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Model pembelajaran struktur yang dapat menggunakan beberapa metode, teknik 

dan strategi pembelajaran sekaligus, model pembelajaran harus berpusat paa siswa 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Akan tetapi, kenyataannya pembelajaran 

di kelas cenderung berpusat pada guru (teacher centered learning) sehingga lebih 

dominan siswa pasif daripada aktif, hal tersebut berdampak terhadap hasil belajar 

siswa menjadi rendah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimanakah 

aktivitas guru, aktivitas siswa, serta bagaimana peningkatan hasil belajar siswa di 

kelas V MIN 25 Aceh Besar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui 

observasi dan tes, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan rumus 

persentase.Hasil penelitian ditemukan bahwa aktivitas guru siklus I mencapai 

75%, pada siklus II mencapai 84,37%, dan siklus III mencapai 96,87%. Aktivitas 

siswa siklus I mencapai 73,4%, siklus II mencapai 85,29%, dan pada siklus III 

89,70%. Hasil belajar siswa yang tuntas siklus I mencapai 28%, siklus II 

mencapai 64%, dan siklus III mencapai 84%. Pembelajaran tematik semakin baik 

dengan adanya model visualization auditory kinestetic untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa karena model pembelajaran ini mengombinasikan ketiga modalitas 

belajar untuk menjadikan peserta didik merasa nyaman dan pembelajaran yang 

dirasakan siswa terasa lebih bermakna. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu proses mendidik siswa dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan membimbing siswa dari tidak tahu menjadi tahu, dan membimbing 

siswa dari perilaku salah menjadi benar. Menurut Darmaningtyas pendidikan 

adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang 

lebih baik. Pendidikan seharusnya mampu menghasilkan sumber daya manusia 

yang memiliki kemampuan yang utuh, yakni kompetensi sikap, kompetensi 

pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang terintegrasi. 

Kompetensi tersebut terdapat pada kurikulum 2013 yang memperkuant 

proses pembelajaran dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan.
1
 Salah satu prinsip kurikulum 2013 yaitu 

pembelajarannya berpusat pada siswa atau student centered learning  berpusat 

pada siswa atau student centered learning yakni menuntut partisipasi yang tinggi 

dari peserta didik, karena selama kegiatan pembelajaran berlangsung peserta didik 

menjadi pusat perhatian. 

 Student centered learning berlandaskan pada teori konstruksivistik yang 

berasal dari teori belajar menurut Piaget, Jhon Dewei, dan Burner. Student 

centered learning dalam konteks scientific approach yang menekankan proses 

pembelajaran pada perubahan tingkah laku peserta didik itu sendiri dan 

                                                             
1
 Abdul Majid dan Chaerul Rochman, Pendekatan Ilmiah Dalam Implementasi 

Kurikulum 2013, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1. 



2 

 

 
 

mengalami langsung bagaimana membentuk konsep belajar dan memahami.
2
 Di 

samping itu, terdapat beberapa penelitian yang sesuai dengan model VAK 

diantaranya yaitu: 

Pertama, Artikel Skripsi Dika Wuri Pramesty pada Program Studi 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Nusantara PGRI Kediri Tahun 2017, pada desain penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh peningkatan hasil belajar menggunakan model pembelajaran 

VAK dengan rata-rata 85,13, dan ada pengaruh menggunakan pembelajaran 

berlangsung dengan rata-rata77,5.
3
  

Kedua, Jurnal penelitian oleh Andea Nurellah, Regina Lichteria Panjaitan, 

dan Maulana dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat dimulai dari siklus I (24%), siklus II (60%), dan siklus III mencapai 

(88%).
4
 

Ketiga, Skripsi Siti Ghufira pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 

2016.
5
 Hasil penelitian ini 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 

                                                             
2
 Moch. Agus Krisno Budiyanto, Sintaks 45 Metode Pembelajaran dalam Student 

Centered Learning (SCL), (Malang: UMM Press, 2016) h. 6-7 
3
 Dika Wuri Pramesty, “Pengaruh Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditori, 

Kinestetik) Melalui Media Pembelajaran Price Brochure Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Materi Aritmatika Sosial Dalam Kegiatan Ekonomi Kelas VII SMPN 1 Semen Tahun Ajaran 

2016/2017”, Artikel Skripsi, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017), h. 2. 
4
Andea Nurellah, Regina Lichteria Panjaitan dan Maulana, “Penerapan Model 

Pembelajaran Visual, Auditorial, Dan Kinestetik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Sekolah Dasar”. Jurnal Pena Ilmiah,  Vol. 1, No. 1 2016, h. 431. 
5
 Siti Ghufira, “Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (Vak) 

Terhadap Aktivitas Belajar Tematik Peserta Didik Kelas III SD Negeri 1 Haduyang Tahun 

Pelajaran 2015/2016”, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), h. 43. 
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sig (2 tailed) sebesar 0,029 (0,029 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan HI diterima. 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diperoleh bahwa model pembelajaran 

VAK dapat mempengaruhi aktivitas belajar tematik peserta didik. 

Keempat, Jurnal penelitian oleh Ade Yayang Tri Alditia, Diah Gusrayani, 

Regina Lichteria Panjaitan menyimpulkan bahwa Pembelajaran IPA dengan 

menggunakan model Visual, Auditory, dan Kinesthetic (VAK) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar pada materi sifat-sifat cahaya 

secara signifikan. Adapun peningkatannya terlihat dari rata-rata nilai pre test dan 

post test. Rata-rata nilai pre test sebesar 54,07 sementara rata-rata nilai post test 

sebesar 90,53 sehingga diperoleh selisih sebesar 36,46. 
6
 

Kelima, Jurnal penelitian Mulabbiyah, Ismiati, dan Ahmad Sulhan, dengan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Fleming-

VAK dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada muatan pelajaran IPA 

materi sumber energi. 

Peningkatan dapat diketahui dari hasil perhitungan, diperoleh data 

peningkatan kuanti proses pelaksanaan pembelajaran yakni untuk hasil belajar 

peserta didik diperoleh nilai rata-rata pada siklus I sebesar 68 dengan persentase 

ketuntasan klasikal 58,33% dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan 

nilai rata-rata 79 dengan persentase ketuntasan klasikal 91,66%. Berdasarkan hasil 

                                                             
6
 Ade Yayang Tri Alditia, Diah Gusrayani dan Regina Lichteria Panjaitan, “Pengaruh 

Model Visual, Auditory, Dan Kinesthetic (Vak) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Sifat-

Sifat Cahaya”. Jurnal Pena Ilmiah,  Vol. 1, No. 1 2016, h. 359. 
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penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Fleming-

VAK dapat meningkatkan hasil belajar IPA Siswa kelas IV MI Thohir Yasin.
7
 

Namun, berdasarkan observasi proses pembelajaran tematik di kelas Vc 

pada  materi letak georafis dan astronomis serta gotong royong, yang diamati 

penulis hari selasa tanggal 30 Juli 2019, menemukan bahwa pembelajaran masih 

cenderung berpusat pada guru (teacher centered learning) disebabkan metode 

yang diterapkan ketika pembelajaran berlangsung berupa metode ceramah, tanya 

jawab, dan penugasan individual sehingga pembelajaran terasa kaku dimana 

hanya siswa yang duduk di barisan pertama yang aktif, sedangkan siswa yang 

duduk di barisan kedua dan seterusnya tergolong pasif  hal tersebut dapat dilihat 

ketika guru melontarkan pertanyaan kepada siswa, dimana beberapa siswa tidak 

mengetahui jawabannya karena ketika guru menjelaskan materi siswa sibuk 

dengan aktivitas masing-masing sehingga fokus siswa untuk belajar kurang.  

Hasil wawancara dengan guru kelas tersebut menunjukkan bahwa media 

yang diperlukan dalam pembelajaran jarang digunakan, khusunya pada materi 

letak geografis dan astronomis yang seharusnya memerlukan media globe maupun 

peta,  akan tetapi hanya satu siswa yang membawa buku atlas, dan pada materi 

gotong royong seharusnya menggunakan media berupa video masyarakat yang 

melakukan bakti sosial maupun gotong royong, sehingga fungsi visual, auditory 

dan kinestetic yang dibutuhkan siswa berguna sebagaimana mestinya.
8
 

                                                             
7
 Mulabbiyah, Ismiati dan Ahmad Sulhan, “Penerapan Model Pembelajaran Fleming-Vak 

(Visual-Auditory-Kinesthetic) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V MI Thohir Yasin 

pada Muatan Pelajaran IPA”. El-midad jurnal jurusan PGMI, Vol.10, No. 1 2018, h. 57. 
8
 Fransiska Susilawati dan Diana Puspa Karitas, Organ Gerak Hewan dan Manusia, 

(Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017). h, 27. 
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Berdasarkan pemaparan masalah di atas, model pembelajaran yang relevan 

dengan SCL adalah model pembelajaran VAK, karena model pembelajaran ini 

dapat mendukung siswa dalam memahami materi pembelajaran disebabkan ketiga 

modalitas belajar sudah terangkum dalam satu proses pembelajaran sehingga 

menjadikan siswa merasa nyaman ketika pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk membuat 

skripsi yang berjudul “Penggunaan Model Pembelajaran Visualization 

Auditory Kinestetic (VAK) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Tematik di Kelas V MIN 25 Aceh Besar”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah adalah:  

1. Bagaimanakah aktivitas guru dalam pembelajaran tematik dengan 

model visualization auditory kinestetic di kelas V MIN 25 Aceh 

Besar? 

2. Bagaimanakah aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik dengan 

model visualization auditory kinestetic di kelas V MIN 25 Aceh 

Besar? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

tematik dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic 

di kelas V MIN 25 Aceh Besar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui aktivitas guru dalam pembelajaran tematik dengan 

model visualization auditory kinestetic di kelas V MIN 25 Aceh Besar. 

2. Untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pembelajaran tematik dengan 

model visualization auditory kinestetic di kelas V MIN 25 Aceh Besar. 

3. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic di kelas 

V MIN 25 Aceh Besar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi siswa, dengan diterapkan model pembelajaran VAK dapat 

meningkatkan motivasi dan minat dalam pembelajaran Tematik, 

dengan demikian diharapkan metode ini dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam memilih model 

pembelajaran yang bervariasi, sehingga dapat memberikan proses 

belajar mengajar yang baik kepada siswa dan dapat mengembangkan 

model ini pada pembelajaran yang lain. 
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3. Bagi sekolah, sebagai masukan agar proses pembelajaran seterusnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

4. Bagi penulis, dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep 

melalui penerapan visualization auditory kinestetic dengan baik dan 

dapat memperoleh pengalaman cara mengajar dengan menerapkan 

visualization auditory kinestetic pada pembelajaran Tematik. 

 

E. Definisi Operasional 

Menurut peneliti terdapat beberapa istilah yang tertera pada judul skripsi 

yang perlu dirincikan diantaranya yaitu: 

1. Model Visualization Auditory Kinestetic (VAK)  

Model pembelajaran VAK adalah model pembelajaran yang 

mengombinasikan ketiga modalitas belajar untuk menjadikan peserta didik merasa 

nyaman. Model pembelajaran ini merupakan anak dari model pembelajaran 

Quantum yang berprinsip menjanjikan kesuksesan bagi peserta didik di masa 

depan dan untuk menjadikan situasi belajar menjadi lebih nyaman.
9
 Model 

pembelajaran ini akan diterapkan pada tema 6 subtema 2 dan pembelajaran 2 di 

kelas Vc MIN 25 Aceh Besar. 

2. Aktivitas Belajar Siswa 

  Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

interaksi (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Belajar aktif 

adalah “suatu sistem belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara 

                                                             
9
 Moch. Agus Krisno Budiyanto, Sintaks 45 Metode..., h. 97. 
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fisik, mental, intelektual dan emosional untuk memperoleh hasil belajar yang 

berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
10

 Oleh karena 

itu, peneliti ingin menerapkan aktivitas belajar sesuai dengan model VAK pada 

siswa MIN 25 Aceh Besar di kelas Vc, dengan indikator belajarnya yaitu 

visualization, auditory, dan kinestetic.  

3. Hasil belajar siswa  

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai setelah terjadi proses belajar dan 

pembelajaran, yang  menghasilkan perubahan tingkah laku. Wujud daripada hasil 

belajar  berupa nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar dibuat 

untuk menentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan 

materi. Sudjana mengklasifikasikan kemampuan belajar menjadi tiga ranah, yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
11

  Berdasarkan  hal tersebut instrumen yang 

digunakan peneliti memuat 15 soal tes pengetahuan yang sesuai dengan tema 6 

subtema 2 dan pembelajaran 2. 

4. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik yang dilakukan dalam penelitian ini memuat 

beberapa indikator soal yaitu seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 Indikator-indikator Soal Pembelajaran Tematik Kelas Vc 

No  Kompetensi Dasar  Indikator  Nomor Item  Jumlah  

1  Meringkas  teks 
penjelasan  

(eksplanasi) dari 

media cetak atau 

Menyajikan  hasil 
kesimpulan  isi teks 
penjelasan pada media 
cetak.   

  

14 dan 15 2  

                                                             
10

 Ulfaira, Jamaludin, dan Septiwiharti, ” Meningkatkan Aktivitas Belajar Pada Siswa 

Kelas III di SD Inpres Marantale Dalam Pembelajaran Pkn Melalui Penerapan  Metode 

Pembelajaran Role Playing”. Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol. 3 No. 3, h.126. 
11

 Sudirman dan Rosmini Maru, Implementasi Model-Model Pembelajaran Dalam 

Bingkai Penelitian Tindakan Kelas, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016), h. 9.  
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elektronik.  

2  Menerapkan 
konsep 
perpindahan kalor 
dalam kehidupan  

sehari-hari  

Menjelaskan cara 
perpindahan kalor.   

  

1,2,3,4,5,6,7,12, 

dan 13. 

9  

3  Memahami pola 

lantai dalam gerak 

tari kreasi daerah.  

Menjelaskan pengertian 

pola lantai dalam tari 

kreasi daerah.  

8,9,10, dan 11 4  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS  

A. Model Pembelajaran Visualization Auditory Kinestetci (VAK) 

1. Pengertian Model Pembelajaran VAK 

Model pembelajaran adalah struktur yang dapat menggunakan beberapa 

metode, teknik dan strategi pembelajaran sekaligus.
12

 Penggunaan model 

mengajar tertentu akan menghasilkan pencapian tujuan-tujuan yang telah 

diprogramkan maupun yang semula tidak diprogramkan.
13

 Dengan demikian, 

model pembelajaran dapat disimpulkan bahwa suatu kerangka konseptual yang 

menggambarkan sintak sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan tertentu, yang berfungsi sebagai acuan bagi guru 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran.  

Model pembelajaran VAK adalah model pembelajaran yang 

mengombinasikan ketiga modalitas belajar untuk menjadikan peserta didik merasa 

nyaman.
14

 Model pembelajaran ini merupakan anak dari model pembelajaran 

Quantum yang berprinsip menjanjikan kesuksesan bagi peserta didik di masa 

depan dan untuk menjadikan situasi belajar menjadi lebih nyaman.  

Berdasarkan model pembelajaran tersebut terdapat beberapa karakteristik 

dari masing-masing peserta didik seperti, peserta didik visual cenderung 

menyukai tabel, gambar, dan informasi grafis lain. Peserta didik auditoris lebih 

cenderung mendengar ajaran dan audiotape. Peserta didik kinestetis akan 

                                                             
12

Daryanto, Pembelajaran Abad 21, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 63.  
13

 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori & Aplikasi, Cet. II, (Jogjakarta: 

Ar Ruzz Media, 2017), h. 142. 
14

 Moch. Agus Krisno Budiyanto, Sintaks 45 Metode..., h. 97. 
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memperlihatkan kesukaan pada demonstrasi dan aktivitas fisik yang melibatkan 

pergerakan tubuh. Pembelajaran yang paling berhasil adalah mereka yang 

memanfaatkan masukan visual maupun auditoris, namun sedikit ketekunan akan 

membedakan seorang peserta didik dari yang lainnya, sebuah faktor penting untuk 

instruksi di ruang kelas.  

Studi tentang pembelajar dewasa ESL, Joy Reid menemukan bahwa 

beberapa perbedaan umum yang penting dalam gaya visual dan auditoris. Di 

antara hasil Reid: murid Korea jauh lebih lebih visual ketimbang orang Amerika 

yang berbahasa Inggris; murid Jepang paling kurang auditoris, jauh kurang 

auditoris ketimbang murid China dan Arab. 

Reid juga mempunyai beberapa kecondongan subjeknya dipengaruhi oleh 

tingkat pendidikan, bidang studi akademis, lama waktu tinggal di Amerika 

Serikat, dan faktor gender. Kemudian, Reid melaporkan dalam studi yang 

menyertakan gaya kinestetis dengan hasil-hasil yang membenarkan pentingnya 

memberikan perhatian kepada kecondongan semacam di antara peserta didik. 

Temuan penelitian tentang gaya-gaya belajar menggarisbawahi pentingnya 

mengenali berbagai kecondongan  peserta didik. Namun, para guru harus 

mengambil pendekatan yang berhati-hati. Ada masalah dalam pengukuran 

kecondongan gaya (biasanya dengan kuesioner tentang diri sendiri).
15

 Fakta 

bahwa gaya belajar siswa mewakili pendekatan yang lebih disukai ketimbang 

sifat-sifat dasar yang tak bisa berubah memiliki arti bahwa peserta didik bisa 

                                                             
15

 Bobbi DePorter, Mark Reardorn dan Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching: 

Mempraktikkan QuanrumLearning di Ruang-ruang Kelas (terj. Ary Nilandari), (Bandung: Kaifa, 

2011), h. 122. 
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beradaptasi ke berbagai konteks dan situasi. Dan gaya bisa merupakan cerminan, 

jika bukan produk langsung, latar belakang budaya seseorang.
 
 

 

2. Modalitas VAK 

Modalitas dianggap sebagai jaringan kerja saraf, yang jauh lebih kompleks 

daripada jaringan televisi. Setiap jaringan saraf mempunyai kemungkinan tidak 

terbatas, semuanya berasal dari tempat yang sama. Meskipun kebanyakan orang 

memiliki akses ke ketiga modalitas visual, auditorial, dan kinestetik hampir semua 

orang cenderung pada salah satu modalitas belajar yang berperan sebagai saringan 

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

pada salah satu modalitas, mereka juga memanfaatkan kombinasi modalitas 

tertentu yang memberi mereka bakat dan kekurangan alami tertentu. 

a. Visual 

Modalitas ini mengakses gambaran visual, yang diciptakan maupun 

diingat. Warna, hubungan ruang, potret mental, dan gambar menonjol dalam 

modalitas ini. Seseorang yang sangat visual mungkin bercirikan sebagai berikut: 

1) Teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan. 

2) Mengingat dengan gambar, lebih suka membaca daripada 

dibacakan 

3) Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan menangkap 

detail: mengingat apa yang dilihat. 

Berdasarkan hal di atas, maka sesuai dengan Firman Allah SWT, dalam 

Surah Al-‘Alaq ayat 1-5, yang berbunyi: 
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“Bacalah dengan (menyebut) nama tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan tuhanmu lah yang 

paling pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. (Q.S. Al-‘Alaq:1-5). 

b. Auditorial 

Modalitas ini mengakses segala jenis bunyi dan kata diciptakan maupun 

diingat. Musik, nada, irama, rima, dialog internal, dan suara menonjol di sini. 

Seseorang yang sangat auditorial dapat dicirikan sebagai berikut:
16

  

1) Perhatiannya mudah terpecah 

2) Berbicara dengan pola berirama 

3) Belajar dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir/bersuara 

saat membaca. 

4) Berdialog secara internal dan eksternal. 

c. Kinestetik 

Modalitas ini mengakses segala jenis gerak dan emosi diciptakan maupun 

diingat. Gerakan, koordinasi, irama, tanggapan emosional, dan kenyaman fisik 

menonjol di sini. Seseorang yang sangat kinestetik sering: 

1) Menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak bergerak 

2) Belajar dengan menanggapi secara fisik, melakukan, menunjuk 

tulisan saat membaca. 

3) Mengingat sambil melihat dan berjalan. 
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 Bobbi DePorter, Mark Reardorn dan Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching..., h. 
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Sebagaimana halnya kita semua mempunyai kecenderungan modalitas, 

kita juga memiliki kecenderungan modalitas mengajar yang biasanya sama 

dengan gaya kita belajar. Jika kita siswa yang cenderung visual, kita cenderung 

menjadi guru yang visual pula. Hal itu terjadi secara alamiah. Tetapi, tidak 

demikian dengan siswa kita. Sebagian mungkin memiliki modalitas belajar yang 

sama dengan kita, tetapi mungkin banyak yang tidak. Bagi mereka yang 

modalitasnya tidak sama dengan kita, kemungkinan tidak akan dapat menangkap 

semua yang diajarkan atau mendapat tantangan lebih besar dalam mempelajari 

bahan. Mereka secara harfiah memproses dunia melalui bahasa yang berbeda 

dengan kita.  

Bukankah kita akan senang dapat menjangkau semua siswa dengan 

modalitas berbeda-beda dan melakukannya secara tetap? Meskipun cara belajar 

dan mengajar kita mencerminkan kecenderungan modalitas kita, penelitian 

menunjukkan bahwa semakin banyak modalitas yang kita libatkan secara 

bersamaan, belajar akan semakin berarti, hidup, dan melekat. Bayangkan saja 

seperti saat kita yang tenggelam dalam film bagus dengan warna cerah, emosi 

penuh, dan suara stereo, sehingga melibatkan juga secara fisik.  

Menurut Richard Restak, “Setiap kali suatu pola saraf tertentu 

‘menembak’, maka jalur yang sama akan semudah itu pula diaktifkan kembali”
17

. 

Dalam kasus ini, dengan cara melibatkan lebih banyak modalitas dalam 

pembelajaran, kita memicu lebih banyak lagi jalur saraf yang memperkuat belajar 

siswa kita.  

                                                             
17

 Bobbi DePorter, Mark Reardorn dan Sarah Singer-Nourie, Quantum Teaching..., h. 

124-125. 
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3. Efektivitas Model Pembelajaran VAK 

Pembelajaran VAK difokuskan pada pemberian pengalaman belajar secara 

langsung (direct experience) dan menyenangkan. Pengalaman belajar secara 

langsung dengan cara belajar dengan mengingat (Visual), belajar dengan 

mendengar (Auditory) dan belajar dengan gerak dan emosi (Kinestetic). Cara 

belajar kita merupakan hasil dari kombinasi bagaimana kita menyerap, lalu 

mengolah dan mengatur informasi.  

Isyarat verbal (visual, auditorial dan kinestetik) dapat membantu kita 

dalam menemukan modalitas belajar kita tidak salah arah, maka perlu mengetahui 

terlebih dahulu ciri maupun karakteristik pada masing-masing isyarat verbal 

tersebut. Apakah kita atau seseorang itu masuk pada golongan visual, auditorial 

dan kinestetik. Mengenai identifikasi VAK, tidak setiap orang harus masuk 

kedalam salah satu klasifikasinya. Walaupun demikian, kebanyakan kita 

cenderung pada yang satu dari pada yang lainnya. Mengetahui ciri dominasi kita 

membuat bekerja dengannya, dan juga menetapkan cara-cara tersebut untuk 

menjadi lebih setara. Aktivitas-aktivitas yang berbeda memerlukan cara berfikir 

yang berbeda pula. Jadi keuntungannya adalah untuk mengetahui:  

a. Pertama, bagaimana cara yang lebih banyak pada kita. 

b. Kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan cara 

berfikir yang lain dalam diri kita.
18
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4. Langkah-langkah Model Pembelajaran VAK 

Langkah-langkah Model Pembelajaran VAK, Pembelajaran VAK dapat 

direncanakan dan dikelompokan menjadi 4 tahap yaitu: 

1. Tahap Persiapan (Kegiatan pendahuluan) Pada kegiatan pendahuluan, 

guru memberikan motivasi untuk membangkitkan minat siswa dalam 

belajar, memberikan perasaan meyakinkan mengenai pengalaman 

belajar yang akan datang kepada siswa, dan menempatkan mereka 

dalam situasi optimal untuk menjadikan siswa lebih siap dalam 

menerima pelajaran.  

2. Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti pada Eksplorasi) Pada kegiatan ini 

guru mengarahkan siswa untuk menemukan materi pelajaran yang 

baru, secara mandiri, menyenangkan, bermakna, melibatkan panca 

indera, yang sesuai dengan gaya belajar VAK.  

3. Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti pada Elaborasi) Pada tahap pelatihan, 

guru membantu siswa untuk menggabungkan dan menyerap 

pengetahuan serta keterampilan baru dengan berbagai cara yang 

disesuaikan dengan gaya belajar VAK.  

4. Tahap Penampilan Hasil (Kegiatan Inti pada Konfirmasi) Tahap 

penampilan hasil merupakan tahap seorang guru membantu siswa 

dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun 
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keterampilan baru yang mereka dapatkan, pada kegiatan belajar 

sehingga hasil belajar mengalami peningkatan.
19

 

 

5. Kelebihan dan kekurangan Model Pembelajaran VAK 

Setiap model pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan, tidak 

terkecuali  model pembelajaran VAK juga memiliki kelemahan dan kelebihan. 

Kelebihan dari pembelajaran Visuali auditori kinestetik (VAK) adalah sebagai 

berikut:  

1. Pembelajaran akan lebih berhasil, karena mengkombinasikan ketiga 

gaya belajar. 

2. Mampu melatih dan mengembangkan kemampuan 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 jasmani 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 diatas rata-rata.  

Kelemahan dari model pembelajaran VAK yaitu tidak banyak orang yang 

mampu menggabungkan ketiga gaya belajar tersebut. Sehingga orang yang hanya 
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mampu menggunakan satu gaya belajar, hanya akan mampu menangkap materi 

jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan kepada salah satu gaya 

belajar yang didominasi.
20

 

 

B. Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Belajar merupakan sebuah proses yang bertautan yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan dalam 

kandungan) hingga liang lahat. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan 

yang bersifat pengetahuan (kogniitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun 

yang menyangkut nilai dan sikap (afektif). Simaklah contoh berikut. 

Kalau sebelumnya Pandu tidak tahu nama dan letak ibu kota provinsi 

Banten, dan sekarang sebagai siswa SD dia dapat menyebutkan nama 

dan menunjukkan letak ibukota provinsi tersebut, maka kita katakan 

siswa SD itu telah belajar. Begitu pula halnya kalau dia sebelumnya 

tak dapat menulis angka 1 sampai dengan 10 dan sekarang dapat 

menuliskannya dengan lancar, baik dan benar. Begitu pula Mirna, 

sebelum kursus komputer, dia tak dapat mengoperasikan komputer, 

sekarang dengan lancar dan mahir dia dapat menggunakannya. Atau 

si Koko, dulu dia tidak tahu siapa R.A.Kartini, sekarang dia tahu dan 

sangat kagum serta menghargai perjuangan serta jasa-jasanya. Koko 

telah belajar karena ada perubahan baik dalam pengetahuan maupun 

sikapnya.
21

  

 

Terdapat beberapa perspektif para ahli tentang pengertian belajar yaitu: 

a. W.H. Burton dalam The Gudance of Learning Activities 

mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku 
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pada diri individu karena adanya hubungan antara individu dengan 

individu dan individu dengan lingkungannnya sehingga mereka lebih 

mampu berhubungan dengan lingkungannya.  

b. Ernest R.Hilgard dalam Introduction to Psychology mendefinisikan 

belajar sebagai suatu proses perubahan aktivitas, respon terhadap 

lingkungan.  

c. C Witherington dalam Educational Psychology menjelaskan 

pengertian belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari respon berupa ucapan, 

sikap, kebiasaan kepribadian atau suatu pengertian.  

d. Gage Berlinger mendefinisikan belajar sebagai suatu proses suatu 

organisme berubah tingkah lakunya sebagai akibat dari pengalaman. 

e. Harold Spears mengemukakan pengertian belajar pandangannya yang 

lebih spesifikasi. Menurut Spears learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something them selves, to listen, to follow direction 

(Belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada 

dirinya sendiri, mendengar dan mengikuti aturan).  

f. Singer mendefinisikan belajar sebagai perubahan perilaku yang relatif 

konstan yang disebabkan pelaksanaan atau pengalaman yang sampai 

dalam suasana tertentu.  

g. Gagne pernah mengemukakan pandangannya tentang belajar. Salah 

satu pengertian belajar yang cukup sederhana namun mudah diingat 

adalah yang dikemukakan oleh Gagne: “Learning is relatively 
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permanent change in behavior that result from past experience or 

purposeful instruction”.  

Belajar adalah suatu perubahan perilaku yang pasti  menetap yang 

dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang 

bertujuan/direncanakan. Pengalaman diperoleh individu dalam hubungannya 

dengan lingkungan, baik yang tidak direncanakan maupun yang direncanakan 

sehingga menghasilkan perubahan yang bersifat relatif menetap.  

Belajar adalah sebuah proses yang terjalin yang didalamnya terkandung 

beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut adalah: 

a. Meningkatnya jumlah pengetahuan 

b. Adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi 

c. Ada penerapan pengetahuan 

d. Menyimpulkan makna
22

  

e. Menafsirkan dan mengaitkannya dengan kenyataan 

f. Adanya perubahan sebagai pribadi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu aktivitas mental (psikis) yang berlangsung dalam hubungan 

dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif tetap. 

Beberapa kalangan mempertanyakan, jika belajar ada hubungannya dengan 

perubahan, lalu apakah semua jenis perubahan adalah hasil belajar? jawabnya 

tentu saja tidak semua perubahan tingkah laku dapat kita sebut belajar. Simaklah 

contoh berikut ini. 
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Iwan si pendiam, sejam yang lalu diajak kawan-kawannya masuk 

ke sebuah rumah makan. Sekarang dia keluar dengan banayak 

bicara, tertawa-tawa berceloteh tak karuan dan gontai jalannya. 

Perubahan tingkah laku siswa kelas III SMA tersebut bukan 

karena proses belajar , tapi akibat minuman keras yang 

menganggu syaraf pengontrol kesadarannya. Atau ebaliknya Tati 

yang ceria itu tiba-tiba menajdi pendiam dan pemurung karena 

penyakit yang dideritanya. Perubahan tingkah laku ini bukan pula 

karena proses belajar. begitu pula dengan Achmad yang 

menginjak remaja, tiba-tiba suaranya menjadi bertambah berat. 

Perubahan ini bukan pula karena proses belajar tetapi karena 

proses pertumbuhan fisik. 

 

Dengan demikian, dapat simpulkan bahwa seseorang dikatakan telah 

belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan 

tersebut terjadi sebagai hasil dari hubungan dengan lingkungannya, tidak karena 

kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Kecuali itu, perubahan tersebut 

haruslah bersifat relatif stabil, tahan lama dan menetap, tidak berlangsung 

sementara saja.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku 

tersebut bersifat pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), 

maupun nilai dan sikap (afektif). 

b. Perubahan itu tidak berlangsung sementara saja, melainkan permanen 

atau dapat disimpan.
23

  

c. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. 

Perubahan terjadi akibat hubungan dengan lingkungan. 
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d. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau 

kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-

obatan. 

Keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial 

memerlukan dirinya untuk berusaha mengetahui sesuatu di luar dirinya, inilah 

yang kemudian dikenal dengan istilah belajar. namun, pertanyaannya mengapa 

manusia mau belajar? setidaknya ada delapan kecenderungan umum mengapa 

manusia mau belajar. 

Pertama, ada semacam dorongan rasa ingin tahu yang kuat. Dorongan ini 

berasal dari dalam dirinya untuk mengetahui sesuatu. Biasanya rasa ingin tahu ini 

diwujudkan dengan munculnya sejumlah pertanyaan-pertanyaan. 

Kedua, ada keinginan untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

sebagai tuntutan zaman dan lingkungan di sekitarnya. Hal ke dua  ini adalah 

faktor eksternal yang mampu mendorong manusia mau belajar. apalagi di era 

global saat ini yang menentukan pentingnya kemampuan penguasaan terhadap 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Ketiga, meminjam istilah Abraham Maslow bahwa segala aktivitas 

manusia didasari atas kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis 

sampai manifestasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan inilah kemudian manusia 

mau belajar. 

Keempat, untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang sudah 

diketahuinya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menambah wawasan seseorang. 
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Kelima, untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan 

lingkungannya. Rupanya tidak semua orang begitu mudah untuk melakukan 

bersosialisasi, apalagi berdaptasi dengan lingkungannya. Karena itu ada sebagian 

orang yang khusus mau belajar karena adanya kepentingan untuk bersosialisasi 

dan beradaptasi. 

Keenam, untuk meningkatkan kecerdasan dan mengembangkan 

kemampuan diri. Kecerdasan adalah modal penting untuk bersaing di zaman yang 

penuh kompetisi ini, selain itu ada tidak sedikit orang yang merasakan bahwa 

kemampuan dirinya belum tergali. Karena itu ia mau belajar. 

Ketujuh, untuk mencapai cita-cita. Sebagai manusia yang membutuhkan 

aktualisasi diri maka cita-cita adalah hal lain yang mampu mendorong seseorang 

untuk belajar. hampir bisa dipastikan tidak mungkin seseorang mau belajar tanpa 

ada cita-cita terlebih dahulu. 

Kedelapan, sebagian orang ada yang mau belajar hanya karena untuk 

mengisi waktu luang. Hal ini terjadi karena adanya waktu luang yang belum bisa 

digunakan dengan baik oleh orang tersebut, karena itu untuk mengisi aktivitas ia 

mau mengisi waktu luangnya dan digunakan untuk belajar sesuatu yang dinilainya 

berguna.
24

 

 

2. Aktivitas Belajar 

  Aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses 

hubungan (guru dan siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Aktivitas yang 
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dimaksudkan disini penekanannya adalah pada siswa, sebab dengan adanya 

aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar aktif, seperti 

yang dikemukakan oleh Rochman Natawijaya, belajar aktif adalah “suatu sistem 

belajar mengajar yang menekankan keaktifan siswa secara jasmani, mental 

intelektual dan emosional guna memperoleh hasil belajar yang berupa kombinasi 

antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Aktivitas belajar itu banyak sekali macamnya, sehingga para ahli 

mengadakan klasifikasi. Paul Dierich menggolongkan aktivitas belajar atas 

delapan kelompok yaitu:   

c. Kegiatan-kegiatan Visual  

Membaca, mengamati eksperimen, melihat gambar-gambar, 

demonstrasi, dan mengamati orang lain bekerja dan bermain. 

d. Kegiatan-kegiatan Lisan (oral)  

Mengemukakan suatu bukti atau prinsip, menghubungkan suatu 

kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, mengemukakan 

pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi.  

e. Kegiatan-kegiatan Mendengarkan  

Mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau 

diskusi kelompok, mendengarkan radio, dan mendengarkan suatu 

permainan, 

f. Kegiatan-kegiatan Menulis  

Menulis cerita, menulis laporan, memeriksa karangan, membuat 

rangkuman, mengerjakan tes dan mengisi angket. 
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g. Kegiatan-kegiatan Menggambar  

Menggambar, membuat grafik,  diagram, chart, peta, dan pola.  

 

h. Kegiatan-kegiatan Metrik  

Melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran, 

membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun.  

i. Kegiatan-kegiatan Mental  

Merenung, mengingat, menganalisis faktor-faktor, memecahkan 

masalah, melihat hubungan dan membuat keputusan.  

j. Kegiatan-kegiatan Emosional  

Minat, membedakan, berani, tenang dan lain-lain.  

Berdasarkan pengertian aktivitas tersebut di atas, bahwa dalam belajar 

sangat dituntut keaktifan siswa. Siswa yang lebih banyak melakukan kegiatan 

sedangkan guru lebih banyak membimbing dan mengarahkan.
25

 

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang diperoleh melalui 

aktivitas pembelajaran.
 
Aspek perubahan perilaku yang diperoleh berhubungan 

pada apa yang dipelajari siswa. Hasil belajar dapat mengetahui kemampuan dan 

pemahaman siswa, menetapkan kendala maupun hambatan, serta menyarankan 

kegiatan perbaikan ulang.  
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Menurut Sudjana hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia merima pengalaman belajarnya.
26 

Berdasarkan kurikulum2013 terdapat 

beberapa penggolongan hasil belajar yaitu sebagai berikut: 

a. Perkembangan Aspek Kognitif 

Perkembangan aspek kognitif ini merupakan perubahan kemampuan 

berpikir atau kecerdasan peserta didik. Kemampuan kognitif tersebut dalam 

kurikulum 2013 digolongkan ke dalam lima tahapan dari yang paling sederhana 

hingga yang kompleks, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, 

dan mengevaluasi. Kelima tahapan tersebut dapat digambarkan melalui anak 

tangga di bawah ini. 

       

Objek:         Mengevaluasi 

ilmu pengetahuan teknologi     Menganalisis 

seni, dan budaya               Menerapkan 

           Memahami 

       Mengetahui 

 

Gambar 2.1 

Tahapan kemampuan kognitif (Pengetahuan) dalam Kurikulum 2013 

Sumber: Kemendiknas 29 November 2012 

 

 

Kemampuan kognitif peserta didik diarahkan untuk mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi ilmu pengetahuan, 
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teknologi, seni, dan budaya yang dipelajarinya dalam konteks sosial-

kebangsaan.
27

 

b. Perkembangan Aspek Afektif 

Berbeda dengan kemampuan kognitif, kemampuan afektif ini berhubungan 

dengan perasaan, emosi, sistem nilai, serta sikap hati yang menunjukkan 

penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Kemampuan afektif ini terdiri dari 

yang paling sederhana ke yang paling kompleks. Dalam kurikulum 2013 

kemampuan afektif ini terdiri dari lima tahapan, yaitu menerima, menjalankan, 

menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Kelima tahapan tersebut dapat 

digambarkan dalam anak tangga berikut ini. 

       

Peserta didik sebagai     Mengamalkan 

makhluk monodualis    Menghayati 

                     Menghargai 

        Menjalankan 

          Menerima 

 

Gambar 2.2 

Tahapan kemampuan Afektif (Sikap) dalam Kurikulum 2013 

Sumber: Kemendiknas 29 November 2012
28

 

 

Kemampuan afektif (sikap) ini dapat juga disebut sebagai kemampuan 

emosional karena berhubungan dengan perasaan (emosi). Pada emosi yang umum 

di masa akhir kanak-kanak hampir sama dengan pola awal masa kanak-kanak. 

Perbedaannya terletak pada jenis situasi yang membangkitkan emosi dan bentuk 

ungkapannya. Perubahan tersebut lebih merupakan akibat dari meluasnya 
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pengalaman dan belajarnya daripada proses pematangan diri. Dengan 

meningkatanya besar badannya, peserta didik usia MI mulai mengungkapkan 

amarahnya dalam bentuk menggerutu, murung, dan berbagai ungkapan lainnya.  

Kemudian, sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan 

afektif peserta didik usia SD banyak dipengaruhi oleh hasil identiifikasi mereka 

terhadap sikap orang-orang yang dianggapnya sebagai model, seperti orangtua, 

kakak, dan guru. 

c. Perkembangan Aspek Psikomotorik 

Kemampuan psikomotor terkait dengan keterampilan motorik yang 

berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi 

antara saraf dengan otak. Kemampuan psikomotorik ini dalam kurikulum 2013 

terdiri dari tujuh tahapan, antara lain mengamati, menanya, mencoba, mengolah, 

menyaji,
29

 menalar, dan mencipta. Ketujuh tahapan tersebut dapat digambarkan 

melalui anak tangga berikut ini.  

 Melalui kegiatan: membaca, menulis, menghitung, 

menggambar, mengarang (abstrak), menggunakan,  

mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan  

mencipta (konkret)   

 

 

    

        

         

                  

      

    

 

Gambar 2.3 

Tahapan kemampuan Psikomotorik (Keterampilan) dalam Kurikulum 2013 

Sumber: Kemendiknas 29 November 2012 
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Mencipta 

Mengamati 

Menalar 

Menyaji 

Mengolah 

Mencoba 

Menanya 
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Perkembangan psikomotorik yang dilalui oleh peserta didik pada periode 

SD kekhususan yang ditandai dengan perubahan-perubahan, ukuran tubuh, 

perbandingan tubuh, ciri kelamin yang primer, dan dari kelamin sekunder. 

Lingkungan serta status ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan psikomotorik peserta didik. Peserta didik yang berasal dari tingkat 

sosial ekonomi atas cenderung mempunyai lebih sedikit keterampilan daripada 

peserta didik yang berasal dari tingkat yang lebih rendah. Keterampilan yang 

hendaknya dimunculkan pada peserta didik MI adalah keterampilan menolong 

dan keterampilan bermain.
30

 

 

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Kualitas proses belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut Syah, dengan merujuk pada teori belajar kognitif, bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar itu dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu faktor 

internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar yang digunakan. Faktor-

faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. 

Faktor internal. Faktor internal terdiri atas unsur jasmaniah (fisiologis) dan 

rohaniah (psikologis) peserta didik. Unsur jasmaniah yaitu kondisi umum sistem 

otot (tonus) dan keadaan dari organ-organ khusus terutama pancaindra. Otot 

dalam keadaan lelah bisa mengurangi kinerja belajar individu, karena kelelahan 

juga berpengaruh terhadap kemampuan kerja kognitif dan semangat belajar. 
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belajar akan terjadi dengan maksimal jika keadaan otot yang sehat. Selanjutnya 

berkaitan dengan panca indra. Panca indra adalah tempat masuknya pesan ke 

dalam sensory register, kuat lemahnya kemampuan panca indra akan 

mempengaruhi atau menentukan kuat tidaknya pesan yang masuk ke dalam 

sensory register dan pengolahan arus informasi dalam sistem memori.  

Jika pesan yang diterima sistem pendengaran berupa gema (echoic) dan 

yang diterima oleh mata berupa citra (econic) bisa diterima dengan baik maka 

proses pengolahan arus informasi akan baik pula, dalam arti terjadi proses belajar 

dengan baik. Akan tetapi jika kemampuan dengar dan penglihatan lemah, maka 

akan menghambat terhadap arus dan pengolahan informasi atau dengan kata lain 

proses belajar terhambat. Kemudian unsur rohaniah, banyak unsur psikologis 

yang berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil belajar siswa, namun yang 

paling menonjol diantaranya yaitu tingkat kecerdasan/intelegensi, sikap, bakat, 

minat dan motivasi. 

Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang ada 

di lingkungan diri pebelajar yang meliputi lingkungan sosial dan lingkungan non 

sosial. Lingkungan sosial yaitu keluarga, guru dan staf sekolah, masyarakat dan 

teman ikut berpengaruh juga terhadap kualitas belajar individu. Kemudian 

lingkungan eksternal yang masuk golongan non sosial diantaranya yaitu keadaan 

rumah, sekolah, peralatan dan alam. 

Faktor yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar 

yaitu jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan 

siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Strategi belajar bagaimana yang 
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digunakan siswa akan berpengaruh terhadap kualitas belajar. Strategi belajar 

bagaimana yang digunakan siswa juga menunjukkan suatu karakteristik 

pendekatan belajar tipe apa yang digunakan siswa yang bersangkutan.
31

  

 

D. Pembelajaran Tematik 

1. Pengertian Pembelajaran Tematik 

Tema adalah tempat untuk mengenalkan berbagai konsep kepada anak 

didik secara utuh.
 32

 Pembelajaran tematik adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menggabungkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman 

yang bermakna kepada siswa.  

Menurut Hadi Subroto, dalam definisi yang lebih operasional, bahwa 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok 

bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lain, konsep 

tertentu dikaitkan dengan konsep lain, yang dilakukan secara refleks atau 

direncanakan, baik dalam satu bidang studi atau lebih, dan dengan beragam 

pengalaman belajar siswa, maka pembelajaran menjadi lebih bermakna. Maka 

pada umumnya pembelajaran tematik/terpadu adalah pembelajaran yang 

menggunakan tema tertentu untuk menghubungkan antara beberapa isi mata 

pelajaran dengan pengalaman kehidupan nyata sehari-hari siswa sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. 

Pembelajaran tematik disusun dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

yang optimal dan maksimal dengan cara mengangkat pengalaman peserta didik 
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yang mempunyai jaringan dari berbagai aspek kehidupannya dan pengetahuannya. 

Mengintegrasikan antara satu pengalaman dengan
33

 pengalaman yang lain atau 

antara satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lain bahkan antara pengalaman 

dengan pengetahuan dan sebaliknya memberikan kebermaknaan dalam 

pembelajaran dalam arti bahwa pembelajaran itu memberikan fungsi yang 

berguna bagi kehidupan siswa.  

Kaitan konseptual yang dipelajari dengan isi bidang studi lain yang sesuai 

akan membentuk skemata, sehingga akan diperoleh keutuhan dan kebulatan 

pengetahuan. Perolehan keutuhan belajar, pengetahuan, dan kebulatan pandangan 

tentang kehidupan dan dunia nyata hanya dapat direfleksikan melalui 

pembelajaran terpadu. Dengan pembelajaran tematik akan diperoleh beberapa 

nilai positif sebagai berikut: 

a. Memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu. 

b. Peserta didik mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dalam tema yang sama. 

c. Pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan 

d. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan 

menghubungkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

e. Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar karena materi 

disajikan dalam kerangka tema yang jelas. 
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f. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam 

situasi nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu 

mata pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain. 

g. Guru dapat menghemat waktu sebab mata pelajaran yang disajikan 

secara tematik dapat dipersiapkan sekaligus, dan diberikan dalam dua 

atau tiga pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan remedial, pemantapan, atau pengayaan materi. 

 

2. Ruang Lingkup Pembelajaran Tematik 

Ruang lingkup pembelajaran tematik meliputi Bahasa Indonesia, 

Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, serta Pendidikan Jasmani.
34

 

 

3. Landasan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik berangkat dari pemikiran filosofis tertentu yang 

menekankan pada pembentukan kreativitas ana didik dengan pemberian 

aktivitasnyang didapat dari pengalaman langsung melalui lingkungannya yang 

natural. Masing-masing anak didik mempunyai
35

 potensi dan motivasi yang unik 

dan khas yang perlu dikembangkan sedemikian rupa dengan tetap memerhatikan 

ciri atau karakteristik, keunikan dan kekhasannya itu. 

a. Landasan Filosofis  
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Secara filosofis bahwa peserta didik mempunyai kemampuan untuk 

melakukan perubahan secara istimewa dalam kehidupannya walaupun bersifat 

berubah, karena lingkungan hidup peserta didik merupakan suatu dunia yang terus 

berproses (becoming) secara evolusionis pula. Dengan demikian, pendidikan yang 

diperlukan bagi anak didik adalah pendidikan yang menyeluruh dan menyentuh 

aspek jasmani dan ruhani dengan memberikan tempat yang wajar pada anak didik. 

b. Landasan Psikologis 

Secara teoritik maupun praktik pembelajaran tematik berlandaskan pada 

psikologi perkembangan dan psikologi belajar. psikologi perkembangan 

diperlukan terutama dalam menentukan isi/materi pembelajaran tematik yang 

diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai 

dengan tahap perkembanagn peserta didik. Psikologi belajar memberikan 

sumbangan dalam hal bagaimana isi/materi pembelajaran tematik tersebut 

disampaikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus 

mempelajarinya. 

Teori perkembangan mental Piaget disebut juga teori perkembangan 

kognitif yaitu setiap tahap perkembangan intelektual dilengkapi dengan ciri-ciri 

tertentu dalam mewujudkan ilmu pengetahuan. 

Pada anak kecil perkembangan berpikirnya ditandai dengan pergerakan-

pergerakannya, kemudian berpikir melalui benda konkret sampai berpikir secara 

abstrak. Pengetahuan anak menurut Piaget, tidak diperoleh secara pasif melainkan 

melalui tindakan, perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh 
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mereka aktif memanipulasi dan berhubungan dengan lingkungannya.
36

 Dengan 

demikian, tahap perkembangan kognitif anak dalam memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman pada tahap tertentu dengan cara berbeda-beda berdasarkan 

kematangan pola pikirnya.  

Peserta didik tidak diharapkan sebagai bank yang siap menerima setoran 

dari berbagai pihak. Sehingga dengan demikian yang perlu ditekankan pada anak 

didik:  

1) Peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan secara 

bermakna. 

2) Pentingnya membuat hubungan antara gagasan dalam 

pembangunan secara bermakna.  

3) Mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima.  

Dalam upaya menerapkan gaya belajar yang mendorong tercapainya 

pembelajaran tematik dari sisi psikologi belajar, maka ada baiknya mengambil 

saran dari Tytler, bahwa rancangan pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan 

gagasannya dengan bahasa sendiri. 

2) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir tentang 

pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. 

3) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba 

gagasan baru. 
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4) Memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang 

telah dimiliki peserta didik. 

5) Mendorong peserta didik untuk memikirkan perubahan gagasan 

mereka. 

6) Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung.
37

  

Berdasarkan beberapa hal di atas, dapat dikatakan pembelajaran lebih 

memfokuskan pada kesuksesan peserta didik dalam mengorganisasikan 

pengalaman mereka, bukan sekedar refleksi atas berbagai informasi dan gejala 

yang diamati. Peserta didik lebih diutamakan untuk mengonstruksi sendiri 

pengetahuannya melalui asimilasi dan akomodasi. 

c. Landasan Yuridis 

Dalam  pembelajaran tematik berkaitan  dengan berbagai  kebijakan  atau 

peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. 

Landasan yuridis tersebut adalah:  

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 31 

menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak. 

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan 

bakatnya 
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3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Bab V Pasal 1-b menyatakan bahwa setiap peserta didik 

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
38

  

 

 

4. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut: 

a. Peserta didik sebagai pusat pembelajaran 

Guru harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

untuk melakukan aktivitas belajar. pendekatan belajar progresivisme, 

konstruktivisme maupun humanisme sebagaimana disebutkan di atas lebih banyak 

menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar, sehingga proses pembelajaran 

berpusat pada peserta didik (student centered education). 

b. Memberikan pengalaman langsung (experiences) 

Peserta Hal demikian hanya terjadi bilamana peserta didik dihadapkan 

pada situasi yang nyata yang tidak lain adalah lingkungan peserta didik sendiri. 

c. Menghilangkan batas pemisahan pemisahan antar mata pelajaran  

Mata pelajaran disajikan dalam satu unit atau tema, dan dalam satu unit 

atau tema mengandung banyak mata pelajaran, dalam arti bahwa satu unit atau 

tema ditinjau dari berbagai perspektif mata pelajaran. 

d. Fleksibel (luwes) 
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Pembelajaran tematik sangat ditekankan bilamana yang perlu dihubungkan 

antara pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh peserta didik 

dengan sesuatu yang baru dan perlu dimiliki oleh peserta didik. Untuk keperluan 

ini guru mempunyai lahan yang luas untuk berimprovisasi dalam menyajikan 

materi pelajaran dan sangat leluasa dalam memilih strategi dan metode 

pembelajaran. 

 

e. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta 

didik 

Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik yang harus disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik, maka pembelajaran tematik tentunya akan 

memberikan dorongan untuk timbulnya minat dan motivasi belajar peserta didik 

dapat memperoleh kesempatan banyak untuk mengoptimalkan potensi yang telah 

dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya.
39

  

f. Menggunakan prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Ktreatif, 

Efektif dan Menyenagkan) 

Pembelajaran tematik berangkat dari prinsip bahwa belajar itu harus 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam mengembangkan kreativitas anak 

didik tetapi juga mencapai sasaran. Semua prinsip tersebut harus ditata dalam 

situasi yang menyenangkan dan tidak membosankan. Pembelajaran yang 

demikian akhirnya akan menimbulkan dorongan minat dan motivasi peserta didik.  

g. Holistik  
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Bahwa pembelajaran tematik bersifat integrated, dan satu tema dilihat dari 

berbagai perspektif. Suatu gejala yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, 

tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak sehingga memungkinkan peserta 

didik untuk memahami suatu gejala/fenomena dari segala sisi. Hal ini sebagai 

modal yang sangat baik untuk menjadi lebih bijak menyikapi setiap kejadian yang 

dia hadapi/alami. 

h. Bermakna 

Yaitu meningkatkan kebermaknaan (meaningfull) pembelajaran. Bahwa 

pembelajaran akan semakin bermakna bilamana memberikan manfaat bagi peserta 

didik. Kebermaknaan pembelajaran akan semakin menigkat apabila sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Paling tidak kebermaknaan pembelajran itu ditunjukkan 

dengan terbentuknya suatu jalinan antar konsep yang slaing berhubungan antara 

pengetahuan dan pengalaman sebagaimana disebutkan di atas.
40

 

 

5. Rambu-rambu Pembelajaran Tematik 

Pada pembelajaran tematik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu: 

a. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. 

b. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas 

semester. 
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c. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan, jangan dipaksakan 

untuk dipadukan. Kompetensi dasar yang tidak diintegrasikan 

dibelajarkan secara tersendiri. 

d. Kompetensi dasar yang tidak tercakup pada tema tertentu harus 

tetap diajarkan baik melalui tema lain maupun disjikan secara 

tersendiri. 

e. Kegiatan pembelajarn ditekankan pada kemampuan membaca, 

menulis, dan berhitung serta penanaman nilai-nilai moral. 

f. Tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, 

lingkungan, dan daerah setempat.
41

 

 

6. Keunggulan Pembelajaran Tematik 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang memanfaatkan tema ini, diperoleh 

beberapa manfaat, yaitu: 

a. Dapat mengurangi overlapping  antara berbagai mata pelajaran, 

karena mata pelajaran disajikan dalam satu unit. 

b. Menghemat pelaksanaan pembelajaran terutama dari segi waktu, 

karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara 

beberapa mata pelajaran. 

c. Peserta didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna 

sebab isi/materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau 

alat, bukan tujuan akhir. 
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d. Pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh akumulasi 

pengetahuan dan pengaman anak didik tidak tersegmentasi pada 

disiplin ilmu atau mata pelajaran tertentu, sehingga anak didik akan 

mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang saling 

berkaitan antara satu sama lain. 

e. Keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya akan 

menguatkan konsep yang telah dikuasai peserta didik, karena 

didukung dengan pandangan dari berbagai perspektif.  

7. Kelemahan Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik selain mempunyai keunggulan juga mengandung 

kelemahan. Kelemahan yang menyolok dalam pembelajaran tematik antara lain: 

a. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk 

mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat 

melaksanakannya dengan baik. 

b. Persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Guru 

harus merancang pembelajaran tematik dengan memerhatikan 

keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata 

pelajaran. 

c. Menuntut penyediaan sarana dan prasarana untuk berbagai mata 

pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik
42

 

berlangsung dalam satu atau beberapa session. Pada tiap session 

dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga 
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alat, bahan, sarana dan prasarana harus tersedia sesuai dengan 

pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan. 

 

8. Implikasi Pembelajaran Tematik 

Implikasi bagaikan sebilah mata pedang yang mempunyai dua sisi. Satu 

pihak memberikan keuntungan tetapi di pihak lain membawa akibat-akibat 

tertentu yang harus ditanggung oleh penganggung jawab pendidikan. 

 

a. Implikasi bagi guru 

Guru harus mampu berimprovisasi dalam meghadapi murid yang 

kemampuan beragam, materi atau bahan pelajaran yang tersebar dalam beberapa 

sumber, sarana dan prasarana yang harus sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran, menyusun kompetensi atau indikator yang harus dicapai oleh siswa, dan 

sebagainya. 

b. Implikasi bagi siswa 

Peserta didik harus mampu bekerja secara individual, berpasangan atau 

berkelompok sesuai dengan tuntutan skenario pembelajaran. 

c. Implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar dan media 

Pembelajaran tematik pada dasarnya adalah pemelajaran yang dirancang 

dengan mengintegrasikan berbagai komponen mata pelajaran. Konsekuensinya 

semua alat yang diperlukan untuk semua mata pelajaran itu harus tersedia, 
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minimal untuk masing-masing alat untuk satu mata pelajaran dapat dipergunakan 

secara bersama. 
43

 

 

E. Materi  Pembelajaran Kelas V MI Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 2 

Salah satu materi pembelajaran tematik yang terdapat di kelas V SD/MI 

adalah tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar 

kita, dan  pembelajaran 2 dengan kompetensi inti sebagai berikut: 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya 

diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan 

keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan 

mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 

4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, 

kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, 

sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan 

yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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Tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar 

kita, dan pembelajaran 2 mencakup tiga mata pelajaran yang dipadukan dengan 

kompetensi dasar sebagai berikut: 

1. Bahasa Indonesia 

3.4 Meringkas teks penjelasan (eksplanasi) dari  media cetak atau 

elektronik. 

2. IPA 

3.7 Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-

hari.  

4.7 Melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. 

 

3. SBdP  

3.4 Memahami pola lantai dalam gerak tari kreasi daerah. 

Pembelajaran ini menggunakan model visualization auditory kinestetic. 

Materi yang dibahas pada pembelajaran ini adalah Bahasa Indonesia tentang 

kesimpulan teks pada media cetak, Ilmu Pengetahuan Alam tentang perpindahan 

kalor secara konveksi, Seni Budaya dan Prakarya tentang pola lantai pada tari 

kreasi daerah. Materi pembelajaran tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Perpindahan Panas atau Kalor secara Konveksi 

Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai 

dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor 

secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan 

memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang 
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lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan 

menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan 

kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika 

kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama 

dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi 

panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi 

akan menyertakan perantaranya. 

 

 

 

 

 

Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat 

dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan 

bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian 

seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya 

angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam 

hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas 

laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik 

tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas 

dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan 

mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini 

digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat 
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pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah 

penggunaan cerobong asap pada pabrik. 

  

 

 

 

 

 

 

b. Pola Lantai dalam Seni Tari 

Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari 

dinamakan pola lantai.  Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat 

melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, 

berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian, terdapat dua pola garis dasar 

pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai 

horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa 

pola lantai zig-zag, segitiga, segi empat, dan segi lima. (perhatikan gambar a) 
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  A                 B 

Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat 

dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa 

lingkaran, angka delapan, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke 

belakang. ( lihat gambar b). 

Berikut adalah dua jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang 

berbeda. Tari pertama adalah Tari Jaran Kepang yang berasal dari Yogyakarta. 

Tari Jaran Kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan 

lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola 

melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada Tari Jaran 

Kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. 

 

 

 

 

 

 

             Tari Jaran Kepang                                      Tari Bedhaya Semang 

Berbeda dengan Tari Bedhaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. 

Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna 

tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, 
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seperti gawang jejer wayang, gawang tigatiga, gawang perang, dan gawang 

kalajengking.
44
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) atau Classroom Action Research (CAR) adalah proses 

berpikir sempurna. Pelaksanaannya harus dirancang sedemikian rupa agar 

hasilnya berguna untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran.
45

 Dengan 

demikian, PTK disebut juga penelitian untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 

dalam proses pembelajaran, sehingga mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa 

mengalami peningkatan. 

PTK merupakan penelitian tindakan yang diaplikasikan di dalam kelas 

ketika pembelajaran berlangsung.
46

 Tujuan PTK untuk memperbaiki dan 

meningkatkan mutu pembelajaran. PTK berfokus proses pembelajaran yang 

terjadi di dalam kelas.  

Melalui PTK, guru dapat meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus, 

dengan cara melakukan refleksi diri (self reflection). Model PTK yang digunakan 

pada penelitian ini adalah model Kemmis dan Mc Taggart berupa model siklus 

yaitu model yang lebih menonjolkan tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh 
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setiap peneliti dalam setiap kali putaran. Bentuk model ini terlihat pada bagan di 

bawah ini:
47

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Penelitian Tindakan Kelas Bentuk Siklus 
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Berdasarkan bagan diatas, maka tahap-tahap penelitian dapat dirincikan 

sebagai berikut: 

1. PTK dimulai dengan melakukan refleksi, yakni proses menganalisis 

pembelajaran yang berlangsung. Hasil dari refleksi ini adalah peneliti 

merasakan adanya masalah mendesak yang harus dicari jalan 

keluarnya. Refleksi bukan hanya dilakukan dengan berpikir saja, akan 

tetapi dilakukan dengan menganalisis kejadian yang didasarkan pada 

data secara empiris. 

2. Melakukan studi pendahuluan dengan mengkaji literatur dan 

melakukan konsultasi dengan orang yang dianggap memiliki keahlian 

dalam proses pembelajaran. Studi pendahuluan dilakukan untuk:  

a. Mempertajam permasalahan 

b. Mengkaji berbagai tindakan yang dapat dilakukan sesuai 

dengan permasalahan 

c. Merumuskan hipotesis tindakan 

3. Menyusun perencanaan awal tentang tindakan sesuai dengan hasil 

studi pendahuluan, menyangkut: 

a. Tahapan kegiatan, berbagai alat, media dan sumber belajar 

yang dapat digunakan, waktu yang diperlukan. 

b. Instrumen, khususnya pedoman observasi sebagai alat 

pengumpul data untuk mengumpulkan informasi tentang efek 

yang ditimbulkan dari perlakuan atau tindakan yang 

dilakukan oleh guru. 
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4. Melakukan tindakan pada putaran pertama sesuai dengan perencanaan 

awal. Pada putaran ini dilakukan tiga kegiatan yakni: 

a. Mengimplementasikan tindakan sesuai dengan perencanaam 

awal. 

b. Melakukan observasi selama tindakan berlangsung sesuai 

dengan instrumen penelitian. 

c. Melakukan refleksi, yakni kegiatan diskusi dengan observer 

untuk mengkaji dan menganalisis proses kegiatan hingga 

ditemukannya berbagai kelemahan tindakan serta mengkaji 

informasi tentang efek yang ditimbulkan dari adanya 

tindakan. 

5. Menyusun rencana tahap dua, yakni rencana hasil refleksi pada putaran 

pertama. 

6. Melakukan tindakan putaran kedua dan ketiga sesuai dengan rencana 

yang dilakukan pada tindakan tahap satu.
48

 

Berdasarkan langkah-langkah di atas, maka pada penelitian ini digunakan 

tiga siklus dengan kompetensi pembelajaran yang berbeda setiap siklusnya.  

 

B. Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di MIN 25 Aceh Besar. Proses 

pembelajaran siswa di MIN 25 Aceh Besar berlangsung dari pagi sampai siang 

hari. Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas Vc MIN 25 Aceh Besar. 

                                                             
48

 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan..., h. 55-57.  
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Jumlah subjek penelitian sebanyak 27 siswa, yang terdiri dari 17 siswi dan 10 

siswa. Setiap bidang studi yang dipadukan pada pembelajaran tematik memiliki 

KKM yang berbeda yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

  Tabel 3.1 KKM Pembelajaran Tematik kelas Vc 

No Pembelajaran Tematik KKM 

1 Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ˃ 75 

2 Bahasa Indonesia (BI) ˃ 70 

3 Matematika (Mat) ˃ 74 

4 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ˃ 75 

5 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ˃ 72 

7 Seni Budaya Dan Prakarya (SBdP) ˃ 75 

8 Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan (PJOK) ˃ 72 

 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar 

siswa pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 dan pembelajaran 2. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti 

atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian. Penyaksian terhadap peritiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, 

mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.
49

  

Teknik pengumpulan ini dilakukan dengan pengamatan langsung dan 

menggunakan lembar observasi yang berisi sejumlah perilaku yang terdapat 

dalam proses pembelajaran. Observasi ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan guru dan peserta didik . 

 

                                                             
49

 W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002). 



54 

 

 
 

2. Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.
50

 Tes yang digunakan yaitu tes objektif 

berupa tes pilihan ganda.  

 

D. Instrumen Penelitian 

Menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi, karena 

menilai adalah memperoleh data tentang sesuatu yang diteliti, dan hasil yang 

diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang 

dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian, yaitu tes dan non-tes. 

Instrumen yang diigunakan peneliti adalah tes dan angket dengan tujuan 

untuk melihat bagaimana hasil belajar siswa dan seberapa jauh pengetahuan siswa 

dengan menggunakan metode pembelajaran VAK. 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi adalah format yang disusun berisi item-item pada 

kegiatan pembelajaran kelas Vc dengan menggunakan model visualization 

auditory kinestetic pada tema 6 subtema 2 dan pembelajaran 2.
51

 Lembar 

observasi terdiri atas dua jenis yaitu lembar observasi aktivitas guru dan lembar 

observasi aktivitas siswa. Pengisian lembar observasi oleh pengamat dilakukan 

                                                             
50

 Riduwan, Dasar-dasar..., h. 57. 
51

 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Cet. 1. (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), h. 66- 67. 
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dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom yang sesuai dengan poin yang 

diamati. 

2. Soal Tes 

Tes adalah seperangkat rangsangan (stimuli) yang diberikan kepada 

seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat dijadikan dasar 

bagi penetapan skor angka.
52

 Tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

posttest. Bentuk tes yang diberikan berupa tes objektif dalam bentuk tes pilihan 

ganda (multiple choice items)
53

.  

Peneliti menggunakan instrumen tersebut untuk mengetahui hasil belajar 

siswa setelah diberi perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran VAK di 

kelas Vc MIN 25 Aceh Besar pada pembelajaran tematik. 

  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah tahap mengurutkan data ke dalam satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah.
54

 Pada 

tahap ini terdapat beberapa analisis data yaitu: 

1. Analisis data lembar observasi aktivitas guru dan siswa. 

Analisis data ini dilakukan setelah semua data penelitian terkumpul. 

Kemudian, data diolah untuk memperoleh suatu kesimpulan. Selanjutnya, 

dianalisis dengan menggunakan rumus persentase yang bertujuan untuk 

                                                             
52

 S. Margono, Metodologi Penelitian ..., h. 170.  
53

 Elis Ratnawulan dan A. Rusdiana, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Pustaka Setia, 

2014), 
54

 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi..., h. 98. 
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mengetahui hasil dari penggunaan model pembelajaran VAK. Analisis data 

lembar observasi ini dapat dilihat pada rumus berikut: 

     
                     

                    
        

    Tabel 3.2 Kriteria Penillaian Hasil Observasi Akktivitas Guru dan Siswa 

No Angka (%) Kriteria Penilaian Huruf 

1 80-100 Baik Sekali A  

2 66-79 Baik B 

3 56-65 Cukup C 

4 50-55 Kurang D 

5 30-39 Gagal E 

     Sumber: Suharsimi Arikunto
55

 

2. Analisis Hasil Belajar Siswa 

Analisis data hasil belajar siswa dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan hasill belajar siswa menggunakan model VAK pada kelas Vc 

tema 6 subtema 2 dan pembelajaran 2. Analisis data ini mengggunakan 

post test dengan rumus sebagai berikut: 

Skor = 
 

 
       

keterangan:  

B = Banyaknya butir yang dijawab benar 

N = Banyaknya butir soal
56

  

 

 

 

                                                             
55

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar evaluasi pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

h. 281. 
56

 Asrul, Rusydi Ananda dan Rosnita, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Citapustaka 

Media, 2015), h. 84. 
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Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa, data dianalisis dengan 

menggunakan rumus persentase ketuntasan hasil belajar siswa yaitu: 

  
 

 
       

Keterangan: 

% : Persentase 

n : Jumlah siswa yang tuntas secara individual 

N : Jumlah seluruh siswa
57
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 Sudirman dan Rosmini Maru. Implementasi Model..., h. 28. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus. Siklus I dilaksanakan pada tanggal 

13 Februari 2020, siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020, dan 

siklus III dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 di kelas Vc MIN 25 Aceh 

Besar. Profil MIN 25 Aceh Besar yaitu sebagai berikut: 

1. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah    : MIN 25 Aceh Besar 

b. Tempat     : Jl. Blang Bintang Lama,  

  Peukan Ateuk 

c. Nomor dan Tanggal SK Penegerian : No.1 tahun 1959/10  

  Februari 1959 

d. Terh i tung mulai  tangga l   :  1959  

e. Nomor  Sta t i s t i k  Sekolah     :  111111060020  

f. N o m o r  R u t i n  S e k o l a h   : -  

g. Akreditasi    :  A 

h. Alamat sekolah/Kode Pos   : Jl. Blang Bintang Lama KM  

10, Desa Lambro Bileu /   

 23372 

i. Provinsi     : Aceh 

j. Kabupaten/Kotamadya    : Aceh Besar 

k. Kecamatan    : Kuta Baro 
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l. Luas Tanah    : 6000. M
2
 

m. Status Tanah    : Hak Pakai 

n. Kepemilikan Gedung   : Gedung Send iri 

o. Permanen/Semi Permanen   : Permanen 

p. Jumlah ruang / Lokal belajar   : 17 Ruang 

q. Gedung Asrama    : Tidak ada 

r. Jumlah jam pelajaran seminggu : 896 Jam 

 

2. Identitas Kepala Sekolah 

a. Nama Lengkap   : Agus Salim, S.Pd 

b. Nip     : 197408061999051001 

c. Pendidikan Terakhir   : S-1 

d. Jurusan Ijazah    : FKIP Sejarah 

 

3. Keadaan Siswa. 

No. Kelas Jumlah Rombel 
Jumlah siswa 

Total 
Lk Pr 

1 I 4 53 73 126 

2 II 4 74 57 131 

3 III 3 51 42 93 

4 IV 3 44 59 103 

5 V 4 55 59 114 

6 VI 3 61 47 108 

Jumlah 21 338 337 675 
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4. Keadaan Pegawai 

No Uraian 

Keterangan 

Jumlah Ket. 
Lk Pr 

1 Guru Tetap 4 23 27   

2 Guru Tidak Tetap 1 16 17   

3 Pegawai Tetap 1 0 1   

4 Pegawai Tidak Tetap 1 3 4   

5 Pesuruh Tetap 0 0 0   

6 Pesuruh Tidak Tetap 1 0 1   

7 Guru Bantu/kontrak 0 0 0   

Jumlah 8 42 50   

 

5. Keadaan Siswa ( 4 Tahun terakhir ) 

Tahun 

Pelajaran 

Jumlah siswa 

Jumlah 

Rasio 

siswa 

baru 

terhadap 

pendaftar 

1 2 3 4 5 6 

2015/2016 108 120 109 103 122 94 656 120 

2016/2017 108 120 109 103 122 94 656 115 

2017/2018 95 103 115 110 102 122 647 135 

2018/2019 123 98 104 114 109 102 650 135 

 

6. Sarana dan Prasarana 

No Jenis Ruangan 
Jum

lah 

Luas 

(M
2
) 

Kondisi 

Rusak 

berat 

Rusak 

sedang 

Rusak 

ringan 

1 Kelas 17 896 - - 10 

2 Laboratorium IPA - - - - - 

3 Perpustakaan 1 30 - - - 

4 Kantor 1 56 - - - 

5 Guru 1 56 - - - 

6 Ketrampilan - - - - - 

7 Kesenian - - - - - 

8 Olahraga - - - - - 

9 UKS 1 25 - - - 

10 Ibadah 1 28 - - - 
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11 Mobiler - - - - - 

12 Peralatan Belajar 3 - - - - 

13 Ruang Penunjang 0     

 

7. Visi MIN 25 Aceh Besar 

“Membentuk insan yang bertaqwa kepada Allah SWT , dapat 

menguasai IMTAQ dan IPTEK secara seimbang”.           

 

8. Misi MIN 25 Aceh Besar 

a. Membiasakan warga sekolah bertutur kata terpuji dan berakhlak mulia 

b. Meningkatkan kualitas pembelajaran 

c. Terampil mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan 

d. Meningkatkan prestasi belajar siswa 

e. Meningkatkan disiplin belajar dan mengajar disekolah 

f. Menumbuhkan kerjasama antara kepala sekolah, guru, peserta didik 

dan masyarakat. 

g. Meningkatkan prestasi belajar siswa 

h. Menumbuhkan rasa memiliki keindahan dan kenyamanan sekolah. 

 

9. Tujuan MIN 25 Aceh Besar 

a. Menghasilkan warga sekolah yang berbudi, beriman dan bertaqwa. 

b. Menghasilkan siswa yang berprestasi 
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10.  Daftar Guru dan Staf Sekolah MIN 25 Aceh Besar 

No Nama Nip 

1 Agus Salim,S.Pd 197408061999051001 

2 Muhammad Nasir,S.Pd 196209161991031001 

3 Dra.Aidar 196001101999032001 

4 Nursyida,S.Ag 197603121998032002 

5 Laila Hayati,S.Pd 196012121986102004 

6 Meutia Farida,S.Pd.I 197803311999032001 

7 Khairani,S.Pd.I 196308061999052001 

8 Siti Zubaidah,S.Pd.I 197606072005012004 

9 Dra.Ummi Salamah 196207272007012006 

10 Anisah,S.Ag 196607092006042002 

11 Azizah,S.Ag 197303012007012024 

12 Hasanah,S.Ag 197605182007012019 

13 Nurlatifah,S.Ag 197603152007102004 

14 Fauziah,S.Ag 197609242006042009 

15 Darwiyah,S.Ag 196901212007012029 

16 Nurjaniar,S.Pd.I 197812112005012007 

17 Irwan,S.Pd 198101172007101002 

18 Nurlatifah,S.Pd.I 198408052009012005 

19 Zulkifli,S.Ag 197303022007011032 

20 Ismaniar,S.Pd.I 198305172007102001 

21 Sakdiah,S.Pd.I 196207032006042002 

22 Sumiati,S.Pd 197906052005012007 

23 Nurhayati,S.Pd.I 197003062007102000 

24 Nurrahmi,S.Pd.I 198404242019032014 

25 Miftahul Jannah,S.Pd 198703082019032012 

26 Ayu Radhiah Ms.S.Pd 199510222019032014 

27 Cur Putri Amalya,S.Pd 199504302019032011 

28 Armia 197106042005011007 

29 Ruwaida,S.Pd.I - 

30 Anidar, S.Pd - 

31 Nurlaili, S.Pd - 

32 Irmawati, S.Pd.I - 

33 Isnawati, S.Pd.I - 

34 Rosdiana, S.Pd - 

35 Kamariah, S.Pd - 

36 Ira Maifita, S.Pd - 

37 Nelis Jannah, S. Pd - 

38 Syarifah Zainidar, A. Ma - 
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39 Mifridar, S.Pd.I - 

40 Suprianti, S.Pd - 

41 Nova Akmaliasari, S.Pd - 

42 Kartini, S.Pd - 

43 Dewi Wahyuni, S.Pd - 

44 Salami - 

45 Nurmasyithah, S.Pd.I - 

46 Eva Setiawati, S.Pd - 

47 Rafniar - 

48 M.Khumaidi,S.Pd - 

49 Muharir Siregar, SE - 

50 Mansurharif - 

                                                

B. Pembahasan/Diskusi Hasil Penelitian 

1. Siklus I 

Siklus I terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 

implementasi, tahap observasi dan tahap refleksi. 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti mempersiapkan segala keperluan yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyiapkan beberapa 

instrumen dan media pembelajaran. 

b. Tahap Implementasi 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2020. 

Pada tahap ini, peneliti melakukan tindakan seperti melakukan proses belajar 

mengajar yang relevan dengan sintak-sintak pembelajaran penggunaan model 

Visualization Auditory Kinestetic. Sintak-sintak model tersebut diaplikasikan 

dalam tiga tahap kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan (kegiatan awal), 

kegiatan inti dan penutup (kegiatan akhir). Tahap-tahap tersebut sesuai dengan 

RPP siklus I (terlampir). 
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Kegiatan pembelajaran tahap pendahuluan memuat 1 tahapan model VAK 

yakni tahap persiapan yang diawali dengan mengucap salam, tegur sapa dan 

berdoa bersama, kemudian guru mengecek kehadiran siswa dan mengondisikan 

kelas agar rapi dan siap belajar, selanjutnya guru memberikan apersepsi berupa 

tanya jawab tentang subtema 2 yang akan dipelajari, setelah itu, guru menjelaskan 

tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

Pada kegiatan inti memuat 3 tahapan model VAK, yang pertama tahap 

eksplorasi, kegiatannya yaitu guru menyuruh siswa membaca teks perpindahan 

kalor secara konveksi, dilanjutkan tanya-jawab dengan siswa tentang teks bacaan 

tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan teks bacaan menggunakan media gambar 

dan video. Kedua, tahap Elaborasi, yakni guru memberikan arahan pada siswa 

sebelum mengerjakan  LKPD secara berkelompok. Ketiga, tahap Konfirmasi 

yakni guru menyuruh setiap kelompok untuk mempresentasikan LKPD di depan 

kelas setelah siap dikerjakan, dan kelompok lainnya memberikan tanggapan. 

Kegiatan terakhir yaitu guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi 

hari ini disertai dengan penguatan dari guru. Dilanjutkan dengan pengerjaan soal 

post test, pemberian refleksi, penyampaian pesan moral, materi selanjutnya, 

adiakhiri dengan mengajak siswa berdoa dan memberi salam penutup. 

c. Tahap pengamatan (observasi) siklus I 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran siklus I berlangsung. 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa, serta mencatat segala hal-hal yang terjadi selama kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. 
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1) Aktivitas guru pada siklus I 

Pengamatan terhadap aktivitas guru siklus I menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru. Aktivitas guru diamati oleh seorang guru MIN 25 Aceh 

Besar yaitu Meutia Farida S.Pd.I. Data hasil aktivitas guru dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dengan Penggunaan Model 

Visualization Auditory Kinestetic Siklus I 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka 
Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

(1) Tahap 

Persiapa

n 

1. Guru mengucapkan 

salam sebelum 

memasuki kelas, tegur 

sapa dan berdoa bersama. 

   √ Sangat 

baik 

2. Guru mengecek 

kehadiran siswa dan 

mengondisikan kelas 

agar rapi dan siap belajar 

   √ Sangat 

baik 

3. Kemampuan guru 

memberikan apersepsi 

kepada siswa 

   √ Sangat 

baik 

4. Kemampuan guru 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa. 

   √ Sangat 

baik 

5. Kemampuan guru 

menjelaskan pada siswa 

langkah-langkah 

pembelajaran model 

Visualization Auditory 

Kinestetic. 

   √ Sangat 

baik 

B. Kegiatan 

Inti 

(2) Tahap 

penyamp

aian 

(eksplora

si) 

6. Guru menyuruh siswa 

membaca teks 

perpindahan kalor secara 

konveksi. 

  √  Baik 

7. Kemampuan guru 

bertanya-jawab dengan 

siswa tentang teks 

bacaan tersebut. 

 √   Cukup 

8. Kemampuan guru   √  Baik 
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menjelaskan teks bacaan 

tersebut menggunakan 

media gambar dan video. 

(3) Tahap 

Pelatihan 

(elaboras

i) 

9. Kemampuan guru dalam 

mengarahkan siswa 

untuk membentuk 

kelompok. 

  √  Baik 

10. Kemampuan guru dalam 

membimbing siswa 

mengerjakan LKPD. 

 √   Cukup 

(4) Penampil

an Hasil 

(konfirm

asi) 

11. Kemampuan guru 

menyuruh setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

LKPD di depan kelas 

setelah siap dikerjakan, 

dan kelompok lainnya 

memberikan tanggapan. 

 √   Cukup 

C. Kegiatan 

Akhir 

12. Kemampuan guru 

meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi 

hari ini. 

 √   Cukup 

13. Kemampuan guru 

memberi penguatan. 

 √   Cukup 

14. Guru memberikan 

lembar soal post test 

  √  Baik 

15. Kemampuan guru dalam 

melakukan refleksi. 

  √  Baik 

16. Kemampuan guru 

menyampaikan pesan 

moral, dan materi 

selanjutnya, mengajak 

siswa berdoa dan 

memberi salam penutup. 

  √  Baik 

Jumlah 48 

Rata-rata 75% 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 2020 

Skor  
                     

                    
        =  

  

  
   100% 

         =  75% 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap 

aktivitas guru jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh melalui kegiatan 
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pembelajaran adalah 48. Dengan  nilai rata-rata yaitu 75%. Dengan demikian taraf 

keberhasilan aktivitas guru berdasarkan observasi tergolong baik, akan tetapi 

masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti kemampuan guru bertanya 

jawab dengan siswa, arahan guru dalam membimbing siswa mengerjakan LKPD, 

kemampuan dalam mempresentasikan hasil diskusi,dan kemampuan guru dalam 

menyimpulkan materi serta penegasan kembali hal-hal yang berhubungan dengan 

materi. 

 

2) Aktivitas siswa pada siklus I 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus I menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. Aktivitas siswa diamati oleh seorang mahasiswi PGMI 

UIN Ar- Raniry yaitu Dinda Rizqia . Data hasil aktivitas siswa dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dengan Penggunaan Model 

Visualization Auditory Kinestetic Siklus I 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

1) Tahap 

Persiapan 

1. Siswa menjawab 

salam , menjawab 

sapaan, dan berdoa 

bersama. 

   √ Sangat 

baik 

2. Siswa mendengar 

panggilan absen, dan 

siap untuk belajar. 

   √ Sangat 

baik 

3. Siswa mendengar 

apersepsi. 

   √ Sangat 

baik 

4. Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran. 

   √ Sangat 

baik 

5. Siswa mendengar 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

   √ Sangat 

baik 
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B. Kegiatan 

Inti 

2) Tahap 

penyampa

ian 

(eksploras

i) 

6. Siswa membaca teks 

perpindahan kalor. 

  √  Baik 

7. Siswa menanggapi 

pertanyaan guru 

tentang teks bacaan 

tersebut. 

 √   Cukup 

8. Siswa memperhatikan 

materi yang 

dipaparkan guru. 

  √  Baik 

3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

9. Siswa duduk sesuai 

yang dibagikan guru 

untuk melakukan 

diskusi. 

  √  Baik 

10. Siswa mengikuti 

instruksi guru dalam 

mengerjakan LKPD. 

 √   Cukup 

4) Penampila

n Hasil 

(konfirma

si) 

11. Siswa 

mempresentasikan 

LKPD dan kelompok 

lain memberi 

tanggapan. 

  √  Baik 

C. Kegiatan 

Akhir 

12. Siswa menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

 √   Cukup 

13. Siswa mendengar 

penguatan dari guru. 

  √  Baik 

14. Siswa mengerjakan 

lembar evaluasi. 

  √  Baik 

15. Siswa melakukan 

refleksi 

  √  Baik 

16. Siswa mendengarkan 

materi akan datang, 

pesan moral yang 

disampaikan guru, 

serta berdoa dan 

menjawab salam 

penutup. 

  √  Baik 

Jumlah 47 

Rata-rata 73,4% 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 2020 

 

 



69 

 

 
 

Skor  
                     

                    
        =  

  

  
   100% 

        =  73,4% 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap 

aktivitas siswa, jumlah skor nilai keseluruhan yang diperoleh melalui kegiatan 

pembelajaran adalah 47 dengan nilai rata-rata 73,4%. Dengan demikian, taraf 

keberhasilan aktivitas siswa tergolong baik, akan tetapi masih ada hal-hal yang 

perlu ditingkatkan kembali seperti tanggapan siswa terhadap pertanyaan guru dan 

teman, arahan dalam pengerjaan LKPD, dan menarik kesimpulan dari materi yang 

telah dipelajari. 

 

3) Hasil  belajar siswa siklus I 

Guru memberikan soal evaluasi (post test) untuk mengetahui pemahaman  

siswa setelah digunakan model Visualization Auditory Kinestetic yang diikuti 25 

siswa, dengan kriteria ketuntasan minimal 70. Hasil tes belajar pada siklus 1 pada 

tema 6 subtema 2 pembelajaran 2, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Daftar Nilai Hasil Tes Belajar Siswa Siklus I 

No Nama Siswa Skor Tes KKM Keterangan 

1 Ikhwa Nusvava 54 70 Belum tuntas 

2 Khairul Aulia 34 70 Belum tuntas 

3 M. Alfinza Ramadhan 47 70 Belum tuntas 

4 M. Arkaan 71 70 Tuntas 

5 M. Fadhil Murtaza 34 70 Belum tuntas 

6 Mazzal Rajul 54 70 Belum tuntas 

7 Muhammad Haikal 27 70 Belum tuntas 

8 Muhammad Syibral 70 70 Tuntas 

9 Muhammad Vais 47 70 Belum tuntas 

10 Aura Adilla 60 70 Belum tuntas 

11 Khaira Ulviana 74 70 Tuntas 

12 Lia Al-Fazila 80 70 Tuntas 

13 Nadiatul Hamna 47 70 Belum tuntas 
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14 Nurul Akmaly 67 70 Belum tuntas 

15 Nurul Nabila 67 70 Belum tuntas 

16 Putri Shapura 60 70 Belum tuntas 

17 Syifa Luthfina Bilqis 80 70 Tuntas 

18 Ulfa Rahmi 54 70 Belum tuntas 

19 Vira Azzira 60 70 Belum tuntas 

20 Zahratul Syifa 27 70 Belum tuntas 

21 Zawir Khairani 40 70 Belum tuntas 

22 Zika Zakia 70 70 Tuntas 

23 Zuhratun Syifa 47 70 Belum tuntas 

24 Enisa Bakhira 60 70 Belum tuntas 

25 Nabila Safira 70 70 Tuntas 

Jumlah 1401   

Rata-rata 56,04   

Sumber : Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 

Ketuntasan belajar siswa dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

persentase berikut ini: 

% = 
 

 
       

     = 
 

  
       

     = 28% 

Berdasarkan daftar nilai hasil tes belajar siswa pada tabel 4.3 di atas 

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar berjumlah 7 orang dengan persentase 

28% dan siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 18 orang dengan persentase 

72%. Berkaitan dengan KKM yang ditetapkan di MIN 25 Aceh Besar bahwa 

seorang siswa dikatakan tuntas belajar apabila memiliki nilai kriteria ketuntasan 

minimal 70 dan dikatakan tuntas secara klasikal apabila mencapai 80% siswa 

tuntas belajarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar 

siswa siklus I belum tuntas.  
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d. Tahap refleksi siklus I 

Refleksi adalah proses menganalisis pembelajaran yang berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi pengamat pada Siklus I, maka hal yang perlu 

diperbaiki adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Temuan dan Revisi Proses Pembelajaran Siklus I 

Refleksi Hasil Revisi 

Aktivitas 

Guru 

Materi ajar yang dijelaskan 

tidak dikaitkan dengan 

pengalaman siswa. 

Pada pertemuan berikutnya, 

contoh yang dijelaskan pada 

materi seharusnya dikaitkan 

langsung dengan pengalaman atau 

kehidupan sehari-hari. 

Guru langsung menjawab 

pertanyaan dari siwa tidak 

memberikan kesempatan pada 

siswa lainnya untuk menjawab 

pertanyaan tersebut 

Ketika siswa bertanya jangan 

langsung dijawab, tetapi 

dilemparkan pertanyaan tersebut 

kepada siswa lain mungkin ada 

yang bisa menjawab 

Ketika menjelaskan materi guru 

tidak mengelilingi kelas tapi 

hanya fokus didepan kelas 

Posisi guru jangan hanya didepan 

tapi diusahakan dapat berpindah-

pindah 

Masih ada siswa yang kurang 

paham guru langsung 

memberikan LKPD 

Usahakan agar siswa benar-benar 

paham dan mengerti baru 

diberikan LKPD 

Guru tidak menjelaskan 

kembali tata cara pengerjaan 

LKPD tersebut 

Sebelum mengajarkan LKPD 

sebaiknya dijelaskan secara rinci 

agar siswa paham tentang 

pengerjaan LKPD tersebut 

Guru hanya memberi 

penguatan secara garis besar 

Kesimpulan  dari materi ajar 

ditulis dengan rinci agar siswa 

lebih paham terhadap materi yang 

diajarkan 

Aktivitas 

Siswa 

Kurangnya tanggapan siswa 

terhadap pertanyaan guru 

Pertemuan selanjutnya, guru harus 

mampu mendorong siswa untuk 

merespon pertanyaan dari guru 

dengan memberikan nilai 

tambahan agar siswa memberi 

tanggapan. 

Siswa belum benar-benar 

paham terhadap instruksi guru 

dalam pengerjaan LKPD 

Guru memantapkan kembali 

materi yang telah dipelajari 

sebelum pengerjaan LKPD. 

Rendahnya respon siswa ketika Guru menyemangati siswa agar 
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guru menyuruh menyimpulkan 

materi yang dipelajari 

dapat menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

Presentasi LKPD siswa tidak 

ada tanggapan dari kelompok 

lain 

Pertemuan selanjutnya, LKPD 

yang dipresentasikan oleh siswa 

harus ada tanggapan dari 

kelompok lain 

Hasil 

Belajar 

Masih banyak siswa yang tidak 

berani untuk menyimpulkan 

materi 

Pertemuan selanjutnya, memberi 

motivasi agar siswa berani 

menarik kesimpulan 

Terdapat 18 siswa yang hasil 

belajarnya tidak tuntas. 

Guru mengarahkan siswa agar 

lebih cermat ketika 

memperhatikan penjelasan materi 

dan menjawab soal. 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar, 2020 

Berdasarkan tabel 4.4 hasil belajar siswa belum tuntas sebanyak 18 orang, 

hal tersebut dikarena terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi yaitu, siswa 

kurang berani untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami, masih kurang paham 

terhadap tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 yang dipelajari, rendahnya siswa yang 

mampu menyimpulkan pembelajaran tersebut. dengan demikian, untuk siklus I 

hasil belajar siswa belum mencapai ketuntasan secara klasikal karena siswa belum 

paham materi tersebut. Jadi, peneliti harus melakukan siklus II untuk merevisi 

kekurangan pada siklus I. 

 

2. Siklus II 

Siklus II terdiri dari tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap 

observasi dan tahap refleksi. Tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan Siklus II 

Pada siklus I tujuan penelitian belum tercapai, maka dilanjutkan dengan 

siklus II. Pada tahap ini peneliti menyiapkan RPP II. 

b. Tahap Implementasi Siklus II 
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Pelaksanaan pembelajaran Siklus II dilakukan pada tanggal 15 Februari 

2020. Kegiatan yang dilakukan pada siklus ini sedikit berbeda dengan siklus I 

yaitu pada kegiatan inti siswa melakukan percobaan perpindahan kalor secara 

konveksi dengan menggunakan media es batu berwarna, air panas, dan gelas. 

Sedangkan untuk kegiatan awal dan akhir sama dengan siklus I. 

c. Tahap pengamatan (observasi) Siklus II 

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran siklus II berlangsung. 

Pengamatan dilakukan terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

siswa, serta mencatat segala hal-hal yang terjadi selama kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan. 

1) Aktivitas guru pada siklus II 

Pengamatan terhadap aktivitas guru siklus II menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru. Aktivitas guru diamati oleh seorang guru kelas Vc MIN 

25 Aceh Besar. Data hasil aktivitas guru dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.5 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dengan Penggunaan Model 

Visualization Auditory Kinestetic Siklus II 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka 
Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

1) Tahap 

Persiapan 

1. Guru mengucapkan 

salam sebelum 

memasuki kelas, tegur 

sapa dan berdoa 

bersama. 

   √ Sangat 

Baik 

2. Guru mengecek 

kehadiran siswa dan 

mengondisikan kelas 

agar rapi dan siap 

belajar 

   √ Sangat 

Baik 

3. Kemampuan guru 

memberikan apersepsi 

kepada siswa 

   √ Sangat 

Baik 
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4. Kemampuan guru 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Kemampuan guru 

menjelaskan pada siswa 

langkah-langkah 

pembelajaran model 

Visualization Auditory 

Kinestetic. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegiatan 

Inti 

2) Tahap 

penyampa

ian 

(eksploras

i) 

6. Kemampuan guru 

menjelaskan materi 

perpindahan kalor 

secara konveksi 

menggunakan media 

gambar dan video. 

  √  Baik 

7. Kemampuan guru 

bertanya-jawab dengan 

siswa tentang materi 

tersebut, 

  √  Baik 

3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

8. Kemampuan guru 

dalam mengarahkan 

siswa untuk 

membentuk kelompok. 

  √  Baik 

9. Kemampuan guru 

dalam membimbing 

siswa melakukan 

percobaan. 

 √   Cukup 

10. Kemampuan guru 

membimbing siswa 

menulis hasil percobaan 

dan mengerjakan 

LKPD 

 √   Cukup 

4) Penampila

n Hasil 

(konfirma

si) 

11. Kemampuan guru 

menyuruh setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

LKPD di depan kelas 

setelah siap dikerjakan, 

dan kelompok lainnya 

memberikan tanggapan. 

 √   Cukup 

C. Kegiatan 

Akhir 

12. Kemampuan guru 

meminta siswa untuk 

menyimpulkan materi 

hari ini. 

  √  Baik 

13. Kemampuan guru    √ Sangat 
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memberi penguatan. Baik 

14. Guru memberikan soal 

evaluasi. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Kemampuan guru 

dalam melakukan 

refleksi. 

   √ Sangat 

Baik 

16. Kemampuan guru 

menyampaikan pesan 

moral, dan materi 

selanjutnya, mengajak 

siswa berdoa dan 

memberi salam 

penutup. 

   √ Sangat 

Baik 

Jumlah 54 

Rata-rata 84,37% 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 2020 

Skor  
                     

                    
        =  

  

  
   100% 

        =  84,37% 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap 

aktivitas guru jumlah nilai keseluruhan yang diperoleh melalui kegiatan 

pembelajaran adalah 54. Dengan  nilai rata-rata yaitu 84,37%. Dengan demikian, 

taraf keberhasilan aktivitas guru berdasarkan observasi tergolong baik sekali, akan 

tetapi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti kemampuan guru dalam 

membimbing siswa melakukan percobaan, membimbing siswa menulis hasil 

percobaan dan menyelesaikan LKPD, serta kemampuan guru dalam mengarahkan 

siswa melakukan presentasi di depan kelas. Di samping itu, terdapat juga hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa aktivitas guru di kelas eksperimen yang 

menggunakan model VAK sebanyak 87,43% lebih besar dibandingkan kelas 

kontrol yang tidak menggunakan model VAK yaitu 74,35%. 
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2) Aktivitas siswa pada siklus II 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus II menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. Aktivitas siswa diamati oleh seorang mahasiswi PGMI 

UIN Ar- Raniry yaitu Dinda Rizqia . Data hasil aktivitas siswa dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.6 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dengan Penggunaan Model 

Visualization Auditory Kinestetic Siklus II 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

1) Tahap 

Persiapan 

1. Siswa menjawab 

salam , menjawab 

sapaan, dan 

berdoa bersama. 

   √ Sangat 

Baik 

2. Siswa mendengar 

panggilan absen, 

dan siap untuk 

belajar. 

   √ Sangat 

Baik 

3. Siswa mendengar 

apersepsi. 

   √ Sangat 

Baik 

4. Siswa 

mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Siswa mendengar 

langkah-langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegiatan 

Inti 

2) Tahap 

penyampa

ian 

(eksploras

i) 

6. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang 

perpindahan kalor 

secara konveksi 

dengan media 

video dan 

gambar. 

  √  Baik 

7. Siswa 

menanggapi 

pertanyaan guru 

  √  Baik 
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tentang materi 

tersebut. 

3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

8. Siswa duduk 

sesuai yang 

dibagikan guru 

untuk melakukan 

diskusi. 

  √  Baik 

9. Siswa mengambil 

LKPD, alat dan 

bahan percobaan 

perpindahan 

kalor. 

  √  Baik 

10. Siswa mengikuti 

arahan guru 

dalam melakukan 

percobaan. 

 √   Cukup 

11. Siswa mengikuti 

instruksi guru 

dalam menulis 

hasil percobaan 

dan mengerjakan 

LKPD. 

 √   Cukup 

4) Penampila

n Hasil 

(konfirma

si) 

12. Siswa 

mempresentasika

n LKPD dan 

kelompok lain 

memberi 

tanggapan. 

 √   Cukup 

C. Kegiatan 

Akhir 

13. Siswa 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

   √ Sangat 

Baik 

14. Siswa mendengar 

penguatan dari 

guru. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi 

   √ Sangat 

Baik 

16. Siswa melakukan 

refleksi 

   √ Sangat 

Baik 

17. Siswa 

mendengarkan 

materi akan 

datang, pesan 

moral yang 

disampaikan 

   √ Sangat 

Baik 
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guru, serta berdoa 

dan menjawab 

salam penutup. 

Jumlah 58 

Rata-rata 85,29% 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 2020 

 

Skor  
                     

                    
        =  

  

  
   100% 

        =  85,29% 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan oleh pengamat terhadap 

aktivitas siswa, jumlah skor nilai keseluruhan yang diperoleh melalui kegiatan 

pembelajaran adalah 58 dengan nilai rata-rata 85,29%. Dengan demikian, taraf 

keberhasilan aktivitas siswa tergolong baik sekali, akan tetapi masih ada hal-hal 

yang perlu ditingkatkan kembali seperti arahan guru pada siswa dalam melakukan 

percobaan, instruksi guru pada siswa dalam menulis hasil percobaan dan LKPD, 

serta tanggapan kelompok lainnya terhadap presentasi kelompok. Hasil penelitian 

sebuah jurnal menunjukkan bahwa model pembelajaran cooperative learning tipe 

VAK mempunyai klasifikasi efektivitas tinggi terhadap keaktifan siswa, hal 

tersebut dibuktikan dengan berdasarkan perhitungan statistik nilai rata-rata post 

test  kelas eksperimen yaitu 22,36 dan nilai rata-rata post test kelas kontrol 

yaitu17,13.
58

 

 

 

3) Hasil  belajar siswa siklus II 

                                                             
58

 Aji Setiawan dan Siti Alimah, “Pengaruh Model Pembelajaran Visualization Auditory 

Kinesthetic (VAK) terhadap Keaktifan Siswa”. Jurnal Profesi Pendidika Dasar, Vol. 6, No. 1, Juli 

2019, h. 88. 
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Guru memberikan soal evaluasi (post test) untuk mengetahui pemahaman  

siswa setelah digunakan model Visualization Auditory Kinestetic yang diikuti 25 

siswa, dengan kriteria ketuntasan minimal 70. Hasil tes belajar pada siklus II pada 

tema 6 subtema 2 pembelajaran 2, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.7 Daftar Nilai Hasil Tes Belajar Siswa Siklus II 

No Nama Siswa Skor Tes KKM Keterangan 

1 Ikhwa Nusvava 71 70 Tuntas 

2 Khairul Aulia 47 70 Belum tuntas 

3 M. Alfinza Ramadhan 40 70 Belum tuntas 

4 M. Arkaan 77 70 Tuntas 

5 M. Fadhil Murtaza 70 70 Tuntas 

6 Mazzal Rajul 70 70 Tuntas 

7 Muhammad Haikal 27 70 Belum tuntas 

8 Muhammad Syibral 70 70 Tuntas 

9 Muhammad Vais 77 70 Tuntas 

10 Aura Adilla 74 70 Tuntas 

11 Khaira Ulviana 94 70 Tuntas 

12 Lia Al-Fazila 94 70 Tuntas 

13 Nadiatul Hamna 67 70 Belum tuntas 

14 Nurul Akmaly 80 70 Tuntas 

15 Nurul Nabila 74 70 Tuntas 

16 Putri Shapura 74 70 Tuntas 

17 Syifa Luthfina Bilqis 80 70 Tuntas 

18 Ulfa Rahmi 60 70 Belum tuntas 

19 Vira Azzira 80 70 Tuntas 

20 Zahratul Syifa 40 70 Belum tuntas 

21 Zawir Khairani 47 70 Belum tuntas 

22 Zika Zakia 74 70 Tuntas 

23 Zuhratun Syifa 54 70 Belum tuntas 

24 Enisa Bakhira 60 70 Belum tuntas 

25 Nabila Safira 74 70 Tuntas 

Jumlah 1675   

Rata-rata 67   

Sumber : Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 

 

Ketuntasan belajar siswa dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

persentase berikut ini: 
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% = 
 

 
       

     = 
  

  
       

     = 64% 

Berdasarkan daftar nilai hasil tes belajar siswa pada tabel 4.7 di atas 

diketahui bahwa siswa yang tuntas belajar berjumlah 16 orang dengan persentase 

64% dan siswa yang tidak tuntas belajar berjumlah 9 orang dengan persentase 

36%. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa siswa yang kurang paham 

dengan materi yang diajarkan. Persentase siswa yang tuntas belajar yaitu 64%, 

angka tersebut belum mencapai ketuntasan secara klasikal. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa ketuntasan belajar siswa siklus II belum tuntas tetapi 

hasil belajar siswa telah mengalami peningkatan daripada siklus sebelumnya. 

 

d. Tahap refleksi siklus II 

Berdasarkan hasil observasi pengamat pada Siklus II, maka hal yang perlu 

direvisi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Temuan dan Revisi Proses Pembelajaran Siklus II 

Refleksi Hasil Revisi 

Aktivitas 

Guru 

Materi ajar sudah dikaitkan 

dengan pengalaman siswa. 

Pada pertemuan berikutnya, 

guru lebih maksimal 

mengaitkan materi ajar dengan 

pengalaman siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Guru tidak langsung menjawab 

pertanyaan dari siswa tapi 

memberikan kesempatan apada 

siswa lain untuk menjawabnya. 

Pertemuan selanjutnya, guru 

lebih memotivasi siswa untuk 

menjawab pertanyaan dari 

siswa lainnya. 

Ketika menjelaskan materi guru 

sudah bisa mengelilingi kelas 

tidak hanya fokus di depan 

kelas. 

Pertemuan selanjutnya, posisi 

guru mengajar sudah bisa 

menguasai ruangan kelas. 
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Guru sudah menjelaskan 

kembali tata cara pengerjaan 

LKPD tersebut 

Pertemuan selanjutnya, guru 

lebih memantapkan siswa 

terhadap instruksi pengerjaan 

LKPD 

Guru sudah memberi penguatan 

secara rinci 

Pertemuan selanjutnya, guru 

lebih rinci lagi ketika 

memberikan penguatan materi 

pada siswa. 

Terdapat beberapa siswa yang 

masih bingung dengan langkah-

langkah percobaan yang 

dilakukan. 

Pertemuan selanjutnya. Guru 

membimbing dan mengarahkan 

siswa dalam melakukan 

percobaan dengan maksimal. 

Aktivitas 

Siswa 

Sudah meningkat respon siswa 

terhadap instruksi guru untuk 

menyimpulkan materi 

pembelajaran. 

Pertemuan selanjutnya, guru 

lebih maksimal menyemangati 

siswa agar dapat 

menyimpulkan materi yang 

dipelajari. 

Presentasi LKPD siswa sudah 

ada tanggapan dari kelompok 

lain 

Pertemuan selanjutnya, LKPD 

yang dipresentasikan oleh 

siswa harus lebih banyak 

tanggapan dari kelompok lain 

Sebagian siswa sudah berani 

untuk menyimpulkan materi 

Pertemuan selanjutnya, guru 

memberi motivasi agar siswa 

lebih berani menarik 

kesimpulan 

Hasil 

Belajar 

Terdapat 9 siswa yang hasil 

belajarnya tidak tuntas. 

Pertemuan selanjutnya, guru 

mengarahkan siswa agar lebih 

cermat ketika memperhatikan 

penjelasan materi dan 

menjawab soal. 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar, 2020 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil belajar siswa belum tuntas sebanyak 9 orang, 

hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi yaitu, 

masih ada siswa kurang berani untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami, 

masih kurang paham terhadap materi yang diajarkan dan rendahnya siswa yang 

mampu menyimpulkan pembelajaran tersebut. Dengan demikian, untuk siklus II 

hasil belajar siswa mencapai 64%. Angka tersebut masih tergolong kriteria cukup 

dalam hal ketuntasan secara klasikal. Oleh karena itu, peneliti harus melakukan 
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siklus III untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan diatas serta untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal. 

 

3. Siklus III 

Siklus III terdiri atas tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap 

observasi dan tahap refleksi. Tahap tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap Perencanaan Siklus III 

Siklus II dalam penelitian ini indikatornya belum tercapai, maka 

dilanjutkan dengan siklus III. Peneliti menyiapkan RPP III untuk melaksanakan 

tindakan pada siklus III. 

b. Tahap Implementasi Siklus III 

Tindakan siklus III dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan awal dan penutup hampir sama dengan 

Siklus II, tetapi pada kegiatan inti sedikit berbeda yakni, pada tahap konfirmasi 

ketika siswa mempresentasikan LKPD guru menyuruh siswa memperagakan 

tarian daerah yang mereka ketahui. 

c. Tahap Observasi Siklus III 

Pengamatan dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Observasi dilakukan terhadap aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar, 

serta mencatat hal-hal yang terjadi selama pelaksanaan tindakan siklus III. 
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1) Aktivitas Guru pada Siklus III 

Pengamatan terhadap aktivitas guru siklus III menggunakan lembar 

observasi aktivitas guru. Aktivitas guru diamati oleh seorang guru kelas Vc yaitu 

Ibu Meutia Farida, S.Pd.I. Data hasil aktivitas guru dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 4.9 Hasil Pengamatan Aktivitas Guru dengan Penggunaan Model 

Visualization Auditory Kinestetic Siklus III 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka 
Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

1) Tahap 

Persiapan 

1. Guru mengucapkan 

salam sebelum 

memasuki kelas, 

tegur sapa dan 

berdoa bersama. 

   √ Sangat Baik 

2. Guru mengecek 

kehadiran siswa 

dan mengondisikan 

kelas agar rapi dan 

siap belajar 

   √ Sangat Baik 

3. Kemampuan guru 

memberikan 

apersepsi kepada 

siswa 

   √ Sangat Baik 

4. Kemampuan guru 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

kepada siswa. 

   √ Sangat Baik 

5. Kemampuan guru 

menjelaskan pada 

siswa langkah-

langkah 

pembelajaran 

model 

Visualization 

Auditory 

Kinestetic. 

   √ Sangat Baik 

B. Kegiatan 

Inti 
2) Tahap 

penyampa

6. Guru menyuruh 

siswa membaca 
tekspola lantai 

dalam seni tari. 

   √ Sangat Baik 
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ian 

(eksploras

i) 

7. Kemampuan guru 

bertanya-jawab 

dengan siswa 

tentang teks bacaan 

tersebut. 

   √ Sangat Baik 

8. Kemampuan guru 

menjelaskan teks 

bacaan tersebut 

menggunakan 

media gambar dan 

video. 

   √ Sangat Baik 

3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

9. Kemampuan guru 

dalam 

mengarahkan siswa 

untuk membentuk 

kelompok. 

   √ Sangat Baik 

10. Kemampuan guru 

dalam 

membimbing siswa 

mengerjakan 

LKPD. 

   √ Sangat Baik 

4) Penampila

n Hasil 

(konfirma

si) 

11. Kemampuan guru 

menyuruh setiap 

kelompok untuk 

mempresentasikan 

LKPD di depan 

kelas setelah siap 

dikerjakan, dan 

kelompok lainnya 

memberikan 

tanggapan. 

  √  Baik 

C. Kegiatan 

Akhir 

12. Kemampuan guru 

meminta siswa 

untuk 

menyimpulkan 

materi hari ini. 

  √  Baik 

13. Kemampuan guru 

memberi 

penguatan. 

   √ Sangat Baik 

14. Guru memberikan 

lembar evaluasi. 

   √ Sangat Baik 

15. Kemampuan guru 

dalam melakukan 

refleksi. 

   √ Sangat Baik 

16. Kemampuan guru 

menyampaikan 

   √ Sangat Baik 
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pesan moral, dan 

materi selanjutnya, 

mengajak siswa 

berdoa dan 

memberi salam 

penutup. 

Jumlah 62 

Rata-rata 96,87% 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 2020 

Skor  
                     

                    
        =  

  

  
   100% 

                   =  96,87% 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan pengamat terhadap aktivitas 

guru, jumlah skor nilai keseluruhan mencapai 62 dengan nilai rata-rata 96,87%. 

Dengan demikian, keberhasilan aktivitas guru tergolong kriteria baik sekali. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa guru mampu meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis dengan menerapkan model VAK, hal tersebut dapat dilihat 

pada hasil tes siswa pada siklus I dengan nilai rata-rata total mencapai 3,59% dan 

mngalami peningkatan pada siklus II mencapai 4,33 .
59

 

 

2) Aktivitas Siswa pada Siklus III 

Pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus III menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa. Aktivitas siswa diamati oleh seorang mahasiswi PGMI 

UIN Ar- Raniry yaitu Liza Hariska . Data hasil aktivitas siswa dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

 

                                                             
59

 Fatya Azizah dan Cendekia Ad Dien, “Meningkatkan Kemampuan Pemahaman 

Matematis melalui Model Pembelajaran Visual Auditory Kinestetic (VAK)”. Seminar Matematika 

dan Pendidikan Mtematika UNY, 2017, h. 300 
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Tabel 4.10 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa dengan Penggunaan Model 

Visualization Auditory Kinestetic Siklus III 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

1) Tahap 

Persiapan 

1. Siswa menjawab 

salam , menjawab 

sapaan, dan berdoa 

bersama. 

   √ Sangat 

Baik 

2. Siswa mendengar 

panggilan absen, dan 

siap untuk belajar. 

   √ Sangat 

Baik 

3. Siswa mendengar 

apersepsi. 

   √ Sangat 

Baik 

4. Siswa 

mendengarkan 

tujuan pembelajaran. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Siswa mendengar 

langkah-langkah 

pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegiatan 

Inti 

2) Tahap 

penyampa

ian 

(eksploras

i) 

6. Siswa membaca teks 

pola lantai dalam 

seni tari. 

   √ Sangat 

Baik 

7. Siswa menanggapi 

pertanyaan guru 

tentang teks bacaan 

tersebut. 

   √ Sangat 

Baik 

8. Siswa 

memperhatikan 

materi yang 

dipaparkan guru. 

   √ Sangat 

Baik 

3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

9. Siswa duduk sesuai 

yang dibagikan guru 

untuk melakukan 

diskusi. 

   √ Sangat 

Baik 

10. Siswa mengikuti 

instruksi guru dalam 

mengerjakan LKPD. 

  √  Baik 

4) Penampila

n Hasil 

(konfirma

si) 

11. Siswa 

mempresentasikan 

LKPD dan 

kelompok lain 

  √  Baik 
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memberi tanggapan. 

C. Kegiatan 

Akhir 

12. Siswa 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

  √  Baik 

13. Siswa mendengar 

penguatan dari guru. 

   √ Sangat 

Baik 

14. Siswa mengerjakan 

lembar evaluasi. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Siswa melakukan 

refleksi 

   √ Sangat 

Baik 

16. Siswa 

mendengarkan 

materi akan datang, 

pesan moral yang 

disampaikan guru, 

serta berdoa dan 

menjawab salam 

penutup. 

   √ Sangat 

Baik 

Jumlah 61 

Rata-rata 89,70% 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 2020 

Skor  
                     

                    
        =  

  

  
   100% 

        =  89,70%% 

Berdasarkan data observasi yang dilakukan pengamat terhadap aktivitas 

siswa pada Siklus III. Jumlah nilai keseluruhan aktivitas siswa yaitu 61 dengan 

rata-rata 89,70%. Persentase tersebut sudah tergolong kriteria baik sekali. Tetapi, 

masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan kembali seperti arahan dalam 

pengerjaan LKPD, presentasi dan tanggapan kelompok lainnya serta 

menyimpulkan materi yang dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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aktivitas siswa dengan menerapkan model pembelajaran VAK meningkat dari 

siklus I ke II yaitu 70% menjadi 82,50%.
60

 

3) Hasil Belajar Siswa pada Siklus III 

Guru memberikan soal post test kepada siswa setelah proses belajar 

mengajar berlangsung, dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan siswa 

setelah diaplikasikan model VAK yang diikuti oleh 25 siswa. Hasil belajar siswa 

pada siklus III dengan tema 6 subtema 2 dan pembelajaran dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.11 Daftar Nilai Hasil Tes Belajar Siswa Siklus III 

No Nama Siswa Skor Tes KKM Keterangan 

1 Ikhwa Nusvava 74 70 Tuntas 

2 Khairul Aulia 54 70 Belum tuntas 

3 M. Alfinza Ramadhan 47 70 Belum tuntas 

4 M. Arkaan 80 70 Tuntas 

5 M. Fadhil Murtaza 74 70 Tuntas 

6 Mazzal Rajul 71 70 Tuntas 

7 Muhammad Haikal 27 70 Belum tuntas 

8 Muhammad Syibral 73 70 Tuntas 

9 Muhammad Vais 87 70 Tuntas 

10 Aura Adilla 80 70 Tuntas 

11 Khaira Ulviana 94 70 Tuntas 

12 Lia Al-Fazila 94 70 Tuntas 

13 Nadiatul Hamna 80 70 Tuntas 

14 Nurul Akmaly 80 70 Tuntas 

15 Nurul Nabila 87 70 Tuntas 

16 Putri Shapura 74 70 Tuntas 

17 Syifa Luthfina Bilqis 87 70 Tuntas 

18 Ulfa Rahmi 67 70 Belum tuntas 

19 Vira Azzira 80 70 Tuntas 

20 Zahratul Syifa 70 70 Tuntas 

21 Zawir Khairani 71 70 Tuntas 

22 Zika Zakia 80 70 Tuntas 

23 Zuhratun Syifa 87 70 Tuntas 

24 Enisa Bakhira 70 70 Tuntas 

                                                             
60

 Winda Rukmana, Nyoto Hardjono, dan Arlita Aryana, “Peningkatan Aktivitas dan 

Hasil Belajar dengan Model Pembelajaran VAK Berbantuan Media Tongkat Tokoh”. International 

Journal of Elementary Education, Vol. 2, No. 3, 2018, h. 156. 
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25 Nabila Safira 100 70 Tuntas 

Jumlah 1888   

Rata-rata 75,52   

Sumber : Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 

Ketuntasan belajar siswa dapat siketahui dengan menggunakan rumus 

persentase berikut ini: 

% = 
 

 
       

     = 
  

  
       

     = 84% 

Berdasarkan daftar nilai hasil belajar siswa pada tabel 4.11 dapat diketahui 

bahwa jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 21 orang dengan persentase 

84% sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar sebanyak 4 orang dengan 

persentase 16%. Dengan demikian ketuntasan siswa secara klasikal 84% sudah 

tergolong kriteria baik sekali dan ketuntasan siswa pada siklus III sudah berhasil 

dan hasil belajar siswa setiap mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya ke 

siklus selanjutnya. 

d. Tahap Refleksi Siklus III 

Berdasarkan hasil observasi pengamat pada siklus III, maka hal yang perlu 

direvisi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Hasil Temuan dan Revisi Proses Pembelajaran Siklus III 

Refleksi Hasil 

Aktivitas 

Guru 

Guru sudah dapat memberi arahan dengan tegas terhadap 

kelompok presentasi dan tanggapan kelompok lainnya. 

Guru sudah mampu membimbing siswa untuk menyimpulkan 

materi secara maksimal 

Aktivitas 

Siswa 

Jumlah siswa yang bingung terhadap arahan guru dalam 

pengerjaan LKPD dan menyimpulkan materi sudah menurun 

Hasil Belajar Terdapat 4 siswa yang hasil belajarnya tidak tuntas. 

Sumber: Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar, 2020 
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Tabel 4.12 di atas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih ada 4 

orang yang tidak tuntas belajarnya. Namun, selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung siswa semakin aktif, hal tersebut dapat dilihat pada tabel observasi 

aktivitas siswa yang setiap siklusnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil 

pengamatan semua siklus pembelajaran, maka dapat  disimpulkan bahwa 

penggunaan model VAK dapat meningkatkan hasil belajar dan ketuntasan secara 

klasikal sudah tercapai serta model VAK ini juga memenuhi kebutuhan siswa 

dalam belajar  yang masing-masing siswa itu berbeda-beda modalitas belajarnya 

tapi disatukan dalam sebuah model yang menyatukan ketiga modalitas belajar 

siswa, sehingga modalitas tersebut dirasakan oleh siswa secara keseluruhan 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

Ketuntasan semua siklus dalam belajar secara klasikal dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 4.13 Ketuntasan Belajar Siswa 

No Ketuntasan 

Frekuensi (F) Persentase (%) 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

Siklus 

I 

Siklus 

II 

Siklus 

III 

1 Tuntas 7 16 21 28% 64% 84% 

2 Belum Tuntas 18 9 4 72% 36% 16% 

Jumlah 25 25 25 100% 100% 100% 

Sumber: Hasil Pembelajaran di MIN 25 Aceh Besar, 2020 

Berdasarkan tabel di atas, ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada 

kelas Vc dengan menggunakan model Visualization Auditory Kinestetic dapat 

disimpulkan bahwa hasil ketuntasan belajar siswa secara klasikal tercapai pada 

siklus I, II dan III.  
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C. Hasil Post Test (Tes Akhir) 

Pada tema 6 subtema 2 dan pemebalajaran 2, guru memperoleh hasil 

belajar siswa secara keseluruhan dengan menggunakan model VAK. Tes akhir 

dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020. Hasil jawaban siswa dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 Hasil Post Test Siswa 

No Nama Siswa Skor Tes KKM Keterangan 

1 Ikhwa Nusvava 74 70 Tuntas 

2 Khairul Aulia 54 70 Belum tuntas 

3 M. Alfinza Ramadhan 47 70 Belum tuntas 

4 M. Arkaan 80 70 Tuntas 

5 M. Fadhil Murtaza 74 70 Tuntas 

6 Mazzal Rajul 71 70 Tuntas 

7 Muhammad Haikal 27 70 Belum tuntas 

8 Muhammad Syibral 73 70 Tuntas 

9 Muhammad Vais 87 70 Tuntas 

10 Aura Adilla 80 70 Tuntas 

11 Khaira Ulviana 94 70 Tuntas 

12 Lia Al-Fazila 94 70 Tuntas 

13 Nadiatul Hamna 80 70 Tuntas 

14 Nurul Akmaly 80 70 Tuntas 

15 Nurul Nabila 87 70 Tuntas 

16 Putri Shapura 74 70 Tuntas 

17 Syifa Luthfina Bilqis 87 70 Tuntas 

18 Ulfa Rahmi 67 70 Belum tuntas 

19 Vira Azzira 80 70 Tuntas 

20 Zahratul Syifa 70 70 Tuntas 

21 Zawir Khairani 71 70 Tuntas 

22 Zika Zakia 80 70 Tuntas 

23 Zuhratun Syifa 87 70 Tuntas 

24 Enisa Bakhira 70 70 Tuntas 

25 Nabila Safira 100 70 Tuntas 

Jumlah 1888   

Rata-rata 75,52   

Sumber : Hasil Penelitian di MIN 25 Aceh Besar 
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KKM = 
                        

                        
      

          = 
  

  
      

          = 84% 

KKM = 
                              

                        
      

          = 
 

  
      

          = 16% 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa siswa yang tuntas belajar sebanyak 

21 orang dengan persetase 84%, sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar 

sebanyak 4 orang dengan persentase 16%. Di sekolah MIN 25 Aceh Besar siswa 

dikatakan tuntas belajar apabila 80% siswa tuntas belajar secara individu. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah tersebut sudah tuntas hasil 

belajar siswa dengan menggunakan model VAK, dan hasil belajar siswa secara 

individu terus mengalami peningkatan setiap pertemuan dengan bantuan media 

yang digunakan, bimbingan dari guru kelas Vc, perbaikan-perbaikan yang 

dilakukan peneliti setiap siklusnya, model pembelajaran baru yang digunakan di 

kelas tersebut dan partisipasi siswa ketika pembelajaran berlangsung, serta 

indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian sudah sesuai dengan RPP 

yang di rancang.  

Pelaksanaan ketiga siklus dalam penelitian ini dengan menggunakan 

model VAK pada pembelajaran tematik dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

seperti dalam sebuah jurnal ilmiah PGSD holistika dengan judul penelitian 

Penerapan Model VAK berbasis HOTS untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
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Kelas 1 SD, yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada 

siklus I mencapai 78,57% dan mengalami peningkatan pada siklus II dengan 

persentase 86,90%, berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini dinyatakan 

berhasil.
61

 

 

D. Aktivitas Guru selama Proses Pembelajaran 

Guru yang melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model 

Visualization Auditory Kinestetic dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang 

menjadi pengamat aktivitas guru yaitu guru kelas Vc MIN 25 Aceh Besar. Pada 

siklus I aktivitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sudah tergolong 

baik dengan persentase 75%, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang 

harus diperbaiki untuk pertemuan selanjutnya seperti dalam hal respon siswa 

terhadap pertanyaan guru, bimbingan guru pada siswa saat pengerjaan LKPD, 

presentasi kelompok, menyimpulkan materi, dan penguatan materi dari guru 

terhadap simpulan yang disampaikan siswa.  

Siklus II aktivitas guru mengelola pembelajaran sudah mengalami 

peningkatan dengan kategori baik sekali yang presentasenya 84,37%. Akan tetapi 

masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seperti instruksi 

dalam melakukan percobaan, unruk pertemuan selanjutnya, guru akan lebih tegas 

dalam memberi instruksi pada siswa ketika melakukan percobaan. 

Siklus III aktivitas guru juga mengalami peningkatan dengan persentase 

96,87%, angka tersebut sudah tergolong kategori baik sekali. Untuk aspek-aspek 

                                                             
61

 Rochis Afiat Eka Sakti dan Wahyudi, “Penerapan Model VAK Berbasis HOTS untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 1 SD”. HOLISTIKA:  Jurnal Ilmiah PGSD, Vol. 3,No. 1, 

Mei 2019, h. 37. 
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yang diamati pada siklus ini sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru selama proses pembelajaran 

berlangsung dengan menggunakan model VAK pada tema 6 subtema 2 

pembalajaran 2 dapat dikategorikan baik sekali. Hal tersebut disebabkan karena 

aktivitas guru dalam melaksanakan kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup 

sudah sesuai dengan RPP, dan tersedianya sarana dan prasarana, media dan buku 

paket yang dapat menunjang proses pembelajaran tersebut.  

 

E. Aktivitas Siswa selama Proses Pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengn menggunakan model VAK setiap siklusnya mengalami 

perubahan. Pada siklus I hasil observasi aktivitas siswa diperoleh persentase 

73,4%. Angka tersebut dapat dikategorikan baik. Namun, masih ada kekurangan-

kekurangan yang harus diperbaiki seperti rendahnya respon siswa terhadap 

pertanyaan guru, pemahaman siswa terhadap instruksi pengerjaan LKPD yang 

dibimbing guru, dan kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan materi 

pembelajaran yang dipelajari. 

Siklus II aktivitas belajar siswa mengalami peningkatan dengan persentase 

85,29%, angka tersebut sudah tergolong taraf baik sekali. Walaupun demikian, 

terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan seperti pemahaman 

siswa terhadap arahan guru ketika melakukan percobaan dan menulis hasil 

percobaan tersebut serta kemampuan siswa memberi tanggapan terhadap 

kelompok yang mempresentasikan hasil percobaan. 
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Siklus III aktivitas belajar siswa sudah dapat dikategorikan baik sekali 

juga dengan presentase 89,70%. Pada siklus ini aspek aktivitas siswa yang diamati 

terus membaik setiap sintak-sintak pada model VAK. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa terus mengalami peningkatan ke taraf 

yang lebih baik dengan menggunakan model Visualization Auditory Kinestetic.  

 

F. Hasil Belajar Siswa 

Siswa dikatakan tuntas belajar apabila hasil belajarnya memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) 70 secara individu. Sedangkan ketuntasan secara 

klasikal apabila jumlah siswa 80% yang tuntas belajar. Peneliti memperoleh data 

hasil belajar siswa melalui pemberian tes yang menunjukkan bahwa hasil belajar 

siswa kelas Vc MIN 25 Aceh Besar, pada siklus I diperoleh nilai rata-rata sebesar 

56,04% dengan jumlah siswa yang tuntas 7 orang (28%) dan siswa yang tidak 

tuntas sebanyak 18 orang (72%). Pada siklus II nilai  rata-rata mengalami 

peningkatan yaitu 67% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 16 orang 

(64%) dan siswa yang tidak tuntas sebanyak 9 orang (36%). Pada siklus III nilai 

rata-ratanya mengalami peningkatan lagi yaitu dengan persentase 75,52% dengan 

jumlah siswa yang tuntas sebanyak 21 orang (84%) dan siswa yang tidak tuntas 

sebanyak 4 orang (16%). 

Guru memberikan tes akhir (post test) yang mencakup materi siklus I 

sampai siklus III, dengan hasil menunjukkan bahwa ketuntasan secara klasikal 

termasuk dalam kategori tuntas dengan nilai rata-rata 75,52% dengan persentase 

84%.  KKM di MIN 25 Aceh Besar yaitu 70, dengan ketuntasan individu 80%. 
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Hasil tes siklus I, siklus II, siklus III, dan tes akhir tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan model Visualization Auditory Kinestetic dapat menuntaskan hasil 

belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa pada tema 6 subtema 2 

pembelajaran 2 pada siswa kelas Vc di MIN 25 Aceh Besar.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan di kelas MIN 25 

Aceh Besar, dengan subjek penelitian Vc dengan jumlah siswa 25 orang. Maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dapat dilihat guru mampu 

mengelola pembelajaran dengan baik. Aktivitas guru dengan 

menggunakan model VAK dapat dilihat pada siklus I yaitu mencapai 75%, 

dan meningkat pada siklus II mencapai 84,37% dan meningkat lagi pada 

siklus III mencapai 96,87% yang dapat dikategorikan baik sekali. 

2. Aktivitas siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung setiap 

siklusnya mengalami peningkatan. Pada siklus I mencapai 73,4% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II mencapai 85,29% dan meningkat 

lagi pada siklus III mencapai 89,70% yang dapat dikategorikan baik sekali. 

3. Berdasarkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model Visualization 

Auditory Kinestetic di MIN 25 Aceh Besar pada siklus I terlihat bahwa 

rata-rata ketuntasan 28% yang dapat dikategorikan gagal. Pada siklus II 

persentase ketuntasan 64%. Pada siklus III persentase ketuntasan 84%. 

Untuk tes akhir menunjukkan bahwa ketuntasan secara klasikal termasuk 

dalam kategori tuntas dengan persentase 84%. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Guru boleh menggunakan model VAK untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dan juga untuk memenuhi modalitas belajar siswa pada 

tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 atau pada materi lain yang sesuai. 

2. Penggunaan model VAK memberikan manfaat yang positif seperti 

pembelajaran akan lebih efektif dengan mengombinasikan ketiga gaya 

belajar, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, dan mampu 

melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan memahami 

suatu konsep. 
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LAMPIRAN 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP I) 

 

Satuan pendidikan    : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester         : V/2 

Tema 6                     : Panas dan Perpindahannya 

Subtema 2                : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran           : 2 

Alokasi waktu          : 2 x 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang  

         dianutnya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

percaya  

         diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan   

          keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan  

          metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya,     

          dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk  

          ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 

dijumpainya  

          di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

KI 4: Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif,  

          kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang  

          jelas, sistematis, logis  dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam  

          gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang  

          mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap 

perkembangannya. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.3 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

3.3.1 Menyajikan hasil 

kesimpulan isi teks 

penjelasan pada media 

cetak.  

 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.6 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

3.6.1 Menjelaskan cara 

perpindahan kalor. 

 

4.6 Melaporkan hasil pengamatan 

tentang perpindahan kalor. 

4.6.1 Melakukan percobaan 

perpindahan kalor 

secara konveksi. 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.3 Memahami pola lantai dalam 

gerak tari kreasi daerah.  

 

3.3.1 Menjelaskan pengertian 

pola lantai dalam tari 

kreasi daerah. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengidentifikasikan hal-hal penting dari teks bacaan tentang 

perpindahan panas atau kalor secara konveksi, siswa mampu 

menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media cetak 

secara tulisan dengan tepat. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Panas dan Perpindahannya 
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E. MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI, DAN METODE 

PEMBELAJARAN 

1. Model   : Visualization Auditory Kinestetic (VAK)  

2. Pendekatan : Saintifik 

3. Strategi       : Cooperative Learning 

4. Metode       : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

F. MEDIA, ALAT DAN BAHAN 

1. Media : Gambar dan video. 

2. Alat dan bahan   : Spidol. 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru SD/MI, Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

2. Buku Siswa SD/MI, Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan 

Langkah 

Model 

VAK 

Aktivitas 

Guru 

Aktivitas 

Siswa 

Alokasi 

Waktu 

A. Kegiatan 

awal 

Tahap 

Persiapan 

1. Memberi 

salam, tegur 

sapa dan 

berdoa 

bersama. 

1. Siswa 

menjawab 

salam , 

menjawab 

sapaan, dan 

berdoa 

bersama. 

15 

Menit 

 

2. Mengecek 

kehadiran 

siswa dan 

mengondisikan 

kelas agar rapi 

dan siap 

2. Siswa 

mendengar 

panggilan 

absen. 
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belajar. 

3. Guru 

memberikan 

apersepsi 

berupa tanya 

jawab tentang 

subtema 2. 

3. Siswa 

mendengar 

apersepsi 

 

4. Setelah itu, 

guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

kepada siswa. 

4. Siswa 

mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran. 

5. Selanjutnya, 

guru 

menjelaskan 

pada siswa 

langkah-

langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilaksanakan. 

5. Siswa 

mendengar 

langkah-

langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan. 

B. Kegiatan 

inti 

Tahap 

Eksplorasi 

1. Guru 

menyuruh 

siswa 

membaca teks 

perpindahan 

kalor secara 

konveksi. 

1. Siswa 

membaca teks. 

(Mengamati) 

40 

Menit 

2. Guru 

bertanya-jawab 

dengan siswa 

tentang teks 

bacaan 

tersebut. 

2. Siswa 

menanggapi 

pertanyaan 

guru. 

(Menanya) 

3. Guru 

menjelaskan 

teks bacaan 

tersebut 

menggunakan 

3. Siswa 

memperhatika

n penjelasan 

guru. 

(Mengamati) 
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media gambar 

dan video. 

Tahap 

Elaborasi 

4. Guru 

membagi 

siswa ke dalam 

beberapa 

kelompok. 

4. Siswa 

membentuk 

kelompok. 

(Mengamati) 

5. Guru 

memberikan 

arahan pada 

siswa sebelum 

mengerjakan  

LKPD secara 

berkelompok. 

5. Siswa 

mengerjakan 

LKPD sesuai 

arahan guru. 

(Menalar) 

Tahap 

Konfirmas

i 

6. Guru 

menyuruh 

setiap 

kelompok 

untuk 

mempresentasi

kan LKPD di 

depan kelas 

setelah siap 

dikerjakan, dan 

kelompok 

lainnya 

memberikan 

tanggapan. 

6. Siswa 

mempresentasi

kan LKPD dan 

kelompok lain 

memberi 

tanggapan. 

(Mengkomuni

kasikan)  

C. Kegiatan 

akhir 

 1. Guru 

meminta siswa 

untuk 

menyimpulkan 

materi hari ini. 

1.Siswa 

menyimpulkan 

materi yang 

telah 

dipelajari.  

15 

Menit 

 

2. Guru 

memberi 

penguatan. 

2. Siswa 

mendengar 

penguatan dari 

guru. 

3. Guru 

memberikan 

lembar soal 

3. Siswa 

mengerjakan 

lembar soal 
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post test. post test. 

4. Guru 

memberikan 

arahan pada 

siswa dalam 

melakukan 

refleksi. 

4. Siswa 

melakukan 

refleksi 

5. Guru 

menyampaikan 

pesan moral, 

dan materi 

selanjutnya, 

mengajak 

siswa berdoa 

dan memberi 

salam penutup. 

5. Siswa 

mendegar 

pesan moral, 

materi 

selanjutnya 

berdoa dan 

menjawab 

salam. 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian sikap spiritual  : Pengamatan (Berdoa sebelum dan sesudah  

                                             belajar) 

b. Penilaian sikap sosial  : Pengamatan (Teliti, kreatif, dan mandiri) 

c. Penilaian pengetahuan : Tes tulis (pilihan ganda) sebanyak 10 soal  

                                             tes 

d. Penilaian keterampilan : Pengamatan (Kemampuan menjelaskan  

                                            hasil laporan percobaan) 

 

2. Bentuk Instrumen (data terlampir) 

 

Mengetahui,     Aceh Besar, 2020 

Guru Pengamat    Peneliti, 

 

 

 

Meutia Farida, S.Pd.I     ROSY APRIZA HANDAYANI 

NIP. 197803311999032001   NIM. 160209095 
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LAMPIRAN 3 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

Petunjuk pengisian! 

1. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan LKPD 

2. Isilah nama kelompok dan anggota kalian masing-masing 

3. Jawablah setiap pertanyaan dengan baik dan benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Bacalah teks berikut ini! 

Perpindahan Panas atau Kalor secara Konveksi 

Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang 

disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa 

perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang 

menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan 

bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, 

molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya.  

Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan 

memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika 

kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut 

bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan 

sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor 

dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya.  

Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya 

dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. 

Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. 

Demikian seterusnya.  

Nama kelompok : 

Anggota   : 1.   3. 

      2.   4. 
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Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya 

angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada 

malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang 

berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan 

posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari 

daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat 

akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat 

udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi 

melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. 

Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan 

cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela 

ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah 

juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. 

Simpulan dari teks tersebut adalah .......................................................... 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................... 
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LAMPIRAN 4 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru (Siklus I) 

Nama Sekolah  : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester : Vc / II 

Hari/tanggal  : Kamis/13 Februari 2020 

Waktu   : 08.00-10.00 

Nama guru  : ROSY APRIZA HANDAYANI 

Tema   : Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Nama pengamat : Meutia Farida, S.Pd.I 

Siklus    : I 

 

A. Pengantar  

Kegiatan observasi dilakukan mengamati kegiatan pembelajaran dikelas 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic. Aktivitas yang 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran bukan menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. 

B. Petunjuk  

Tulislah angka dibawah ini beserta keterangannya pada tabel kolom 

penilaian menurut penilaian Ibu/Bapak yaitu sebagai berikut: 

(4) : Sangat Baik  (2) : Cukup 

(3) : Baik   (1) : Kurang 

 

Tabel observasi aktivitas guru (siklus I) 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka 
Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

1) Tahap 

Persiapan 

1. Guru mengucapkan salam 

sebelum memasuki kelas, 

tegur sapa dan berdoa 

bersama. 

   √ Sangat 

baik 
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2. Guru mengecek kehadiran 

siswa dan mengondisikan 

kelas agar rapi dan siap 

belajar 

   √ Sangat 

baik 

3. Kemampuan guru 

memberikan apersepsi 

kepada siswa 

   √ Sangat 

baik 

4.   Kemampuan guru  

      menjelaskan tujuan      

      pembelajaran kepada  

      siswa. 

   √ Sangat 

baik 

5. Kemampuan guru 

menjelaskan pada siswa 

langkah-langkah 

pembelajaran model 

visualization auditory 

kinestetic. 

   √ Sangat 

baik 

B. Kegiatan 

Inti 

2) Tahap 

penyampaia

n 

(eksplorasi) 

6. Guru menyuruh siswa 

membaca teks perpindahan 

kalor secara konveksi. 

  √  Baik 

7. Kemampuan guru 

bertanya-jawab dengan 

siswa tentang teks bacaan 

tersebut. 

 √   Cukup 

8. Kemampuan guru 

menjelaskan teks bacaan 

tersebut menggunakan 

media gambar dan video. 

  √  Baik 

3)   Tahap   

       Pelatihan   

       (elaborasi) 

9. Kemampuan guru dalam 

mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok. 

  √  Baik 

10. Kemampuan guru dalam 

membimbing siswa 

mengerjakan LKPD. 

 √   Cukup 

4)    Penampilan   

        Hasil   

       (konfirmasi) 

11. Kemampuan guru 

menyuruh setiap kelompok 

untuk mempresentasikan 

LKPD di depan kelas 

setelah siap dikerjakan, 

dan kelompok lainnya 

memberikan tanggapan. 

 √   Cukup 

      C. Kegiatan   

           Akhir 

12. Kemampuan guru meminta 

siswa untuk 

menyimpulkan materi hari 

ini. 

 √   Cukup 

13. Kemampuan guru  √   Cukup 
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memberi penguatan. 

14. Guru memberikan lembar 

evaluasi. 

  √  Baik 

15. Kemampuan guru dalam 

melakukan refleksi. 

  √  Baik 

16. Kemampuan guru 

menyampaikan pesan 

moral, dan materi 

selanjutnya, mengajak 

siswa berdoa dan memberi 

salam penutup. 

  √  Baik 

 

C. Kritik dan Saran Pengamat 

1. Kesimpulan dari materi ajar ditulis dengan rinci agar siswa lebih paham  

    terhadap materi yang diajarkan. 

2. Contoh dikaitkan langsung dengan pengalaman/ kehidupan sehari-hari. 

3. Ketika siswa bertanya jangan langsung dijawab, lemparkan dulu 

mungkin  

    ada siswa yang bisa menjawab. 

4. Posisi guru jangan hanya di depan kelas, tapi usahakan dapat berpindah- 

    Pindah. 

5. Sebelum mengerjakan LKPD sebaiknya dijelaskan secara rinci agar 

siswa  

    tidak bertanya. 

6. Usahakan agar siswa benar-benar mengerti baru dibagikan LKPD. 

7. LKPD yang dipresentasikan kepada siswa harus ada tanggapan dari  

    kelompok lain kemudian terakhir kita beri penguatan. 

8. Arahkan siswa sebelum menyimpulkan materi ajar supaya siswa benar- 

    benar paham. 

 

Aceh Besar, 2020 

 

 

 

           (..................................) 

Pengamat          
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LAMPIRAN 5 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa (Siklus I) 

Nama Sekolah  : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester : Vc / II 

Hari/tanggal  : Kamis/13 Februari 2020 

Waktu   : 08.00-10.00 

Nama guru  : ROSY APRIZA HANDAYANI 

Tema   : Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Nama pengamat : Dinda Rizqia 

Siklus    : I 

 

A. Pengantar  

Kegiatan observasi dilakukan mengamati kegiatan pembelajaran dikelas 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic. Aktivitas yang 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran bukan menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. 

B. Petunjuk  

Tulislah angka dibawah ini beserta keterangannya pada tabel kolom 

penilaian menurut penilaian Ibu/Bapak yaitu sebagai berikut: 

(4) : Sangat Baik  (2) : Cukup 

(3) : Baik   (1) : Kurang 

 

Tabel observasi aktivitas siswa (siklus I) 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiatan 

Awal 

(1) Tahap 

Persiapan 

1) Siswa menjawab salam ,  

    menjawab sapaan, dan   

    berdoa bersama. 

   √ Sangat 

baik 

2) Siswa mendengar panggilan  

     absen, dan siap untuk   

   √ Sangat 

baik 
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      belajar. 

3) Siswa mendengar 

apersepsi. 

   √ Sangat 

baik 

4) Siswa mendengarkan 

tujuan pembelajaran. 

   √ Sangat 

baik 

5) Siswa mendengar langkah-

langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

   √ Sangat 

baik 

B. Kegiatan Inti 

(2) Tahap 

penyampaian 

(eksplorasi) 

6) Siswa membaca teks 

perpindahan kalor. 

  √  Baik 

7) Siswa menanggapi 

pertanyaan guru tentang 

teks bacaan tersebut. 

 √   Cukup 

8) Siswa memperhatikan 

materi yang dipaparkan 

guru. 

  √  Baik 

(3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

9) Siswa duduk sesuai yang 

dibagikan guru untuk 

melakukan diskusi. 

  √  Baik 

10) Siswa mengikuti instruksi 

guru dalam mengerjakan 

LKPD. 

 √   Cukup 

(4) Penampilan 

Hasil (konfirmasi) 

11) Siswa mempresentasikan 

LKPD dan kelompok lain 

memberi tanggapan. 

  √  Baik 

C. Kegiatan Akhir 12) Siswa menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

 √   Cukup 

13) Siswa mendengar 

penguatan dari guru. 

  √  Baik 

14) Siswa mengerjakan lembar 

evaluasi. 

  √  Baik 

15) Siswa melakukan refleksi   √  Baik 

16) Siswa mendengarkan 

materi akan datang, pesan 

moral yang disampaikan 

guru, serta berdoa dan 

menjawab salam penutup. 

  √  Baik 
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C. Kritik dan Saran Pengamat 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aceh Besar, 2020 

 

 

(..................................) 

Pengamat          
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LAMPIRAN 6 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP II) 

 

Satuan pendidikan    : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester         : V/2 

Tema 6                     : Panas dan Perpindahannya 

Subtema 2                : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran           : 2 

Alokasi waktu          : 2 x 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang  

         dianutnya. 

KI  2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun,  

           percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi   

           dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan  

         metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya,   

         dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk  

         ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya  

         di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

KI 4: Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif,  

         kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang 

jelas,  

         sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan  

         yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan  

         perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 
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B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.4 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

3.4.1 Menyajikan hasil 

kesimpulan isi teks 

penjelasan pada media 

cetak.  

 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.7 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

3.6.1 Menjelaskan cara 

perpindahan kalor. 

 

4.7 Melaporkan hasil pengamatan 

tentang perpindahan kalor. 

4.7.1 Melakukan percobaan 

perpindahan kalor secara 

konveksi. 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.4 Memahami pola lantai dalam 

gerak tari kreasi daerah.  

 

3.3.1 Menjelaskan pengertian 

pola lantai dalam tari 

kreasi daerah. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Siswa mampu menjelaskan cara perpindahan kalor secara percaya diri  

2. Dengan melakukan percobaan, siswa mampu menyelidiki tentang  

    perpindahan panas atau kalor secara konveksi dengan benar. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Panas dan Perpindahannya 
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E. MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI, DAN METODE 

PEMBELAJARAN 

1. Model      : Visualization Auditory Kinestetic (VAK)  

2. Pendekatan : Saintifik 

3. Strategi       : Cooperative Learning 

4. Metode       : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

F. MEDIA, ALAT DAN BAHAN 

1. Media : Gambar, video, dan audiotape. 

2. Alat dan bahan   : Spidol, gelas, air panas, dan es batu berwarna. 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru SD/MI, Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013. Jakarta:  

     Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

2. Buku Siswa SD/MI, Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013. 

Jakarta:  

    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan 

Langkah 

Model 

VAK 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 
Alokasi 

Waktu 

A.  Kegiatan 

awal 

Tahap 

Persiapan 

1. Memberi 

salam, tegur sapa 

dan berdoa 

bersama. 

1. Siswa 

menjawab salam , 

menjawab sapaan, 

dan berdoa 

bersama. 

15 

Menit 

 

2. Mengecek 

kehadiran siswa 

dan 

mengondisikan 

kelas agar rapi 

dan siap belajar. 

2. Siswa 

mendengar 

panggilan absen. 

3. Guru 

memberikan 

apersepsi berupa 

3. Siswa 

mendengar 

apersepsi 
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tanya jawab 

tentang subtema 

2. 

 

4. Setelah itu, 

guru menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

kepada siswa. 

4. Siswa 

mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran. 

5. Selanjutnya, 

guru menjelaskan 

pada siswa 

langkah-langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilaksanakan. 

5. Siswa 

mendengar 

langkah-langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan. 

B. Kegiatan 

inti 

Tahap 

Eksplorasi 

1. Guru 

mengaitkan 

pengalaman 

siswa dengan 

menjelaskan 

materi 

perpindahan 

panas atau kalor 

secara konveksi 

menggunakan 

media gambar 

dan video. 

1. Siswa 

memperhatikan 

dan mendengar 

penjelasan guru. 

(Mengamati) 

40 

Menit 

2. Guru 

menyuruh siswa 

untuk bertanya 

apabila ada yang 

tidak paham. 

2. Siswa bertanya 

ketika tidak 

paham. 

(Menanya) 

Tahap 

Elaborasi 

3. Guru membagi 

siswa ke dalam 

beberapa 

kelompok. 

3. Siswa 

membentuk 

kelompok. 

(Mengamati) 

4. Guru 

membagikan alat 

dan bahan kepada 

setiap kelompok 

dalam melakukan 

percobaan 

tentang 

perpindahan kalor 

4. Siswa 

mengambil alat 

dan bahan 

percobaan 

tersebut. 

(Mengamati) 

5. Guru 

memberikan 

5. Siswa 

mengikuti arahan 
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arahan pada 

siswa dalam 

melakukan 

percobaan. 

guru dalam 

melakukan 

percobaan. 

(Mencoba) 

6. Guru 

menyuruh dan 

memberikan 

arahan pada 

siswa sebelum 

mengisi hasil 

percobaan dan 

LKPD. 

6. Siswa 

mengikuti 

instruksi guru 

dalam menulis 

hasil percobaan 

dan mengerjakan 

LKPD. (Menalar) 

Tahap 

Konfirmas

i 

7. Guru 

menyuruh setiap 

kelompok untuk 

mempresentasika

n LKPD di depan 

kelas setelah siap 

dikerjakan, dan 

kelompok lainnya 

memberikan 

tanggapan. 

7. Siswa 

mempresentasika

n LKPD dan 

kelompok lain 

memberi 

tanggapan. 

(Mengkomunikasi

kan)  

C. Kegiatan 

akhir 

 1. Guru meminta 

siswa untuk 

menyimpulkan 

materi hari ini. 

1.Siswa 

menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari.  

15 

Menit 

 

2. Guru memberi 

penguatan. 

2. Siswa 

mendengar 

penguatan dari 

guru. 

3. Guru 

memberikan 

lembar evaluasi 

3. Siswa 

mengerjakan soal 

evaluasi. 

4. Guru 

memberikan 

arahan pada 

siswa dalam 

melakukan 

refleksi. 

4. Siswa 

melakukan 

refleksi 

5. Guru 

menyampaikan 

pesan moral, dan 

materi 

selanjutnya, 

mengajak siswa 

berdoa dan 

5. Siswa 

mendegar pesan 

moral, materi 

selanjutnya 

berdoa dan 

menjawab salam. 
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memberi salam 

penutup. 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik Penilaian  

a. Penilaian sikap spiritual : Pengamatan (Berdoa sebelum dan sesudah   

                   belajar) 

b. Penilaian sikap sosial     : Pengamatan (Teliti, kreatif, dan mandiri) 

c. Penilaian pengetahuan    : Tes tulis (pilihan ganda) sebanyak 10 soal 

tes 

d. Penilaian keterampilan    : Pengamatan (Kemampuan menjelaskan hasil  

laporan percobaan) 

 

2. Bentuk Instrumen (data terlampir) 

 

Mengetahui,     Aceh Besar, 2020 

Guru Pengamat    Peneliti, 

 

 

Meutia Farida, S.Pd.I     ROSY APRIZA HANDAYANI 

NIP. 197803311999032001   NIM. 160209095 
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LAMPIRAN  7 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

Petunjuk pengisian! 

1. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan LKPD 

2. Isilah nama kelompok dan anggota kalian masing-masing 

3. Jawablah setiap pertanyaan dengan baik dan benar 

 

 

 

 

 

 

A. Percobaan Perpindahhan Kalor secara Konveksi 

1. Tujuan Percobaan: Mengamati perpindahan kalor secara panas. 

2. Alat dan bahan: gelas, air panas, dan es batu berwarna. 

3. Langkah percobaaan 

a) Siapkan satu buah gelas ukuran sedang.  Isi dengan air panas.  

Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu 

yang telah dibuat sebelumnya. 

b) Masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. 

c) Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. 

d) Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut! 

 

B. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan 

berikut ini! 

1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air 

panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? 

2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari 

manakah panas tersebut? 

3. Apakah zat perantara pada percobaan ini? 

Nama kelompok : 

Anggota   : 1.   3. 

      2.   4. 
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4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan 

ini? Mengapa demikian? 

5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi 

yang terjadi di sekitar kita! 
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LAMPIRAN 8 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru (Siklus II) 

Nama Sekolah  : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester : Vc / II 

Hari/tanggal  : Sabtu/15 Februari 2020 

Waktu   : 08.00-10.00 

Nama guru  : ROSY APRIZA HANDAYANI 

Tema   : Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Nama pengamat : Meutia Farida, S.Pd.I 

Siklus    : II 

 

A. Pengantar  

Kegiatan observasi dilakukan mengamati kegiatan pembelajaran dikelas 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic. Aktivitas yang 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran bukan menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. 

B. Petunjuk  

Tulislah angka dibawah ini beserta keterangannya pada tabel kolom 

penilaian menurut penilaian Ibu/Bapak yaitu sebagai berikut: 

(4) : Sangat Baik  (2) : Cukup 

(3) : Baik   (1) : Kurang 

 

Tabel observasi aktivitas guru (siklus II) 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka 
Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegia

tan 

Awal 

(1) Tahap 

1. Guru mengucapkan salam 

sebelum memasuki kelas, tegur 

sapa dan berdoa bersama. 

   √ Sangat 

Baik 

2. Guru mengecek kehadiran    √ Sangat 
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Persia

pan 

siswa dan mengondisikan kelas 

agar rapi dan siap belajar 

Baik 

3. Kemampuan guru 

memberikan apersepsi kepada 

siswa 

   √ Sangat 

Baik 

4. Kemampuan guru 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Kemampuan guru 

menjelaskan pada siswa 

langkah-langkah pembelajaran 

model visualization auditory 

kinestetic. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegia

tan 

Inti 

(2) Tahap 

penyampaian 

(eksplorasi) 

6. Kemampuan guru 

menjelaskan materi perpindahan 

kalor secara konveksi 

menggunakan media gambar dan 

video. 

  √  Baik 

7. Kemampuan guru bertanya-

jawab dengan siswa tentang 

materi tersebut, 

  √  Baik 

(3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

8. Kemampuan guru dalam 

mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok. 

  √  Baik 

9. Kemampuan guru dalam 

membimbing siswa melakukan 

percobaan. 

 √   Cukup 

10. Kemampuan guru 

membimbing siswa menulis 

hasil percobaan dan 

mengerjakan LKPD 

 √   Cukup 

(4) 

Penampilan 

Hasil 

(konfirmasi) 

11. Kemampuan guru menyuruh 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan LKPD di 

depan kelas setelah siap 

dikerjakan, dan kelompok 

lainnya memberikan tanggapan. 

 √   Cukup 

C. Kegia

tan 

Akhir 

12. Kemampuan guru meminta 

siswa untuk menyimpulkan 

materi hari ini. 

  √  Baik 

13. Kemampuan guru memberi 

penguatan. 

   √ Sangat 

Baik 

14. Guru memberikan soal 

evaluasi. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Kemampuan guru dalam 

melakukan refleksi. 

   √ Sangat 

Baik 
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16. Kemampuan guru 

menyampaikan pesan moral, dan 

materi selanjutnya, mengajak 

siswa berdoa dan memberi salam 

penutup. 

   √ Sangat 

Baik 

 

C. Kritik dan Saran Pengamat 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Aceh Besar, 2020 

 

 

(..................................) 

Pengamat         
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LAMPIRAN 9 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa (Siklus II) 

Nama Sekolah  : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester : Vc / II 

Hari/tanggal  : Sabtu/15 Februari 2020 

Waktu   : 08.00-10.00 

Nama guru  : ROSY APRIZA HANDAYANI 

Tema   : Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Nama pengamat : Dinda Rizqia 

Siklus    : II 

 

A. Pengantar  

Kegiatan observasi dilakukan mengamati kegiatan pembelajaran dikelas 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic. Aktivitas yang 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran bukan menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. 

B. Petunjuk  

Tulislah angka dibawah ini beserta keterangannya pada tabel kolom 

penilaian menurut penilaian Ibu/Bapak yaitu sebagai berikut: 

(4) : Sangat Baik  (2) : Cukup 

(3) : Baik   (1) : Kurang 

 

Tabel observasi aktivitas siswa (siklus II) 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegia

tan 

Awal 
(1) Tahap 

1. Siswa menjawab salam , 

menjawab sapaan, dan berdoa 

bersama. 

   √ Sangat 

Baik 

2. Siswa mendengar panggilan    √ Sangat 
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Persia

pan 

absen, dan siap untuk belajar. Baik 

3. Siswa mendengar apersepsi.    √ Sangat 

Baik 

4. Siswa mendengarkan tujuan 

pembelajaran. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Siswa mendengar langkah-

langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegia

tan 

Inti 

(2) Tahap 

penyampaian 

(eksplorasi) 

6. Siswa mendengarkan 

penjelasan guru tentang 

perpindahan kalor secara 

konveksi dengan media video 

dan gambar. 

  √  Baik 

7. Siswa menanggapi 

pertanyaan guru tentang materi 

tersebut. 

  √  Baik 

(3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

8. Siswa duduk sesuai yang 

dibagikan guru untuk 

melakukan diskusi. 

  √  Baik 

9. Siswa mengambil LKPD, 

alat dan bahan percobaan 

perpindahan kalor. 

  √  Baik 

10. Siswa mengikuti arahan 

guru dalam melakukan 

percobaan. 

 √   Cukup 

11. Siswa mengikuti instruksi 

guru dalam menulis hasil 

percobaan dan mengerjakan 

LKPD. 

 √   Cukup 

(4) 

Penampilan 

Hasil 

(konfirmasi) 

12. Siswa mempresentasikan 

LKPD dan kelompok lain 

memberi tanggapan. 

 √   Cukup 

C. Kegia

tan 

Akhir 

13. Siswa menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari. 

   √ Sangat 

Baik 

14. Siswa mendengar 

penguatan dari guru. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Siswa mengerjakan soal 

evaluasi 

   √ Sangat 

Baik 

16. Siswa melakukan refleksi    √ Sangat 

Baik 

17. Siswa mendengarkan 

materi akan datang, pesan 

moral yang disampaikan guru, 

serta berdoa dan menjawab 

salam penutup. 

   √ Sangat 

Baik 
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C. Kritik dan Saran Pengamat 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Aceh Besar, 2020 

 

 

(..................................) 

Pengamat          
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LAMPIRAN 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP SIKLUS III) 

 

Satuan pendidikan    : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester         : V/2 

Tema 6                     : Panas dan Perpindahannya 

Subtema 2                : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran           : 2 

Alokasi waktu          : 2 x 35 Menit 

 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

KI 1: Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang  

         dianutnya. 

KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

percaya  

         diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan   

          keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 

KI 3: Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan  

          metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya,   

          dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk  

          ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang 

dijumpainya  

          di rumah, di sekolah, dan tempat bermain 

KI 4: Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif,  

         kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang 

jelas,  

         sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan  

         yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan  

         perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. 



132 

 

 
 

 

 

 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.5 Meringkas teks penjelasan 

(eksplanasi) dari media cetak 

atau elektronik. 

3.5.1 Menyajikan hasil 

kesimpulan isi teks 

penjelasan pada 

media cetak.  

 

 

IPA 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.8 Menerapkan konsep 

perpindahan kalor dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

3.6.1 Menjelaskan cara 

perpindahan kalor. 

 

4.8 Melaporkan hasil pengamatan 

tentang perpindahan kalor. 

4.8.1 Melakukan percobaan 

perpindahan kalor 

secara konveksi. 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator 

3.5 Memahami pola lantai dalam 

gerak tari kreasi daerah.  

 

3.3.1 Menjelaskan 

pengertian pola 

lantai dalam tari 

kreasi daerah. 

 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Dengan mengamati gambar pola lantai dalam gambar dan video tari,  

    siswa mampu menjelaskan pengertian pola lantai dalam tari kreasi 

daerah   secara tepat. 

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Panas dan Perpindahannya 
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E. MODEL, PENDEKATAN, STRATEGI, DAN METODE 

PEMBELAJARAN 

1.   Model   : Visualization Auditory Kinestetic (VAK)  

2. Pendekatan : Saintifik 

3. Strategi       : Cooperative Learning 

4. Metode       : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. 

 

F. MEDIA, ALAT DAN BAHAN 

1. Media : Gambar, video, dan audiotape. 

2. Alat dan bahan   : Spidol. 

 

G. SUMBER BELAJAR 

1. Buku Guru SD/MI, Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013. Jakarta: 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

2. Buku Siswa SD/MI, Tematik Terpadu Kelas V Kurikulum 2013. 

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan 

Langkah 

Model 

VAK 

Aktivitas 

Guru 

Aktivitas 

Siswa 

Alokasi 

Waktu 

A.  Kegiatan 

awal 

Tahap 

Persiapan 

1. Memberi 

salam, tegur 

sapa dan 

berdoa 

bersama. 

1. Siswa 

menjawab 

salam , 

menjawab 

sapaan, dan 

berdoa 

bersama. 

15 

Menit 

 

2. Mengecek 

kehadiran 

siswa dan 

mengondisikan 

kelas agar rapi 

dan siap 

2. Siswa 

mendengar 

panggilan 

absen. 
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belajar. 

3. Guru 

memberikan 

apersepsi 

berupa tanya 

jawab tentang 

subtema 2. 

3. Siswa 

mendengar 

apersepsi 

 

4. Setelah itu, 

guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

kepada siswa. 

4. Siswa 

mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran. 

5. Selanjutnya, 

guru 

menjelaskan 

pada siswa 

langkah-

langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilaksanakan. 

5. Siswa 

mendengar 

langkah-

langkah 

pembelajaran 

yang akan 

dilakukan. 

B. Kegiatan 

inti 

Tahap 

Eksplorasi 

1. Guru 

menyuruh 

siswa 

membaca teks 

tentang pola 

lantai dalam 

seni tari. 

1. Siswa 

membaca teks. 

(Mengamati) 

40 

Menit 

2. Guru 

bertanya-jawab 

dengan siswa 

tentang teks 

bacaan 

tersebut. 

2. Siswa 

menanggapi 

pertanyaan 

guru. 

(Menanya) 

3. Guru 

menjelaskan 

materi pola 

lantai pada 

tarian kreasi 

3. Siswa 

memperhatika

n penjelasan 

guru. 

(Mengamati) 



135 

 

 
 

daerah 

menggunakan 

media gambar 

dan video. 

Tahap 

Elaborasi 

4. Guru 

membagi 

siswa ke dalam 

beberapa 

kelompok. 

4. Siswa 

membentuk 

kelompok. 

(Mengamati) 

5. Guru 

memberikan 

arahan pada 

siswa sebelum 

mengerjakan  

LKPD secara 

berkelompok. 

5. Siswa 

mengerjakan 

LKPD sesuai 

arahan guru. 

(Menalar) 

Tahap 

Konfirmas

i 

7. Guru 

menyuruh 

setiap 

kelompok 

untuk 

mempresentasi

kan LKPD di 

depan kelas 

setelah siap 

dikerjakan, dan 

kelompok 

lainnya 

memberikan 

tanggapan. 

7. Siswa 

mempresentasi

kan LKPD dan 

kelompok lain 

memberi 

tanggapan. 

(Mengkomuni

kasikan)  

C. Kegiatan 

akhir 

 1. Guru 

meminta siswa 

untuk 

menyimpulkan 

materi hari ini. 

1.Siswa 

menyimpulkan 

materi yang 

telah 

dipelajari.  

15 

Menit 

 

2. Guru 

memberi 

penguatan. 

2. Siswa 

mendengar 

penguatan dari 

guru. 

3. Guru 3. Siswa 
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memberikan 

lembar soal 

post test. 

mengerjakan 

lembar soal 

post test. 

4. Guru 

memberikan 

arahan pada 

siswa dalam 

melakukan 

refleksi. 

4. Siswa 

melakukan 

refleksi 

5. Guru 

menyampaikan 

pesan moral, 

dan materi 

selanjutnya, 

mengajak 

siswa berdoa 

dan memberi 

salam penutup. 

5. Siswa 

mendegar 

pesan moral, 

materi 

selanjutnya 

berdoa dan 

menjawab 

salam. 

 

I. PENILAIAN 

         1. Teknik Penilaian 

a. Penilaian sikap spiritual  : Pengamatan (Berdoa sebelum dan sesudah  

  belajar) 

b. Penilaian sikap sosial  : Pengamatan (Teliti, kreatif, dan mandiri) 

c. Penilaian pengetahuan : Tes tulis (pilihan ganda) sebanyak 10 soal  

   tes 

d. Penilaian keterampilan : Pengamatan (Kemampuan menjelaskan  

   hasil laporan percobaan) 

 

         2. Bentuk Instrumen (data terlampir) 

 

Mengetahui,     Aceh Besar, 2020 

Guru Pengamat    Peneliti, 

 

 

Meutia Farida, S.Pd.I     ROSY APRIZA HANDAYANI 

NIP. 197803311999032001   NIM. 160209095 
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LAMPIRAN 11 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

Petunjuk pengisian! 

1. Bacalah Basmallah sebelum mengerjakan LKPD 

2. Isilah nama kelompok dan anggota kalian masing-masing 

3. Jawablah setiap pertanyaan dengan baik dan benar 

 

 

 

 

 

 

 

A. Perhatikanlah gambar tari di bawah ini!  Bersama dengan teman 

sekelompokmu, tentukan nama dan gambar pola lantai pada setiap tari 

daerah di bawah ini. Lalu pilihlah salah satu tari daerah tersebut. Bersama 

dengan teman sekelompokmu, peragakanlah pola lantai yang dilakukan 

oleh penari pada tari tersebut. Gambarkanlah pola lantai tari tersebut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tari Saman-Aceh 

 

Pola lantai:............................... 

Gambar pola lantai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tari Sekapur Sirih-Bengkulu 

 

Pola lantai:........................................... 

Gambar pola lantai: 
 

 

 

  

 

Nama kelompok : 

Anggota   : 1.   3. 

      2.   4. 
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Tari Pendet-Bali 

 

Pola lantai:............................................ 

Gambar pola lantai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tari Piring-Sumatra Barat 

 

Pola lantai:...................................... 

Gambar pola lantai: 
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LAMPIRAN 12 

 

Lembar Observasi Aktivitas Guru (Siklus III) 

Nama Sekolah  : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester : Vc / II 

Hari/tanggal  : Senin/17 Februari 2020 

Waktu   : 08.00-10.00 

Nama guru  : ROSY APRIZA HANDAYANI 

Tema   : Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Nama pengamat : Meutia Farida, S.Pd.I 

Siklus    : III 

 

A. Pengantar  

Kegiatan observasi dilakukan mengamati kegiatan pembelajaran dikelas 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic. Aktivitas yang 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran bukan menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. 

B. Petunjuk  

Tulislah angka dibawah ini beserta keterangannya pada tabel kolom 

penilaian menurut penilaian Ibu/Bapak yaitu sebagai berikut: 

(4) : Sangat Baik  (2) : Cukup 

(3) : Baik   (1) : Kurang 

 

Tabel observasi aktivitas guru (siklus III) 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka 
Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegia

tan 

Awal 

(1) Tahap 

1. Guru mengucapkan salam 

sebelum memasuki kelas, tegur 

sapa dan berdoa bersama. 

   √ Sangat 

Baik 

2. Guru mengecek kehadiran    √ Sangat 
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Persia

pan 

siswa dan mengondisikan kelas 

agar rapi dan siap belajar 

Baik 

3. Kemampuan guru 

memberikan apersepsi kepada 

siswa 

   √ Sangat 

Baik 

4. Kemampuan guru 

menjelaskan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Kemampuan guru 

menjelaskan pada siswa 

langkah-langkah pembelajaran 

model visualization auditory 

kinestetic. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegia

tan 

Inti 

(2) Tahap 

penyampaian 

(eksplorasi) 

6. Guru menyuruh siswa 

membaca tekspola lantai dalam 

seni tari. 

   √ Sangat 

Baik 

7. Kemampuan guru bertanya-

jawab dengan siswa tentang teks 

bacaan tersebut. 

   √ Sangat 

Baik 

8. Kemampuan guru 

menjelaskan teks bacaan 

tersebut menggunakan media 

gambar dan video. 

   √ Sangat 

Baik 

(3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

9. Kemampuan guru dalam 

mengarahkan siswa untuk 

membentuk kelompok. 

   √ Sangat 

Baik 

10. Kemampuan guru dalam 

membimbing siswa mengerjakan 

LKPD. 

   √ Sangat 

Baik 

(4) 

Penampilan 

Hasil 

(konfirmasi) 

11. Kemampuan guru menyuruh 

setiap kelompok untuk 

mempresentasikan LKPD di 

depan kelas setelah siap 

dikerjakan, dan kelompok 

lainnya memberikan tanggapan. 

  √  Baik 

C. Kegia

tan 

Akhir 

12. Kemampuan guru meminta 

siswa untuk menyimpulkan 

materi hari ini. 

  √  Baik 

13. Kemampuan guru memberi 

penguatan. 

   √ Sangat 

Baik 

14. Guru memberikan lembar 

evaluasi. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Kemampuan guru dalam 

melakukan refleksi. 

   √ Sangat 

Baik 

16. Kemampuan guru 

menyampaikan pesan moral, dan 

   √ Sangat 

Baik 
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materi selanjutnya, mengajak 

siswa berdoa dan memberi salam 

penutup. 

 

C. Kritik dan Saran Pengamat 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceh Besar, 2020 

 

 

 

(..................................) 

Pengamat          
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LAMPIRAN 13 

 

Lembar Observasi Aktivitas Siswa (Siklus III) 

Nama Sekolah  : MIN 25 Aceh Besar 

Kelas/semester : Vc / II 

Hari/tanggal  : Senin/17 Februari 2020 

Waktu   : 08.00-10.00 

Nama guru  : ROSY APRIZA HANDAYANI 

Tema   : Panas dan Perpindahannya 

Subtema  : Perpindahan Kalor di Sekitar Kita 

Pembelajaran  : 2 

Nama pengamat : Liza Hariska 

Siklus    : III 

 

A. Pengantar  

Kegiatan observasi dilakukan mengamati kegiatan pembelajaran dikelas 

dengan menggunakan model visualization auditory kinestetic. Aktivitas yang 

diperhatikan adalah kegiatan siswa dalam pembelajaran bukan menilai 

kemampuan guru dalam mengajar. 

B. Petunjuk  

Tulislah angka dibawah ini beserta keterangannya pada tabel kolom 

penilaian menurut penilaian Ibu/Bapak yaitu sebagai berikut: 

(4) : Sangat Baik  (2) : Cukup 

(3) : Baik   (1) : Kurang 

 

Tabel observasi aktivitas siswa (siklus III) 

Aspek yang diamati 

Penilaian 

Angka Huruf 

1 2 3 4 

A. Kegiata

n Awal 

(1) Tahap 

Persiap

1.    Siswa menjawab  

       salam,  menjawab   

       sapaan, dan berdoa  

       bersama. 

   √ Sangat 

Baik 
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an 2.    Siswa mendengar   

       panggilan absen, dan     

       siap untuk belajar. 

   √ Sangat 

Baik 

3.    Siswa mendengar  

      apersepsi. 

   √ Sangat 

Baik 

4.   Siswa mendengarkan   

       tujuan pembelajaran. 

   √ Sangat 

Baik 

5. Siswa mendengar langkah-

langkah pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

   √ Sangat 

Baik 

B. Kegiata

n Inti 

(2) Tahap 

penyampaian 

(eksplorasi) 

6. Siswa membaca teks pola 

lantai dalam seni tari. 

   √ Sangat 

Baik 

7. Siswa menanggapi 

pertanyaan guru tentang 

teks bacaan tersebut. 

   √ Sangat 

Baik 

8. Siswa memperhatikan 

materi yang dipaparkan 

guru. 

   √ Sangat 

Baik 

(3) Tahap 

Pelatihan 

(elaborasi) 

9. Siswa duduk sesuai yang 

dibagikan guru untuk 

melakukan diskusi. 

   √ Sangat 

Baik 

10. Siswa mengikuti instruksi 

guru dalam mengerjakan 

LKPD. 

  √  Baik 

(4) Penampilan 

Hasil 

(konfirmasi) 

11. Siswa mempresentasikan 

LKPD dan kelompok lain 

memberi tanggapan. 

  √  Baik 

C. Kegiata

n Akhir 

12. Siswa menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari. 

  √  Baik 

13. Siswa mendengar 

penguatan dari guru. 

   √ Sangat 

Baik 

14. Siswa mengerjakan lembar 

evaluasi. 

   √ Sangat 

Baik 

15. Siswa melakukan refleksi    √ Sangat 

Baik 

16. Siswa mendengarkan 

materi akan datang, pesan 

moral yang disampaikan 

guru, serta berdoa dan 

menjawab salam penutup. 

   √ Sangat 

Baik 
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C. Kritik dan Saran Pengamat 

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceh Besar, 2020 

 

 

 

(..................................) 

Pengamat          
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LAMPIRAN 14 

 

Tabel Spesifikasi Soal (C1-C5)  

Kelas Vc Tema 6 Subtema 2 Pembelajaran 2 

Taksonomi 

Bloom 

Aspek 

Kognitif 

Indikator 

Soal 

Contoh Soal Pilihan Ganda 

Mengingat 

(C1) 

Menjelaskan 

cara 

perpindahan 

kalor. 

1) Air yang dimasak dalam panci bisa 

mendidih merata, hal ini termasuk 

perpindahan kalor secara... 

a. Konveksi 

b. Konduksi 

c. Respirasi 

d. Radiasi 

Jawaban: a 

2) Alat di bawah ini yang memiliki cara 

kerja perpindahan kalor secara konveksi 

adalah... 

a. Setrika listrik 

b. Kabel  

c. Panas bola lampu  

d. Pengering rambut  

Jawaban: d 

3) Contoh perpindahan kalor secara 

konveksi seperti... 

a. Setrika listrik 

b. Televisi   

c. Cahaya dari api unggun 

d. Pemancar kalor 

Jawaban: c 

4) Berikut ini contoh perpindahan kalor 

secara konveksi, kecuali... 

a. Terjadinya angin darat dan angin 

laut 

b. Menetaskan telur unggas dengan 

lampu  

c. Gerakan balon udara  

d. Gerakan naik turun air ketika 

dipanaskan 

Jawaban: b 

5) Angin laut merupakan salah satu 

perpindahan kalor secara konveksi yang 

terjadi pada waktu... 
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a. Pagi hari 

b. Sore hari 

c. Siang hari  

d. Malam hari 

Jawaban: c 

6) Perpindahan kalor secara konveksi juga 

mengakibatkan terjadinya angin darat 

pada waktu... 

a. Malam hari  

b. Pagi hari 

c. Sore hari 

d. Siang hari 

Jawaban: a 

7) Rumah yang di pasang jendela ventilasi, 

merupakan contoh perpindahan kalor 

secara... 

a. Radiasi  

b. Konduktor  

c. Konduksi  

d. Konveksi  

Jawaban: d 

Menjelaskan 

pengertian 

pola lantai 

dalam tari 

kreasi 

daerah. 

 

8) Pola lantai tari ada bermacam-macam, 

pola lantai horizontal adalah... 

a. Lurus ke depan 

b. Lurus ke kanan atau ke kiri 

c. Lingkaran 

d. Menyudut 

Jawaban : b 

9) Tahap akhir dalam melakukan pergelaran 

tari adalah... 

a. Perencanaan 

b. Evaluasi 

c. Persiapan 

d. Pelaksanaan 

Jawab: b 

10) Tari piring berasal dari Sumatra Barat 

dengan menggunakan properti... 

a. Piring  

b. Tombak  

c. Gelas  

d. Kipas 

Jawaban: a 

11) Tari sekapur sirih berasal dari... 

a. Papua  

b. Sulawesi 

c. Aceh  
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d. Bengkulu  

Jawaban: d 

Memahami 

(C2) 

Menjelaskan 

cara 

perpindahan 

kalor. 

12) Perpindahan kalor secara konveksi ialah... 

a. Perpindahan kalor yang disertai 

dengan perpindahan zat 

perantaranya 

b. Perpindahan kalor tanpa zat 

perantara 

c. Perpindahan kalor yang tidak 

disertai partikelnya 

d. Perpindahan panas 

Jawaban: a 

13) Di bawah ini yang merupakan definisi 

perpindahan kalor adalah... 

a. Perubahan zat cair menjadi zat 

padat 

b. Perantara zat pada perubahan 

kimia 

c. Perpindahan partikel dari tempat 

rendah menuju tempat tinggi 

d. Perpindahan panas dari benda yang 

bersuhu tinggi ke benda yang 

bersuhu lebih rendah 

Jawaban: d 

Sintesis 

(C5) 

Menyajikan 

hasil 

kesimpulan 

isi teks 

penjelasan 

pada media 

cetak. 

 

14) Pada beberapa tarian, terutama tari 

kelompok, para penari membentuk posisi 

tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari 

yang jika diamati, posisi penari membuat 

bentuk atau formasi tertentu.  Bentuk atau 

formasi tertentu yang dibuat penari dalam 

sebuah tari dinamakan pola lantai. 

Simpulan dari paragraf di atas adalah... 

a. Pola lantai adalah bentuk tertentu 

yang dibuat penari dalam sebuah 

tarian, terutama tarian kelompok. 

b. Pola lantai terdapat pada penari 

tunggal dan kelompok 

c. Formasi tertentu merupakan pola 

lantai dasar 

d. Posisi penari membuat bentuk atau 

formasi tertentu disebut pola lantai 

Jawaban: d 

15) Peristiwa konveksi terjadi pada saat 

merebus air. Air yang letaknya dekat 

dengan api akan mendapat panas 

sehingga air menjadi lebih ringan. Air 
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akan bergerak ke atas dan digantikan oleh 

air yang ada di atasnya. Demikian 

seterusnya. 

Simpulan yang tepat untuk paragraf di 

atas adalah... 

a. Merebus air merupakan peristiwa 

konveksi, karena air sebagai zat 

perantara berpindah-pindah. 

b. Konveksi merupakan perpindahan 

panas karena air merambat. 

c. Air yang direbus menghasilkan 

uap panas 

d. Air panas pada perpindahan kalor 

tidak terjadi perpindahan zat 

perantara.  

Jawaban: a 
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LAMPIRAN 15 

 

LEMBAR VALIDASI SOAL POST TEST 

 

Mata Pelajaran : Tematik 

Kelas/Semester : Vc/II 

Tema   : 6 

Subtema  : 2 

Pembelajaran : 2 

Validator   : Mainisa, S,Pd.I.,M.Pd 

 

A. Petunjuk 

1. Dimohon validator dapat memberikan tanda cek list (√) pada kolom 

penilaian sesuai dengan pendapat validator. 

2. Sebagai pedoman untuk mengisi tabel, terdapat beberapa hal yang 

perlu diperhatikan yaitu: 

a. Validasi isi, yakni soal sudah sesuai dengan kompetensi dasar 

pembelajaran, dan pokok soal dirumuskan dengan singkat dan 

jelas. 

b. Bahasa soal, yakni soal menggunakan bahasa yang sesuai dengan 

kaidah Bahasa Indonesia, kalimat soal tidak menimbulkan 

penafsiran ganda, rumusan kalimat soal komunikatf, menggunakan 

kata-kata yang mudah dimengerti dan dikenal siswa. 

c. Kesimpulan  

 

B. Tabel Validasi Soal Post Test 

No

Ite

m 

So

al 

Validasi isi Bahasa soal Kesimpulan 

V CV KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB TK 

1  √           

2 √            
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3 √            

4 √            

5  √           

6 √            

7 √            

8 √            

9  √           

10 √            

11 √            

12 √            

13 √            

14 √            

15  √           

 

KETERANGAN:  

1. Validasi isi 

V : Valid 

CV : Cukup Valid 

KV : Kurang Valid 

TV : Tidak Valid 

 

2. Bahasa soal 

SP : Sangat Dapat Dipahami 

DP :Dapat Dipahami 

KDP : Kurang Dapat Dipahami 

TDP :Tidak Dapat Dipahami 

 

3. Kesimpulan  

TR : Tanpa Revisi 

RK : Revisi Kecil 

RB : Revisi Besar 

TK : Tidak Dapat Digunakan 
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CATATAN : 

1.  Dapat digunakan sebagai instrumen penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darussalam, 3 Januari 2020 

Validator  

 

 

(Mainisa, M.Pd) 
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LAMPIRAN 16 
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LAMPIRAN 17 
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LAMPIRAN 18 

 

FOTO PENELITIAN 

 

 

Pembelajaran Siklus I 
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Pembelajaran Siklus II 
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Pembelajaran Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


