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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Maka peran guru 

sangatlah penting dalam hal ini. Guru dituntut untuk berpikir kreatif. Salah satu 

caranya dengan memilih model, metode, strategi, maupun teknik pembelajaran 

yang akan dipakai dalam pembelajaran. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cabang ilmu alam yang sudah kita 

kenal dan sering kita terapkan dalam kehidupan sehari – hari. Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan 

konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman 

melalui serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan 

pengujian gagasan-gagasan. Sehingga IPA memiliki peranan penting dalam 

kehidupan. Dalam pembelajaran IPA, kita mempelajari tentang manusia, hewan, 

tumbuhan berserta lingkungannya (Permendiknas No 22 Tahun 2006). Dengan 

belajar IPA, kita dapat mengetahui sesuatu yang ada di alam dan fenomena yang 

terjadi di semesta jagad raya ini. Dengan pengetahuan yang kita dapat dari IPA, 

kita dapat mengaplikasikan disiplin ilmu tersebut di dalam kehidupan sehingga 

bermanfaat bagi kesejahteraan kita. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, pembelajaran IPA SD 

Kristen Satya Wacana di kelas 4 sebagian besar masih menggunakan metode 

ceramah dan diskusi karena guru meanganggap metode tersebut lebih efektif dan 

siswa dianggap telah terbiasa. Metode ceramah dan diskusi memiliki kelebihan 

yaitu lebih fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan ajar. Jika bahan ajar 

banyak sedangkan waktu terbatas maka dapat dibicarakan pokok-pokok 

permasalahan saja. Sedangkan bila waktu masih panjang dapat dijelaskan lebih 

mendetail. Dengan diskusi, siswa juga dilatih untuk menyampaikan pendapat serta 

menghargai pendapat orang lain. 
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Menurut Suparlan (2007) pada prinsipnya ada tiga gaya belajar yang paling 

umum dapat diamati oleh pendidik, yaitu visual, auditori dan kinestetik. Gaya 

visual, yakni gaya belajar yang lebih suka menggunakan gambar-gambar, bahan 

bacaan yang dapat dilihat atau video. Gaya auditory lebih suka mendengarkan 

penjelasan dari gurunya atau kaset rekaman dan sebagainya. Gaya kinestetik, 

lebih suka menggunakan gerak tubuh tangan dan badannya. Siswa gaya kinestetik 

tidak akan suka diminta untuk berdiam diri mendengarkan ceramah atau 

penjelasan guru. Mereka lebih suka diminta untuk melakukan sesuatu. 

Model Pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, dan Kinesthetic) 

mementingkan pengalaman belajar secara langsung dan menyenangkan bagi 

siswa. Pengalaman belajar secara langsung dengan cara belajar dengan melihat 

(Visual), belajar dengan mendengar (Auditory), dan belajar dengan gerak dan 

emosi (Kinestethic) (DePoter:2000). Sehingga model VAK dapat menjangkau 

setiap gaya belajar siswa. 

Dari uraian di atas dapat simpulkan bahwa metode ceramah dan diskusi dan 

model pembelajaran VAK mempunyai masing-masing kelebihan. Maka muncul 

sebuah keraguan akankah model pembelajaran VAK dapat lebih mendukung 

keberhasilan belajar IPA siswa di sekolah. Apakah model pembelajaran VAK 

dapat menggantikan peran metode ceramah dan diskusi yang telah diterapkan dan 

dianggap lebih efektif dalam membangun kemajuan pendidikan di sekolah? 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, and 

Kinesthetic) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 4 SD Kristen Satya Wacana 

Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagai dasar dan acuan untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang akurat, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran VAK 

(Visualization, Auditory, dan Kinesthetic) terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 SD Kristen Satya Wacana Salatiga dengan standar kompetensi 9 

yaitu memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit? 
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2) Bagaimanakah perbandingan antara pengaruh model pembelajaran VAK 

dengan metode ceramah dan diskusi terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 

SD Satya Wacana Salatiga dengan standar kompetensi 9 yaitu memahami 

perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran VAK 

(Visualization, Auditory, and Kinesthetic) terhadap hasil belajar IPA siswa 

kelas 4 SD Satya Wacana Salatiga dengan standar kompetensi 9 yaitu 

memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan benda langit. 

2) Untuk mengetahui perbandingan pengaruh antara penggunaan model 

pembelajaran VAK dengan metode ceramah dan diskusi terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas 4 SD Satya Wacana Salatiga dengan standar 

kompetensi 9 yaitu memahami perubahan kenampakan permukaan bumi dan 

benda langit. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

yang positif bagi peneliti untuk mengembangkan dunia pendidikan khususnya 

yang berkaitan dengan pengaruh model pembelajaran VAK terhadap hasil belajar 

siswa kelas 4 SD pada mata pelajaran IPA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi guru, memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan Model 

Pembelajaran VAK di dalam kelas, sehingga dapat menambah wawasan guru 

melaksanakan pembelajaran IPA di sekolah dasar. 

2) Bagi siswa, dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui Model 

Pembelajaran VAK ini. 

3) Bagi peneliti, lain, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah 

awal untuk kegiatan penelitian lebih lanjut. 

 


