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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka teori-teori yang akan 

dibahas adalah hakekat belajar, hasil belajar, metode ceramah dan diskusi, model 

pembelajaran Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK), hakikat IPA, 

pembelajaran IPA di SD. 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Slameto (2010:2) mendefinisikan belajar sebagai proses usaha yang 

dilakukan untuk memperoleh perubahan tingkah laku berdasarkan pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Menurut Winataputra (2007) belajar merupakan proses yang dilakukan 

manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap-

sikap. Hal tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan dari bayi sampai 

tua melalui proses belajar sepanjang hayat. 

Yamin (2007:7) mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan 

perilaku yang diakibatkan oleh interaksi dengan lingkungan. Oleh karena itu, 

siswa harus aktif untuk mencari informasi, pengalaman, maupun keterampilan 

tersebut, dalam rangka membangun sebuah makna dari hasil proses belajar. 

Menurut Nana Sudjana (2011:28) mengemukakan bahwa belajar bukan 

menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar adalah proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan diri seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, 

pemahamannya, sikap, dan tingkah lakunya, keterampilannya. Kecakapan dan 

kemampuannya, daya reaksinya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-

lain aspek yang ada pada individu. 

Dari beberapa pendapat di atas, belajar adalah perubahan tingkah laku. 

Dipahami sebagai suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu, dan tidak bisa 

menjadi bisa. Proses dimana manusia mendapatkan aneka ragam kemampuan, 
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keterampilan, dan sikap berdasarkan pengalamannya. Namun di sini penulis hanya 

meneliti kemampuan kognitifnya. 

2.1.2 Hasil Belajar  

Djamarah (2002:13) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah sebagian 

hasil yang dicapai seseorang setelah mengalami proses belajar dengan terlebih 

dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar yang dilakukan.  

Sudjana (2005:22) “Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Dapat 

diinterpretasikan  bahwa setiap kegiatan yang dilakukan, manusia selalu berusaha 

untuk mencapai keberhasilan. Begitu pula dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, seorang siswa melakukan kegiatan belajar selalu menginginkan 

keberhasilan di dalam belajarnya. Dalam dunia pendidikan keberhasilan belajar 

disebut hasil belajar; baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik.  

Dimyati dan Mudjiono (2006)  mengatakan bahwa hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru 

tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan dari sisi siswa 

hasil belajar merupakan puncak proses belajar. Hasil belajar ini diperoleh pada 

akhir proses pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan siswa menyerap atau 

memahami suatu bahan yang telah diajarkan.  

Setelah seseorang mengalami proses beajar, terlebih dahulu dilakukan 

evaluasi dari proses belajar sebagai hasil yang telah dicapai (Arikunto: 2001). 

Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom dalam Nana Sudjana (2011:22) 

secara garis besar membagi menjadi 3 ranah yaitu:  

a) Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

enam aspek, yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi.  

b) Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, yaitu 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi.  

c) Ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kmampuan perseptual, keharmonisan 
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atau ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif.  

Dalam modul Pendidikan dan Latihan Profesional Guru (PLPG) (2012:144) 

menyebutkan penilaian untuk 3 aspek hasil belajar dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Instrumen Tes untuk Aspek Kognitif  

a. Kuis 

b. Pertanyaan lisan di kelas 

c. Pilihan Ganda 

d. Uraian Objektif 

e. Uraian Non-Objektif 

f. Jawaban Singkat 

g. Menjodohkan 

h. Unjuk Kerja 

2) Instrumen Tes untuk Aspek Psikomotor 

a. Tes Identifikasi 

Tes perbuatan yang ditujukan untik mengukur kemampuan siswa 

mengidentifikasi sesuatu hal, misalnya menemukan sesuatu yang salah 

dari suatu prosedur. 

b. Tes Simulasi 

Tes perbuatan yang dilakukan dengan bantuan peralatan tiruan. 

c. Tes Petik Kerja (Work Sample) 

Dalam praktiknya tes ini sama dengan tes simulasi, hanya bedanya tes 

ini dilakukan dengan alat yang sesungguhnya. 

3) Instrumen Evaluasi untuk Aspek Afektif 

a. Observasi 

b. Kuisoner/Angket 

Slameto (2010:54) menyertakan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar, yaitu: 

a) Faktor intern, merupakan faktor yang ada dalam individu yang sedang 

belajar, yang termasuk di dalamnya: 
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(1) Faktor jasmaniah (faktor kesehatan dan cacat tubuh). 

(2) Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan). 

(3) Faktor kelelahan. 

b) Faktor ekstern, merupakan faktor yang ada di luar individu, yang termasuk 

di dalamnya: 

(1) Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebudayaan). 

(2) Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, 

waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, 

metode mengajar, dan tugas rumah). 

(3) Faktor masyarakat (kegiatan anak dalam masyarakat, media massa, 

teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat). 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, hasil belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan kemampuan kognitif  afektif dan psikomotorik sebagai hasil dari 

proses belajar. Kemampuan kognitif berhubungan dengan ingatan, afektif 

berhubungan dengan sikap, dan psikomotorik berhubungan dengan keterampilan. 

Perubahan kemampuan ini diukur melalui proses evaluasi atau penilaian. Dari sisi 

guru tindakan mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dan dari sisi 

siswa hasil belajar merupakan puncak proses belajar. Hasil belajar ini diperoleh 

pada akhir proses pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan siswa 

menyerap atau memahami suatu bahan yang telah diajarkan. 

Pada penelitian ini, tes bentuk pilihan ganda dinilai tepat untuk digunakan, 

karena dapat mengukur hasil belajar pada ranah kognitif pada tingkatan 

sederhana, yaitu ingatan, pemahaman, dan penerapan. Menurut Sudjana (2011:48) 

tes bentuk pilihan ganda memiliki satu jawaban yang paling tepat. Soal tes pilihan 

ganda terdiri atas pertanyaan atau pernyataan yang berisi permasalahan, sejumlah 

pilihan jawaban, jawaban yang paling tepat, dan jawaban-jawaban lain selain 

kunci jawaban atau sering disebut sebagai pengecoh.  
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2.1.3 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.1.3.1 Hakikat IPA 

Menurut Sutarno (2003) dalam pelajaran IPA di sekolah hendaknya kepada 

siswa ditanamkan tentang pentingnya mengetahui 4 hal mendasar yaitu : 

1) Pengetahuan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan mendasar 

siswa (personal needs) yang meliputi pemenuhan akan kebutuhan makanan 

(karbohidrat, protein, lemak dsb). 

2) Pengetahuan yang berhubungan denga ilmu-ilmu dasar yang harus mereka 

kuasai (academic preparation). 

3) Pengetahuan untuk persiapan karier (career awarness) berupa pengetahuan 

yang berguna bagi mereka kelak setelah mereka menyelesaikan studinya.  

4) Kepekaan terhadap kehidupan sosial dari lingkunagn mereka berada (societal 

issue). 

2.1.3.2 Pembelajaran IPA di SD 

Dalam Permendiknas No 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran di SD yang dimaksudkan agar 

siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang 

alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah 

antara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 

Pembelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar siswa:  

a. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, 

teknologi dan masyarakat, 

b. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan,  

c. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang 

akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 

d. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam 

kehidupan sehari-hari, 

e. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman ke bidang 

pengajaran lain, 

f. Ikut serta dalam memelihara, menjaga dan melestarikan lingkungan alam. 
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2.1.4 Metode Ceramah dan Diskusi 

Ahmad Sabri (2007:50) menyatakan bahwa “Metode ceramah adalah suatu 

cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan atau informasi 

atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan.”  

Sedangkan metode diskusi adalah “Suatu kegiatan kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama 

yang lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk merampungkan 

keputusan bersama” (Sabri:2007). Dalam diskusi, tiap orang diharapkan 

memberikan sumbangan sehingga seluruh kelompok kembali dengan pemahaman 

yang sama dalam suatu keputusan atau simpulan. 

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. 

2.1.5 Model Pembelajaran VAK 

Sprenger (2011:25) mengemukakan “Siswa kita memiliki cara yang berbeda 

dalam belajar. Sebagian dari mereka adalah pembelajar visual, sebagian lagi 

adalah audio, dan yang lainnya kinestetik atau perabaan. Perfensi atau kekuatan 

belajar ini berkaitan dengan hal yang dapat membuat siswa lebih mudah 

memperhatikan.” 

Dari uraian Sprenger di atas dapat diartikan bahwa siswa akan lebih mudah 

dijangkau melalui gaya belajar mereka masing-masing. Hal ini dapat dilakukan 

dengan merancang pembelajaran yang mengakomodasikan siswa untuk melihat, 

mendengar, dan bergerak sehingga tiga gaya belajar dapat dijangkau sekaligus. 

Menurut Rose Colin dan Nicholl (2011:130) sebuah penelitian ekstensi, 

khususnya di Amerika Serikat, yang dilakukan oleh Profesor Ken dan Rita Dunn 

dari Universitas St. John, di Jamaica, New York, dan para pakar pemrograman 

Neuro-Linguistik seperti, Richard Bandler, John Grinlader, dan Michael Grinder, 

telah mengidentifikasi tiga gaya belajar dan komunikasi yang umum dijumpai 

yakni sebagai berikut: 
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1). Gaya Visual (belajar dengan cara melihat) 

 Belajar harus menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. Seorang 

siswa lebih suka melihat gambar atau diagram, suka pertunjukan, peragaan atau 

menyaksikan video. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang 

peranan penting adalah mata/penglihatan (visual).  

2). Gaya Auditory (belajar dengan cara mendengar) 

Belajar haruslah mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 

mengemukakan pendapat, gagasan, menanggapi dan beragumentasi. Seorang 

siswa lebih suka mendengarkan kaset audio, ceramah-kuliah, diskusi, debat dan 

instruksi (perintah) verbal. Alat rekam sangat membantu pembelajaran pelajar tipe 

auditory.  

3). Gaya Kinesthetic (belajar dengan cara bergerak, bekerja atau menyentuh) 

Belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Seorang siswa lebih 

suka menangani, bergerak, menyentuh dan merasakan/mengalami sendiri, gerakan 

tubuh (hands-on, aktivitas fisik). Bagi siswa kinesthethic belajar itu haruslah 

mengalami dan melakukan.  

Model pembelajaran Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) 

menganggap bahwa pembelajaran akan efektif dengan memperhatikan ketiga gaya 

belajar tersebut, dengan kata lain manfaatkanlah potensi siswa yang telah 

dimilikinya dengan melatih dan mengembangkannya. Begitu juga pendapat De 

Porter (2000), ada tiga gaya belajar yaitu : “1) Gaya belajar visual adalah belajar 

melalui apa yang meereka lihat, 2) Gaya belajar auditorial adalah belajar dengan 

apa yang mereka dengar, 3) Gaya belajar kinestetik adalah belajar lewat gerak dan 

sentuhan.” 

Meskipun kebanyakan orang memiliki akses ketiga modalitas VAK, hampir 

semua orang cenderung pada salah satu modalitas belajar yang berperan sebagai 

saringan untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. Orang tidak hanya 

cenderung pada satu modalitas, mereka juga memanfaatkan kombinasi modalitas 

tertentu yang memberi mereka bakat dan kekurangan alami tertentu (Bobi De 

Porter:2000). 
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Kegiatan pembelajarannya merupakan kombinasi dari ketiga kebiasaan 

belajar anak tersebut. Model pembelajaran Visualization, Auditory and Kinesthetic 

(VAK) adalah strategi pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan alat indra yang dimiliki siswa. Pembelajaran dengan model 

pembelajaran Visual, Auditori, dan Kinestetik (VAK) adalah suatu pembelajaran 

yang memanfaatkan gaya belajar setiap individu dengan tujuan agar semua 

kebiasaan belajar siswa akan terpenuhi.  

Peter EH Smee (2005) dalam jurnalnya New Models of Mind in the Twenty 

First Century mengemukakan: 

“…. the VAK model can be used to calibrate states of mind and states of 

emotion associated with fast and effective learning. It can also be used to 

calibrate states of mind and states of emotion associated with a skill that your 

students are learning. As well as being used to calibrate states of mind and states 

of emotion associated with fast and effective teaching.” 

 

Model VAK dapat digunakan untuk mengkalibrasi kondisi pikiran dan 

kondisi emosi yang terkait dengan pembelajaran cepat dan efektif. Hal ini juga 

bisa digunakan untuk mengkalibrasi kondisi pikiran dan kondisi emosi yang 

terkait dengan keterampilan yang siswamu pelajari. Serta digunakan untuk 

mengkalibrasi kondisi pikiran dan kondisi emosi yang terkait dengan pengajaran 

cepat dan efektif. 

Pendapat Peter EH Smee dapat diartiakan bahwa model pembelajaran VAK 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran VAK  

mengkalibrasi atau menyesuaikan kodisi pikiran dan emosi serta keterampilan dari 

apa yang siswa pelajari. Hal ini dapat digunakan untuk pengajaran yang cepat dan 

efektif.  

Jadi dapat disimpulkan model pembelajaran Visualization, Auditory, dan 

Kinesthetic (VAK) adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan ketiga 

gaya belajar (melihat, mendengar, dan bergerak) setiap individu dengan cara 

memanfaatkan potensi yang telah dimiliki dengan melatih dan 

mengembangkannya, agar semua kebiasaan belajar siswa terpenuhi. 
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2.1.5.1 Tahap Pembelajaran VAK 

Menurut Rose Colin dan Nicholl (2011) pembelajaran VAK dapat 

direncanakan dalam beberapa tahap: 

a) Pada tahap visual, siswa belajar melalui melihat sesuatu. Siswa melihat 

gambar atau peragaan yang dilakukan oleh guru terhadap objek yang telah 

dimanipulasi menggunakan alat peraga. 

b) Pada tahap auditori, siswa belajar melalui mendengar sesuatu. Siswa tidak 

hanya mendengar informasi dari guru tetapi mampu memberi informasi 

dalam kelompok diskusi yang telah dibentuk oleh guru.  

c) Pada tahap kinestetik, siswa belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan 

langsung. Siswa belajar mandiri dengan bimbingan dari guru secara aktif 

melakukan percobaan.  

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian 

model pembelajaran VAK ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup yang tertuang dalam sintak pembelajaran berikut ini: 

 

Tahap Pembelajaran Kegiatan Keterangan 

1. Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inti 

Eksplorasi 

 

 

 

a. Memeriksa kesiapan peserta 

didik untuk mengikuti 

pembelajaran. 

b. Menyampaikan tujuan dan 

langkah pembelajaran. 

c. Memotivasi peserta didik agar 

terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

 

a. Memperkenalkan materi yang 

akan disampaikan melalui 

gambar, alat peraga maupun 

video. 

b. Menggali pengetahuan peserta 

 

 

 

Auditory 

 

 

 

 

 

 

Visualization, 

Auditory 

 

Auditory 
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Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup 

didik tentang materi yang akan 

disampaikan dengan 

pertanyaan. 

 

a. Meminta peserta didik untuk 

menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan kerja 

kelompok, pengamatan, atau 

melakukan percobaan.  

b. Membimbing peserta didik 

mengisi lembar kerja. 

c. Meminta beberapa peserta 

didik (individu maupun 

kelompok) mempresentasikan 

hasil pemikirannya.  

 

a. Mengoreksi hasil presentasi 

bersama-sama dengan peserta 

didik  

b. Memberikan konfirmasi dan 

penguatan dari hasil kerja 

siswa dengan gambar, alat 

peraga, atau video. 

c. Mengaitkan materi pelajaran 

dengan kehidupan sehari-hari. 

d. Melakukan umpan balik 

dengan peserta didik. 

 

a. Membuat kesimpulan bersama 

dengan peserta didik. 

 

 

 

 

 

Visualization, 

Auditory, 

Kinesthetic 

 

 

 

 

Auditory, 

Kinesthetic 

 

 

 

 

Auditory 

 

 

Visualization, 

Auditory 

 

 

Auditory 

 

 

Auditory 
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2.1.5.2 Kelebihan Model Pembelajaran VAK 

Kelebihan model pembelajaran Visualization, Auditory, and Kinesthetic 

(VAK) adalah sebagai berikut. 

a. Pembelajaran akan lebih efektif, karena mengkombinasikan ketiga gaya belajar. 

b. Mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh 

pribadi masing-masing. 

c. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

d. Mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan memahami 

suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, percobaan, observasi, 

dan diskusi aktif. 

e. Mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran siswa. 

f. Siswa yang memiliki kemampuan bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang 

lemah dalam belajar karena model ini mampu melayani kebutuhan siswa yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata. 

2.2 Penelitian Relevan  

Di bawah ini adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

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

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

Semester 2 Tahun Ajaran 2012/2013” adalah: 

1) Upaya Peningkatan Pembelajaran IPA Kelas V Melalui Penerapan Model 

Vak Di SDN Merjosari 1 Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Retno 

(2011) menunjukkan bahwa penggunaan model VAK pada pembelajaran IPA 

di Kelas V SDN Merjosari 1 Malang dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal 

ini ditunjukkan dengan adanya perolehan keberhasilan guru dalam 

menerapkan model VAK, pada siklus I pertemuan 1 sebesar 80, pertemuan 2 

yaitu 90, kemudian meningkat di siklus II yaitu pada pertemuan 1 sebesar 95, 

dan pertemuan 2 yaitu 95. Aktivitas siswa juga mengalami peningkatan yaitu 

rata-rata aktivitas siswa pada siklus I pertemuan 1 sebesar 65, pertemuan 2 

sebesar 73, dan disiklus II pertemuan 1 sebesar 82, pertemuan 2 sebesar 85. 

Hasil belajar siswa pada siklus I mencapai rata-rata 67,05 dengan persentase 
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ketuntasan belajar sebesar 59%, sedangkan di siklus II rata-rata meningkat 

menjadi 71,98 dengan persentase ketuntasan sebesar 87,09%. 

2) Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditory, 

Kinestetik) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas III SDN Tanjungrejo 2 

Malang. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2011) menunjukan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas IIIA 

sebgai kelompok eksperimen dan siswa kelas IIIB sebagai kelompok kontrol. 

Rata-rata nilai kemampuan akhir (post test) siswa kelompok eksperimen 

85,21 lebih tinggi dari pada rata-rata nilai kemampuan akhir (post test) siswa 

kelompok kontrol 76,63. Rata-rata peningkatan nilai hasil belajar (gain score) 

siswa kelompok eksperimen 8,13 lebih tinggi dari pada rata-rata nilai hasil 

belajar (gain score) siswa kelompok kontrol 18,80. Maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan dan pengaruh penerapan model pembalajaran VAK 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas III materi benda dan sifatnya SDN 

Tanjungrejo 2 Malang. Berdasarkan penelitian ini disarankan dalam proses 

pembelajaran perlu disampaikan kepada siswa tujuan dan langkah-langkah 

pelaksanaan model pembelajaran VAK dan untuk peneliti lanjutan 

diharapkan dapat menjadi masukan dan mengontrol variabel lain yang 

mempengaruhi hasil belajar. 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan metode Visualization, Auditory, and Kinesthetic (VAK) pada 

pembelajaran IPA Sekolah Dasar sangat penting karena terdapat beberapa faktor 

yang mengharuskan menggunakan VAK karena yang pertama, pembelajaran akan 

lebih efektif, karena mengkombinasikan ketiga gaya belajar sehingga VAK cocok 

untuk diterapkan guru karena menjangkau setiap gaya belajar siswa. Yang kedua, 

mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh 

pribadi masing-masing karena siswa diajak untuk mengingat (visual), mendengar 

(audio), dan bergerak (kinestetik). Yang ketiga, memberikan pengalaman 

langsung kepada siswa karena penggunaan alat indra (mata, telinga, tangan, dll) 

digunakan dalam model pembelajaran ini menjadikan pengalaman langsung.  
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Kemudian mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan 

memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, percobaan, 

observasi, dan diskusi aktif. Yang tidak kalah pentingnya siswa yang memiliki 

kemampuan bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar 

karena model ini mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di 

atas rata-rata. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan hasil belajar antara 

kelompok control dan kelompok eksperimen dimana kelas kontrol pembelajaran 

akan dilakukan seperti biasa guru kelas mengajar, sedangkan di kelas eksperimen 

menggunakan model VAK. Hasil belajar dari kedua kelompok akan dilakukan uji 

beda rata-rata apakah penggunaan VAK berpengaruh signifikan terhadap rata-rata 

hasil belajar siswa, namun sebelumnya diadakan tes homogenitas terlebih dahulu 

untuk mengetahui perbedaan varian. 

 

  

Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

Kelas 

Kontrol 
Pre Test 

Pembelajaran 

menggunakan 

metode 

ceramah dan 

diskusi 

Post Test 

Hasil pre test 

tidak boleh ada 

perbedaan yang 

signifikan 

Uji beda hasil post 

test apakah ada 

pengaruh yang 

signifikan dengan 

penggunaan model 

pembelajaran VAK 

Kelas 

Eksperimen 
Pre Test 

Pembelajaran 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

VAK 

 

Post Test 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka berfikir, peneliti mengemukakan hipotesis 

penelitian yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar IPA yang 

menggunakan model pembelajaran VAK pada kelas eksperimen dengan hasil 

belajar yang menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi pada kelas 

kontrol. 

 


