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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Kondisi Pra Siklus  

Berdasarkan prites hasil belajar kelas 5 SD Negeri Salatiga 02 sebelum 

dilaksanakan penelitian pada semester 2 Tahun pelajaran 2012/2013 pada tanggal 

20 April 2013, banyak siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS. Baik dalam kegiatan menyimak 

maupun kegiatan diskusi. Hal tersebut berdampak pada perolehan tes formatif 

siswa. Setiap tes formatif banyak siswa yang perolehan skornya di bawah KKM 

yang ditetapkan sebesar 70, sehingga banyak siswa yang mengikuti program 

remedial. Pada observasi hasil belajar siswa, peneliti menggunakan prites yang 

dilaksanakan sebelum melakukan tindakan siklus 1. 

Sebelum membuat distribusi skor dari pra siklus, siklus 1 dan sampai 

siklus selanjutnya, maka peneliti harus menentukan rentang skor secara tepat. 

Rentang skor dapat ditentukan dengan rumus di bawah ini.   

Rentang Skor =
Skor tertinggi − Skor terendah

1 + 3,3 (log𝑛)
 

Kemudian peneliti dapat memperoleh rentang skor secara tepat. Destribusi 

perolehan skor hasil prites sebelum diadakan tindakan penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 13 berikut ini. 
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Tabel 13 

Destribusi Skor IPS Kondisi Pra Siklus 

 

No. Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥90 1 2 

2. 83-89 16 33 

3. 76-82 7 15 

4. 69-75 10 21 

5. 62-68 6 13 

6. 55-61 2 4 

7. 48-54 3 6 

8. 41-47 1 2 

9. 34-40 2 4 

 Jumlah 48 100 

 Rata-rata 73 

 Nilai Tertinggi 92 

 Nilai Terendah 34 

 

Berdasarkan Tabel 13, jumlah siswa yang mendapat nilai 90 ke atas 

sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, yang mendapat nilai 83 sampai 89 sebanyak 

16 siswa atau sebanyak 33%, yang mendapat nilai 76 sampai 82 sebanyak 7 siswa 

atau 15%, yang mendapat nilai 69 sampai 75 sebanyak 10 siswa atau 21%,  yang 

mendapat nilai 62 sampai 68 sebanyak 6 siswa atau sebanyak  13%, yang 

mendapat nilai 55 sampai 61 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%, yang mendapat 

nilai 48 sampai 54 sebanyak 3 siswa atau sebanyak 6%, yang mendapat nilai 41 

sampai 47 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, dan yang mendapat nilai 34 

sampai 40 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%. Sedangkan rata-rata nilai siswa 

yaitu 73, nilai tertinggi 92, dan nilai terendah 34. 

Berdasarkan data hasil pri tes tersebut, menunjukkan sebagian besar siswa 

belum mencapai ketuntasan belajar. Data ketuntasan belajar pra siklus dapat 

dilihat pada Tabel 14 berikut ini. 
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Tabel 14 

Destribusi Ketuntasan Belajar Kondisi Pra Siklus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 14, dapat diketahui bahwa siswa yang memiliki skor 

kurang dari KKM 70 sebanyak 14 siswa. Dengan demikian ada 14 siswa yang 

belum mencapai ketuntasan belajar minimal (KKM). Sedangkan yang sudah 

mencapai ketuntasan minimal ada 34 siswa. 

Skor hasil  pra siklus skor tertinggi mencapai 92, skor terendah 34, dan 

skor rata-rata 73, sehingga hanya 71% siswa yang memenuhi KKM, sedangkan 

pembelajaran dalam penelitian ini dianggap berhasil apabila sebanyak 80% siswa 

memenuhi KKM ≥70. Hal ini disebabkan karena dalam mengajar IPS, guru masih 

menggunakan model konvensional, dimana metode ceramah masih mendominasi 

proses kegiatan pembelajaran. Penyampaian materi yang cenderung membuat 

anak untuk menghafal, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik yang 

berakibat siswa bosan, tidak aktif,  kurang memperhatikan pelajaran, dan malas 

mengerjakan tugas yang diberikan guru pada saat pembelajaran berlangsung. 

Maka peneliti mengambil tindakan pada siklus 1. 

 

4.2  Deskripsi Pelaksanaan Siklus 1 

4.2.1 Perencanaan Tindakan 

Siklus 1 terdiri dari 2 pertemuan, setiap pertemuan berlangsung selama 70 

menit. Persiapan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus 1 adalah : 

1) Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa  

2) Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa 

dalam pembelajaran. 

No Ketuntasan Belajar Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Tuntas 34 71  

2 Belum Tuntas 14 29 

Jumlah 48 100 
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3) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

4) Menyiapkan materi pelajaran. 

5) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan  

6) Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran VAK (Visual, 

Auditori, Kinesthetic) untuk mata pelajaran IPS materi pokok 

Proklamasi Kemerdekaan RI. 

7) Menyiapkan Rencana Pelakasanaan Pembelajaran. 

8) Membuat lembar observasi, baik observasi kinerja guru maupun 

lembar observasi kinerja siswa untuk melihat bagaimana kondisi 

pembelajaran di kelas. 

9) Membuat lembar kerja dan tes untuk melihat hasil yang telah 

dilakukan. 

4.2.2 Deskripsi Pelaksanaan Siklus 1 

Tindakan siklus 1 dilaksanakan dengan berbagai tahapan sesuai dengan 

penerapan langkah-langkah model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) yaitu sebagai berikut: 

A. Tahap Persiapan 

a) Membuka pembelajaran 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengabsen 

siswa, mengatur tempat duduk siswa, mengatur suasana kelas, dan 

menanyakan keadaan siswa. 

b) Apersepsi 

Tahap apersepsi ini guru berdialog singkat dan menarik dengan siswa. 

Selanjutnya siswa menerima pertanyaan guru " Pada tanggal berapa 

negara kita memperingati hari kemerdekaannya?” 

c) Orientasi 

Tahap ini guru menyampaikan tujuan  dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) pada mata pelajaran IPS yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran. 
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d) Motivasi 

Pada motivasi ini siswa menyanyikan lagu “Hari Merdeka” dengan 

berdiri, bergerak, dan memperhatikan perintah guru. 

B. Tahap Penyampaian 

a) Guru menghubungkan materi pokok dengan mata pelajaran lain. 

b) Agar siswa memiliki rasa ingin tahu dan agar pembelajaran terasa 

lebih konkrit, maka guru menghubungkan materi pokok dengan 

dunia nyata. 

c) Guru menampilkan peta konsep tentang materi pokok dalam 

bentuk hanger (gantungan baju) untuk merangsang kecerdasan 

visual siswa. 

d) Guru memberikan penguatan agar siswa lebih tertarik dan 

termotivasi untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. 

C. Tahap Pelatihan 

a) Pembagian kelompok siswa yang heterogen dan terdiri dari 5-7 

orang. Ini dilakukan agar siswa terbiasa berinteraksi dengan 

temannya dan mampu merangsang modalitas auditori siswa. 

b) Guru menyampaikan materi secara garis besar sambil berinteraksi 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang merangsang keaktifan siswa. 

c) Guru menampilkan urutan peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan RI. Kegiatan ini diharapkan mampu merangsang 

modalitas visual siswa. 

d) Siswa mendiskusikan perintah yang ada pada lembar kegiatan 

diskusi. Kegiatan ini dilakukan untuk merangsang modalitas 

auditori, visual, dan kinestetik siswa. 

e) Siswa menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

f) Selanjutnya di pertemuan 2, siswa mendengarkan pemutaran suara 

Ir. Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya merangsang modalitas auditori siswa. 

g) Siswa bermain peran sebagai Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta 

dalam memproklamasikan kemerdekaan RI. Kegiatan ini dilakukan 



59 
 

sebagai upaya merangsang modalitas visual, auditori, dan 

kinestetik siswa. 

D. Tahap Penampilan Hasil 

a) Guru dan siswa melakukan kegiatan Tanya jawab, meluruskan 

kesalahpahaman dalam pembelajaran, serta berbagai himbauan yg 

berkaitan dengan materi pokok agar lebih menjadi nyata dalam 

kehidupan siswa. 

b) Siswa mengerjakan soal-soal tes. 

Proses kegiatan tindakan siklus 1 diakhiri dengan tes formatif, 

setiap siswa secara individu mengerjakan soal-soal tes yang 

disiapkan oleh guru. Hasil tes formatif 1 siswa dikoreksi sendiri 

oleh guru yang sekaligus sebagai peneliti. Selanjutnya hasil tes 

formatif siklus 1 akan menjadi refleksi bagi peneliti untuk 

melakukan tindakan ke siklus 2 atau hanya sampai pada siklus 1. 

4.2.3 Hasil Pengamatan 

Pengamatan terhadap tindakan siklus 1 dilakukan selama proses kegiatan 

berlangsung. Peneliti meminta guru kelas sebagai obsever, dengan alasan karena 

guru kelas merupakan orang yang memiliki kewenangan dan mengerti keadaan 

kelas, baik kondisi lingkungan kelas maupun karakter masing-masing siswa. 

Keseluruhan proses tindakan siklus 1 dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Salatiga 

02 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang dilakukan selama 2 kali pertemuan.  

Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 dan pertemuan 2 

dilaksanakan pada tanggal 27 April 2013. 

Pengamatan kami bedakan menjadi dua, yaitu pengamatan terhadap hasil 

belajar berupa data kuantitatif yang diperoleh dari skor hasil tes formatif siswa 

pada akhir tindakan siklus 1 dan pengamatan terhadap proses belajar yang 

diperoleh dari hasil peskoran proses belajar yang meliputi peskoran menyimak 

dan peskoran diskusi yang pada akhirnya dikomulatifkan dengan skor hasil tes 

formatif. Sedangkan data kualitatif meliputi pengamatan aktivitas siswa dan guru 

selama kegiatan siklus 1. Pengamatan terhadap hasil belajar ini dilakukan sendiri 

oleh peneliti, sedangkan pengamatan terhadap proses aktifitas siswa dan guru 
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dilakukan oleh guru kelas 5 yaitu Zulvi Sukrulillah sebagai obsever dalam 

penelitian ini. Selanjutnya distribusi perolehan skor hasil tes formatif dan 

peskoran proses belajar  tersebut dilihat dalam bentuk Tabel 15 berikut ini. 

Tabel 15 

Destribusi Perolehan Skor Tes IPS Siklus 1 

 

No. Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥94 1 2 

2. 89-93 2 4 

3. 84-88 14 29 

4. 79-83 8 17 

5. 74-78 12 25 

6. 69-73 6 13 

7. 64-68 2 4 

8. 59-63 1 2 

9. 54-58 2 4 

Jumlah 48 100 

Rata-rata 79 

Nilai Tertinggi 97 

Nilai Terendah 54 

 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui  bahwa jumlah siswa yang mendapat 

nilai 94 ke atas sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, yang mendapat nilai 89 

sampai 93 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%, yang mendapat nilai 84 sampai 88 

sebanyak 14 siswa atau 29%, yang mendapat nilai 79 sampai 83 sebanyak 8 siswa 

atau 17%,  yang mendapat nilai 74 sampai 78 sebanyak 12 siswa atau sebanyak  

25%, yang mendapat nilai 69 sampai 73 sebanyak 6 siswa atau sebanyak 13%, 

yang mendapat nilai 64 sampai 68 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%, yang 

mendapat nilai 59 sampai 63 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, dan yang 

mendapat nilai 54 sampai 58 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%. Sedangkan 

rata-rata nilai siswa yaitu 79, nilai tertinggi 97, dan nilai terendah 54. 

Hasil tes pada siklus 1 tersebut apabila dianalisa berdasarkan ketuntasan 

belajar dapat disajikan dalam bentuk Tabel 16 berikut ini. 
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Tabel 16 

Destribusi Ketuntasan Belajar Siswa Hasil Tes IPS Siklus 1 

 

No Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Tuntas 42 88 

2 Belum 

Tuntas 

6 12 

Jumlah 48 100 

 

Berdasarkan analisa pada Tabel 16 dapat diketahui bahwa jumlah siswa 

kelas V sebanyak 48 anak, yang sudah tuntas sebanyak 88% atau 42 siswa dan 

yang belum tuntas sebanyak 12% atau 6 siswa. Skor tertinggi pada siklus 1 yaitu 

97, skor terendah 54, sedangkan skor rata-ratanya 79. 

Pengamatan selama proses tindakan yaitu pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh Zulvi Sukrulillah selaku guru kelas 5 SDN Salatiga 02. Sementara 

itu hasil pengamatan terhadap aktifitas siswa selama proses pembelajaran IPS 

dengan Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat 

ditunjukkan pada Tabel 17 berikut ini. 
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Tabel 17 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus 1 

 

No. Aspek yang diamati Hasil 

Jumlah Persentase 

1 Siswa nampak senang mengikuti 

pembelajaran IPS tentang proklamasi 

kemerdekaan RI 

48 100 % 

2 Siswa menyimak penyampaian materi 

proklamasi kemerdekaan RI, baik melalui 

alat peraga, gambar, maupun suara. 

47 98 % 

3 Siswa yang aktif menanggapi pertanyaan 

dan penyampaian materi dari guru. 

42  88% 

4 Siswa aktif dalam berdiskusi pada 

kelompoknya tentang mengurutkan 

peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan 

RI. 

44 92% 

5 Siswa yang mengerjakan tes formatif  diatas 

KKM ≥ 70 

42 88% 

6 Siswa yang aktif dalam menanggapi 

penyampaian refleksi materi proklamasi 

kemerdekaan RI 

48 100 % 

7 Siswa yang mencatat atau membuat 

rangkuman hasil refleksi pembelajaran IPS 

tentang proklamasi kemerdekaan RI 

48 100 % 

 

Berdasarkan pada Tabel 17 terlihat bahwa pada kegiatan pembelajaran 

siklus 1 kategori siswa nampak senang mengikuti pelajaran IPS dengan Model 

Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) sebanyak  48 siswa atau 

sebanyak 100%, siswa menyimak penyampaian materi proklamasi kemerdekaan 

RI, baik melalui alat peraga, gambar, maupun suara sebanyak 47 siswa atau 

sebanyak 98%, siswa yang aktif menanggapi pertanyaan dan penyampaian materi 

dari guru sebanyak 42 siswa atau sebanyak 88%, siswa aktif dalam berdiskusi 

pada kelompoknya tentang mengurutkan peristiwa sekitar proklamasi 

kemerdekaan RI sebanyak 44 siswa atau sebanyak 92%, siswa yang mengerjakan 

tes formatif  diatas KKM ≥ 70 sebanyak 42 siswa atau sebanyak 88%, siswa yang 

aktif dalam menanggapi penyampaian refleksi materi proklamasi kemerdekaan RI 

sebanyak 48 siswa atau sebanyak 100%, dan siswa yang mencatat atau membuat 



63 
 

rangkuman hasil refleksi pembelajaran IPS tentang proklamasi kemerdekaan RI 

sebanyak 48 siswa atau sebanyak 100%. 

Hasil Pengamatan terhadap siswa ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan 

siswa, dan kerjasama siswa dalam kelompok diskusinya. Sedangkan pengamatan 

terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru 

mengimplementasikan RPP di dalam proses pembelajaran. Hasil pengamatan 

terhadap kinerja guru terlampir. Selanjutnya hasil observasi digunakan sebagai 

bahan refleksi dan untuk merencanakan rencana tindakan pada siklus 2. 

4.2.4 Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan  hasil evaluasi tes pra siklus dan hasil tes siklus 1 dapat 

dilihat adanya peningkatan pada perolehan skor siswa dari sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan siklus 1.  

Adapun perbandingan perolehan skor prites siswa antara kondisi awal 

sebelum siklus 1 dan sesudah siklus 1. Skor tertinggi meningkat dari 92 menjadi 

97, skor terendah naik dari 34 menjadi 54, dan skor rata-rata naik dari 73 menjadi 

79. Hubungannya dengan ketuntasan belajar dapat ditunjukkan perbandingannya 

pada Tabel 18 berikut ini. 

Tabel 18 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Kondisi Pra Siklus dan Siklus 1 

 

No Ketuntasan Jumlah Siswa 

Pra Siklus Siklus I 

Jumlah Persentase 

(%) 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Tuntas 34 71 42 88 

2 Belum  

Tuntas 

14 29 6 12 

Jumlah 48 100 48 100 

 

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

mengalami kenaikan dari 71% siswa tuntas pada pra siklus menjadi 88%  siswa 
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tuntas pada siklus 1, sehingga ada kenaikan sebesar 17% persen. Berdasarkan data 

di atas, terlihat bahwa pembelajaran dengan Model Pembelajaran VAK (Visual, 

Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan hasil  belajar, khususnya pada 

pelajaran IPS  pada materi proklamasi kemerdekaan RI.  

Hasil refleksi setelah proses perbaikan pembelajaran siklus 1 adalah 

sebagai berikut ; 

a) Keaktifan siswa pada siklus 1 sangat baik dengan persebaran siswa yang 

pandai dalam kelompok secara merata. 

b) Keaktifan siswa dalam menyimak, baik dalam melihat, mendengar, dan 

bergerak juga sangat baik. 

c) Berdasarkan lembar observasi pengamatan kinerja guru. Penyampaian materi 

ajar sangat jelas dan mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan memperhatikan ketiga modalitas yang ada pada siswa, 

yaitu visual, auditori, dan kinestetik. 

d) Hasil belajar siswa dari pra siklus ke siklus 1 mengalami peningkatan, baik 

secara individual maupun klasikal. 

e) Ketuntasan belajar siswa sudah mencapai 80% di atas KKM yang ditentukan 

yaitu ≥70. 

Berdasarkan Tabel Perbandingan Ketuntasan Belajar Pra Siklus dengan  

Siklus 1 dan hasil refleksi setelah proses perbaikan pembelajaran siklus 1, maka 

dalam Penelitian Tindakan Kelas ini, peneliti mengambil tindakan pada siklus 2 

dengan materi yang berbeda untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa dan 

meningkatkan jumlah siswa yang tuntas. 

 

4.3 Deskripsi Pelaksanaan Siklus 2 

4.3.1 Perencanaan Tindakan 

 Siklus 2 terdiri dari 2 pertemuan, setiap pertemuan berlangsung selama 70 

menit. Persiapan yang dilakukan oleh peneliti pada siklus 2 adalah : 

1) Mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa  

2) Mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa 

dalam pembelajaran. 
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3) Merumuskan tujuan pembelajaran. 

4) Menyiapkan materi pelajaran. 

5) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan  

6) Merancang pembelajaran dengan model pembelajaran VAK 

(Visual, Auditori, Kinesthetic) untuk mata pelajaran IPS materi 

pokok Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. 

7) Menyiapkan Rencana Pelakasanaan Pembelajaran. 

8) Membuat lembar observasi, baik observasi kinerja guru maupun 

lembar observasi kinerja siswa untuk melihat bagaimana kondisi 

pembelajaran di kelas. 

9) Membuat lembar kerja dan tes untuk melihat hasil yang telah 

dilakukan. 

4.3.2 Diskripsi Pelaksanaan Siklus 2 

Tindakan siklus 2 dilaksanakan dengan berbagai tahapan sesuai dengan 

penerapan langkah-langkah model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) yaitu sebagai berikut: 

A. Tahap Persiapan 

a) Membuka pembelajaran 

Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, mengabsen 

siswa, mengatur tempat duduk siswa, mengatur suasana kelas, dan 

menanyakan keadaan siswa. 

b) Apersepsi 

Tahap apersepsi ini guru berdialog singkat dan menarik dengan siswa. 

Selanjutnya siswa menerima pertanyaan guru " apa yang kalian lakukan 

apabila bangsa asing menyerang negara kita?” 

c) Orientasi 

Tahap ini guru menyampaikan tujuan  dan langkah-langkah 

pembelajaran dengan model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) pada mata pelajaran IPS yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran. 
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d) Motivasi 

Pada motivasi ini siswa menyanyikan lagu “Maju Tak Gentar” dengan 

berdiri, bergerak, dan memperhatikan perintah guru. 

B. Tahap Penyampaian 

a) Guru menghubungkan materi pokok dengan mata pelajaran lain. 

b) Agar siswa memiliki rasa ingin tahu dan agar pembelajaran terasa lebih 

konkrit, maka guru menghubungkan materi pokok dengan dunia nyata. 

c) Siswa membuat peta konsep tentang Perjuangan Mempertahankan 

Kemerdekaan di depan kelas. Kegiatan ini untuk merangsang 

kecerdasan visual dan kinestetik siswa. 

d) Guru memberikan penguatan agar siswa lebih tertarik dan termotivasi 

untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. 

C. Tahap Pelatihan 

a) Pembagian kelompok siswa yang heterogen dan terdiri dari 5-7 orang. 

Ini dilakukan agar siswa terbiasa berinteraksi dengan temannya dan 

mampu merangsang modalitas auditori siswa. 

b) Guru menyampaikan materi secara garis besar sambil berinteraksi 

melalui pertanyaan-pertanyaan tentang peta konsep yang telah siswa 

buat. Kegiatan ini dapat merangsang keaktifan siswa dan merangsang 

modalitas auditori yang ada pada siswa. 

c) Siswa bersama kelompoknya berdiskusi untuk mendeskripsikan urutan 

peristiwa pertempuran dalam perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. Kegiatan ini diharapkan mampu merangsang modalitas 

auditori siswa. 

d) Siswa menampilkan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. 

e) Selanjutnya di pertemuan 2, siswa bertanya jawab dengan temannya 

tentang usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin 

bangsa dan menyampaikannya kepada guru dan teman-temannya. 

Kegiatan ini diharapkan akan merangsang modalitas auditori yang ada 

pada siswa. 
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f) Siswa melakukan diskusi kelompok untuk mendeskripsikan tentang 

usaha-usaha diplomasi yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa. 

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya merangsang modalitas visual, 

auditori, dan kinestetik siswa. 

g) Guru memperlihatkan gambar tokoh-tokoh perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan dan siswa menyebutkan nama tokoh-

tokoh tersebut. Kegiatan ini akan lebih merangsang modalitas visual 

siswa agar siswa memiliki daya ingat yang lama. 

h) Siswa bermain peran dengan membuat lingkaran kecil menggunakan 

meja-meja mereka mirip dengan Konfrensi Meja Bundar. Kegiatan ini 

akan merangsang modalitas visual, auditori, dan kinestetik siswa. 

D. Tahap Penampilan Hasil 

a) Guru dan siswa melakukan kegiatan Tanya jawab, meluruskan 

kesalahpahaman dalam pembelajaran, serta berbagai himbauan yg 

berkaitan dengan materi pokok agar lebih menjadi nyata dalam 

kehidupan siswa. 

b) Siswa mengerjakan soal-soal tes. 

 Proses kegiatan tindakan siklus 2 diakhiri dengan tes formatif, setiap 

siswa secara individu mengerjakan soal-soal tes yang disiapkan oleh 

guru. Hasil tes formatif 2 siswa dikoreksi sendiri oleh guru yang 

sekaligus sebagai peneliti. Selanjutnya hasil tes formatif siklus 2akan 

menjadi refleksi bagi peneliti untuk melakukan tindakan ke siklus 3 

atau hanya sampai pada siklus 2. 

4.3.3 Hasil Pengamatan 

Pengamatan terhadap tindakan siklus 2 dilakukan selama proses kegiatan 

berlangsung. Peneliti meminta guru kelas sebagai obsever, dengan alasan karena 

guru kelas merupakan orang yang memiliki kewenangan dan mengerti keadaan 

kelas, baik kondisi lingkungan kelas maupun karakter masing-masing siswa. 

Keseluruhan proses tindakan siklus 2 dilaksanakan di kelas 5 SD Negeri Salatiga 

02 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang dilakukan selama 2 pertemuan.  
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Pertemuan 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 dan pertemuan 2 

dilaksanakan pada tanggal  8 Juni 2013. 

Pengamatan tetap kami bedakan menjadi dua seperti pada siklus 1, yaitu 

pengamatan terhadap hasil belajar berupa data kuantitatif yang diperoleh dari skor 

hasil tes formatif siswa pada akhir tindakan siklus 2 dan pengamatan terhadap 

proses belajar yang diperoleh dari hasil peskoran proses belajar yang meliputi 

peskoran menyimak dan peskoran diskusi yang pada akhirnya dikomulatifkan 

dengan skor hasil tes formatif. Sedangkan data kualitatif meliputi pengamatan 

aktivitas siswa dan guru selama kegiatan siklus 2. Pengamatan terhadap hasil 

belajar ini dilakukan sendiri oleh peneliti, sedangkan pengamatan terhadap proses 

aktifitas siswa dan guru dilakukan oleh guru kelas 5 yaitu Zulvi Sukrulillah 

sebagai obsever dalam penelitian ini. Selanjutnya distribusi perolehan skor hasil 

tes formatif dan peskoran proses belajar  tersebut dilihat dalam bentuk Tabel 19 

berikut ini. 

Tabel 19 

Destribusi Perolehan Skor Tes IPS Siklus 2 

 

No. Rentang Skor Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥92 5 10 

2. 88-91 6 12 

3. 84-87 7 15 

4. 80-83 12 25 

5. 76-79 8 17 

6. 72-75 8 17 

7. 68-71 1 2 

8. 64-67 1 2 

Jumlah 48 100 

Rata-rata 81 

Nilai Tertinggi 93 

Nilai Terendah 64 

 

Berdasarkan Tabel 19 dapat diketahui  bahwa jumlah siswa yang mendapat 

nilai 92 ke atas sebanyak 5 siswa atau sebanyak 10%, yang mendapat nilai 88 

sampai 91 sebanyak 6 siswa atau sebanyak 12%, yang mendapat nilai 84 sampai 

87 sebanyak 7 siswa atau 15%, yang mendapat nilai 80 sampai 83 sebanyak 12 
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siswa atau 25%,  yang mendapat nilai 76 sampai 79 sebanyak 8 siswa atau 

sebanyak  17%, yang mendapat nilai 72 sampai 75 sebanyak 8 siswa atau 

sebanyak 17%, yang mendapat nilai 68 sampai 71 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 

2%, dan yang mendapat nilai 64 sampai 67 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%. 

Sedangkan rata-rata nilai siswa yaitu 81, nilai tertinggi 93, dan nilai terendah 64. 

Hasil tes pada siklus 2 tersebut apabila dianalisa berdasarkan ketuntasan 

belajar dapat disajikan dalam bentuk Tabel 20 berikut ini. 

Tabel 20 

Destribusi Ketuntasan Belajar Siswa Hasil Tes IPS Siklus 2 

 

No Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah Siswa 

Frekuensi Persentase 

(%) 

1 Tuntas 46 96 

2 Belum 

Tuntas 

2 4 

Jumlah 48 100 

 

Berdasarkan analisa pada Tabel 20 dapat diketahui bahwa jumlah siswa 

kelas V sebanyak 48 anak, yang sudah tuntas sebanyak 96% atau 46 siswa dan 

yang belum tuntas sebanyak 4% atau 2 siswa. Skor tertinggi pada siklus satu 93, 

skor terendah 64, sedangkan skor rata-ratanya 81. 

Pengamatan selama proses tindakan yaitu pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh Zulvi Sukrulillah selaku guru kelas 5 SDN Salatiga 02. Sementara 

itu hasil pengamatan terhadap aktifitas siswa selama proses pembelajaran IPS 

dengan Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) pada siklus 2 

dapat ditunjukkan pada Tabel 21 berikut ini. 
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Tabel 21 

Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran Siklus 2 

 

No. Aspek yang diamati Hasil 

Jumlah Persentase 

1 Siswa nampak senang mengikuti 

pembelajaran IPS tentang perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan 

48 100 % 

2 Siswa menyimak penyampaian materi 

perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan, baik melalui alat peraga, 

gambar, maupun suara. 

47 98% 

3 Siswa yang aktif menanggapi pertanyaan 

dan penyampaian materi dari guru. 

43 90% 

4 Siswa aktif dalam berdiskusi pada 

kelompoknya tentang urutan peristiwa 

pertempuran dalam perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan. 

45 94% 

5 Siswa yang mengerjakan tes formatif  

diatas KKM ≥ 70 

46 96% 

6 Siswa yang aktif dalam menanggapi 

penyampaian refleksi materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan 

46 96% 

7 Siswa yang mencatat atau membuat 

rangkuman hasil refleksi pembelajaran IPS 

tentang perjuangan mempertahankan 

kemerdekaan. 

48 100% 

 

Berdasarkan pada Tabel 21 terlihat bahwa pada kegiatan pembelajaran 

siklus 2 kategori siswa nampak senang mengikuti pelajaran IPS dengan Model 

Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) sebanyak  48 siswa atau 

sebanyak 100%, siswa menyimak penyampaian materi perjuangan 

mempertahankan kemerdekaan, baik melalui alat peraga, gambar, maupun suara 

sebanyak 47 siswa atau sebanyak 98%, siswa yang aktif menanggapi pertanyaan 

dan penyampaian materi dari guru sebanyak 43 siswa atau sebanyak 90%, siswa 

aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya tentang mengurutkan peristiwa 

pertempuran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebanyak 45 siswa 

atau sebanyak 94%, siswa yang mengerjakan tes formatif  diatas KKM ≥ 70 

sebanyak 46 siswa atau sebanyak 96%, siswa yang aktif dalam menanggapi 
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penyampaian refleksi materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan sebanyak 

46 siswa atau sebanyak 96%, dan siswa yang mencatat atau membuat rangkuman 

hasil refleksi pembelajaran IPS tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan 

sebanyak 48 siswa atau sebanyak 100%. 

Hasil Pengamatan terhadap siswa ini bertujuan untuk mengetahui 

keaktifan siswa, dan kerjasama siswa dalam kelompok diskusinya. Sedangkan 

pengamatan terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana guru mengimplementasikan RPP di dalam proses pembelajaran. Hasil 

pengamatan terhadap kinerja guru terlampir. Selanjutnya hasil observasi 

digunakan sebagai bahan refleksi dan untuk merencanakan rencana tindakan pada 

siklus  selanjutnya. 

 

4.3.4 Evaluasi dan Refleksi 

Berdasarkan  hasil evaluasi tes pra siklus dan hasil tes siklus 2 dapat 

dilihat adanya peningkatan pada perolehan skor siswa dari sebelum tindakan dan 

sesudah tindakan siklus 1. Hanya nilai tertinggi saja yang mengalami penurunan. 

Adapun perbandingan perolehan skor siklus 1 dan siklus 2. Skor tertinggi 

menurun dari 97 menjadi 93, skor terendah meningkat dari 54 menjadi 64, dan 

skor rata-rata naik dari 79 menjadi 81. Hubungannya dengan ketuntasan belajar 

dapat ditunjukkan perbandingannya pada Tabel 22 berikut ini. 

Tabel 22 

Perbandingan Ketuntasan Belajar Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No Ketuntasan Jumlah Siswa 

Siklus 1 Siklus 2 

Jumlah Persentase 

(%) 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Tuntas 42 88 46 96 

2 Belum  

Tuntas 

6 12 2 6 

Jumlah 48 100 48 100 
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Berdasarkan Tabel 22 diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar 

mengalami kenaikan dari 88% siswa tuntas pada siklus 1 menjadi 96%  siswa 

tuntas pada siklus 2, sehingga ada kenaikan sebesar 8% persen. Berdasarkan data 

di atas, terlihat bahwa pembelajaran dengan Model Pembelajaran VAK (Visual, 

Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan hasil  belajar, khususnya pada 

pelajaran IPS.  

Hasil refleksi setelah proses perbaikan pembelajaran siklus 1 adalah 

sebagai berikut ; 

f) Keaktifan siswa pada siklus 1 sangat baik dengan persebaran siswa yang 

pandai dalam kelompok secara merata seperti pada siklus 1. 

g) Keaktifan siswa dalam menyimak, baik dalam melihat, mendengar, dan 

bergerak juga sangat baik. 

h) Berdasarkan lembar observasi pengamatan kinerja guru. Penyampaian materi 

ajar sangat jelas dan mampu meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dengan memperhatikan ketiga modalitas yang ada pada siswa, 

yaitu visual, auditori, dan kinestetik lebih baik dari siklus 1. 

i) Hasil belajar siswa dari siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan, baik 

secara individual maupun klasikal. 

j) Ketuntasan belajar siswa sudah mencapai lebih dari 80% di atas KKM yang 

ditentukan yaitu ≥70. 

Berdasarkan Tabel Perbandingan Ketuntasan Belajar Siklus 1 dengan  Siklus 

2 dan hasil refleksi setelah proses perbaikan pembelajaran siklus 2, maka 

Penelitian Tindakan Kelas ini berhasil mencapai lebih dari 80% siswa yang tuntas 

dengan tidak melakukan siklus selanjutnya. 

Model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN 02 Salatiga, kecamatan Sidorejo, kota 

Salatiga, semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

 

4.4   Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan tindakan yang sudah dilakukan dapat 

dinyatakan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran VAK (Visual, 
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Auditori, Kinesthetic)  dapat meningkatkan hasil belajar IPS khususnya pada 

pokok bahasan Proklamasi Kemerdekaan RI dan pokok bahasan Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan kelas 5 semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013 

pada SD Negeri Salatiga 02. Hal tersebut dapat dianalisis dan dibahas sebagai 

berikut: 

 

4.4.1 Pembahasan Pra Siklus 

4.4.1.1 Hasil Belajar 

Berdasarkan pri tes yang dilaksanakan sebelum dilakukan tindakan siklus 1, 

dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa kelas 5 SDN Salatiga 02 sebagian besar 

sudah mencapai nilai di atas KKM yang telah ditentukan. Namun belum mencapai 

indikator kinerja yang ditentukan oleh peneliti sebesar 80% dari jumlah siswa. Hal 

ini disebabkan karena karena guru dalam mengajar masih menggunakan metode 

konvensional, sehingga siswa hanya berangan-angan dan lebih pada kegiatan 

menghafal materi. Dapat dijelaskan bahwa pada nilai pra siklus siswa yang 

mendapat nilai 90 ke atas sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, yang mendapat 

nilai 83 sampai 89 sebanyak 16 siswa atau sebanyak 33%, yang mendapat nilai 76 

sampai 82 sebanyak 7 siswa atau 15%, yang mendapat nilai 69 sampai 75 

sebanyak 10 siswa atau 21%,  yang mendapat nilai 62 sampai 68 sebanyak 6 

siswa atau sebanyak  13%, yang mendapat nilai 55 sampai 61 sebanyak 2 siswa 

atau sebanyak 4%, yang mendapat nilai 48 sampai 54 sebanyak 3 siswa atau 

sebanyak 6%, yang mendapat nilai 41 sampai 47 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 

2%, dan yang mendapat nilai 34 sampai 40 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%.. 

Berdasarkan ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 48 siswa baru 34 siswa 

atau  71% yang mencapai ketuntasan belajar dengan skor standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal. Sedangkan 14 siswa atau  29% belum mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal yang telah ditentukan yaitu sebesar ≥70. Sedangkan  skor 

tertinggi pra siklus adalah 92, skor terendah 34, dengan rata-rata kelas sebesar 73. 
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4.4.1.2 Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran  pada pra siklus  menunjukkan bahwa siswa merasa 

bosan dan aktifitas siswa dalam mengikuti pelajaran masih pasif karena guru 

hanya menggunakan metode ceramah saja. Siswa masih bekerja secara indvidual, 

tidak tampak kreatifitas siswa maupun gagasan yang muncul. Siswa terlihat jenuh, 

terbebani dengan materi yang banyak dan kurang semangat karena pembelajaran 

selalu monoton.  

4.4.2 Pembahasan Siklus 1 

Hasil Tindakan pembelajaran pada siklus 1, berupa hasil tes dan non tes. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan siklus 1 

diperoleh keterangan sebagai berikut: 

4.4.2.1 Hasil  Belajar 

Hasil tes dari siklus 1, menunjukkan hasil siswa yang mendapat nilai 94 ke 

atas sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, yang mendapat nilai 89 sampai 93 

sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%, yang mendapat nilai 84 sampai 88 sebanyak 

14 siswa atau 29%, yang mendapat nilai 79 sampai 83 sebanyak 8 siswa atau 

17%,  yang mendapat nilai 74 sampai 78 sebanyak 12 siswa atau sebanyak  25%, 

yang mendapat nilai 69 sampai 73 sebanyak 6 siswa atau sebanyak 13%, yang 

mendapat nilai 64 sampai 68 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%, yang mendapat 

nilai 59 sampai 63 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, dan yang mendapat nilai 

54 sampai 58 sebanyak 2 siswa atau sebanyak 4%. 

Berdasarkan  ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 48 siswa terdapat 42 

siswa atau 88% yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan 6 siswa atau 

12% belum mencapai ketuntasan. Adapun dari Hasil skor  siklus 1 dapat 

dijelaskan bahwa  perolehan skor tertinggi adalah 97, skor terendah 54, dengan 

skor rata-rata kelas sebesar 79.  

4.4.2.2  Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran pada siklus 1 sudah menunjukkan adanya perubahan, 

hampir semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan kegiatan berkelompok yang heterogen, baik jenis kelamin maupun 

kemampuan akademik dari setiap individu yang berbeda. Dari hasil pengamatan 
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telah terjadi peningkatan semangat dan keaktifan siswa dalam belajar, karena ada 

persaingan untuk menjadi kelompok yang terbaik. Interaksi antar siswa dalam 

kelompok juga sangat baik. Hanya beberapa siswa saja yang sulit untuk 

berinteraksi dengan temannya ataupun guru. Namun sebagian besar siswa mulai 

ada peningkatan berani bertanya dan minta penjelasan kepada guru maupun 

temannya sendiri, sehingga terlatih ketrampilan bertanya jawab. Ini menunjukkan 

peningkatan keterampilan dalam bersosialisasi, sebagaimana yang dijelaskan 

dalam tujuan pembelajaran IPS. Ada persaingan positif antar kelompok mereka 

saling berkompetisi untuk memperoleh penghargaan. 

Hasil belajar antara pra siklus dengan siklus 1 menunjukkan adanya 

perubahan dengan sangat optimal. Perbandingan antara pra siklus dan siklus 1 

dapat disajikan pada Tabel 23 berikut ini. 
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Tabel 23 

Perbandingan Proses Belajar dan Hasil Belajar Pra Siklus dan Siklus 1 

 

NO Pra Siklus Siklus 1 

1 Tindakan Tindakan 

  

Pembelajaran konvensional, 

mengutamakan metode ceramah.  

  

Pembelajaran dengan model VAK 

(Visual, Auditori, Kinesthetic) 

2 Hasil  Belajar Hasil Belajar 

 Ketuntasan 

-   Tuntas               :  34  ( 71 % ) 

-   Belum tuntas     :  14 ( 29% ) 

Skor Tertinggi :  92 

Skor terendah :  34 

Skor rata- rata :  73 

 

Ketuntasan 

-   Tuntas             : 42 ( 88 % ) 

-   Belum tuntas   :  6 ( 12 % ) 

Refleksi 

Ketuntasan belajar meningkat 17 % 

88 % - 71 % = 17% 

Skor Tertinggi  :  97 

Skor terendah  :  54 

Skor rata- rata  :  79 

Refleksi 

Skor rata- rata meningkat 6% 

6/ 100 x 100 %  = 5 % 

3 Proses belajar Proses belajar 

  

- Proses pembelajaran pasif 

- Siswa tidak berani bertanya 

jawab dengan teman dan guru 

- Siswa hanya mendengarkan, dan 

diam meskipun tidak bisa 

- Masih cenderung menghafal 

materi 

- Belum memanfaatkan media 

pembelajaran yang tepat 

- Belum tumbuh kreatifitas dan 

kerjasama antar teman 

 

 

- Proses pembelajaran ada perubahan, 

siswa mulai aktif 

- Siswa  mulai berani bertanya  

- Siswa mendengarkan, bertanya, 

berdiskusi. 

- Tidak lagi menghafal, akan tetapi 

berlatih menanamkan konsep dalam 

pikiran mereka. 

- Memanfaatkan media dengan 

optimal. 

- Sudah menerapkan model VAK 

dengan tahap-tahap sebagai berikut 

 Tahap Persiapan 

 Tahap Penyampaian 

 Tahap Pelatihan 

 Tahap Penyampaian Hasil.  

- Kreatifitas, ketekunan, kerjasama, 

tanggung jawab mulai tampak 

- Interaksi antara guru dan siswa, dan 

antara siswa dengan siswa sudah 

nampak. 
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Hasil refleksi dari siklus 1 dapat disimpulkan bahwa  melalui model 

Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) ketuntasan belajar yang 

awalnya ketuntasan belajar siswa hanya mencapai 71% menjadi 88% sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 17%. Sedangkan skor rata-rata kelas ada kenaikan 8%. 

Pada siklus 1 ini belum semua siswa mencapai KKM di atas 70. Hal ini 

dikarenakan siswa masih belum mampu menyerap materi dalam pembelajaran dan 

masih banyak yang membuat mereka bingung. 

 

4.4.3 Pembahasan Siklus 2 

Hasil Tindakan pembelajaran pada siklus 2, berupa hasil tes dan non tes. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan siklus 2 

diperoleh keterangan sebagai berikut: 

 

4.4.3.1 Hasil  Belajar 

Hasil tes dari siklus 2, menunjukkan hasil siswa yang mendapat nilai 92 ke 

atas sebanyak 5 siswa atau sebanyak 10%, yang mendapat nilai 88 sampai 91 

sebanyak 6 siswa atau sebanyak 12%, yang mendapat nilai 84 sampai 87 sebanyak 

7 siswa atau 15%, yang mendapat nilai 80 sampai 83 sebanyak 12 siswa atau 

25%,  yang mendapat nilai 76 sampai 79 sebanyak 8 siswa atau sebanyak  17%, 

yang mendapat nilai 72 sampai 75 sebanyak 8 siswa atau sebanyak 17%, yang 

mendapat nilai 68 sampai 71 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%, dan yang 

mendapat nilai 64 sampai 67 sebanyak 1 siswa atau sebanyak 2%. Sedangkan 

rata-rata nilai siswa yaitu 81, nilai tertinggi 93, dan nilai terendah 64. 

Berdasarkan  ketuntasan belajar siswa dari sejumlah 48 siswa terdapat 46 

siswa atau 96% yang sudah mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan 2 siswa atau 

6% belum mencapai ketuntasan. Adapun dari Hasil skor  siklus 2 dapat dijelaskan 

bahwa  perolehan skor tertinggi adalah 93, skor terendah 64, dengan skor rata-rata 

kelas sebesar 81.  

4.4.3.2  Proses Pembelajaran  

Proses pembelajaran pada siklus menunjukkan adanya perubahan yang 

sangat besar, hampir semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal 
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ini dikarenakan kegiatan berkelompok yang heterogen, baik jenis kelamin maupun 

kemampuan akademik dari setiap individu yang berbeda. Kegiatan pembelajaran 

juga lebih memusatkan pada siswa. Dari hasil pengamatan telah terjadi 

peningkatan semangat dan keaktifan siswa dalam belajar, karena ada persaingan 

untuk menjadi kelompok yang terbaik lebih baik dari sebelumnya. Interaksi antar 

siswa dalam kelompok juga semakin baik. Hanya beberapa siswa saja yang masih 

sulit untuk berinteraksi dengan temannya ataupun guru seperti pada siklus 1. 

Namun sebagian besar siswa mulai ada peningkatan berani bertanya dan minta 

penjelasan kepada guru maupun temannya sendiri, sehingga terlatih keterampilan 

bertanya jawab dan berpikir kritis. 

Hasil belajar antara pra siklus dengan siklus 2 menunjukkan adanya 

perubahan dengan sangat optimal. Lebih optimal dari siklus 1. Perbandingan 

antara siklus 1 dan siklus 2 dapat disajikan pada Tabel 24 berikut ini. 
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Tabel 24 

Perbandingan Proses Belajar dan Hasil Belajar 

Siklus 1 dan Siklus 2 

 
NO Siklus 1 Siklus 2 

1 Tindakan Tindakan 

2 Hasil  Belajar Hasil Belajar 

 Pembelajaran dengan model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinestetik) yang masih sebagian besar 

berpusat pada guru dengan alat peraga 

sebagai media pembelajaran yang 

inovatif. 

Ketuntasan 

-   Tuntas             : 42 ( 88 % ) 

-   Belum tuntas   :  6 ( 12 % ) 

Refleksi 

Ketuntasan belajar meningkat 17 % 

88 % - 71 % = 17% 

Skor Tertinggi  :  97 

Skor terendah  :  54 

Skor rata- rata  :  79 

 

Pembelajaran dengan model pembelajaran VAK 

(Visual, Auditori, Kinestetik). Di siklus 2, 

pembelajaran lebih memusatkan siswa dalam 

pembelajaran, hanya sebagaian kecil guru terlibat. 

Alat peraga hampir sama dengan siklus 1. 

Ketuntasan 

-   Tuntas             : 46 ( 96 % ) 

-   Belum tuntas   :  2 ( 4 % ) 

Refleksi 

Ketuntasan belajar meningkat 8% 

96% - 88% = 8% 

Skor Tertinggi  :  93 

Skor terendah  :  64 

Skor rata- rata  :  81 

Refleksi 

Skor rata- rata meningkat 2% 

2/ 100 x 100 %  = 5 % 

3 Proses belajar Proses belajar 

  

- Proses pembelajaran ada 

perubahan, siswa mulai aktif 

- Siswa  mulai berani bertanya  

- Siswa mendengarkan, bertanya, 

berdiskusi. 

- Tidak lagi menghafal, akan tetapi 

berlatih menanamkan konsep 

dalam pikiran mereka. 

- Memanfaatkan media dengan 

optimal. 

- Sudah menerapkan model VAK 

dengan tahap-tahap sebagai berikut 

 Tahap Persiapan 

 Tahap Penyampaian 

 Tahap Pelatihan 

 Tahap Penyampaian 

Hasil.  

- Kreatifitas, ketekunan, kerjasama, 

tanggung jawab mulai tampak 

- Interaksi antara guru dan siswa, 

dan antara siswa dengan siswa 

sudah nampak. 

 

- Proses pembelajaran mengalami perubahan 

yang sangat optimal, siswa sangat aktif 

- Siswa berani bertanya dan berpikiran kritis.  

- Siswa mendengarkan, bertanya, berdiskusi 

secara lebih baik dan rapi. 

- Tidak lagi menghafal, akan tetapi berlatih 

menanamkan konsep dan lebih bisa 

mengembangkan konsep dalam pikiran mereka. 

- Memanfaatkan media dengan optimal. 

- Penerapkan model VAK secara optimal dan 

berpusat lebih berpusat pada siswa dengan 

tahap-tahap sebagai berikut 

 Tahap Persiapan 

 Tahap Penyampaian 

 Tahap Pelatihan 

 Tahap Penyampaian Hasil.  

- Kreatifitas, ketekunan, kerjasama, tanggung 

jawab mulai lebih meningkat dari sebelumnya 

- Interaksi antara guru dan siswa, dan antara 

siswa dengan siswa sudah sudah sangat baik. 
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Perbandingan hasil tes siklus 1 dan siklus 2 terlihat ada peningkatan yang 

cukup signifikan, baik dilihat dari ketuntasan  belajar maupun hasil perolehan skor 

rata-rata kelas. Dari sejumlah  48 siswa masih ada 2 siswa yang belum mencapai 

ketuntasan, hal ini memang ke-2 siswa tersebut harus mendapatkan bimingan 

khusus, dengan penerapan model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinesthetic) secara lebih maksimal. namun sekalipun 2 siswa ini belum mencapai 

ketuntasan, di sisi lain tetap semangat dalam belajar. Sedangkan ketuntasan 

belajar ada peningkatan sebesar 8% dibandingkan pada siklus 1. 

Skor rata-rata pada siklus 2 sudah ada peningkatan 2% dibandingkan skor rata- 

rata kelas pada siklus 1. Hal ini karena siswa tersebut mempunyai kemampuan 

yang baik, didukung rasa yang menyenangkan dalam belajar, sehingga mereka 

mendapat skor yang optimal di siklus 2. Secara umum dari hasil pengamatan dan 

tes pra siklus hingga siklus 2, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan hasil 

belajar IPS materi pokok Proklamasi Kemerdekaan RI dan Perjuangan 

Mempertahankan Kemerdekaan siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 02, kecamatan 

Sidorejo, kota Salatiga, semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

 

4.5 Hasil Tindakan 

Berdasarkan hasil tindakan dapat diketahui bahwa melalui penggunaan 

model pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan 

hasil belajar IPS materi pokok tentang Proklamasi Kemerdekaan RI dan 

perjuangan mempertahankan kemerdekaan siswa kelas 5 SDN Salatiga 02 

kecamatan Sidorejo, kota Salatiga, semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 

Peningkatan  skor rata-rata yaitu 73 pada pra siklus menjadi 79 pada siklus 1 dan 

menjadi 81 pada siklus 2. Skor rata-rata siklus 1 meningkat 6% dari pra siklus, 

dan skor rata-rata siklus 2 meningkat 2% dari siklus 1. Secara keseluruhan dari 

ora siklus sampai akhir tindakan siklus 2 terjadi peningkatan skor rata-rata kelas 

sebesar 8%. Sedangkan ketuntasan belajar pada siklus 1 ada peningkatan sebesar 

17% dari pra siklus, dan siklus 2 meningkat 8% dari siklus 1. Secara keseluruhan 
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dari kondisi awal sampai akhir siklus 2 ketuntasan belajar meningkat sebesar 25% 

dari pra siklus.  

Hasil belajar siswa dari pra siklus sampai dengan siklus 2 dapat ditunjukkan 

pada tabel 25 berikut ini. 

Tabel 25 

Hasil Belajar Siswa 

Pada Pra Siklus, Siklus 1 dan Siklus 2 

 

No Hasil Belajar Siswa Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

1 Skor tertinggi 92 97 93 

2 Skor terendah 34 54 64 

3 Skor rata-rata 73 79 81 

4 Ketuntasan belajar 71% 88% 96% 

 

Peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus sampai dengan siklus 2 dapat 

ditunjukkan pada tabel 26 berikut ini. 

Tabel 26 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Dari Pra Siklus sampai Akhir Siklus 2 

 

No Hasil Belajar 

Siswa 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Dari Pra Siklus  

ke Siklus 1 

Dari Siklus 1 

ke Siklus 2 

Dari Pra 

Siklus  

ke Siklus 2 

1. Skor rata-rata 6% 2% 8% 

2. Ketuntasan 

belajar 

17% 8% 25% 

 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pembelajaran terdapat 

perubahan yang signifikan pada hasil belajar dan aktifitas belajar siswa terutama 

aktifitas dalam mengikuti pembelajaran, berdiskusi, keberanian menyampaikan 

pendapat, dan pertanyaan. 
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Berdasarkan pengamatan terhadap hasil belajar dan pengamatan terhadap proses 

pembelajaran dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran VAK 

(Visual, Auditori, Kinesthetic) dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi pokok 

Proklamasi Kemerdekaan RI dan Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan 

pada siswa kelas 5 SD Negeri Salatiga 02 Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga  

semester 2 tahun pelajaran 2012/2013. 


