendeteksi faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya kesukaran belajar, dan menetapkan cara 

mengatasi kesukaran atau kesulitan belajar tersebut, seperti tes diagnostik 

matematika, tes diagnostik IPA. 

f. Tes Formatif 

Tes formatif adalah tes hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana kemajuan belajar yang telah dicapai peserta didik dalam suatu program 

pembelajaran tertentu seperti tes harian, ulangan harian. 

g. Tes Sumatif 

Istilah sumatif berasal dari kata sum yang berarti jumlah. Dengan demikian 

tes sumatif berarti tes yang ditujukan untuk mengetahui penguasaan peserta 

didik terhadap sekumpulan materi pelajaran (pokok bahasan) yang telah 

dipelajari seperti UAN (Ujian Akhir Nasional). 

Teknik non tes sangat penting dalam mengases peserta didik pada ranah 

afektif dan psikomotor, berbeda dengan teknik tes yang lebih menekankan pada 
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aspek kognitif. Ada beberapa macam teknik non tes (Endang Poerwanti, 2008), 

yaitu:  

a. Observasi 

Observasi terkait dengan kegiatan evaluasi proses dan hasil belajar dapat 

dilakukan secara formal yaitu observasi dengan menggunakan instrumen 

yang sengaja dirancang untuk mengamati unjuk kerja dan kemajuan belajar 

peserta didik, maupun observasi informal yang dapat dilakukan oleh pendidik 

tanpa menggunakan instrumen. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi mendalam yang 

diberikan secara lisan dan spontan, tentang wawasan, pandangan atau aspek 

kepribadian peserta didik. 

c. Angket 

Suatu teknik yang dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berupa 

data deskriptif. Teknik ini biasanya berupa angket sikap (Attitude 

Questionnaires). 

d. Work Sample Analysis (Analisa Sampel Kerja) 

Digunakan untuk mengkaji respon yang benar dan tidak benar yang dibuat 

siswa dalam pekerjaannya dan hasilnya berupa informasi mengenai kesalahan 

atau jawaban benar yang sering dibuat siswa berdasarkan jumlah, tipe, pola, 

dan lain sebagainya. 

e. Task Analysis (Analisis Tugas) 

Dipergunakan untuk menentukan komponen utama dari suatu tugas dan 

menyusun skills dengan urutan yang sesuai dan hasilnya berupa daftar 

komponen tugas dan daftar skills yang diperlukan. 

f. Checklists dan Rating Scales 

Dilakukan untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk semi terstruktur, 

yang sulit  dilakukan  dengan teknik lain dan data yang dihasilkan bisa 

kuantitatif ataupun kualitatif,  tergantung format yang dipergunakan. 
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g. Portofolio 

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam 

karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan 

belajar dan prestasi siswa. 

h. Komposisi dan Presentasi 

Peserta didik menulis dan menyajikan karyanya. 

i. Proyek Individu dan Kelompok 

Mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan serta dapat digunakan untuk 

individu maupun kelompok. 

Ketercapaian tujuan pembelajaran akan diketahui melalui teknik atau cara 

pengukuran yang sistematis melalui tes formatif, observasi, pengamatan, dan 

lembar kerja siswa. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya skor siswa yang diperoleh 

dari skor tes, pengamatan menyimak, pengamatan diskusi, dan presentasi. 

Alat yang dipergunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran 

dinamakan dengan alat ukur atau instrumen. Ada instrumen butir-butir soal 

apabila cara pengukurannya menggunakan tes, apabila pengukurannya dengan 

cara mengamati atau mengobservasi akan menggunakan instrumen lembar 

pengamatan atau observasi, pengukuran dengan cara/teknik skala sikap akan 

menggunakan instrumen butir-butir pernyataan.  

Instrumen sebagai alat yang dipergunakan untuk mengukur ketercapaian 

tujuan pembelajaran maupun kompetensi yang dimiliki peserta didik haruslah 

valid, artinya instrumen ini adalah instrumen yang dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur.  

Menurut Arikunto, S. dalam Wardani Naniek Sulistya dkk, (2010, 4.30) 

langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun instrumen adalah: 

1. Merumuskan tujuan  

Contoh tujuan menyusun angket untuk mengumpulkan data tentang besarnya 

minat belajar dengan modul. 

2. Membuat kisi-kisi  
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Membuat kisi-kisi yang mencanangkan tentang perincian SK/KD dan indikator 

dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur setiap indikator yang 

bersangkutan.  

3. Membuat butir-butir instrumen 

Menyusun instrumen bukanlah pekerjaan yang mudah. Bagi penilai pemula, tugas 

menyusun instrumen merupakan pekerjaan yang membosankan dan menyebalkan. 

Sebelum memulai pekerjaannya, mereka menganggap bahwa menyusun 

instrumen itu mudah. Setelah tahu bahwa langkah awal adalah membuat kisi-kisi 

yang menuntut kejelian yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau banyak di 

antara penilai yang merasa kesulitan. 

4. Menyunting instrumen  

Langkah ini merupakan pekerjaan terakhir dari penyusunan instrumen. Hal-hal 

yang dilakukan dalam penyuntingan instrumen adalah: 

a. Mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki penilai atau 

pengawas untuk mempermudah pengolahan data. 

b. Menuliskan petunjuk pengisian, identitas dan sebagainya.  

c. Membuat pengantar permohonan pengisian bagi angket yang diberikan 

kepada orang lain.  

Kisi-kisi (test blue-print atau table of specification) adalah format atau 

matriks pemetaan soal yang menggambarkan distribusi item untuk berbagai topik 

atau pokok bahasan berdasarkan kompetensi dasar, indikator dan jenjang 

kemampuan tertentu. Penyusunan kisi-kisi ini dimaksudkan sebagai pedoman 

merakit atau menulis soal menjadi perangkat tes. Langkah-langkah untuk 

menyusun kisi-kisi soal menurut Wardani Naniek Sulistya dkk, (2010, 3.5-3.6)  

adalah sebagai berikut: 

1. Pemilihan sampel atau contoh materi yang akan ditulis butir soalnya 

hendaknya dilakukan dengan mengacu pada tujuan pembelajaran atau 

kompetensi yang ingin dicapai.  

2. Jenis asesmen yang akan digunakan.  

Pemilihan jenis asesmen berhubungan erat dengan jumlah sampel materi 

yang dapat diukur, tingkat kognitif yang akan diukur, jumlah peserta tes, serta 
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jumlah butir soal yang akan dibuat, dan juga sangat terkait dengan tujuan 

pembelajaran yang akan di ukur.  

3. Jenjang kemampuan berpikir atau perilaku yang ingin dicapai. 

Setiap kompetensi mempunyai penekanan kemampuan yang berbeda dalam 

mengembangkan proses berpikir peserta didik. Secara singkat dapat dikatakan 

bahwa kumpulan butir soal yang akan digunakan dalam tes, harus dapat 

mengukur proses berpikir yang relevan dengan proses berpikir yang 

dikembangkan selama proses pembelajaran. Dalam Standar Isi, kemampuan 

berpikir yang akan diukur dapat dilihat pada "perilaku yang terdapat pada 

rumusan kompetensi dasar atau pada standar kompetensi".  

4. Indikator perilaku dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan 

soal yang dikehendaki.  

Untuk merumuskan indikator dengan tepat, guru harus memperhatikan 

materi yang akan diujikan, indikator pembelajaran, kompetensi dasar, dan standar 

kompetensi. Indikator yang baik dirumuskan secara singkat dan jelas. Dalam 

hubungan ini kita mengenal ranah kognitif yang dikembangkan oleh Benyamin S. 

Bloom dan kawan-kawan yang kemudian direvisi oleh Krathwoll (2001). Revisi 

Krathwoll terhadap tingkatan dalam ranah kognitif adalah ingatan (C1), 

pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), evaluasi (C5), dan kreasi (C6).  

1. Sebaran tingkat kesukaran butir soal. 

Dalam menentukan sebaran tingkat kesukaran butir soal dalam set soal, 

harus mempertimbangkan interpretasi hasil tes mana yang akan 

dipergunakan, interpretasi hasil tes lebih kepada ketercapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dalam pembelajaran.  

2. Waktu atau durasi yang disediakan untuk pelaksanaan tes. 

Lamanya waktu tes merupakan faktor pembatas yang harus diperhatikan 

dalam membuat perencanaan tes. Waktu pelaksanaan tes, disesuaikan 

dengan jenis tes yang ditentukan. Jika asesmen formatif yang akan 

diterapkan kepada peserta didik, maka asesmen dilaksanakan setelah guru 

selesai mengajarkan satu unit pembelajaran, atau diterapkan pada akhir 

setiap standar kompetensi ataupun kompetensi dasar pada setiap satuan 
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pembelajaran (RPP), atau dilakukan di tengah-tengah perjalanan program 

pengajaran atau tengah semester.  

3. Jumlah butir soal. 

Penentuan jumlah butir soal yang tepat dalam satu kali tes tergantung pada 

beberapa hal, antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, ragam 

soal yang akan digunakan, proses berpikir yang ingin diukur, dan sebaran 

tingkat kesukaran dalam set tes tersebut.  

Penelitian ini adalah materi Ilmu Pengetahuan Sosial di Kelas 5 Semester 2 

materi pokok Proklamasi Kemerdekaan RI dengan Standar Kompetensi, 

Kompetensi Dasar, dan Indikator sebagai berikut: 

1. Standar Kompetensi 

2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia 

2. Kompetensi Dasar 

2.3 Menghargai jasa dan peranan tokoh dalam memproklamasikan 

kemerdekaan 

3. Indikator 

1) Mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

RI 

2) Menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam peristiwa proklamasi 

kemerdekaan RI 

3) Menjelaskan peranan masing-masing tokoh dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan RI 

4) Mengidentifikasi perilaku menghargai jasa dan peranan tokoh-tokoh 

dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI 

Materi pokok Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan dengan Standar 

Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator sebagai berikut: 

1. Standar Kompetensi: 

2 Menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam 

mempersiapkan dan mempertahankaan kemerdekaan Indonesia. 
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2. Kompetensi Dasar: 

2.4 Menghargai perjuangan para tokoh dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

3.  Indikator 

1) Mendeskripsikan beberapa pertempuran dalam mempertahankan 

kemerdekaan 

2) Menyebutkan usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh para 

pemimpin bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan 

3) Menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan.  

4) Mengidentifikasi perilaku menghargai perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. 

Hasil dari pengukuran dipergunakan sebagai dasar penilaian atau evaluasi. 

Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa Inggris). Stufflebeam (Fernandes 

1984: 35) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, 

pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil 

keputusan dalam menentukan alternatif keputusan (judgement alternative). 

Wardani Naniek Sulistya dkk, (2010, 28)  mengartikannya, bahwa evaluasi itu 

merupakan proses untuk memberi makna atau menetapkan kualitas hasil 

pengukuran, dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut 

dengan kriteria tertentu. Kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil 

pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau 

ditetapkan setelah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses atau 

kemampuan minimal yang dipersyaratkan seperti KKM, atau batas keberhasilan, 

dapat pula berupa kemampuan rata-rata unjuk kerja kelompok, atau berbagai 

patokan yang lain. Kriteria yang berupa batas kriteria minimal yang telah 

ditetapkan sebelum pengukuran dan bersifat mutlak disebut dengan Penilaian 

Acuan Patokan atau Penilaian Acuan Kriteria (PAP/PAK), sedang kriteria yang 

ditentukan setelah kegiatan pengukuran dilakukan dan didasarkan pada keadaan 

kelompok dan bersifat relatif disebut dengan Penilaian Acuan Norma/ Penilaian 

Acuan Relatif (PAN/PAR). 
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Menurut lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyatakan bahwa Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) adalah Kriteria Ketuntasan Belajar (KKB) yang 

ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan 

untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas 

ambang minimal  kompetensi yang harus dicapai. 

 

2.1.3 Model Pembelajaran VAK (Visual Auditori, Kinesthetic) 

2.1.3.1 Pengertian 

VAK singkatan dari Visual, Auditori, Kinesthetic. Model pembelajaran VAK 

ini merupakan anak dari model pembelajaran Quantum yang berprinsip untuk 

menjadikan situasi belajar menjadi lebih nyaman dan menjanjikan kesuksesan 

bagi pebelajarnya di masa  depan. 

Bobbi DePorter dalam artikelnya yang berjudul (The Impact of Quantum 

Learnin ,1999) menjelaskan pengertian Quantum Learning (QL), sebagai berikut :  

“Quantum Learning adalah keseluruhan model yang mencakup kedua teori 

pendidikan dan pelaksanaan di kelas dengan cepat. Ini menggambarkan praktek 

dasar penelitian terpadu yang terbaik dalam pendidikan ke dalam keseluruhan, 

yang membuat isi lebih bermakna dan relevan bagi kehidupan siswa. 

Pembelajaran quantum Ini membantu guru menampilkan isi mereka yang 

merupakan sebuah jalan yang dapat menyertakan dan memberdayakan siswa. 

Model ini juga memadukan belajar dan kecakapan hidup, menghasilkan siswa-

siswa sebagai pebelajar yang efektif selamanya dan bertanggungjawab bagi 

pendidikannya sendiri”. 

Sedangkan teori yang mendukung pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) adalah Accelerated Learning, teori otak kanan/kiri; teori otak triune; 

pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinestetik); teori kecerdasan ganda; 

pendidikan (holistic) menyeluruh; belajar berdasarkan pengalaman; belajar 

dengan simbol. Pembelajaran VAK  (Visual, Auditori, Kinesthetic) menganut 

aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan belajar yang paling baik adalah 

melibatkan emosi, seluruh tubuh, semua indera, dan segenap kedalaman serta 
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keluasan pribadi, menghormati gaya belajar individu lain dengan menyadari 

bahwa orang belajar dengan cara-cara yang berbeda. Mengkaitkan sesuatu dengan 

hakikat realitas yang nonlinear, nonmekanis, kreatif dan hidup. 

 

2.1.3.2 Prinsip Dasar 

Dikarenakan pembelajaran VAK  (Visual, Auditori, Kinesthetic) sejalan 

dengan gerakan Accelerated Learning (AL), maka prinsipnya juga sejalan dengan 

AL yaitu: 

1) pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh 

2) pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. 

3) kerjasama membantu proses pembelajaran 

4) pembelajaran berlangsung pada benyak tingkatan secara simultan 

5) belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik. 

6) emosi positif sangat membantu pembelajaran. 

7) otak-citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. 

 

2.1.3.3 Karakteristik 

Sesuai dengan singkatan dari VAK sendiri yaitu Visual Auditori, 

Kinesthetic, maka karakteristiknya ada tiga bagian yaitu: 

1. Visual 

 Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. Dalam otak kita terdapat 

lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera 

yang lain. Setiap siswa yang menggunakan visualnya lebih mudah belajar jika 

dapat melihat apa yang sedang dibicarakan seorang penceramah atau sebuah buku 

atau program computer. Secara khususnya pembelajar visual yang baik jika 

mereka dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon dan 

sebagainya ketika belajar. 

2. Auditori 

 Belajar dengan berbicara dan mendengar. Pikiran kita lebih kuat daripada 

yang kita sadari, telinga kita terus menerus menangkap dan menyimpan informasi 

bahkan tanpa kita sadari. Ketika kita membuat suara sendiri dengan berbicara 
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beberapa area penting di otak kita menjadi aktif. Hal ini dapat diartikan dalam 

pembelajaran siswa hendaknya mengajak siswa membicarakan apa yang sedang 

mereka pelajari, menerjemahkan pengalaman siswa dengan suara. Mengajak 

mereka berbicara saat memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan 

informasi, membuat rencana kerja, menguasai keterampilan, membuat tinjauan 

pengalaman belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri mereka 

sendiri. 

3. Kinestetik 

 Jika dikaitkan dengan belajar maka dapat diartikan belajar dengan 

bergerak dan berbuat. Sehingga pembelajaran kinestetik  adalah pembelajaran 

yang memanfaatkan dan melibatkan tubuh (indera peraba, kinestetik, melibatkan 

fisik dan menggerakkan tubuh sewaktu kegiatan pembelajaran berlangsung). 

 

2.1.3.4 Kerangka Perencanaan Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) 

Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat direncanakan dan 

dikelompokan dalam empat tahap: 

1. Tahap Persiapan (kegiatan pendahuluan) 

Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan 

positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka 

dalam situasi optimal untuk belajar. 

Secara spesifik meliputi hal: 

1) memberikan sugesti positif 

2) memberikan pernyataan yang memberi manfaat kepada siswa 

3) memberikan tujuan yang jelas dan bermakna 

4) membangkitkan rasa ingin tahu 

5) menciptakan lingkungan fisik yang positif. 

6) menciptakan lingkungan emosional yang positif 

7) menciptakan lingkungan sosial yang positif 

8) menenangkan rasa takut 

9) menyingkirkan hambatan-hambatan belajar 
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10) banyak bertanya dan mengemukakan berbagai masalah 

11) merangsang rasa ingin tahu siswa 

12) mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal. 

2. Tahap Penyampaian (kegiatan inti) 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menemukan materi belajar 

yang baru dengan cara menari, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindera, 

dan cocok untuk semua gaya belajar. 

Hal- hal yang dapat dilakukan guru: 

1) uji coba kolaboratif dan berbagi pengetahuan 

2) pengamatan fenomena dunia nyata 

3) pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh 

4) presentasi interaktif 

5) grafik dan sarana yang presentasi brwarna-warni 

6) aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar 

7) proyek belajar berdasar kemitraan dan berdasar tim 

8) latihan menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok) 

9) pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual 

10) pelatihan memecahkan masalah 

3. Tahap Pelatihan (kegiatan inti) 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. 

Secara spesifik, yang dilakukan guru yaitu: 

1) aktivitas pemrosesan siswa 

2) usaha aktif atau umpan balik atau renungan atau usaha kembali 

3) simulasi dunia-nyata 

4) permainan dalam belajar 

5) pelatihan aksi pembelajaran 

6) aktivitas pemecahan masalah 

7) refleksi dan artikulasi individu 

8) dialog berpasangan atau berkelompok 

9) pengajaran dan tinjauan kolaboratif 
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10) aktivitas praktis membangun keterampilan 

11) mengajar balik 

4. Tahap Penampilan Hasil (kegiatan penutup) 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa menerapkan dan 

memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga 

hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. 

Hal –hal yang dapat dilakukan adalah: 

1) penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera 

2) penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi 

3) aktivitas penguatan penerapan 

4) materi penguatan 

5) pelatihan terus menerus 

6) umpan balik dan evaluasi kinerja 

7) aktivitas dukungan kawan 

8) perubahan organisasi dan lingkungan yang mendukung. 

 

2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Ummu Rosidah (2009) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan teknik 

mind MAP untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V pokok bahasan 

persiapan kemerdekaan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia SDN 

Tamansatriyan 02 Tirtoyudo Kab.Malang” mengemukakan bahwa berdasarkan 

pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan di SDN Tamansatriyan 02, 

diperoleh informasi bahwa hasil belajar sebagian besar siswa dalam mata 

pelajaran IPS masih tergolong rendah. Sebagian besar siswa kelas V masih 

mengalami kesulitan ketika memahami materi tentang Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia. Hasil pretest menunjukkan bahwa masih 93% siswa kurang menguasai 

materi Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembelajaran sehar-hari yang 

dilakukan dengan menjelaskan secara lisan, tertulis di papan tulis, dan pemberian 

kesempatan bertanya ketika guru mengajar, hanya direspon oleh sebagian kecil 

siswa. Ketika guru memberi latihan soal, sebagian besar siswa malas untuk 

mengerjakannya. Mereka mengatakan malas mengerjakan karena harus membaca 
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di buku teks. Serta mereka mengatakan tidak suka belajar IPS karena harus 

menghafalkan konsep yang panjang. Setelah peneliti melakukan tindakan pada 

siklus 1, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan penerapan 

teknik mind map dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan, hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 36,4% dengan skor 

rata-rata 60,9 yang termasuk dalam kategori kurang, pada siklus II hasil belajar 

siswa meningkat menjadi 81,8% dengan skor rata-rata 77 yang termasuk dalam 

kategori baik. Skor rata-rata kelas mengalami peningkatan sebesar 16,1. 

sedangkan ketuntasan belajar secara klasikal mengalami persentase peningkatan 

sebesar 45,4%. Kelebihan pada penelitian ini dapat mencapai angka ketuntasan 

sampai 81,8%. Sedangkan kelemahannya adalah peneliti tidak menjelaskan 

mengapa penelitian berakhir pada siklus 2 saja dan tidak menjelaskan secara detail 

tugas remidiasi bagi siswa yang belum tuntas. 

Aprilia Ismiati (2011) dalam penelitian yang berjudul “Upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran IPS materi peristiwa Proklamasi kelas V melalui 

Cooperative Learning model Student Teams Achievement Divisions (STAD) di 

Sekolah Dasar Proketen Yogyakarta” mengemukakan bahwa hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan metode cooperative learning model STAD dalam 

pembelajaran IPS dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kelas V SD 

Proketen. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan aktivitas kerjasama 

dalam belajar kelompok yang menunjukkan pada akhir siklus II semua kelompok 

mempunyai kerjasama yang sangat baik. Dengan adanya peningkatan kerjasama 

kelompok, hasil belajar siswa dari rata-rata kelas 56,9, pada siklus I meningkat 

menjadi 62,4 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 78,7 sehingga KKM yang 

ditentukan dapat tercapai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

metode cooperative learning model STAD dalam pembelajaran IPS dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran kelas V SD Proketen. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya peningkatan aktivitas kerjasama dalam belajar kelompok yang 

menunjukkan pada akhir siklus II semua kelompok mempunyai kerjasama yang 

sangat baik. Dengan adanya peningkatan kerjasama dalam kelompok, hasil belajar 

siswa dari rata-rata kelas 56,9 pada siklus I meningkat menjadi 62,4 dan pada 
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siklus II meningkat lagi menjadi 78,7 sehingga KKM yang ditentukan dapat 

tercapai. Kelebihan pada penelitian ini dapat mencapai angka ketuntasan sampai 

78,7%. Sedangkan kelemahannya adalah peneliti tidak menjelaskan mengapa 

penelitian berakhir pada siklus 2 saja dan tidak menjelaskan secara detail tugas 

remidiasi bagi siswa yang belum tuntas. 

Luluk Winarti (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pemanfaatan media 

gambar untuk meningkatkan hasil belajar IPS materi tokoh pejuang proklamasi 

kemerdekaan siswa kelas V SDN Curah Dukuh II Kecamatan Kraton Kabupaten 

Pasuruan” mengemukakan bahwa Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian tindakan kelas (PTK) (Kemmis Taggart), dengan 2 siklus dan 4 kali 

pertemuan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa 

tahap yaitu : (1) tindakan awal, yaitu dengan memberikan pre tes sebagai tes awal 

yang bertujuan untuk mengetahui data nilai siswa yang mengalami kesulitan 

belajar, (2) siklus pertama (tindakan I), yaitu melaksanakan pembelajaran dengan 

pemanfaatan media gambar dan siklus ke dua (Tindakan II) yaitu melaksanakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan media gambar yang disempurnakan dari 

kekurangan yang dialami pada siklus I, atau hasil refleksi dari siklus I. Hasil 

penelitian ini adalah pada siklus I ketuntasan belajar individu mencapai 72,5%, 

yang berarti meningkat sebesar 35% dari sebelum pemanfaatan media gambar 

melalui pre tes pada tindakan awal yang mencapai 37,5%. Selanjutnya pada siklus 

II ketuntasan individu meningkat menjadi 85%, dan dinyatakan berhasil tuntas. 

Kelebihan pada penelitian ini yaitu peneliti sangat cepat meningkatkan ketuntasan 

individu sampai pada siklus II mencapai angka 85%. Sedangkan kelemahannya 

adalah peneliti tidak menjelaskan detail tugas remidiasi bagi siswa yang belum 

tuntas. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan masih ada beberapa 

kekurangan dalam penerapan metode pembelajaran yang diterapkan. Maka 

peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul Penggunaan Model 

Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic )dalam Upaya Meningkatkan 

Hasil Belajar IPS materi Prolamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan 

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan pada Siswa Kelas 5 SDN Salatiga 02 
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Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. Dalam 

penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada penerapan model pembelajaran 

VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) yang beorientasi pada penyampaian materi 

ajar dengan mengunakan indera-indera yang ada pada siswa. Sehingga siswa bisa 

mengoptimalkan fungsi indera-inderanya dalam proses belajar sehingga 

memperoleh hasil belajar yang maksimal.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Pada pembelajaran konvensional, pembelajaran IPS dengan materi 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan metode ceramah sehingga 

berdampak sebagai berikut: 

1. Siswa jenuh karena hanya mendengar penjelasan guru 

2. Tidak ada kelompok kerja dan tidak komunikasi antar siswa dalam 

pembelajaran 

3. Siswa dibebani dengan hafalan, sehingga belum mampu memecahkan 

masalah 

4. Nilai siswa banyak yang belum memenuhi KKM yaitu 70. 

Kurikulum 2006 yang mengharapkan guru lebih memusatkan pembelajaran 

pada peserta didik, menjadikan perubahan paradigma dalam pembelajaran. Suatu 

pembelajaran akan efektif  bila siswa aktif  berpartisipasi atau melibatkan diri 

secara langsung dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan dapat menemukan 

sendiri atau memahami sendiri konsep yang telah diajarkan yaitu dengan 

mengalami langsung. Sedangkan guru sebagai fasilitator yang merancang, 

memberikan, membimbing, dan melakukan evaluasi pada peserta didik. 

Solusi mengatasi paradigma di atas, guru mencoba menerapkan langkah-

langkah pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran VAK (Visual, 

Auditori, kinesthetic),sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan   

a. Apersepsi 

Pada kegiatan ini, siswa diberi beberapa pertanyaan seputar materi yang akan 

disampaikan. Pertanyaan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar 
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mereka dapat lebih dulu mengerti dan ingin menggali lebih dalam lagi tentang 

materi. 

b. Orientasi  

Pada kegiatan ini, siswa diberi penjelasan tentang tujuan pembelajaran dari 

guru, agar siswa dapat mengukur kemampuannya dan mempersiapkan diri 

sebaik-baiknya sebelum menerima materi lebih lanjut. 

c. Motivasi 

Pada kegiatan ini, siswa diberi suatu motivasi misalnya nyanyian, gerak, atau 

yel-yel yang dapat member semangat bagi siswa sebelum menerima materi 

lebih lanjut. 

2. Tahap Penyampaian 

Eksplorasi  

Eksplorasi berarti menggali pengetahuan siswa. Maka pada tahap ini siswa 

mencari, menemukan, dan mengemukakan pengetahuannya sebelum materi 

disampaikan oleh guru. Langkah-langkahnya yaitu: 

1) Guru memberikan hubungan materi pokok dengan mata pelajaran yang 

relevan, 

2) Siswa menyampaikan hubungan materi pokok dengan dunia nyata, 

3) Guru memperlihatkan peta konsep sebagai gambaran dan garis besar 

materi pokok, 

4) Guru memberikan penguatan pada siswa sebelum masuk pada kegiatan 

elaborasi. 

3. Tahap Pelatihan 

Elaborasi  

Pada tahap ini, guru memberikan materi pada siswa dengan lebih 

memusatkan pembelajaran pada kegiatan siswa. Tahap ini bisa juga disebut 

dengan tahap inti dari proses pembelajaran, karena tahap tersebut merupakan 

tahap penanaman konsep, pengaplikasian konsep, dan pemantapan konsep. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen, 

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran dan siswa menyimak, 
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3) Guru memperlihatkan gambar urutan peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan RI, 

4) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi untuk mendeskripsikan 

urutan peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan RI, 

5) Salah satu wakil dari kelompok menyampaikan hasil diskusi 

kelompok di depan kelas, 

6) Guru memperlihatkan gambar tokoh-tokoh dalam peristiwa 

proklamasi kemerdekaan RI, 

7) Siswa dipersilahkan menanyakan pada temannya dan menyebutkan 

nama tokoh-tokoh yang mereka lihat, 

8) Siswa mendengarkan pemutaran suara Proklamator Ir. Soekarno 

dalam pembacaan teks proklamasi, 

9) Siswa bermain peran sebagai Ir. Soekarno dan temannya sebagai Drs. 

Moh. Hatta di depan kelas dengan membacakan teks proklamasi, 

10) Guru memberikan penguatan pada siswa. 

4. Tahap Penyampaian Hasil 

a. Konfirmasi  

Pada tahap ini guru memberikan penguatan, kesimpulan dan meluruskan 

kesalahpahaman dalam pembelajaran. Tahap konfirmasi sangat penting sebagai 

upaya meminimalisir kesalahan pembentukan konsep pada peserta didik. 

Langkah-langkahnya yaitu: 

1) Guru memberikan refleksi dan penguatan, 

2) Guru bertanya jawab dengan siswa mengenai pembelajaran yang telah 

dilakukan, 

3) Guru dan siswa memberikan kesimpulan dalam pembelajaran, 

4) Guru juga memberikan himbauan kepada siswa agar mencari sendiri 

sumber-sumber materi pokok di lingkungannya, agar pembelajaran lebih 

terasa nyata. 

b. Evaluasi  

Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting sebagai pengukur 

keberhasilan dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap evaluasi dilakukan 
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dengan berbagai cara, baik melalui tes maupun non tes. Evaluasi dilakukan sesuai 

dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Evaluasi melalui tes 

yaitu dengan tes formatif, sedangkan evaluasi melalui non tes yaitu dengan rubric 

penilaian menyimak dan rubric penilaian diskusi. Selanjutnya penilaian dilakukan 

dengan pemberian skor yang dikomulatifkan ke dalam bentuk hasil belajar. 

Setelah kegiatan evaluasi dilakukan, guru dan siswa akan mengetahui hasil belajar 

yang diperoleh dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran bukan hanya 

bertujuan pada hasil belajar saja, akan tetapi diharapkan terbentuk karakter siswa 

yang akan dirincikan pada pada RPP. Kemudian ketiga modalitas yang ada pada 

siswa yaitu visual, auditori, dan kinestetik juga diharapkan akan berkembang 

secara optimal. 

Untuk ativitas siswa (non tes) menggunakan penskoran pembelajaran yang 

dilihat dari kehiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Sehingga dalam 

pembelajaran dibagi menjadi penilaian hasil belajar dan penilaian proses belajar 

yang kemudian dikomulatifkan pada hasil belajar siswa. 

Berikut ini tersaji bagan upaya meningkatkan hasil belajar dengan model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic). 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir Penggunaan Model Pembelajaran VAK 

(Visual, Auditori, Kinesthetic) dalam Upaya meningkatkan hasil belajar IPS 
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Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 
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Eksplorasi (Tahap Penyampaian) 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah penggunaan model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) 

dapat meningkatkan hasil belajar IPS tentang Prolamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan pada Siswa Kelas 5 

SDN Salatiga 02 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga Semester 2 Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

 


