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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

1. “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Q.S: Al 

Baqarah: 153) 

2. “Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang 

paling indah adalah mengajar. Ketika melihat murid-murid menjengkelkan 

dan melelahkan, terkadang hati teruji kesabarannya, namun hadirkanlah 

gambaran bahwa diantara satu dari mereka akan menarik tangan kita menuju 

surga” (K.H Maimun Zubair) 

3. “Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 

terinspirasi, namun mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 

waktu untuk menunggu inspirasi” (Ernest Newman)  
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ABSTRAK 

 

Guniasari, Monika. 2017. Keefektifan Model Pembelajaran Visual Auditory 

Kinestethic (VAK) terhadap Hasil Belajar Mengidentifikasi Cerita Anak 

Kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: Umar Samadhy, M.Pd., Susilo Tri 

Widodo, S.Pd., M.H. 

 

Pembelajaran bahasa Indonesia materi mengidentifikasi cerita anak pada 

siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus kurang efektif, 

sehingga hasil belajar dan aktivitas siswa belum maksimal. Oleh karena itu, guru 

mencoba memberikan inovasi model pembelajaran yang telah digunakan 

sebelumnya dengan model yang lebih efektif dan inovatif. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran Visual Auditory 

Kinestethic (VAK) terhadap hasil belajar mengidentifikasi cerita anak pada siswa 

kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus, untuk mengetahui 

aktivitas siswa dalam pembelajaran mengidentifikasi cerita anak dengan model 

Visual Auditory Kinestethic (VAK) pada siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain 

Nonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah siswa SD 

Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus dengan sampel SD 1 Purwosari 

sebagai kelas eksperimen dan SD 2 Purwosari sebagai kelas kontrol. Variabel 

penelitian ini berupa model VAK dan hasil belajar mengidentifikasi cerita anak. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dokumentasi, tes, observasi, 

dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan uji t, dan uji n-gain.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model VAK efektif digunakan pada 

pembelajaran mengidentifikasi cerita anak. Dibuktikan dengan hasil uji t 

menunjukkan thitung > ttabel, yaitu 2,064 > 1,980 dengan signifikansi (0,042 < 

0,05). Adanya Peningkatan hasil belajar siswa dibuktikan dengan hasil uji n-gain 

yang menunjukkan bahwa kelas eksperimen 0,341 dengan kriteria sedang dan 

kelas kontrol 0,217 dengan kriteria rendah. Selain melihat hasil belajar siswa, 

aktivitas belajar siswa juga diamati dengan hasil persentase pada kelas eksperimen 

83,66% termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi dan kelas kontrol 68,19% 

termasuk ke dalam kriteria tinggi. Sehingga didapat kesimpulan Ha diterima yaitu, 

model VAK lebih efektif terhadap hasil belajar mengidentifikasi cerita anak siswa 

kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus.  

Keefektifan model VAK diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi 

guru kelas V SD Gugus Ahmad Yani untuk menerapkan model VAK pada 

pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi mengidentifikasi cerita 

anak. Penerapan model VAK diharapkan dapat menjadi salah satu model inovatif 

dan kreatif untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif dan menyenangkan. 

Kata kunci:, Hasil Belajar, Keefektifan, Visual Auditory Kinestethic.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah telah mengatur sistem pendidikan nasional di Indonesia dalam 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab X 

Pasal 37 telah dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib 

memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, 

ilmu pengetahuan alam,  ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan 

jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. 

Dalam pendidikan bahasa, salah satu yang harus diajarkan adalah mata 

pelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan salah satu 

pembelajaran di sekolah dasar yang mencerminan sikap Pancasila. Siswa 

mempelajari dan menerapkan bahasa Indonesia sebagai wujud rasa cinta terhadap 

negara Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia harus diajarkan di sekolah dasar. 

Pembelajaran bahasa Indonesia telah diatur dalam kurikulum pendidikan 

Indonesia. 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar tingkat SD/MI yang diatur 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 yang me-

nerangkan bahwa standar kompetensi bahasa Indonesia merupakan kualifikasi ke-

mampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Pembelajaran bahasa Indonesia mengupayakan peningkatan kemampuan siswa 
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untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis serta menghargai karya cipta bangsa 

Indonesia. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia perlu dikembangkan karena memiliki 

tujuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 

tahun 2006 tentang Standar Isi, sebagai berikut: 

 

Mata pelajaran bahasa Indonesia di SD memiliki tujuan antara lain (1) 

berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku 

baik secara lisan maupun tulis; (2) menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan 

sosial; (3) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

 

Secara umum tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi tujuan yang lainnya 

juga sangat penting, baik itu yang berhubungan dengan identitas bangsa kita 

maupun dengan tujuan bahasa yang berkaitan dengan sastra dan budaya. 

Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat berkomunikasi sehingga bahasa 

Indonesia menjadi sangat penting dan dipelajari dari mulai kelas I sampai kelas VI 

untuk tingkat sekolah dasar. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar 

diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa berkomunikasi secara lisan 

maupun tulisan, karena manusia melakukan kegiatan berbahasa dalam kehidupan-

nya melalui bahasa lisan dan tulisan. Pernyataan ini ditegaskan dalam  Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Depdiknas (2006:231) bahwa “Pembelajaran bahasa 

Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam ber-

komunikasi secara lisan dan tulisan. 
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Susanto (2013:245) mengemukakan bahwa pelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah dasar dilaksanakan dengan tujuan agar siswa mampu menikmati dan me-

manfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawa-

san kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

Pelajaran bahasa Indonesia secara khusus dimaksudkan agar siswa memiliki ke-

gemaran membaca, meningkatkan karya sastra, meningkatkan kepribadian, mem-

pertajam kepekaan, perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya. Pem-

belajaran bahasa Indonesia juga bertujuan untuk melatih keterampilan mendengar, 

berbicara, membaca, menulis. Pada hakikatnya, pelajaran bahasa Indonesia di-

arahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan. 

Permendiknas No. 22 dan 23, tahun 2006 menyatakan bahwa pelajaran 

bahasa Indonesia memiliki ruang lingkup yang mencakup komponen kemampuan 

berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek, sebagai berikut: 

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tarigan (2008:3) mengatakan 

bahwa keterampilan berbahasa meliputi empat keterampilan dasar, yaitu: 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan mempunyai 

hubungan yang erat dengan keterampilan lainnya. Keterampilan-keterampilan 

tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan latihan yang dilakukan secara 

terus menerus. Keterampilan berbahasa biasanya diperoleh manusia secara 

beruntun. Keterampilan berbahasa yang pertama kali dikuasai manusia adalah 

menyimak dan berbicara, kemudian membaca dan menulis. 
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Keterampilan menyimak berperan penting dalam kehidupan manusia. 

Kegiatan menyimak selalu dilakukan melebihi kegiatan lain seperti berbicara, 

membaca, dan menulis. Kegiatan ini menjadi landasan dalam belajar berbahasa, 

karena seseorang akan mulai dapat berbicara setelah menyimak apa yang dikata-

kan orang lain. Menyimak menjadi penunjang bagi keterampilan lainnya sehingga 

memperlancar komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya. Dari kegiatan 

menyimak akan diperoleh banyak informasi dan pengetahuan. 

Namun pada kenyataannya, banyak siswa yang kurang menyukai pem-

belajaran menyimak. Siswa merasa malas dan kesulitan dalam menyimak dan 

memahami bacaan yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Antara menyimak 

dan menulis mempunyai hubungan yang sangat erat. Seseorang tidak dapat me-

nulis dengan baik apabila tidak menyimak atau membaca, karena perbendaharaan 

kata banyak ditemukan ketika menyimak dan membaca, sehingga berakibat pada 

nilai hasil belajar siswa yang tidak optimal. Hal ini tentunya disebabkan oleh  

beberapa faktor, diantaranya seperti metode yang digunakan masih berpusat pada 

guru, sehingga siswa hanya pasif mendengarkan tanpa terlibat aktif dalam pem-

belajaran, model dan media yang digunakan tidak variatif sehingga menimbulkan 

rasa bosan dan malas untuk mempelajari bahasa Indonesia.  

Menurut penelitian yang dilakukakan oleh The International Association 

for the Evaluation of Educational Achievement pada tahun 1992 menunjukkan 

bahwa kemampuan membaca dan menyimak peserta didik sekolah dasar Indone-

sia berada pada urutan ke-26 dari 27 negara yang menjadi sampel penelitian. 
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Tepatnya kemampuan membaca dan menyimak peserta didik sekolah dasar di 

Indonesia terendah di kawasan ASEAN. 

Berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia 

seperti yang disebutkan di atas juga terjadi di SD Gugus Ahmad Yani, Kecamatan 

Kota Kudus. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD, Gugus 

Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus, ditemukan permasalahan sebagai berikut: 

proses pembelajaran bahasa Indonesia belum berjalan secara optimal, hal ini 

disebabkan karena guru masih kurang bervariasi dalam melaksanakan model 

pembelajaran di dalam kelas, sehingga keaktifan dan antusias siswa kurang, serta 

berakibat pada hasil belajar siswa banyak yang di bawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran dan kurangnya sumber belajar menyebabkan guru kurang optimal 

dalam menyampaikan materi. 

Selain itu, guru kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus 

mengungkapkan bahwa dalam melakukan proses pembelajaran diawali dengan 

penjelasan guru mengenai materi kemudian membagi siswa dalam beberapa 

kelompok sesuai tempat duduk siswa dan memberikan tugas untuk dikerjakan 

secara berkelompok. Pembelajaran diawali dengan penyampaian materi, 

kemudian siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang terdiri atas 4-5 

orang berdasarkan tempat duduk siswa yang berdekatan. Kemudian masing-

masing kelompok diberi tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Saat belajar 

kelompok, tidak semua siswa memahami materi dan tugas yang diberikan, jadi 

hanya siswa pandai yang dominan dalam mengerjakan tugas. Setelah selesai 
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berkelompok, dilanjutkan dengan presentasi hasil diskusi kelompok yang 

diwakilkan oleh salah satu siswa dari masing-masing kelompok. Dalam 

pelaksanaannya banyak siswa yang tidak memperhatikan temannya yang sedang 

membacakan hasil diskusi di depan kelas. Pembelajaran yang belangsung seperti 

itu menyebabkan tidak semua siswa memahami materi, sehingga hasil belajar 

siswa belum optimal. 

Permasalahaan tersebut juga didukung dengan perolehan hasil belajar 

bahasa Indonesia siswa kelas V pada materi mengidentifikasi cerita anak di SD 

Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus yang masih rendah dibandingkan 

dengan mata pelajaran lainnya dan sebagian siswa belum mencapai KKM. Hal ini 

ditunjukkan dengan data nilai rata-rata bahasa Indonesia di setiap SD di Gugus 

Ahmad Yani  masih rendah yaitu dengan rata-rata KKM 71,8 lebih dari setengah 

jumlah siswa mendapatkan nilai di bawah KKM. Sesuai dengan data yang 

ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

 

 

Tabel 1.1 Ketuntasan Nilai Bahasa Indonesia SD Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus 

No Nama Sekolah KKM 

Tuntas Tidak Tuntas 

Jumlah 

Siswa 
% 

Jumlah 

Siswa 
% 

1 SDN 1 Purwosari 73 17 40,47% 25 59,53% 

2 SDN 2 Purwosari 72 10 24,39% 31 75,61% 

3 SDN 3 Purwosari 75 17 41,46% 24 58,53% 

4 SDN Demangan 70 8 38,09% 13 61,90% 

5 SD NU Mafatihul 

Ulum 

69 6 35,29% 11 64,71% 
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Berdasarkan data yang ditunjukkan tabel bahwa siswa di SD Gugus 

Ahmad Yani pada mata pelajaran bahasa Indonesia materi mengidentifikasi cerita 

anak secara keseluruhan lebih banyak yang tidak tuntas atau nilai yang di dapat 

siswa dibawah KKM. Menurut Djamarah (2010: 108), pembelajaran dapat 

dinyatakan berhasil apabila 75% atau lebih dari jumlah siswa yang mengikuti 

proses belajar mengajar dapat mencapai taraf keberhasilan minimal atau mencapai 

KKM yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan, apabila kurang dari 75% 

maka harus diadakannya remedial. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 

pernyataan tersebut adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas V di SD 

Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus belum berhasil. 

Permasalahan yang dialami guru dalam menerapkan model pembelajaran 

inovatif mempengaruhi hasil belajar siswa. Variasi model pembelajaran inovatif 

dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang berdasarkan 

permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, perlu digunakan model pembelajaran inovatif lain untuk 

dibandingkan dengan model pembelajaran berkelompok yang biasa dilakukan di 

kelas. Agar setiap anggota kelompok memahami materi yang dipelajari, peneliti 

memilih model pembelajaran Visual Auditory Kinestethic (VAK).  

Model pembelajaran VAK  adalah gaya belajar multi-sensorik yang 

melibatkan tiga unsur gaya belajar, yaitu penglihatan, pendengaran, dan gerakan. 

Model ini merepresentasikan bahwa guru sebaiknya tidak hanya mendorong siswa 

untuk menggunakan satu modalitas saja, tetapi berusaha untuk mengombinasikan 
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semua modalitas tersebut unuk memberi kemampuan yang lebih besar dan 

menutupi kekurangan yang dimiliki masing-masing siswanya (Huda, 2013: 289). 

Penelitian yang mendukung dalam penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fenny Hermina Sitorus pada tahun 2013 dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) terhadap Kemampuan 

Menulis Puisi Oleh Siswa Kelas VII SMPN 2 Porsea” yang bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan anak menulis puisi dengan menggunakan model pem-

belajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) dengan anak yang menggunakan 

pembelajaran secara konvensional. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai 

rata-rata siswa dalam menulis puisi setelah menggunakan model pembelajaran 

VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) mengalami peningkatan yaitu 75,50 di-

bandingkan dengan nilai rata-rata siswa sebelum menggunakan model pem-

belajaran VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) yaitu 66,83. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nurul Awalina pada tahun 2016 

dengan judul “Penerapan Model Visual Auditory Kinesthetic (VAK) dengan 

Teknik Hypnoteaching untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa Memerankan 

Tokoh Drama di Kelas V SDN Tegalendah Kecamatan Rancakalong Kabupaten 

Sumedang”. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara 

siswa dalam memerankan tokoh drama. Hasil penelitian didapatkan bahwa hasil 

pembelajaran pada siklus I diperoleh sebesar 84% dengan kriteria baik, pada 

siklus II mengalami peningkatan dengan hasil persentase sebesar 96,8% dengan 

kriteria sangat baik, sedangkan hasil penilaian siklus III mencapai target yaitu 

100%. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa model Visual Auditory 



 

9 
 

 
 

Kinesthetic (VAK) dengan Teknik Hypnoteaching menunjukkan kenaikan 

sehingga mencapai target yang diaharapkan yaitu 100%. 

Hasil tersebut merupakan bukti empiris bahwa penerapan model VAK 

efektif untuk diterapkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka dapat dikaji suatu permasalahan melalui penelitian 

eksperimen yang berjudul “Keefektifan Penerapan Model Pembelajaran Visual 

Auditory Kinestethic (VAK) terhadap Hasil Belajar Mengidentifikasi Cerita Anak 

Kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas V SD, Gugus Ahmad 

Yani, Kecamatan Kota Kudus tentang pembelajaran bahasa Indonesia, diperoleh 

kecenderungan masalah sebagai berikut: 

a. Dalam proses pembelajaran, guru belum bervariasi dan belum optimal dalam 

melaksanakan model pembelajaran di dalam kelas. Hal ini disebabkan karena 

guru kurang menguasai teori tentang model pembelajaran tersebut. 

b. Hasil belajar siswa rendah, banyak yang belum mencapai KKM dengan rata-

rata KKM 72, hal ini disebabkan karena pemilihan model pembelajaran 

kurang tepat. 

c. Guru masih kurang optimal dalam mengondisikan siswa di dalam kelas. Hal 

ini disebabkan karena jumlah siswa yang terlalu banyak dengan karakter 

yang berbeda-beda, sehingga guru sulit untuk menguasai kelas. 



 

10 
 

 
 

d. Keaktifan dan antusias siswa dalam proses pembelajaran masih sangat 

kurang, karena pembelajaran yang disampaikan terpusat kepada guru. 

e. Keterbatasan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran. 

Media yang sering digunakan berupa media cetak seperti buku. 

f. Kurangnya sumber belajar menyebabkan guru kurang optimal dalam 

menyampaikan materi. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah bahwa guru belum bervariasi dan belum 

optimal dalam melaksanakan model pembelajaran di dalam kelas sehingga 

menyebabkan hasil belajar siswa belum mencapai KKM, maka peneliti fokus pada 

masalah tersebut dengan memberikan variasi model pembelajaran Visual Auditory 

Kinestethic (VAK ). Peneliti ingin menguji keefektifan penggunaan model VAK 

terhadap hasil belajar mengidentifikasi cerita anak kelas V SD, Gugus Ahmad 

Yani, Kecamatan Kota Kudus. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Apakah penggunaan model pembelajaran Visual Auditory Kinestethic 

lebih efektif dalam pembelajaran mengidentifikasi cerita anak pada siswa 

kelas V SD Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus? 
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1.4.2 Bagaimanakah aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

mengidentifikasi cerita anak pada siswa kelas V SD Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus dengan menggunakan model pembelajaran Visual 

Auditory Kinestethic? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Untuk mengetahui keefektifan dari model pembelajaran Visual Auditory 

Kinestethic (VAK) terhadap hasil belajar mengidentifikasi cerita anak pada 

siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota Kudus. 

1.5.2 Untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran 

mengidentifikasi cerita anak dengan model Visual Auditory Kinestethic 

(VAK) pada siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota 

Kudus. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik yang bersifat 

teoretis dan praktis. Secara teoretis, model VAK mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa, sehingga dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pemecahan masalah oleh guru dalam 

membelajarkan materi mengidentifikasi cerita anak. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

Penerapan model VAK dapat meningkatkan peran aktif dalam proses 

belajar mengajar. Selain itu, siswa dapat menerima pengalaman belajar yang 

bermakna melalui penerapan model VAK sehingga dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa pada pembelajaran mengidentifikasi cerita anak, meningkatkan 

aktivitas siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

mengidentifikasi cerita anak pada siswa kelas V SD Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

Penerapan model VAK dapat menambah wawasan pengetahuan bagi guru. 

Selain itu, sebagai referensi dan pengalaman guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang inovatif, serta dapat memotivasi guru untuk memilih dan 

menggunakan alternatif model pembelajaran yang tepat sesuai materi yang akan 

diajarkan, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan pengalaman tentang 

model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah 

dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah, meningkatkan mutu lulusan sekolah, serta dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di SD Gugus Ahmad Yani, Kecamatan Kota 

Kudus. Penelitian model VAK ini juga dapat membantu sekolah dalam 

menghadapi permasalahan yang ada di dalam proses belajar mengajar. 
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1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk menulis penelitian 

selanjutnya bagi peneliti. Mengembangkan wawasan mengenai penggunaan 

pendekatan atau strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Untuk mengukur 

sejauh mana atau seberapa besar prestasi yang dicapai siswa dengan 

pembelajaran mengidentifikasi cerita anak menggunakan model VAK. Mengubah 

hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus. Mengetahui kefeektifan model VAK terhadap 

pembelajaran mengidentifikasi cerita anak pada siswa kelas V SD, Gugus Ahmad 

Yani, Kecamatan Kota Kudus. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah key term (istilah kunci) yang paling vital dalam setiap usaha 

pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tidak pernah ada pendidikan. 

Sebagai suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang paling luas 

dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan. Belajar 

mempunyai pengertian yang kompleks, sehingga banyak ahli mengemukakan 

pengertian belajar dengan pendapat yang berbeda-beda. 

Dimyati dan Mudjiono (2013:18) menyatakan belajar merupakan suatu 

proses internal yang kompleks melibatkan ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Slameto (2010:2) mengemukakan belajar merupakan proses 

perubahan didukung tingkah laku sebagai hasil dari interaksi sesuai ling-

kungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar adalah suatu proses 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. 

Hilgard (dalam Susanto 2013:3) mengatakan bahwa belajar adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan kegiatan yang 
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dimaksud mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh 

melalui latihan (pengalaman). Menurut Susanto (2013: 4), belajar adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar. 

Aktivitas tersebut bertujuan untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau 

pengetahuan baru sehingga terjadi perubahan perilaku yang relatif tetap, baik 

dalam berpikir, merasa, maupun bertindak.  Hamalik  (dalam Susanto 2013:3) 

menjelaskan bahwa, 

 

Belajar adalah memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pe-

ngalaman. Belajar merupakan suatu proses, kegiatan, dan bukan 

merupakan suatu hasil atau tujuan. Dalam kegiatan belajar terjadi 

suatu proses perubahan tingkah laku individu sebagai akibat interaksi 

dengan lingkungannya. Perubahan tingkah laku tersebut mencakup 

perubahan kebiasaan, sikap, dan keterampilan. Perubahan tersebut 

merupakan hasil dari pengalaman atau latihan. Belajar dapat di-

pandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses 

berbuat melalui berbagai pengalaman. 

 

 

Belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku dalam diri 

individu sebagai akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan 

tersebut diperoleh melalui usaha yang terjadi dalam waktu yang relatif lama dan 

merupakan hasil pengalaman. Perubahan perilaku tersebut mencakup segala 

sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Sehingga belajar 

memegang peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, 

tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. 

Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar menurut Slameto 

(2013: 3-5) yaitu perubahan secara sadar, bersifat kontinyu dan fungsional, 

bersifat positif dan aktif, bukan bersifat sementara, bertujuan atau terarah, dan 
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mencakup seluruh aspek perilaku. Perubahan terjadi secara sadar artinya 

seseorang yang belajar akan menyadari adanya suatu perubahan dalam dirinya. 

Perubahan tersebut bersifat kontinyu dan fungsional. Satu perubahan yang terjadi 

akan menjadi penyebab perubahan berikutnya. Perubahan tersebut berguna bagi 

kehidupan atau proses belajar selanjutnya. 

Perubahan yang terjadi dalam proses belajar bersifat positif dan aktif. 

Perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh 

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan dalam belajar bukan bersifat 

sementara atau temporer yang terjadi hanya untuk beberapa saat saja. Akan tetapi, 

perubahan tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat tetap. 

Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, artinya perubahan tingkah 

laku terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan mencakup seluruh 

aspek perilaku dalam diri seseorang. Seseorang yang belajar akan mengalami 

perubahan tingkah laku sebagai hasilnya. Perubahan tersebut terjadi secara 

menyeluruh meliputi sikap, keterampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang belajar tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku ke arah yang lebih 

baik, yang dialami individu sebagai hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi 

dengan lingkungan. Perubahan sebagai hasil belajar tidak hanya pada ranah 

kognitif saja, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Belajar tidak pernah 

dibatasi usia dan merupakan proses berkelanjutan yang dialami seseorang selama 

hidupnya. 
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2.1.1.2 Prinsip Belajar 

Prinsip belajar merupakan ketentuan yang harus dijadikan pegangan dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar. Prinsip ini wajib diketahui pengajar sehingga bisa 

membuat acuan yang tepat dalam pembelajaran dan pembelajaran yang dilakukan 

akan jauh lebih efektif untuk mencapai target tujuan. Ainurrahman (2012: 114-

130) menyatakan bahwa, 

 

Prinsip-prinsip belajar meliputi : (1) perhatian dan motivasi, perhatian 

terhadap pelajaran akan timbul apabila bahan ajar sesuai dengan 

kebutuhan sedangkan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan 

mengarahkan aktivitas seseorang; (2) transfer dan retensi, belajar di-

anggap bermanfaat apabila seseorang dapat menyimpan dan menerap-

kan hasil belajar dalam situasi baru; (3) keaktifan, daya keaktifan anak 

akan berkembang apabila lingkungan memberikan ruang; (4) ke-

terlibatan langsung, melalui keterlibatan langsung berarti siswa aktif 

mengalami dan melakukan proses belajar sendiri; (5) pengulangan, 

melalui pengulangan pengalaman-pengalaman belajar akan memper-

kuat hubungan stimulus dan respon; (6) tantangan, apabila anak 

merasa tertantang dalam suatu pelajaran, maka siswa akan mengabai-

kan aktivitas lain yang menganggu belajarnya; (7) balikan dan pe-

nguatan, balikan adalah respon yang diberikan guru terhadap perilaku 

yang dilakukan siswa dalam pembelajaran sedangkan penguatan ada-

lah tindakan terhadap suatu perilaku yang mendorong peningkatan 

kualitas tingkah laku; (8) perbedaan individual, Setiap siswa memiliki 

perbedaan dengan siswa lain berupa pengalaman, minat, bakat, ke-

biasaan belajar, kecerdasan, dan tipe belajar. 

 

Prinsip belajar dapat diartikan sebagai pandangan-pandangan mendasar 

dan dianggap penting yang dijadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan 

kegiatan belajar. Prinsip belajar merupakan akumulasi pengalaman guru tentang 

hal-hal positif yang mendukung terjadinya proses belajar dan pencapain hasil 

belajar yang diharapkan. Prinsip-prinsip belajar bermanfaat untuk memberikan 

arah tentang apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh guru agar siswa dapat 
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berperan aktif dalam proses pembelajaran. Suprijono  (2015:4-5)  manyatakan 

bahwa, 

Prinsip-prinsip  belajar  terdiri atas tiga hal, yaitu prinsip perubahan 

perilaku yang memiliki ciri-ciri perubahan yang disadari; berkesinam-

bungan; bermanfaat sebagai bekal hidup; positif; sebagai usaha yang 

direncanakan dan dilakukan; permanen; bertujuan dan terarah; 

mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. Prinsip proses sistemik 

yang dinamis, konstruktif dan organik. Prisip kesatuan fungsional yang 

berasal dari pengalaman.  Pengalaman  pada  dasarnya  adalah hasil 

dari interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. 

 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tentang prinsip belajar dapat 

disimpulkan bahwa  prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, 

dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

antara guru dengan siswa. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya 

pembelajaran, baik bagi siswa maupaun bagi guru dalam upaya mencapai hasil 

yang diinginkan. 

Seorang guru harus benar-benar memahami prinsip-prinsip belajar agar 

dapat melaksanakan suatu pembelajaran secara baik. Karena prinsip belajar 

merupakan penentu keberhasilan proses belajar. Mengetahui prinsip-prinsip 

belajar dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam memilih tindakan yang 

tepat untuk keberlangsungan proses belajar. Selain itu, ditentukan oleh beberapa 

faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi perubahan dan perilaku siswa 

kearah yang lebih baik. 
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2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Slameto (2013: 54-72) menggolongkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, terdiri dari faktor jasmaniah, 

psikologi, dan kelelahan. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu, 

terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Siswa dapat belajar 

dengan baik apabila tubuh mereka dalam keadaan sehat. Siswa yang memiliki 

cacat tubuh, kegiatan belajaranya akan terganggu. Faktor psikologis meliputi 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan kematangan. Intelegensi 

berpengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Siswa yang memiliki tingkat 

intelegensi tinggi akan lebih mudah dalam belajar. Perhatian dan minat sangat 

penting dalam kegiatan belajar. Jika bahan pelajaran yang disampaikan tidak 

menarik perhatian dan minat siswa, maka siswa akan merasa bosan. Faktor 

kelelahan mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Siswa harus menghindari agar 

tidak kelelahan dalam belajar, sehingga mereka dapat belajar dengan baik. 

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap belajar siswa. Siswa yang 

belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, 

hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi 

keluarga. Faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, hubungan guru 

dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 
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rumah. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

masa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu faktor internal dan eksternal yang berperan penting dalam proses dan hasil 

belajar siswa sehingga akan mempengaruhi proses pembelajaran yang 

berlangsung. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Seorang siswa tidak akan bisa belajar dengan optimal tanpa adanya guru 

yang membimbing dan memfasilitasi. Hubungan timbal balik tersebut disebut 

pembelajaran. Pembelajaran menurut Siregar dan Nara (2015:13) adalah  usaha 

yang dilaksanakan secara sengaja, terarah dan terencana, dengan tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya 

terkendali, dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Darsono 

(dalam Hamdani 2011:23) menyatakan bahwa, 

 

Pembelajaran dilihat dari aliran behavioristik adalah usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Dilihat dari aliran kognitif, pembelajaran 

merupakan cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang di-

pelajari. Sedangkan dilihat dari aliran humanistik, pembelajaran 

merupakan usaha pemberian kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 
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Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan guru agar terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan materi, pemberian rangsangan 

kepekaan terhadap lingkungan belajar, serta pembentukan sikap dan keyakinan 

siswa. Melalui pembelajaran siswa memproleh kemudahan dalam belajar. 

Lingkungan belajar merupakan sistem yang terdiri dari unsur tujuan, 

bahan pelajaran strategi, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen 

tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan 

berorientasi pada suatu tujuan. 

Dari beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran adalah segala upaya terencana yang dilakukan oleh pendidik agar 

terjadi proses belajar pada diri siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

guna terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar.  

 

2.1.2.2 Pembelajaran yang Efektif 

Menurut Wragg (dalam Susanto 2014:188), pembelajaran efektif adalah 

pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang 

bermanfaat, seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi 

dengan sesama atau suatu hasil belajar yang diinginkan. Sedangkan menurut Uno 

dan Mohamad (2015:173), pembelajaran dianggap efektif apabila skor yang 

dicapai siswa memenuhi batas minimal kompetensi yang telah dirumuskan. Siswa 

yang diajarkan dengan berbagai mata pelajaran di sekolah, akan berdampak dalam 

dua hal. Pertama, dampak langsung pembelajaran, berupa skor yang dicapai dalam 

bentuk nilai. Kedua, dampak yang terlihat eksistensinya di masyarakat. Untuk itu, 
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sebagai guru tentu sangat mengharapkan keefektifan pembelajaran dapat dicapai 

dengan baik. 

Pembelajaran efektif merupakan tolok ukur keberhasilan guru dalam 

mengelola kelas. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh siswa 

dapat terlibat secara aktif, baik mental, fisik, maupun sosial. Sebab dalam proses 

pembelajaran, aktivitas yang menonjol ada pada siswa. Kualitas pembelajaran 

dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruh atau sebagian besar siswa terlibat secara 

aktif, baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping 

menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan 

percaya pada diri sendiri. Dari segi hasil, pembelajaran dikatakan efektif apabila 

terjadi perubahan tingkah laku yang positif, sehingga dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan luaran yang banyak dan 

bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat, dan 

pembangunan. 

Menurut Susanto (2014:53-54), beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

untuk dapat mewujudkan suatu pembelajaran yang efektif di antaranya. 

(1) Guru harus membuat persiapan mengajar yang sistematis; 

(2) Proses belajar mengajar harus berkualitas tinggi yang ditunjukkan dengan 

adanya penyampaian materi oleh guru secara sistematis, dan menggunakan 

berbagai variasi di dalam penyampaian, baik itu media, metode, suara, 

maupun gerak; 
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(3) Waktu selama proses belajar mengajar berlangsung digunakan secara efektif; 

(4) Motivasi mengajar guru dan motivasi belajar siswa cukup tinggi;  

(5) Hubungan interaktif antara guru dan siswa dalam kelas bagus, sehingga 

setiap terjadi kesulitan belajar dapat segera di atasi. 

Adapun tujuh indikator pembelajaran efektif menurut Wotruba dan Wright 

(dalam Uno dan Mohamad 2015:174-190) sebagai berikut. 

(1) Pengorganisasian materi yang baik 

Pengorganisasian adalah bagaimana cara mengurutkan materi yang akan 

disampaikan secara logis dan teratur, sehingga dapat terlihat kaitan jelas 

antara topik yang satu dengan topik lainnya selama pertemuan berlangsung. 

Pengorganisasian materi terdiri dari: perincian materi, urutan materi dari 

yang mudah ke sukar, dan kaitannya dengan tujuan; 

(2) Komunikasi yang efektif 

Komunikasi efektif dalam pembelajaran mencakup penyajian yang jelas, 

kelancaran berbicara, intrepretasi gagasan abstrak dengan contoh-contoh, 

kemampuan wicara yang baik (nada, intonasi, ekspresi), dan kemampuan 

untuk mendengar; 

(3) Penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran 

Seorang guru dituntut menguasai materi pelajaran dengan benar, sehingga 

dapat mengorganisasikan materi tersebut secara sistematis dan logis. Guru 

harus mampu menghubungkan materi yang diajarkannya dengan pengetahuan 

yang telah dimiliki siswanya, dan mampu mengaitkan materi dengan 
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perkembangan yang sedang terjadi, sehingga proses belajar mengajar menjadi 

lebih hidup;  

(4) Sikap positif terhadap siswa 

Sikap positif terhadap siswa dapat dicerminkan dalam beberapa cara, antara 

lain: pemberian bantuan oleh guru pada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam materi, pemberian dorongan dari guru pada siswa untuk mengajukan 

pertanyaan atau memberi pendapat, serta kepedulian guru terhadap apa yang 

dipelajari siswa; 

(5) Pemberian nilai yang adil 

Keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari adanya: kesesuaian soal tes 

dengan materi yang diajarkan, sikap konsisten terhadap pencapaian tujuan 

pembelajaran,  usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan, kejujuran 

siswa dalam memperoleh nilai, dan pemberian umpan balik terhadap hasil 

pekerjaan siswa; 

(6) Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran yang bervariasi merupakan salah satu petunjuk 

adanya semangat dalam mengajar. Kegiatan pembelajaran seharusnya 

ditentukan berdasarkan karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, dan 

hambatan yang dihadapi, karena karakteristik dan kendala yang berbeda, 

menghendaki pendekatan yang berbeda pula; 

(7) Hasil belajar siswa yang baik 

Indikator pembelajaran efektif adalah hasil belajar siswa yang baik. Petunjuk 

keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari seberapa jauh penguasaan materi 



 

25 
 

 
 

siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan dan dapat dilihat dari tahan 

lamanya hasil belajar tersebut dalam diri siswa, sehingga siswa dapat 

menggunakannya dalam hidupnya.  

Merujuk dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila sebagian besar siswa terlibat 

aktif dalam pembelajaran, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku 

yang positif dan memudahkan siswa mempelajari sesuatu yang bermanfaat 

baginya guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pem-

belajaran juga dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan luaran yang 

banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan 

masyarakat, dan pembangunan. 

 

2.1.3 Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana 

terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran seorang 

siswa. Berdasarkan suatu teori belajar, diharapkan pembelajaran dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Teori belajar yang mendasari 

pelaksanaan pembelajaran menggunakan model Visual Auditory Kinesthetic 

(VAK) yaitu: 

2.1.3.1 Teori Belajar Piaget 

Menurut teori kognitif, belajar merupakan proses mental yang aktif untuk 

mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Teori kognitif menekankan 

belajar sebagai proses internal.  
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Piaget (dalam Rifa’i dan Anni, 2012:32-35) menyatakan perkembangan 

kognitif terdiri atas empat tahap, yaitu: 

(1) Tahap sensorimotorik, terjadi antar usia 0-2 tahun. Pada tahap ini bayi 

menyususun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indra 

dengan gerakan motorik. Pada awal tahap ini, bayi hanya memperlihatkan 

pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia dan menjelang akhir tahap ini 

bayi menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih kompleks; 

(2) Tahap pra operasional, terjadi antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, pemikiran 

lebih bersifat simbolis, egoisentris, dan intuitif sehingga tidak melibatkan 

pemikiran operasional. Pemikiran pada tahap ini dibagi menjadi dua sub-tahap 

yaitu simbolik dan intuitif; 

(3) Tahap operasional konkret, terjadi antara usia 7-11 tahun. Pada tahap ini siswa 

dapat mengoperasikan berbagai logika, namun masih berbentuk benda 

konkret. Siswa sudah dapat berpikir logis untuk memecahkan masalah 

konkret; 

(4) Tahap operasional formal, terjadi antara usia 7-15 tahun. Pada tahap ini siswa 

dapat berpikir abstrak, idealis, dan logis. Pemikiran operasional formal tampak 

lebih jelas dalam memecahkan masalah verbal. 

 

2.1.3.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Menurut teori kontruktivisme, belajar adalah kegiatan yang aktif dilakukan 

oleh siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya, siswa mencari sendiri 

makna dari sesuatu yang mereka pelajari (Sardiman, 2012:38). Rifa’i dan Anni 
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(2012:189) menyatakan pembelajaran kontruktivisme menekankan pada proses 

belajar, bukan mengajar. Siswa secara individu menemukan dan mentransfer 

informasi yang kompleks. 

Siregar dan Nara (2011:39) menyatakan teori kontruktivisme memahami 

belajar sebagai proses pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh si belajar itu 

sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. 

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada 

orang lain (siswa). Tugas guru adalah mengajar untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan. Mengajar adalah bentuk partisipasi dengan siswa dalam membentuk 

pengetahuan, dan membuat makna, mencari kejelasan, dan menentukan 

justifikasi. Oleh karena itu, guru berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk 

membantu optimalisasi belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan teori yang mendukung 

pembelajaran menggunakan model Visual, Auditory, Kinestethic (VAK) adalah 

teori kognitivisme dan kontruktivisme. Teori kognitivisme mendasari penelitian 

ini karena berdasarkan teori kognitif Piaget, bahwa anak usia 7-11 tahun adalah 

tahap operasional konkret yaitu siswa sudah mampu berpikir logis untuk 

memecahkan masalah yang konkret. Siswa kelas V SD yang berusia 10-11 tahun 

termasuk tahap operasional konkret. Sedangkan pada teori kontruktivisme 

digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pengalaman siswa dalam 

menerima pengetahuan, dimana mereka memperoleh pengetahuannya dengan 

pengalaman yang dilakukan secara langsung. Model VAK yang digunakan sudah 

sesuai dengan kedua teori belajar tersebut. Bahwa materi yang sudah didapatkan 
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dalam proses pembelajaran dengan model VAK, siswa dapat mengaplikasikannya 

secara langsung dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa memperoleh 

pengetahuannya dari apa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Guru 

harus menguasai teori-teori belajar agar dapat bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan siswa. 

 

2.1.4 Aktivitas Belajar 

Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, di 

sekolah merupakan arena untuk mengembangkan aktivitas. Banyak jenis aktivitas 

yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah.  Menurut Diedrich (dalam Sardiman, 

2012:101) aktivitas siswa digolongkan sebagai berikut: 

(1) Visual activities, misalnya membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain; 

(2) Oral activities, yaitu menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi; 

(3) Listening activities, mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, 

pidato; 

(4) Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan laporan, angket, 

manyalin; 

(5) Drawing activities,misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram; 

(6) Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat kontruksi, model 

mereparasi, bermain, berkebun, beternak; 
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(7) Mental activities, misalnya menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan; 

(8) Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Sedangkan menurut Whipple (dalam Hamalik, 2014:173-174) membagi 

aktivitas siswa sebagai berikut: 

(1) Bekerja dengan alat-alat visual, di antaranya: mengumpulkan gambar-gambar 

dan bahan-bahan ilustrasi lainnya; mempelajari gambar-gambar, khusus 

mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan; mengurangi 

pameran; memilih alat-alat visual ketika memberikan laporan lisan; 

(2) Ekskursi dan trip atau perjalanan yang menyenangkan, di antaranya: 

mengunjungi museum; menyaksikan demonstrasi, seperti proses penerbitan 

surat kabar; 

(3) Mempelajari masalah-masalah, di antaranya: mencari informasi dalam 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penting; mempelajari referensi; melakukan 

eksperimen; membuat rangkuman; menafsirkan peta; 

(4) Mengapresiasi literature, di antaranya: membaca cerita-cerita yang menarik; 

mendengarkan bacaan; 

(5) Ilustrasi dan konstruksi, di antaranya: membuat diagram; menggambar peta; 

membuat poster; menyusun rencana permainan; 

(6) Bekerja menyajikan informasi, di antaranya: menyarankan cara-cara penyajian 

informasi yang menarik; menyensor bahan-bahan dalam buku; menulis dan 

menyajikan dramatisasi; 
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(7) Cek dan tes, di antaranya: menyiapkan tes-tes untuk murid; menyusun grafik 

perkembangan; mengerjakan informasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan aktivitas belajar siswa 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

meliputi visual activities, oral activities, listening activities, writing activities, 

drawing activities, motor activities, mental activities, dan emotional activities. 

Aktivitas belajar dilakukan siswa baik secara fisik maupun mental dalam kegiatan 

pembelajaran. Aktivitas belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Dalam mengukur aktivitas belajar siswa, guru berpedoman pada pendapat 

Diedrich (dalam Sardiman, 2012:101) yang dapat diuraikan menjadi beberapa 

indikator, yaitu (1) mempersiapkan diri untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) 

aktif bertanya dan menyampaikan gagasan saat pembelajaran berlangsung; (3) 

memperhatikan penyajian informasi materi yang akan dipelajari melalui power 

point; (4) menjawab dan menyampaikan gagasan dari petanyaan yang disampai-

kan guru; (5) menggunakan gaya belajar visual, auditory, kinestethic; (6) men-

diskusikan masalah dalam Lembar Kerja Peserta Didik; (7) menyampaikan hasil 

diskusi; (8) memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok; (9) membuat 

rangkuman dan simpulan materi ajar; (10) mengerjakan soal secara individu. 

 

2.1.5 Hasil Belajar 

Rifa’i dan Anni (2012:69) menyatakan hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar dan sesuai 

dengan apa yang dipelajari siswa. Perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 
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siswa dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Menurut Suprijono (2015:7) hasil 

belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek saja, tetapi secara komprehensif atau menyeluruh. 

Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan 

dalam belajar. Hasil belajar adalah pola-pola perubahan, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne 

(dalam Suprijono, 2015:5), hasil belajar berupa: Informasi verbal yaitu kapabilitas 

mengungkapkan pengetahuan dalam bentuk bahasa, lisan maupun tertulis. 

Kemampuan merespon secara spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan 

tersebut tidak memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun 

penerapan aturan; Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan 

konsep dan lambang yang terdiri atas kemampuan mengorganisasi, analisis-

sintesis, fakta-konsep, dan mengembangkan prinsip-prinsip keilmuan. Kemampu-

an intelektual merupakan kemampuan melakukan aktivitas kognitif bersifat khas; 

Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri, meliputi penggunaan konsep dan kaidah dalam memecahkan 

masalah; Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkain gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehinga terwujud otomatisme gerak 

jasmani; Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penelitian terhadap objek tersebut berupa kemampuan menginternalisasi dan 

eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan kemampuan menjadikan nilai-nilai 

sebagai standar perilaku. 
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Menurut Bloom (dalam Suprijono, 2015:6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahauan, ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentu-

kan suatu hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, membentuk 

bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah receiving (sikap 

menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), organization 

(organisasi), characterization (karakterisasi). Domain psikomotorik adalah 

initiatory, pre-routine, dan routinized. Psikomotorik juga mencakup keterampilan 

produktif, teknik fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

suatu  tujuan  dari  pembelajaran  berupa  perubahan  perilaku  seseorang  setelah 

melakukan kegiatan belajar, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Adapun dalam penelitian ini hanya membatasi pada aspek kognitif saja namun 

tidak mengesampingkan ranah afektif dan psikomotor. 

 

2.1.6 Model Pembelajaran VAK 

2.1.6.1 Pengertian Model Pembelajaran VAK 

Fleming (dalam Huda, 2013: 287) menyatakan terdapat tiga modalitas 

preferensi individu dalam proses belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik yang 

digunakan untuk pembelajaran, pemrosesan dan komunikasi. 
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a. Visual, modalitas visual mengakses citra visual yang dilihat maupun diingat 

seperti warna, hubungan ruang potret mental dan gambar. Anak dengan 

modalitas visual memiliki ciri-ciri berikut: 

(1) Teratur, memperhatikan segala hal dan menjaga penampilan; 

(2) Mengingat dengan gambar dan lebih suka membaca disbanding dibacakan; 

(3) Memerlukan gambaran dan tujuan menyeluruh untuk dapat menangkap 

detail dan mengingat. 

b. Auditoris, modalitas auditoris mengakses segala jenis bunyi dan kata yang 

diciptakan maupun diingat seperti nada, irama, musik, rima, dialog dan suara. 

Anak dengan modalitas auditoris memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

(1) Perhatian mudah terpecah; 

(2) Berbicara dengan pola berirama; 

(3) Belajar dengan mendengarkan; 

(4) Berdialog dengan mendengarkan. 

c. Kinestetik, modalitas ini mengakses segala gerak dan emosi yang dicipta 

maupun diingat seperti irama, kenyamanan, gerakan, koordinasi dan 

tanggapan emosional. Anak dengan modalitas kinestetik memiliki ciri-ciri 

berikut: 

(1) Menyentuh dan berdiri berdekatan; 

(2) Banyak bergerak; 

(3) Belajar sambil bekerja menunjuk tulisan saat membaca; 

(4) Menanggapi fisik; 

(5) Mengingat sambil berjalan dan melihat. 



 

34 
 

 
 

Huda (2013: 289) menyatakan bahwa Model VAK adalah model pem-

belajaran yang menggunakan dan mengombinasikan gaya belajar multi-sensorik 

yang melibatkan tiga gaya belajar yaitu penglihatan, pendengaran dan gerakan 

untuk memberi kemampuan yang lebih besar dan mengisi kekurangan yang 

dimiliki siswa. Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa model pembelajaran VAK 

dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi yang telah dimiliki siswa dengan 

melatih dan mengembangkannya serta memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk belajar secara langsung dengan bebas menggunakan modalitas yang 

dimiliki guna mencapai pe-mahaman dan pembelajaran yang efektif. 

 

2.1.6.2 Sintak Model Pembelajaran VAK 

2.1.6.2.1 Tahap Persiapan (kegiatan pendahuluan) 

Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan motivasi untuk 

membangkitkan minat siswa dalam belajar, memberikan perasaan positif 

mengenai pengalaman belajar yang akan datang kepada siswa, dan menempatkan 

mereka dalam situasi optimal untuk menjadikan siswa lebih siap dalam menerima 

pelajaran. 

2.1.6.2.2 Tahap Penyampaian dan Pelatihan (kegiatan inti pada eksplorasi dan 

elaborasi) 

Pada kegiatan inti guru mengarahkan siswa untuk aktif dalam pelajaran 

yang baru secara mandiri, menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra, yang 

sesuai dengan gaya belajar VAK, misalnya: 
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(1) Visual 

a. Guru menggunakan materi visual seperti gambar-gambar tentang tokoh 

dalam cerita anak, kemudian gambar tersebut ditempelkan di sekeliling 

ruangan; 

b. Guru juga menggunakan aneka warna agar lebih menarik; 

c. Siswa berkeliling untuk melihat gambar dan menyebutkan tokoh yang ada 

di gambar tersebut; 

d. Guru meminta siswa untuk mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar.  

(2) Auditori 

a. Guru menggunakan variasi vokal dalam mengajar; 

b. Guru menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi cerita anak; 

c. Guru bersama siswa  menyanyikan lagu tersebut; 

d. Guru menjelaskan arti dan makna yang ada di lagu tersebut. 

(3) Kinestetik 

a. Guru menggunakan alat bantu mengajar agar menumbuhkan rasa ingin 

tahu siswa; 

b. Guru memperagakan materi, kemudian siswa menebak watak tokoh yang 

diperagakan oleh guru; 

c. Siswa secara berkelompok memperagakan watak yang berhubungan 

dengan materi, kemudian meminta kelompok lain untuk menebak gerakan 

tersebut; 

d. Guru memberikan kebebasan pada siswa untuk belajar sambil berjalan-

jalan. 
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2.1.6.2.3 Tahap Penampilan Hasil 

Tahap penampilan hasil ini guru memberikan penguatan kesimpulan 

tentang materi, guru memberikan informasi tentang materi yang akan datang dan 

guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa.  

 

2.1.6.3 Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran VAK 

2.1.6.3.1 Kelebihan Model Pembelajaran VAK  

Kelebihan model pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (VAK) adalah 

sebagai berikut: 

(1) Pembelajaan akan lebih efektif, karena mengkombinasikan ketiga gaya 

belajar; 

(2) Mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh 

pribadi masing-masing; 

(3) Memberikan pengalaman langsung kepada siswa; 

(4) Mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan memahami 

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

dan diskusi aktif; 

(5) Mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran siswa; 

(6) 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.  
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2.1.6.3.2 Kelemahan Model Pembelajaran VAK 

Kelemahan dari model pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (VAK) 

yaitu kurangnya kemampuan untuk mengkombinasikan ketiga gaya tersebut. 

Sehingga orang yang hanya mampu menggunakan satu gaya belajar, hanya akan 

mampu menangkap materi jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan 

kepada salah satu gaya belajar yang didominasi. 

 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar 

Pembelajaran  bahasa  merupakan  proses  memberi  rangsangan  belajar 

berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa. 

Sekolah dasar merupakan momentum awal bagi seorang siswa untuk 

meningkatkan kemampuan dirinya. Salah satu keterampilan yang diharapkan 

dimiliki oleh siswa dari sekolah dasar adalah keterampilan berbahasa yang baik, 

karena bahasa merupakan modal terpenting bagi manusia. Dalam pengajaran 

bahasa Indonesia, ada empat keterampilan berbahasa yang harus dimiliki oleh 

siswa yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek 

tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya (Susanto, 2013:241). Standar 

kompetensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD merupakan kualifikasi minimal 

siswa, yang menggambarkan penguasaan keterampilan berbahasa dan sikap positif 

terhadap bahasa dan sastra Indonesia. 

Tujuan pengajaran bahasa Indonesia di SD antara lain agar siswa mampu 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan 
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kemampuan berbahasa. Adapun tujuan khusus pengajaran bahasa Indonesia 

adalah agar siswa memiliki kegemaran membaca, meningkatkan karya sastra 

untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan, dan memperluas 

wawasan-nya (Susanto, 2013:245). 

Di dalam proses belajar, terdapat beberapa faktor yang menentukan 

keberhasilan belajar bahasa yaitu kondisi eksternal dan kondisi internal. Kondisi 

eksternal terdiri dari tiga prinsip belajar, (1) memberikan situasi atau materi yang 

sesuai dengan respons yang diharapkan, (2) pengulangan agar belajar lebih 

sempurna dan lebih lama diingat, (3) penguatan respons yang tepat untuk 

mempertahankan dan menguatkan respons tersebut. Sedangkan kondisi intern 

adalah faktor dalam diri siswa yang terdiri atas (1) motivasi positif dan percaya 

diri dalam belajar, (2) tersedia materi yang memadai untuk memancing aktivitas 

siswa, (3) adanya strategi dan aspek-aspek jiwa anak.  

Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, anak-anak akan terkondisikan 

untuk mempelajari bahasa tulis. Anak dituntut untuk berpikir lebih dalam lagi 

kemampuan berbahasa anak pun mengalami perkembangan (Susanto, 2013:243). 

Untuk kelas I dan II (kelas rendah), pembelajaran bahasa Indonesia menekankan 

pada aspek peningkatan kemampuan membaca dan menulis permulaan, sedangkan 

untuk kelas III-VI (kelas tinggi) menekankan pada peningkatan kemampuan 

berkomunikasi lisan dan tulis. Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan standar 

kompetensi yang telah ditentukan dalam kurikulum. 

Berdasarkan uraian di atas, maka sekolah dasar sebagai penggalan pertama 

yang harus membekali peserta didiknya dengan kemampuan berbahasa Indonesia 
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dengan menerapkan empat keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan 

berbahasa tersebut saling berkaitan dan harus difokuskan untuk memudahkan guru 

dalam membuat rancangan pembelajaran. Pada penelitian ini, fokus pada 

keterampilan menyimak. 

 

2.1.8 Keterampilan Menyimak 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2012: 1307) menyatakan bahwa 

simak atau menyimak berarti (1) mendengarkan (memperhatikan) baik-baik apa 

yang diucapkan atau dibaca orang; (2) meninjau (memeriksa, mempelajari) 

dengan teliti. Tarigan (2008: 31) menjelaskan bahwa menyimak adalah suatu 

proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, 

pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap 

isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lain. 

Russel dan Russel (1959) dalam Tarigan (2008: 30) mengatakan 

menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian 

serta apresiasi. Logan (1972) dalam Santosa (2012: 6.31) menyatakan bahwa 

menyimak pada hakikatnya dapat dilihat dari berbagai segi. Menyimak dapat 

dipandang sebagai suatu  sarana,  sebagai  suatu  keterampilan,  sebagai  seni,  

sebagai  suatu  proses, sebagai suatu respon, dan sebagai suatu pengalaman 

kreatif. 

Menyimak sebagai suatu sarana artinya seseorang harus melalui tahap 

mendengar dan memaknai bunyi-bunyi yang dikenalnya pada saat menyimak. 
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Dengan cara ini, seseorang dapat menginterpretasikan dan memahami makna 

rentetan bunyi-bunyi itu. Menyimak sebagai suatu keterampilan artinya kegiatan 

menyimak dilakukan dengan tujuan untuk berkomunikasi. Menyimak sebagai seni 

artinya kegiatan menyimak memerlukan adanya kedisiplinan, konsentrasi, 

partisipasi aktif, pemahaman, dan penilaian. Menyimak sebagai suatu proses 

berkaitan dengan proses keterampilan yang kompleks yakni keterampilan 

mendengarkan, memahami, menilai, dan merespon. Menyimak sebagai respon 

artinya kegiatan menyimak memiliki unsur utama yaitu adalah respon. Penyimak 

merespon dengan efektif jika ia mampu menginterpretasikan pesan yang 

terkandung dalam tuturan yang disimaknya. Menyimak sebagai pengalaman 

kreatif melibatkan pengalaman yang nikmat, menyenangkan, dan memuaskan. 

Solchan (2011: 10.7) menyatakan bahwa kegiatan menyimak dalam 

kurikulum 2004 disebut dengan istilah mendengarkan. Kegiatan menyimak tidak 

bisa lepas dari kegiatan berbicara sebagai suatu jalinan komunikasi. Kegiatan 

menyimak dan berbicara merupakan kegiatan yang resiprokal atau saling berbalas. 

Komunikasi dapat berlangsung secara lisan maupun tulis. Komunikasi lisan 

meliputi aktivitas menyimak dan berbicara, sedangkan komunikasi tulis meliputi 

aktivitas membaca dan menulis. 

Tarigan (1983) dalam Solchan (2011: 10.8-9) mengemukakan bahwa 

antara menyimak, berbicara, membaca, dan menulis memiliki hubungan dalam 

jalinan keterampilan berbahasa. Seseorang yang memiliki keterampilan menyimak 

yang baik, orang tersebut dapat berbicara, membaca, dan menulis dengan baik 

pula. Kamidjan (2001) dalam Solchan (2011: 10.9) menjelaskan bahwa menyimak 
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merupakan suatu proses mendengarkan lambang-lambang bahasa lisan dengan 

sungguh-sungguh, penuh perhatian, pemahaman, apresiatif yang dapat disertai 

dengan pemahaman makna komunikasi yang disampaikan secara nonverbal. 

Sabarti (1992) dalam Solchan (2011: 10.9) menyatakan bahwa kegiatan 

menyimak yang dikemukakan oleh Kamidjan (2001) merupakan kegiatan 

menyimak lisan bukan menyimak tulis. Kegiatan menyimak lisan perlu 

memperhatikan aspek-aspek segmental yang berwujud kata-kata dalam ucapan 

atau ujaran. Selain aspek segmental, aspek-aspek kinesik dan suprasegmental 

seperti tekanan, jeda, nada, intonasi, dan ritme suara juga perlu diperhatikan. 

Perhatian penuh terhadap aspek-aspek tersebut pada saat menyimak 

mengakibatkan hasil simakan mudah dipahami maknanya oleh pendengar. 

Indra (2002) dalam Solchan (2011: 10.9) menyatakan bahwa kegiatan 

menyimak tulis diwujudkan dalam kegiatan menyimak bacaan (membaca). Oleh 

karena itu, istilah mendengarkan digunakan untuk menyebut aspek keterampilan 

berbahasa menyimak lisan. 

Berdasarkan  pendapat  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  keterampilan 

menyimak  merupakan  keterampilan  menangkap  pesan,  gagasan,  dan  pikiran 

seseorang. Seseorang yang telah melakukan kegiatan menyimak akan memahami 

pesan, gagasan, dan pikiran tersebut dengan sebaik-baiknya. Pesan tersebut dapat 

berupa pesan tersirat maupun tersurat yang terkandung dalam bunyi bahasa.  

Tarigan (1983: 22) dalam Solchan (2011) membagi jenis-jenis menyimak 

menjadi dua macam, yakni menyimak ekstensif dan menyimak intensif. 

Menyimak ekstensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dalam 
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kehidupan sehari-hari. Menyimak ekstensif berupa kegiatan mendengarkan siaran 

radio, televisi, percakapan orang, pengumuman di stasiun kereta api, dan 

sebagainya. Menyimak ekstensif digolongkan menjadi beberapa jenis, 

diantaranya: menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetika, dan 

menyimak pasif. 

Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang lebih 

menekankan pada kemampuan memahami bahan simakan. Menyimak intensif 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan konsentrasi yang tinggi untuk 

memahami makna yang dikehendaki. Pada dasarnya, menyimak intensif adalah 

menyimak pemahaman. Penyimak memerlukan tingkat konsentrasi pikiran dan 

perasaan yang tinggi ketika melakukan kegiatan menyimak. Menyimak intensif 

juga dilakukan untuk memahami bahasa formal dan untuk menghasilkan suatu 

materi dari apa yang telah disimaknya. Pembelajaran menyimak pada penelitian 

ini lebih menekankan pada menyimak intensif. Kegiatan menyimak dalam 

penelitian ini dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi tinggi untuk 

menemukan makna dan memahami isi dari bahan yang disimak. 

Solchan (2011: 10.15-9) mengatakan bahwa kegiatan menyimak terdiri 

dari berbagai unsur dasar dan unsur tambahan yang mendukung. Unsur dasar 

adalah unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. 

Unsur dasar menyimak terdiri dari pembicara, penyimak, bahan simakan, dan 

bahasa lisan yang digunakan. 

Pembicara yaitu orang yang yang menyampaikan pesan berupa informasi 

yang dibutuhkan penyimak. Penyimak yaitu orang yang menerima informasi yang 
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disampaikan pembicara. Penyimak hendaknya memiliki pengetahuan dan 

pengalaman yang luas, sehingga dapat melakukan kegiatan menyimak dengan 

baik. Bahan simakan yaitu pesan yang akan disampaikan pembicara kepada 

penyimak. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam kegiatan 

menyimak, sebab bahan tersebut berisi konsep, gagasan, dan informasi. Bahasa 

lisan yaitu media yang digunakan untuk menyimak apa yang disampaikan 

pembicara. Informasi atau gagasan yang disampaikan harus menggunakan bahasa 

lisan yang dapat diterima melalui alat pendengaran. 

 

2.1.9 Cerita Anak 

Rosdiana (2014: 6.4) mengatakan bahwa cerita anak-anak merupakan 

cerita yang pantas dikonsumsi oleh anak-anak. Cerita yang pantas dikonsumsi 

anak-anak dapat berupa cerita yang berhubungan dengan budi pekerti. Menurut 

Nurgiyantoro (2005: 35) cerita anak adalah cerita yang menjadikan anak sebagai 

fokus perhatian. Tokoh cerita anak boleh siapa saja, tetapi harus ada unsur anak-

anaknya, dan tokoh anak itu tidak hanya menjadi pusat perhatian, melainkan juga 

sebagai pusat pengisahan. Puryanto (2008:7) menyatakan cerita anak adalah cerita 

mengandung tema yang mendidik, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit, 

menggunakan setting yang ada di sekitar atau ada di dunia anak, tokoh dan 

penokohan mengandung peneladanan yang baik, gaya bahasanya mudah dipahami 

tapi mampu mengembangkan bahasa anak, sudut pandang orang yang tepat, dan 

imajinasi masih dalam jangkauan anak. Titik (dalam Rosdiana 2014: 6.4) 

menjelaskan bahwa cerita anak-anak merupakan cerita sederhana yang kompleks. 
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Kesederhanaan yang ditampilkan dalam cerita anak-anak ditandai dengan syarat 

wacana baku dan berkualitas tinggi, tetapi tidak rumit sehingga komunikatif. 

Cerita anak-anak berisi tentang kehidupan anak-anak dengan segala aspek yang 

ada dan mempengaruhi mereka. 

Cerita anak-anak dikatakan cerita yang kompleks artinya cerita anak-anak 

dibangun oleh struktur seperti cerita orang dewasa. Cerita anak-anak yang 

sederhana tetap harus disusun dengan memperhatikan unsur keindahan atau 

kemenarikan. Sebuah cerita anak-anak akan menarik jika semua unsur-unsur 

cerita disajikan secara seimbang dalam struktur yang saling mengisi, sehingga 

tidak terjadi ketimpangan. Rancangan susunan cerita anak-anak sangat 

menentukan menarik tidaknya sebuah cerita anak. Pada rancangan cerita inilah 

terletak kompleksitas yang tinggi dalam cerita anak-anak dibandingkan dengan 

cerita orang dewasa. 

 

2.1.9.1 Jenis-Jenis Cerita Anak 

Cerita anak-anak dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan atau fungsi 

cerita, kelompok usia anak, dan sifat cerita itu sendiri (Rosdiana, 2014: 6.7). 

Cerita anak untuk anak-anak usia SD dikelompokkan berdasarkan perkembangan 

jiwa sesuai usia anak-anak. Jenis-jenis cerita untuk anak-anak usia SD 

dikelompokkan ke dalam cerita jenaka, dongeng, fabel, legenda, dan mitos. 

Menurut Nurgiyantoro (2005: 36) jenis-jenis cerita anak dikelompokkan menjadi 

fabel, dongeng rakyat, mitos, legenda, dan epos. 
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Nurgiyantoro (2005: 36) mangatakan bahwa cerita fabel adalah cerita 

binatang yang dimaksudkan sebagai personifikasi karakter manusia. Binatang 

yang dijadikan tokoh dapat bertindak layaknya manusia biasa yang dapat berpikir 

dan berbicara, misalnya cerita “Kancil dan Kera”, “Kancil dan Buaya”, dan lain-

lain. Dongeng rakyat  adalah cerita tradisional yang disampaikan secara lisan dan 

turun temurun sehingga selalu terdapat variasi penceritaan. Menurut Rosdiana 

(2014: 6.8) Dongeng merupakan cerita cerita yang didasari atas angan-angan atau 

khayalan. Cerita dalam dongeng menggambarkan sesuatu diluar dunia nyata, 

misalnya “Bebek Bertelur Emas”, “Timun Mas”, dan lain-lain.  

Nurgiyantoro (2005: 37) menjelaskan bahwa mitos adalah cerita yang 

berkaitan dengan dewa-dewa atau tentang kehidupan supernatural yang 

mengandung sifat pendewaan manusia atau manusia keturunan dewa. Mitos 

merupakan cerita yang berkaitan dengan kepercayaan kuno, menyangkut 

kehidupan dewa-dewa atau kehidupan makhluk halus. Cerita dalam mitos 

mengandung unsur misteri, dunia ghaib, dan alam dewa, misalnya “Nyi Roro 

Kidul”, “Dewi Sri”, dan lain-lain. 

Rosdiana (2014: 6.9) menjelaskan bahwa legenda merupakan cerita yang 

berasal dari jaman dahulu. Cerita legenda berhubungan dengan kenyataan pada 

jaman dahulu. Legenda mempunya kemiripan dengan mitologi, tetapi legenda 

sering berkaitan dengan kebenaran sejarah (Nurgiyantoro, 2005: 38). Legenda 

menampilkan tokoh sebagai hero yang memiliki kehebatan dan dikaitkan dengan 

aspek kesejarahan, misalnya “Malin Kundang”, “Legenda Batu Menangis”, dan 

lain-lain. Epos merupakan cerita panjang yang berbentuk syair (puisi) dengan 
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pengarang yang tidak pernah diketahui. Cerita berlatar di suatu masyarakat atau 

bangsa yang terjadi pada masa lampau yang kadang-kadang tidak jelas latar 

waktunya. 

 

2.1.9.2 Unsur-Unsur Cerita Anak 

Sebuah cerita terbentuk dari beberapa unsur yang mendukung cerita. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar materi mengidentifikasi unsur-

unsur cerita anak disajikan lebih sederhana. Rosdiana (2014: 6.17) menjelaskan 

bahwa unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita terdiri atas tema, amanat, tokoh, 

dan latar (setting). Sedangkan menurut Kosasih (2008:55) unsur cerita terdiri atas 

tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Tema 

merupakan gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari sebuah cerita. Tema 

ada yang dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Secara eksplisit artinya tema 

disebutkan dengan jelas dalam cerita, sedangkan secara implisit artinya tema 

disebutkan secara simbolis dalam cerita. Siswa memahami cerita baru kemudian 

menyimpulkan sendiri tema cerita. Beberapa contoh tema, yakni kepahlawanan, 

kejujuran, persahabatan, dan sebagainya. 

Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan 

sebab-akibat (Kosasih, 2008: 58). Menurut Kosasih (2008: 58) alur terbentuk atas 

bagian-bagian berikut ini, 

a. Pengenalan situasi cerita (exposition) Dalam bagian ini, pengarang 

memperkenalkan para tokoh serta menata adegan dan hubungan antartokoh; 
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b. Pengungkapan peristiwa (complication) Dalam bagian ini disajikan peristiwa 

awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-

kesukaran bagi para tokohnya; 

c. Menuju pada adanya konflik (rising action) Terjadi peningkatan perhatian 

kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang 

menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh; 

d. Puncak konflik (turning point) Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah 

bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula 

ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya, misalnya berhasil-tidaknya 

menyelesaikan masalah; 

e. Penyelesaian (ending) Sebagai akhir cerita, bagian ini berisi penjelasan 

tentang nasib-nasib yang dialami oleh tokoh setelah mengalami peristiwa 

puncak.  

Latar atau setting merupakan keterangan atau petunjuk mengenai tempat 

atau ruang, waktu, dan suasana yang tergambar dalam sebuah cerita (Rosdiana, 

2014: 6.20). Secara terperinci latar meliputi penggambaran lokasi geografis, 

termasuk topografi, pemandangan, sampai kepada perincian perlengkapan sebuah 

ruangan. Latar juga dapat menggambarkan pekerjaan para tokoh, waktu terjadinya 

peristiwa, musim, lingkungan agama, moral, intelektual, dan sosial para tokoh. 

Latar dibedakan menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat 

merupakan keterangan mengenai lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar 

tempat misalnya di kampung, di rumah tetangga, kerajaan, pasar dan sebagainya. 

Latar waktu merupakan keterangan mengenai kapan terjadinya peristiwa dalam 
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cerita. Latar waktu misalnya pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar suasana 

merupakan keterangan mengenai suasana pada saat peristiwa terjadi. Latar 

suasana dapat berupa suasana menegangkan, lucu, bahagia, sedih, haru ataupun 

duka. 

Tokoh merupakan individu rekaan yang mengalami peristiwa atau 

berperan dalam cerita (Rosdiana, 2014: 6.18). Tokoh pada umumnya berwujud 

manusia, tetapi juga dapat berwujud binatang atau benda yang di insankan. 

Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita (Kosasih, 2008:61). Penokohan berdasarkan 

sifatnya dibagi menjadi protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis 

atau tokoh utama merupakan tokoh pusat yang berperan baik dalam cerita. Tokoh 

ini berperan penting dalam cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita. Tokoh 

antagonis atau tokoh lawan merupakan tokoh yang selalu berlawanan dengan 

tokoh protagonis. Pada umumya, tokoh antagonis ditampilkan sebagai tokoh yang 

bersifat jahat. Tokoh tritagonis atau tokoh pendamping merupakan tokoh 

penengah atau pendukung.  

Menurut Kosasih (2008:61) untuk menggambarkan karakter tokoh, 

pengarang dapat menggunakan teknik berikut ini, 

a. Penggambaran Langsung oleh Pengarang  

contohnya pada cerita berikut ini “Dulu, sebelum rumahnya direnovasi, Pak 

Cokro dan istrinya sangat ramah dan menjaga hubungan baik dengan para 

tetangganya, terlebih dengan keluarga Bu Marni yang rumahnya persis di 
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depan rumah Pak Cokro. (Pak Cokro dan istrinya berwatak ramah dan baik 

terhadap para tetangganya)” 

b. Penggambaran Fisik atau Perilaku Tokoh 

contohnya pada cerita berikut ini  “Segera Bu Marni meletakkan sapunya. 

Tapi, ketika ia bergegas melangkah menghampiri rumah Pak Cokro, dengan 

tergesa dan menghentak Pak Cokro menutup pintu pagar depan rumahnya. Bu 

Marni yang sudah terlanjur dibakar api kemarahan, dengan sedikit kasar 

mengetuk-ketuk pagar yang ditutupi fi berglas itu....” (Bu Marni berwatak 

emosional, Pak Cokro berwatak angkuh) 

c. Penggambaran Lingkungan Kehidupan Tokoh  

contohnya pada cerita berikut ini  “Rumah Pak Cokro yang sekarang 

bertingkat dua dan megah bak istana itu berpagar tinggi. Jangan lagi untuk 

menjenguk ke dalam rumah yang megah itu, untuk melihat teras depannya 

saja sekarang Bu Marni tidak bisa. Karena pagar depan rumah yang tinggi itu 

ditutup pula dengan fi berglas warna biru tua” (Pak Cokro berwatak tertutup 

terhadap para tetangganya).  

d. Penggambaran Tata Kebahasaan Tokoh  

contohnya pada cerita berikut ini   “Ya, ya, saya mau, Bu,” ucap Bu Marni 

sumringah, bungah. “Tapi maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu, hotel prodeo itu 

apa?” (Bu Marni berwatak santun, polos, kurang wawasan) 

e. Pengungkapan Jalan Pikiran Tokoh 

“ …. Tapi, belakangan Bu Marni mulai curiga, ketika mulai ramai disiarkan di 

beberapa stasiun TV, bahwa di departemen tempat Pak Cokro bekerja telah 
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terbongkar sebuah mega korupsi. Apakah Pak Cokro terlibat di dalamnya?....” 

(Bu Marni berwatak mudah curiga, suka berprasangka buruk kepada orang 

lain)  

f. Penggambaran oleh Tokoh Lain Sepeninggal Bu Marni, Pak Cokro menutup 

pintu pagar rumahnya sambil bergumam, “Huh, dasar miskin. Ada orang 

ngomong sedikit keras aja tersinggung!” (Bu Marni itu orang miskin dan 

wataknya mudah tersinggung). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penokohan dapat ditampilkan secara 

langsung dan tidak langsung. Penokohan secara langsung artinya watak tokoh 

dapat dikenali pembaca karena telah dijelaskan oleh pengarang. Secara tidak 

langsung artinya watak tokoh dapat dikenali pembaca dengan membuat 

kesimpulan sendiri. Kesimpulan tersebut dapat diambil dari dialog, latar suasana, 

tingkah laku, penampilan, lingkungan hidup, dan pelaku lain. 

Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita 

(Kosasih, 2008:62). Posisi pengarang terdiri atas dua macam, yaitu berperan 

langsung sebagai orang pertama dan hanya sebagai orang ketiga yang berperan 

sebagai pengamat. Pengarang menggunakan istilah “aku” dalam cerita yang 

menunjukkan bahwa pengarang menjadi tokoh utama sehingga sudut pandang 

cerita adalah pengarang sebagai orang pertama. Dalam cerita yang memakai sudut 

pandang orang ketiga atau cara bercerita orang ketiga, pengarang menggunakan 

kata  ia, dia, atau memakai nama orang. Pengarang seakan-akan berdiri di luar 

pagar. Pengarang tidak memegang peranan apa pun. Pengarang hanya 

menceritakan apa yang terjadi di antara tokoh-tokoh cerita yang dikarangnya. 
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Amanat  merupakan  ajaran  moral  atau  pesan  yang  ingin  disampaikan 

pengarang  kepada  pembaca  cerita  melalui  karyanya  (Rosdiana,  2014: 6.18). 

Amanat  berisi  pelajaran  berharga  yang  dapat  diteladani  atau  dihindari.  Jika 

pelajaran berharga itu baik maka dapat diteladani, tetapi jika pelajaran berharga 

itu  tidak  baik  maka  dihindari.  Pada  umumnya  amanat  berisi  nasihat  dan 

perbuatan-perbuatan  bijak  yang  perlu  dilakukan.  Amanat  dapat  disampaikan 

secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit apabila pengarang pada tengah 

atau akhir cerita menyampaikan saran, peringatan, anjuran, atau larangan yang 

berkaitan dengan cerita. Secara implisit amanat tersirat dalam tingkah laku tokoh. 

Menurut Kosasih (2008:64) gaya bahasa berfungsi untuk mencipta nada 

atau suasana persuasif dan merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan 

hubungan dan interaksi antartokoh. Kemampuan sang penulis dalam 

menggunakan bahasa secara cermat dapat menjelmakan suasana yang berterus-

terang, simpatik atau menjengkelkan, dan objektif atau emosional. Bahasa dapat 

menimbulkan suasana yang tepat guna bagi adegan yang seram, adegan cinta, 

peperangan, keputusasaan, atau harapan. Bahasa dapat pula digunakan pengarang 

adalah untuk menandai karakter tokoh. Karakter jahat dan bijak dapat 

digambarkan dengan jelas melalui kata-kata yang digunakannya. Tokoh anak-

anak dan dewasa dapat pula dicerminkan dari kosakata dan struktur kalimat yang 

digunakan oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan. 

Berdasarkan kompetensi dasar bahasa Indonesia yang terdapat pada kelas 

V, maka unsur cerita yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tema, tokoh, latar, 

dan amanat. 



 

52 
 

 
 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

tentang kefektifan model VAK pada berbagai mata pelajaran sebagai berikut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Aristini pada tahun 2013 yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Kuantum Tipe VAK (Visual, Auditory, 

Kinesthetic) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD Negeri 2 Sesetan”. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA antara siswa 

yang mendapatkan pembelajaran model  pembelajaran kuantum tipe VAK dengan 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. Perolehan nilai rata-rata 

hasil belajar kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol yaitu sebesar 77,72 ≥ 

69,75. Dibuktikan dengan hasil t hitung ≥ t tabel yaitu sebesar 3,0419 ≥ 1,980. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran 

Kuantum tipe VAK (Visual Audiotory Kinesthetic) terhadap hasil belajar IPA 

siswa kelas V SD Negeri 2 Sesetan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan model pembelajaran Kuantum tipe VAK (Visual Audiotory 

Kinesthetic) memberikan pengaruh positif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 

V SD Negeri 2 Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian juga dilakukan oleh Agus Sunaryo, Wahyudi, dan Setyo Budi 

pada tahun 2014 yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Visualization, 

Auditory, Kinestetic (VAK) dalam Peningkatan Hasil Belajar IPS pada Siswa 

Kelas IV SDN 2 Abean”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

model VAK dalam meningkatkan pembelajaran IPS siswa kelas IV.  Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan model VAK dapat 
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meningkatkan proses dan hasil belajar IPS tentang masalah sosial pada siswa 

kelas IV yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata kelas hasil belajar 

siswa tiap siklus. Pada siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 57, siklus II 

meningkat menjadi 70, dan pada siklus III mencapai 78. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Prastiwi Andayani pada tahun 2014 

yang berjudul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar dan Memperbaiki Sikap Siswa 

Kelas III dalam Kegiatan Menulis Menggunakan Model Pembelajaran VAK 

(Visualization, Auditory, Kinesthetic) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SD Negeri 

Banyubiru 01 Tahun Ajaran 2013/2014” . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar dan perbaikan sikap siswa dalam kegiatan 

menulis siswa kelas III menggunakan model VAK pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia SD Negeri Banyubiru 01 tahun ajaran 2013/2014. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model VAK cukup efektif diterapkan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia yang ditunjukkan dari peningkatan hasil belajar dan sikap siswa 

pada tiap siklus. Pada siklus I meningkat menjadi 74,36% dan pada siklus II 

meningkat menjadi 85,58%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Bayu Saputra, Putrini Mahadewi, dan 

Raga pada tahun 2014 yang berjudul “Implementasi Model Pembelajaran VAK 

Berbantuan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas IVB SD No 2 Banyuasri”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IVB semester I SD No 2 Banyuasri, 

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tahun pelajaran 2012/2013. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran VAK 
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berbantuan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa 

sebesar 9,57%. Hasil belajar IPA siswa pada siklus I sebesar 70,57% dengan 

kriteria sedang, mengalami peningkatan pada siklus II sebesar 80,14% dengan 

kriteria tinggi. Sedangkan, ketuntasan belajar secara klasikal pada siklus I sebesar 

71,43% dengan kriteria sedang, mengalami peningkatan sebesar 11,43% pada 

siklus II menjadi 82,86% dengan kriteria tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lista Litta, Haryanto Atmowardoyo, dan 

Kisman Salija pada tahun 2015 yang berjudul “The Effect of  Visual Auditory 

Kinesthetic Learning Style as Technique in Improving Student’s Writing Ability”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh gaya belajar VAK terhadap 

peningkatan kemampuan menulis bahasa Inggris siswa kelas XI jurusan IPA SMA 

Negeri 1 Bontomarannu. Hasil dari penelitian tersebut adalah t hitung > t tabel 

dengan t hitung (2,684) dan t tabel (1,875). Hal tersebut berarti bahwa penerapan 

gaya belajar VAK berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil 

belajar dan kemampuan menulis siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Istigfaroh, Singgih Bektiarso, dan 

Agustiningsih pada tahun 2015 yang berjudul “The Effect of the Application VAK 

Approach to The 3th Grade Science’s Study Result in Puger Kulon 1 Elementary 

School Jember”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada atau tidak 

pengaruh yang signifikan dari penerapan pendekatan VAK terhadap hasil belajar 

IPA kelas III di SD Negeri Puger Kulon 01 Jember. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa thitung = 4,419 lebih besar dari ttabel = 1,667 dan hasil uji ER 

menunjukkan bahwa VAK lebih efektif 18,99% dari pembelajaran ceramah dan 
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penugasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan 

VAK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar IPA kelas III 

SD Negeri Puger Kulon 1 Jember. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Yayang, Diah Gusrayani, dan Regina 

Lichteria pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Model Visual, Auditory, dan 

Kinestethic (VAK) terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sifat-sifat Cahaya”. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh model VAK terhadap hasil 

belajar siswa kelas V pada materi sifat-sifat cahaya. Hasil uji perbedaan rata-rata 

menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata nilai posttest di kelas eksperimen 

dengan rata-rata nilai posttest di kelas kontrol. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa model VAK lebih baik secara signifikan daripada 

pembelajaran konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa materi sifat-

sifat cahaya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ghufira pada tahun 2016 yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditory Kinestethic (VAK) terhadap 

Aktivitas Belajar Tematik Peserta Didik Kelas III SD Negeri 1 Haduyung Tahun 

Pelajaran 2015/2016”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (VAK) terhadap aktivitas belajar 

tematik peserta didik kelas III SD Negeri 1 Haduyang tahun pelajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 68,4 

dengan kategori aktif, sedangkan hasil rata-rata posttest kelas kontrol 57,2 dengan 

kategori cukup aktif. Berdasarkan uji hipotesis diperoleh nilai sig (2 tailed) 

sebesar 0,029 (0,029<0,05), sehingga Ho ditolak dan HI diterima. Berdasarkan 
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perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran VAK dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar tematik peserta didik. 

 

2.3  Kerangka Teoretis 

Dalam penelitian ini terdapat teori-teori yang mendasari variabel 

penelitian yang meliputi keefektifan belajar, model pembelajaran dan hasil 

belajar. Teori yang mendasari keefektifan belajar yaitu teori keefektifan dari 

Slavin pada tahun (2006:277) menyatakan bahwa ada empat indikator keefektifan 

pembelajaran yang meliputi kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat 

pembelajaran, insentif, dan waktu. Berdasarkan teori tersebut dalam melaksana-

kan suatu pembelajaran harus menyesuaikan indikator keefektifan belajar agar 

pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai 

keefektifan belajar diperlukan inovasi belajar yang dapat diwujudkan melalui 

inovasi model pembelajaran. 

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan 

prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk 

mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Dalam penelitian ini digunakan model VAK. Adapun teori yang mendasari model 

pembelajaran VAK yaitu teori kognitivisme dan kontruktivisme. Teori 

kognitivisme mendasari penelitian ini karena berdasarkan teori kognitif Piaget, 

bahwa anak usia 7-11 tahun adalah tahap operasional konkret yaitu siswa sudah 

mampu berpikir logis untuk memecahkan masalah yang konkret. Sehingga untuk 
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siswa kelas V SD yang berusia 10-11 tahun adalah pada tahap operasional 

konkret.  

Sedangkan menurut teori kontruktivisme (dalam Al-tabany, 2014: 29) 

bahwa guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa 

harus membangun sendiri pengetahuan di dalam pikirannya. Teori kontruktivisme 

digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan pengalaman siswa dalam 

menerima pengetahuan, supaya mereka memperoleh pengetahuannya dengan 

pengalaman yang dilakukan secara langsung. Sehingga model VAK yang 

digunakan sudah sesuai dengan kedua teori belajar tersebut. Bahwa materi yang 

sudah didapatkan dalam proses pembelajaran dengan model VAK, siswa dapat 

mengaplikasikannya secara langsung dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa 

memperoleh pengetahuannya dari apa yang telah dilakukan selama proses 

pembelajaran. Hal tersebut dapat mendorong siswa untuk memperoleh hasil 

belajar yang maksimal. 

Menurut teori hasil belajar yang disampaikan oleh Bloom (dalam 

Rusmono 2014: 8) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan tingkah 

laku yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Dalam penelitian ini terpusat pada hasil belajar ranah kognitif. Teori 

hasil belajar yang disampaikan Bloom membagi ranah kognitif menjadi enam 

bagian yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. 

Berdasarkan teori-teori yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keefektifan belajar, model pembelajaran, dan hasil belajar saling keterkaitan dan 

saling mempengaruhi. Keefektifan belajar akan tercipta jika pembelajaran yang 
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disampaikan terdapat inovasi pembelajaran yang dapat diwujudkan dengan variasi 

model pembelajaran. Sehingga jika keduanya terwujud akan mendorong 

peningkatan hasil belajar dan prestasi siswa secara maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis 

 

Keterangan: 

  = Teori yang mendasari             = Berpengaruh                   = Saling terkait 

 

2.4  Kerangka Berpikir 

Salah satu ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Indonesia adalah 

menyimak. Pembelajaran menyimak merupakan kegiatan yang paling banyak 

dilakukan manusia. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar khususnya 

menyimak harus disesuaikan dengan karakteristik siswa, sehingga siswa dapat 
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Keefektifan Belajar 

                           

Teori keefektifan dari Slavin 
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memahami materi dengan mudah. Untuk memudahkan siswa memahami materi 

dibutuhkan model pembelajaran yang sesuai, salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan yaitu model VAK. 

Model VAK diharapkan dapat menjadi model yang efektif untuk 

pembelajaran mengidentifikasi cerita anak, sehingga siswa memiliki keterampilan 

menyimak yang tinggi. Keefektifan model VAK dapat diketahui dari hasil rata-rata 

pada kelas kontrol dan kelas ekperimen. Pada kelas kontrol, diberikan treatment 

seperti yang biasa diterapkan dalam kelas yaitu menggunakan model STAD. 

Sedangkan pada kelas eksperimen, diberikan treatment yaitu model VAK. Kedua 

kelas diasumsikan homogen dengan tingkat kecerdasan hampir sama, lingkungan 

sekolah yang sama, dan materi yang sama. Sebelum pelaksanaan treatment, kedua 

kelas baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen diberikan pretest yang sama 

untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah itu, dalam waktu yang berbeda 

pada kelas eksperimen diberikan treatment dengan model VAK sedangkan pada 

kelas kontrol diberikan treatment model STAD. Hasil posttest setelah treatment 

dibandingkan untuk mengetahui model yang efektif dalam pembelajaran 

mengidentifikasi cerita anak kelas V SD, Gugus Ahmad Yani Kecamatan Kota 

Kudus. 

Dari penjelasan di atas, maka alur kerangka berpikir dalam penelitian ini 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

2.5  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, maka dapat 

disusun hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis nol (Ho) : Model Visual Auditory Kinesthetic tidak lebih efektif  dari 

model Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar 

mengidentifikasi cerita anak pada siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus 

Hipotesis kinerja (Ha) : Model Visual Auditory Kinesthetic lebih efektif dari 

model Student Teams Achievement Division untuk meningkatkan hasil belajar 

mengidentifikasi cerita anak pada siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Model Visual Auditory Kinestethic (VAK) efektif digunakan pada 

pembelajaran dan peningkatan hasil belajar bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi cerita anak siswa kelas V SD, Gugus Ahmad Yani, 

Kecamatan Kota Kudus. Keefektifan model VAK didasarkan pada uji 

perbedaan rata-rata yaitu harga thitung yaitu 2,064 lebih besar dibandingkan 

harga ttabel 1,980, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran di kelas eksperimen cenderung lebih tinggi dibandingkan di 

kelas kontrol karena penggunaan model VAK. 

2. Berdasarkan pengamatan terhadap pembelajaran bahasa Indonesia materi 

mengidentifikasi cerita anak menunjukkan bahwa aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen cenderung tinggi dibandingkan aktivitas siswa pada kelas kontrol. 

Sesuai data hasil rata-rata aktivitas siswa pada kelas kontrol diperoleh sebesar 

68.18% dengan kriteria tinggi sedangkan rata-rata aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen sebesar 83,66% dengan kriteria sangat tinggi. Hal tersebut 

terdapat pada aktivitas mendengarkan, mengamati, bertanya, menyampaikan 
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gagasan, aktivitas mendengarkan dan memperhatikan video, membuat 

rangkuman, dan minat siswa 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti 

yaitu sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan menerapkan model VAK sebaiknya dirancang dan 

dipersiapkan dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. Perencanaan tersebut diantaranya adalah menentukan tema materi 

yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran sehingga cocok untuk  

diaplikasikan dengan model VAK, mempersiapkan siswa dengan baik untuk 

mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model VAK. 

2. Melalui penerapan model VAK, guru diharapkan dapat memaksimalkan 

aktivitas belajar siswa dengan melibatkan semua siswa pada kegiatan 

pembelajaran. Oleh karena itu, guru sebaiknya menyiapkan beberapa 

pertanyaan sesuai dengan materi yang diajarkan dan mampu menjadikan siswa 

aktif serta bersemangat mengikuti pembelajaran tersebut. 
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