
 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN VISUAL AUDITORI 

KINESTETIK TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA 

PELAJARAN  PAI  KELAS VIII DI SMP TAMAN SISWA TELUK 

BETUNG BANDAR LAMPUNG 
 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhui Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan ( S.Pd) 

Dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam 

 

 

Oleh  

 

ACHMAD BISMAR WIRAWAN P 

NPM   : 1611010549 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG 

1441 H / 2020 

 



 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN VISUAL AUDITORI 

KINESTETIK TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA 

PELAJARAN  PAI  KELAS VIII DI SMP TAMAN SISWA TELUK 

BETUNG BANDAR LAMPUNG 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhui Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 

Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 

 

Oleh : 

 

            ACHMAD BISMAR WIRAWAN P. 

NPM 1611010549 

 

 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

 

 

Pembimbing I  :  Dr. Umi Hijriyah, M. Ag. 

      Pembimbing II :         Rudy Irawan, M. SI. 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 

RADEN INTAN LAMPUNG 

1441 H / 2020 M 

 



 

ABSTRAK 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN VISUAL AUDITORI 

KINESTETIK TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA 

PELAJARAN  PAI  KELAS VIII DI SMP TAMAN SISWA TELUK 

BETUNG BANDAR LAMPUNG 

Oleh: 

ACHMAD BISMAR WIRAWAN P 

Berdasarkan prapenelitian yang telah dilakukan di SMP Taman siswa 

teluk betung tahun pelajaran 2019/2020, bahwa proses pembelajaran masih 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diakhiri dengan pemberian soal, 

sehingga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perlu 

diterapkan model pembelajaran untuk mengiringi pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik agar lebih berperan aktif dan memanfaatkan potensi yang telah 

dimiliki peserta didik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran visual auditori kinestetik terhadap hasil belajar 

kelas VIII SMP Taman siswa teluk betung. Metode penelitian yang digunakan 

adalah Quasi Exsperimental Design. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP 

Taman siswa teluk betung, yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas eksperimen (VIII 

B) yang diterapkan model visual auditori kinestetik dan kelas kontrol (VIII D) 

yang menggunakan pembelajaran demonstration. Populasi pada penelitian seluruh 

kelas VIII yang berjumlah 210  peserta didik. Teknik pengambilan sampel yaitu 

cluster random sampling. 

 Teknik pengumpulan data yaitu tes (pretest, posttest) setelah semua data 

tes dikumpulkan. Selanjutnya, akan dianalisis menggunakan analisis statistik 

inferensial dengan menggunakan aplikasi MICROSFT EXCEL 2007.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran visual auditori 

kinestetik berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas VIII 

SMP Taman siswa teluk betung. Dengan nilai rata-rata pretest pada kelas 

eksperimen adalah 76. Sedangkan nilai rata-rata postest pada kelas kontrol adalah 

42  

Hasil uji t independent menunjukan hasil sig 0.00 < 0.05. Hal tersebut 

menunjukan bahwa HO ditolak dan H1 diterima. 

 

 

Kata Kunci: Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik, Hasil 

Belajar PAI 

 







 

MOTTO 

                           

     

 

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran.( q.s surat az zummar : 9 )
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu pendidikan agama islam sebagai disiplin ilmu adalah suatu mata 

pelajaran yang mengajarkan ke peserta didik nilai-nilai islami yang 

berdasarkan Al Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW Yang didalamnya 

di ajarkan nilai akhlak serta akidah yang harus menjadi benteng utama bagi 

peserta didik.
2
 

Sebab di zaman sekarang moral dan akidah sangat buruk bagi di dunia 

pendidikan seorang guru hanya mengajarkan ilmu yang sifatnya umum tidak 

ada di dalamnya unsur akidah, oleh sebab itu melalui adanya mata pelajaran 

Agama Islam di sekolah supaya membantu peserta didik dalam mengenal dan 

mempelajari nilai-nilai di dalam islam dan memahami secara dalam ajaran-

ajaran agama islam secara benar dan juga disamping peserta didik 

mempelajari serta mempunyai prestasi yang baik di sekolah juga harus di 

barengi dengan akhlak yang terpuji.
3
 

Proses  pembelajarannya menekankan pada pemberian materi serta 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi 

dan memahami ajaran islam  sesuai al-qur’an dan sunah. Oleh karena itu 

maka pembelajaran agama islam harus melibatkan keaktifan. Dengan 

                                                             
2
 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, UU No. 20 tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 3,  (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 

hal. 4 
3
 Umar Tirtaraharjdja dan S.I.La Sulo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 
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pembelajaran yang bermakna maka peserta didik akan mampu memahami 

mata pelajaran agama islam secara keseluruhan tidak terbatas pada hafalan 

materi semata.  

Namun hal ini berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi 

dilapangan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

di SMP Tamansiswa teluk betung khusunya di kelas VIII B dan VIII D, 

proses belajar mengajar masih berpusat pada guru. Kegiatan pembelajan 

agama islam masih dilakukan secara konvensional, dengan guru lebih banyak 

menerangkan materi pembelajaran dan peserta didik hanya  berperan sebagai 

penyimak. 

Pembelajaran agamaislam yang demikian tidak atau belum memberi 

kesempatan maksimal kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kreatiftasnya. Dimana proses pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya 

diarahkan pada kemampuan peserta didik untuk menghafal informasi, peserta 

didik dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diperoleh untuk 

menghubungkanknya dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu dalam proses belajar mengajar, guru hanya terpaku pada 

buku teks sebagai satu-satunya sumber pembelajaran.
4
 Permasalahan yang 

kemudian muncul di lapangan sehubungan hal tersebut adalah peserta didik 

merasa kurang antusias selama mengikuti pembelajaran yang  belangsung, 

ketika guru menerangkan banyak diantaranya yang tidak memperhatikan dan 

sibuk dengan kegiatan masing-masing seperti mengobrol,  bercanda bahkan 

                                                             
4
 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 
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ada yang keluar masuk ruangan.dalam al-qura’an sudah diterangkan tentang  

model pembelajaran antara lain Allah Swt berfirman : 

 

َجاِدْنيُْم بِانَّتَِ ِىَي اَْحَسُه  ًَ ِعظَِة انَْحَسنَِة  ٌْ اْنَم ًَ  اُْدُع اِنََ َسبِيِْم َربَِّك بِْهِحْكَمْو 

اَ  اَنَّ َربَّكَ  ٌَ ىُ ًَ ٌَ اَْعهَُم بَِمْه َضمَّ َعْه َسبِيْهِِو   «۵۲۱اننحم :»ْعهَُم بِْهُميتَِذْيَه ىُ

(Semua Manusia) Kepada Jalan (Yang Serulah ) Wahai Nabi Muhmmad SAW“(

Kata Bijak -Kamu Dengan Hikmah (Dengan KataTuhan Pemelihara Ditunjukkan) 

Sesuai Dengan Tingkat Kepandaian Mereka) Dan Pengajaran Yang Baik Dan 

Pemelihara Sesungguhnya Tuhan Bantalah Mereka Dengan (Cara) Yang Terbaik. 

-JalanYang Lebih Mengetahui (Tentang Siapa Yang Tersesat Dari Dialah Kamu, 

Orang Yang Mendapat -ngDan Dialah Yang Lebih Mengetahui OraNya 

Nahl : 125) -An(Qs.
5
 ”.Petunjuk 

Dari Surah An-Nahl Ini Tercantum 3 Metode Pembelajaran, Diantaranya: 

1. Metode Hikmah  

Kata hikmah (حكمة) dalam tafsir al-Misbah berarti “yang paling utama 

dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun berbuatan”. Dalam bahasa Arab 

al-hikmah bermakna kebijaksanaan dan uraian yang benar. Dengan kata lain 

al-hikmah adalah mengajak kepada jalan Allah dengan cara keadilan dan 

kebijaksanaan, selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses belajar 

mengajar, baik faktor subjek, obyek, sarana, media dan lingkungan 

pengajaran. Pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan peserta 

didik diperlukan kearifan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal.  

Selain itu dalam penyampaian materi maupun bimbingan terhadap 

peserta didik hendaknya di lakukan dengan cara perlahan dan jelas artinya 

                                                             
5
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemah,(Jakarta : CV. Samara  Mandiri, 2010) 

hal. 383 



 

guru harus menerangkan tidak berburu-buru yang dengan itu murid pun 

mudah untuk memahaminya serta menggunakan bahasa yang ringan tidak 

terlalu tinggi yang. Dengan itu peserta didik akan nyaman dan mudah 

memahami apa yang di sampaikan oleh guru. 

Menerangkan dengan jelas yakni harus mempunyai dalil yang kuat 

supaya siswa dapat percaya tidak ragu dalam mempercayai ajaran islam,tidak 

boleh asal sebab seorang guru ialah menjadi kepercayaan bagi siswa nya 

seandainya seorang siswa di Tanya oleh kawan atau keluarga nya prihal 

tentang agama maka harus mempunyai dalil yang menguatkan mau di ambil 

dari Al Qur’an maupun assunah
6
 

Imam Al-Qurtubi menafsirkan al-hikmah dengan “kalimat yang lemah 

lembut”. Beliau menulis dalam tafsirnya : 

تَْعنِْيٍف  ًَ َن ُمَخاَشنٍَة  ًْ نَيٍِّه ُد ًَ شَّْزِعِو بِتَهَطٍُّف  ًَ ٌَ إِنََ ِدْيِه هللاِ  أَْمُزهُ أَْن يَْذُع ًَ 

“Nabi diperintahkan untuk mengajak umat manusia kepada “dinnullah” dan 

syariatnya dengan lemah lembut tidak dengan sikap bermusuhan.” 

 

Hal ini berlaku kepada kaum muslimin terhadap sesama dalam 

mengajak ke agamanya allah tanpa ada paksaan didalamnya. 

Agama islam tidak memaksakan bagi penganutnya untuk mengikuti 

ajaran islam yang telah Allah SWT ridhoi, sebagai muslim yang baik kita 

harus mempunyai semangat atau Giroh yang tinggi dalam menyiarkan islam 

di muka bumi untuk mengajak saudara kita masuk islam dengan cara lemah 

lembut suapaya mereka tidak tersesaat di jalan yang Allah Ingkari. Hal ini 

                                                             
6
Aris Shoimin, Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-

ruzz Media, 2014), hal. 226  



 

diinspirasikan dari ayat Al-Qur’an dengan kalimat “qaulan layinan”. Allah 

berfirman : 

ًْ يَْخَشَ )طو:  ُز أَ َلا نَيِّناا نََعهَّوُ يَتََذكَّ ٌْ  (۶۶فَقٌََُل نَوُ قَ

“Maka Berbicaralah Kamu Berdua Kepadanya Dengan Kata-Kata Yang Lemah 

Lembut, Mudah-Mudahan Ia Ingat Atau Takut”.   (Q.S Taha:44) 
 

Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar 

manakala ada interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik. 

Komunikasi yang arif dan bijaksana memberikan kesan mendalam kepada 

para siswa sehingga “teacher oriented” akan berubah menjadi “student 

oriented”.
7
 

Guru yang bijaksana akan selalu memberikan yang terbaik bagi 

siswanya yang menjadi ladang amal jariah bagi seorang guru apabila mampu 

mendidikan secara berhasil dan mengamalkan apa yang siswa dapatkan dari 

seorang guru,seperti kita ketahui guru ialah pahlawan tanpa tanda jasa 

mengapa demikian karna didalam menjadi seorang guru kita tidak hanya 

dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa melainkan guru disamping itu 

sudah memperjuangkan waktu dan tenaga nya untu itu semua serta 

mengorbankan keluarganya demi mengabdikan dirinya untuk Negara. 

Oleh karnanya pemerintah harus membantu dan memfasilatisi seorang 

guru dengan memberikan hal yang sesuai atas pengorbanan mereka dalam 

mencerdaskan kehidupan Anak-anak bangsa,sebab sangat penting bagi 

berkembangnya Negara tercinta harus mempunyai lulusan yang berkualitas 

dalam regenersi selanjutnya di dalam suatu Negara agar terebas dari 
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kebodohan sertadapat membanggakan Negara dalam bidang apapun yang 

berawal dari dunia pendidikan. 

2. Metode Nasihat/Pengajaran Yang Baik(Mauizhah Hasanah) 

Mauidzah hasanah terdiri dari dua kata “al-Mauizhah dan 

Hasanah”.al-Mauizhah (انمٌعظة) terambil dari kata (ًعظ) wa’azha yang berarti 

nasihat sedangkan hasanah (حسنة) yang berarti baik. Maka jika digabungkan 

Mauizhah hasanah bermakna nasihat yang baik. Didalam menyiarkan agama 

harus dengan pengajaran yang baik yang telah di contohkan oleh Baginda 

Nabi Muhammad SAW Dari hal yang kecil hingga tebesar kita harus 

mencontohkan apa yang telah Rosullah ajarkan agar tidak sembarangan dalam 

menyampaikan yang berhubungan dengan agama . 

Dalam hal ini, Allah SWT berfirman: 

 ٌْ ىُذاٍ  يَااَيُّيَااننَّاُس قَْذَجاَء ْتُكْم َم ًَ ِر  ًْ ُذ ِشفَاٌء نَِما فَِ انصُّ ًَ ِعظَةٌ ِمْه َربُِّكْم 

َرْحَمةٌ نِْهُمْؤِمنِْيَه  ًَ«۱۵  :۵۱» 

“Hai Segenap Manusia, Telah Datang Kepada Kalian Mauizhah Dari 

Pendidikanmu, Penyembuh Bagi Penyakit Yang Bersemayam Di Dalam Dada, 

Petunjuk Dan Rahmat Bagi Orang-Orang Yang Beriman.
8
” QS. 10:57 

  

3. Metode Diskusi (Jidal) 

Kata jadilhum (جادنيم) berasal dari kata jidal (جذال) yang bermakna 

diskusi. Metode diskusi yang dimaksud dalam al-Qur’an ini adalah diskusi 

yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan. Yang mana tujuan 

dari metode ini ialah untuk lebih memantapkan pengertian dan sikap 
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pengetahuan mereka terhadap suatu masalah.Definisi diskusi itu sendiri yaitu 

cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk membicarakan, menganalisa guna mengumpulkan pendapat, 

membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternative pemecahan 

masalah.
9
 

Dalam kajian metode mengajar disebut metode “hiwar” (dialog). 

Diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk 

mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya kemudian dipadukan dengan 

pendapat siswa lain. Satu sisi mendewasakan pemikiran, menghormati 

pendapat orang lain, sadar bahwa ada pendapat di luar pendapatnya dan di sisi 

lain siswa merasa dihargai sebagai individu yang memiliki potensi, 

kemampuan dan bakat bawaannyaDengan demikian para pendidik dapat 

mengetahui keberhasilan kreativitas peserta didiknya, atau untuk mengetahui 

siapa diantara para peserta didiknya yang berhasil atau gagal. Dalam Allah 

SWT berfirman: 

اَْعهَُم بِاْنُمْيتَِذْيَه  ٌَ ىُ ًَ اَْعهَُم بَِمْه َضمَّ َعْه َسبِْيهِِو  ٌَ  «٦۵:  ۵۲۱»اِنَّ َربََّك ىُ

“Sungguh Pendidikmu Lebih Mengetahui Tentang Siapa Yang Tersesat Dari 

Jalannya Dan Mengetahui Orang-Orang Yang Mendapat Petunjuk.
10

Q.S An-Nahl 

125 ) 

 

Model pembelajaran yang masih konvensional membuat peserta didik 

mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan. Selain itu 

model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang memperhatikan 
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karakteristik peserta didik dan mata  pelajaran yang diajarkan sehingga 

membuat pembelajaran yang berlangsung kurang bermakna
11

. Hal ini 

berdampak pada kurangnya pemahaman konsep peserta didik pada mata 

pelajaran agama islam. Salah satunya ditandai dengan rendahnya hasil belajar 

peserta didik. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, peneliti mencoba 

melakukan pra-penelitian dengan  mengambil data hasil belajar peserta didik 

kelas VIII Di SMP TamanSiswa Teluk Betung. Pemahaman konsep dapat 

dilihat juga dari hasil belajar, akan membuat peserta didik berada pada kualitas 

hasil belajar yang baik. Berikut hasil belajar peserta didik kelas VIII Di SMP 

TamanSiswa Teluk Betung dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut 

Tabel 1.1 

Tabel Pengambilan Sampel Peneliti 

Daftar Nilai  Semester Ganjil 

 

DAFTAR NILAI KELAS VIII B 

 

NO 

 

Nama Siswa 

 

Nilai 

1 AGUNG 

WINARKO 

0 

2 ALIT DAVA A 57 

3 ALLYSA LAILA 80 

4 KECILLA 80 

5 KHALISTA 80 

6 DEKA P 85 

7 SHELA PUSPITA 38 

8 HANNY DWI 70 

9 MARSA RANDA 80 

10 HAMIDAH L 69 

11 IMAM SAPUTRA 95 

12 M. BAYU 95 

13 M. NUH 38 
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14 DAHLIA 46 

15 M. DICKY 23 

16 M.RASYID 67 

17 M ZIDANE 86 

18 ANGGITA 76 

19 ARI 76 

20 RAHMANDA 43 

21 ANGGA P 56 

22 M.FIRLY 80 

23 CLAUDIA 76 

24 NOVRIANSYAH 55 

25 FADIHLAH P 84 

26 ENDANG S 77 

 

DAFTAR NILAI KELAS VIIID 

 

NO 

 

Nama Siswa 

 

Nilai 

1 AHMAD NUH 75 

2 ANGGUN MELANI 53 

3 ARLONCY 76 

4 CANTIKA BINTANG 76 

5 DANIEL R 57 

6 DEVANDI 70 

7 DINA SAPUTRI 38 

8 EARLY  76 

9 EDO FERNANDO 76 

10 FAUZI RIFKI 69 

11 IQBAL PAHAD 86 

12 INDIRA UTAMI 78 

13 M.AL FA’QIH 38 

14 M.ILHAM 46 

15 MAFURI 80 

16 MEYALDO 53 

17 M. GILANG 100 

18 MUSTIKA 76 

19 NATASYA 76 

20 NAUFAL 53 

21 NOVALISA B 37 

22 PUTRI AULIA 77 

23 RADHIVA 76 

24 REYNALDI 76 

25 RIFKI 84 

26 SALMA 76 



 

27 SOPIAH 75 

28 SRI WAHYUNI 66 

29 VALENA 87 

30 OTAH 56 

Sumber : Daftar Nilai Semester ganjil Tahun Ajaran 2019 – 2020 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti 

didapatkan hasil bahwa secara umum nilai rata-rata kelas hanya mencapai 

57 dari nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) yang telah ditentukan 

untuk mata pelajaran agama islam di sekolah tersebut yaitu 70. Dengan 

 presentase rata-rata 32 % peserta didik di kelas VIII  menguasai mata 

pelajaran  agama islam sedangkan 68% peserta didik kurang menguasai 

dan memahami mata pelajaran pendidikan agama islam. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar peserta didik kurang menguasai dan 

memahami mata pelajaran pendidikan agama islam dapat dilihat di table 

1.2 sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Nilai Pra-Penelitian Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tahun 

Pelajaran 

KKM Nilai   Jumlah 

          

2019/2020 70 32 68 100 

 

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok 

yang menjadi penyebab rendahnya pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran agama islam adalah berkaitan dengan pembelajaran yang 

dilakukan selama ini kurang  bermakna. 

Model, teknik dan sumber belajar yang digunakan oleh guru 

selama kegiatan pembelajaran kurang cocok dengan mata pelajaran 



 

pendidikan agama islam yang tidak hanya menekankan pada penghafalan 

materi semata. Maka dari itu guru harus lebih kreatif dalam memilih dan 

menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan mata pelajaran yang akan disampaikan.
12

 

Sebagai guru yang baik dituntut untuk dapat menciptakan 

pembelajaran yang kreatif dan inofatif sehingga dapat tercipta suasana 

pembelajaran yang kondusif .Hal ini dimaksudkan agar tujuan 

pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai. Berpedoman pada fakta-

fakta diatas, salah satu alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil 

adalah dengan penerapan model pembelajaran VAK. 

Penerapan model pembelajaran Pembelajaran VAKModalitas 

belajar ada tiga macam yang pokok, tetapi sering kali terjadi seorang anak 

memiliki gabungan beberapa modalitas belajar.
13

 

Modalitas belajar yang pertama yaitu modalitas belajar Visual, 

misalnya membaca buku, melihat demonstrasi yang dilakukan guru, 

melihat contoh-contoh yang terbesar di alam atau fenomena alam dengan 

cara observasi, atau melihat pembelajaran yang disajikan melalui TV atau 

video kaset.  

Modalitas belajar yang kedua, yaitu modalitas belajar Audio, 

seorang anak akan lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan. Disini 

penerapan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi lebih efektif. Siswa 

dapat belajar melalui mendengarkan radio pendidikan, kaset pembelajaran, 
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video kaset, modalitas belajar yang ketiga yaitu modalitas belajar 

kinestetik, siswa belajar melalui gerakan-gerakan fisik. Misal, dengan 

berjalan-jalan, menggerak-gerakkan kaki atau tangan, melakukan 

eksperimen yang memerlukan aktivitas fisik dan sebagainya. 

Meskipun kebanyakan orang memiliki akses ketiga modalitas 

VAK, hampir semua orang cenderung pada salah satu modalitas belajar 

yang berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemerosesan, dan 

komunikasi.Orang tidak hanya cenderung pada satu modalitas, mereka 

juga memanfaatkan kombinasi modalitas tertentu yang memberi mereka 

bakat dan kekurangan alami tertentu.Model pembelajaran VAK adalah 

model pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga modalitas belajar 

tersebut untuk menjadikan sibelajar merasa nyaman. 

Model pembelajaran ini merupakan anak dari model pembelajaran 

Quantum yang berprinsip untuk menjadikan situasi belajar menjadi lebih 

nyaman dan menjanjikan kesuksesan bagi pembelajarnya di masa depan. 

Pada pembelajaran VAK, pembelajaran difokuskan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung (directexperience) 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 anda merupakan hasil dari kombinasi bagaimana anda 

menyerap, lalu mengatur dan mengolah informasi. Isyarat Verbal ( visual, 

auditorial dan kinestetik ) dapat membantu anda dalam menemukan 

modalitas belajar anda tidak salah arah, maka perlu mengetahui terlebih 



 

dahulu karakteristik-karakteristik pada masing-masing isyarat verbal 

tersebut. Apa anda 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 anda membuat bekerja dengannya, dan juga menetapkan cara-

cara tersebut untuk menjadi lebih seimbang. 

Model pembelajaran visual auditori kinestetik memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk belajar langsung dengan bebas 

menggunakan modalitas yang dimilikinya untuk mencapai pemahaman 

dan pembelajaran yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran yang mengkombinasikan ketiga gaya belajar (melihat, 

mendengar, dan bergerak) setiap individu dengan cara memanfaatkan 

potensi yang telah dimilkinya dengan melatih dan mengembangkannya, 

agar semua kebiasaan belajar peserta didik terpenuhi.  

Aktivitas-aktivitas yang berbeda memerlukan cara berfikir yang 

berbeda pula. Jadi keuntungan adalah untuk mengetahui, pertama, yang 

manacara yang dominan anda dan kedua apa yang anda dapat lakukan 

untuk mengembangkan cara berfikir yang lain dalam diri anda.  

Di dalam dunia pendidikan harus mempunyai rencana agar dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas yakni agar seorang guru berkualitas 

harus diberikan vasilitas dan perhatian khusus agar bisa dengan mudah 

membantu siswa dalam kegiatan belajar didalam kelas supaya tidak 



 

menjadi bosan ketika di kelas . oleh sebab itu lingkungan sekolah harus 

berkerja sebaik – baiknya dalam menciptakan suasana di sekolah 

senyaman – nyaman mungkin dengan memberikan vasilitas seperti , LCD , 

Proyektor dan sebaiknya dalam menunjang kegiatan belajar mengajar 

lebih gembira inofatif oraganisaion berkualitas dan terampil oleh karna itu 

saya mengambil Judul “ Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Melalui 

Model Pembelajaran Visualization ,  Auditory , Kinestetic Pada Pelajaran 

Pai Di Smp Taman Siswa “  

B. Rumusan Masalah  

Apakah Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Visualization, Auditory, 

Kinesthetic  Terhadap Hasil Belajar ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui  pengaruh model pembelajaran Visualization, auditory, 

kinesthetic terhadap hasil belajar  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat meningkatkan hasil belajar siswa Smp Taman Siswa dengan 

model pembelajaranVisualization,Auditroy,kinesthetic 

2. Manfaat Praktis 

Dapat dipakai sebagai data dasar untuk mengukur keberhasilan dalam  

meningkatkan kecerdasan siswa Smp Taman Siswa 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik  
 

1. Pengertian Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik  

Model pembelajaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu perlu diterapkan model pembelajaran 

yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat digunakan adalah model pembelajaran visual auditori kinestetik.Model 

pembelajaran visual auditori kinestetik merupakan model pembelajaran yang 

mengoptimalkan ketiga modalitas belajar untuk menjadikan pendidik dan 

peserta didik merasa nyaman. Model visual auditori kinestetik menggunakan 3 

macam sensori dalam menerima informasi yaitu penglihatan, pendengaran dan 

gerak. Pembelajaran akan berlangsung efektif dan efisien dengan 

memperhatikan ketiga hal tersebut, setiap peserta didik akan terpenuhi 

kebutuhannya sehingga mereka termotivasi dalam pembelajaran pendidikan 

agama islam
14

. Pembelajaran dengan model visual auditori kinestetik 

mementingkan pengalaman belajar secara langsung dan menyenangkan bagi 

peserta didik. Pengalaman belajar secara langsung denganPembelajaran 

dengan model visual auditori kinestetik mementingkan pengalaman belajar 

secara langsung dan menyenangkan bagi peserta didik. Pengalaman belajar 
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secara langsung dengan carabelajar dengan mengingat (visual), belajar dengan 

mendengar (auditori), dan belajar dengan gerak dan emosi (kinestetik)
15

 

2.  Prinsip Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik. 

 

Menurut Colin Rose dan Malcolm J Nichol telah mengidentifikasi ada 

tiga gaya model pembelajaran dan komunikasi yang menjadi pedoman dasar 

dalam pembelajaran visual auditori kinestetik adalah sebagai berikut : 

a) Visual (belajar dengan cara melihat)  

 

Belajar harus menggunakan indera mata melalui 

mengamati,menggambar, mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media 

dan alat peraga. Seorang peserta didik lebih suka melihat gambar atau 

diagram, suka pertunjukan, peragaan atau menyaksikan video.Bagi peserta 

didik yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah 

mata/penglihatan (visual).Dalam hal ini metode pengajaran yang digunakan 

guru sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada peragaan/media, ajak 

peserta didik ke objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, atau 

dengan cara menunjukkan alat peraganya langsung pada peserta didik atau 

menggambarkannya di papan tulis.  

Ciri-ciri peserta didik yang lebih dominan memiliki gaya belajar visual 

misalnya lirikan mata ke atas bila berbicara dan berbicara dengan cepat. Anak 

yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi 

muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Peserta didik cenderung untuk 

duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Peserta didik berpikir 

menggunakan gambar-gambar diotak dan belajar lebih cepat dengan 
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menggunakan tampilan-tampilan visuaI, seperti diagram, buku pelajaran 

bergambar, dan video. Di dalam kelas anak visual lebih suka mencatat sampai 

detail-detailnya untuk mendapatkan informasi 

b) Auditori (belajar dengan cara mendengar)  

 

Belajar haruslah mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 

mengemukakan pendapat, gagasan, menanggapi dan beragumentasi. Seorang 

peserta didik lebih suka mendengarkan kaset audio, ceramah, diskusi, debat 

dan instruksi (perintah) verbal. Alat rekam sangat membantu pembelajaran 

pelajar tipe auditori. Merekomendasikan setelah membaca sesuatu yang baru, 

deskripsikan dan ucapkan apa yang sudah dibaca tadi sambil menutup mata 

dengan suara lantang. Alasannya setelah dibaca, divisualisasikan (ketika 

mengingat dengan mata tertutup) dan dideskripsikan dengan lantang, maka 

secara otomatis telah belajar dan menyimpannya dalam multisensori. Ciri-ciri 

peserta didik yang lebih dominan memiliki gaya belajar auditori misalnya 

lirikan. mata ke arah kiri/kanan, mendatar bila berbicara dan sedang-sedang 

saja. Untuk itu, guru sebaiknya harus memperhatikan peserta didiknya hingga 

kealat pendengarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat 

belajar cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa 

yang guru katakan. Anak auditori mencerna makna yang disampaikan melalui 

tone, suara, pitch (tinggi rendahnya), kecepatan berbicara dan hal-hal auditori 

lainnya.Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak 

auditori.Anak-anak seperti ini biasanya dapat menghapal lebih cepat dengan 

membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. 

c) Kinestetik (belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh)  



 

Belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Seorang 

peserta didik lebih suka menangani, bergerak, menyentuh dan merasakan/ 

mengalami sendiri, gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik). Bagi peserta 

didik kinestetik belajar itu haruslah mengalami dan melakukan. Ciri-ciri 

peserta didik yang lebih dominan memiliki gaya belajar kinestetik misalnya 

lirikan mata ke bawah bila berbicara dan berbicara lebih lambat. Anak seperti 

ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk 

beraktifitas dan eksplorasi sangatlah kuat.Peserta didik yang bergaya belajar 

ini, belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Model pembelajaran visual 

auditori kinestetikmenganggap bahwa pembelajaran akan efektif dengan 

memperhatikan ketiga gaya belajar tersebut, dengan kata lain manfaatkanlah 

potensi peserta didik yang telah dimilikinya dengan melatih dan 

mengembangkannya. Dalam beberapa hal, seseorang memanfaatkan ketiga 

gaya tersebut.Kombinasi dari ketiga gaya belajar tersebut di dalam proses 

pembelajaran PAI contohnya. 

1) Membaca buku dan memperhatikan guru dalam penyampaian konsep 

(sudah melihatnya) 

2) Menyusun pertanyaan dan merekam jawaban dari teman yang 

melakukan presentasi (sudah mendengarnya).  

3) Menulis dan mencatat butir-butir penting hasil presentasi yang 

disampaikan teman (sudah menanganinya secara fisik).  

Kegiatan pembelajarannya merupakan kombinasi dari ketiga kebiasaan 

belajar anak tersebut. Model pembelajaran visual auditori kinestetik adalah 



 

strategi pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan alat indera yang dimiliki peserta didik 

3. Ciri ciri Model Pembelajaran Visual, Auditory Dan Kinestetik 

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka ciri-ciri model pembelajaran 

dalam penelitian ini adalah  

a. memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran yang 

meliputi hasil belajar yang dapat diukur dan hasil belajar jangka 

panjang, 

b. memiliki urutan langkah-langkah pembelajaran (syntax), dan 

c. memiliki landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar 

(dengan mengetahui gaya belajarnya). 

Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta 

didik dan gaya mengajar guru.
16

 Gaya belajar adalah cara yang lebih kita 

sukai dalam melakukan kegiatan berpikir memproses dan mengerti suatu 

informasi.
17

 Gaya belajar seseorang juga merupakan kombinasi dari 

bagaimana ia menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah informasi.
18

 

Menurut Huda Gaya belajar Visual, Auditorial dan Kinestetik (VAK) 

adalah gaya belajar multi-sensorik yang melibatkan ketiga unsur gaya belajar, 

yaitu penglihatan, pendengaran dan gerakan.Model pembelajaran VAK 

merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga panca Indra 
19
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4. Kelebihan Model Pembelajaran Visual, Auditory Dan Kinestetik 

Adapun kelebihannya adalah sebagai berikut : 

a. Pembelajaran akan lebih efektif, karena mengkombinasikan ketiga 

gaya belajar. 

b. Mampu melatih dan mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki 

oleh pribadi masing-masing. 

c. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

d. Mampu melibatkan siswa secara maksimal dalam menemukan dan 

memahami suatu konsep melalui kegiatan fisik seperti demonstrasi, 

percobaan, observasi, dan diskusi aktif. 

e. Mampu menjangkau setiap gaya pembelajaran siswa. 

f. Siswa yang memiliki kemampuan bagus tidak akan terhambat oleh 

siswa yang lemah dalam belajar karena model ini mampu melayani 

kebutuhan  siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. 

g. Konsep Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) 

Kebanyakan orang  memiliki modalitas visual, auditori, dan 

kinestetik. Hampir semua orang cenderung pada salah satu modalitas 

belajar yang berperan untuk pembelajaran, pemrosesan, dan komunikasi. 

Siswa tidak hanya cenderung pada satu modalitas, mereka juga 

memanfaatkan kombinasi modalitas tertentu yang akan memberikan bakat 

mereka. 

Bagi guru yang mempunyai siswa yangmenggunakan lebih dari 

satu modalitas dapat menggunakan model pembelajaran VAK. Menurut 



 

Meier  "Model VAK merupakan suatu model pembelajaran yang 

menggabungkan unsur visual, auditori, dan kinestetik” 

Menurut Meier  "Siswa dapat belajar dengan baik jika mereka 

dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon, 

gambar, dan gambaran dari segala macam hal ketika mereka sedang  

belajar". 

Pendapat Meier di atas  didukung pendapat Deporter Siswa visual 

membuat banyak simbol dan gambar dalam catatan mereka karena siswa 

visual belajar terbaik pada saat mereka mulai dengan gambaran 

keseluruhan, melakukan tinjauan umum mengenai bahan pelajaran yang 

akan sangat rnembantu. Siswa belajar visual dapat dilatih dengan meminta 

mereka mengamati situasi. 

Dunia nyata lalu memikirkan, membicarakan situasi tersebut,  

menggambarkan proses, prinsip. Berikan dorongan pada siswa untuk  

menggambarkan informasi dengan menggunakan peta, garnbar, dan 

warna. Menurut Astuti  cara belajar yang dilakukan siswa auditori adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengajak siswa untuk rnembaca dengan keras, 

2. Mengajak siswa aktif saat berdiskusi dalam memecahkan masalah, 

3. Meminta siswa membicarakan apa yang sudah mereka alami 

4. Meminta siswa untuk mempraktekkan suatu keterampilan atau 

memperagakan sesuatu sambil mengucapkan secara terperinci apa 

yang sedang mereka kerjakan 

Menurut Deporter ciri-ciri siswa auditori adalah: 



 

1. Perhatian mudah Terpecah,  

2. Berbicara dengan pola irama, 

3. Belajar dengan cara mendengarkan,  menggerakkan bibir/bersuara 

pada saat membaca, dan 

4. Berdialog  secara eksternal dan internal.Berdasarkan pendapat di atas 

belajar  auditori lebih menekankan aspek  auditori yang dimiliki siswa 

sehingga cara belajarnya dirancang agar siswa aktif  dalam 

berkomunikasi dan berdiskusi di kelas. 

Belajar kinestetik adalah cara belajar yang melibatkan aktivitas 

fisik danmenggerakkan/menggunakan tubuh pada saat belajar. Dalam 

belajar kinestetiksiswa belajar dengan menggerakkan anggota badan, 

dimana siswa belajar denganmengalami dan melakukan. 

Hal ini didukung pendapat Deporter untukmerangsang hubungan 

pikiran dan tubuh, maka ciptakanlah suasana belajar yangdapat membuat 

siswa bangkit dan berdiri dari tempat duduk dan aktif secara fisikdari 

waktu ke waktu. 

Jadi pembelajaran kinesterik merupakan pembelajaran yang 

melibatkan  siswa secara aktif dalam pembelajaran, misalnya pada 

pembelajaran Agama islam siswa  dapat melakukan demonstrasi. Melalui 

pengamatan, percobaan, dan demontrasi ini siswa akan mengalami 

langsung rnateri pelajaran yang sedang dipelajari sehingga siswa akan 

lebih memahami materi. 

 

 



 

5. Tahapan Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) 

Tahapan model pembelajaran Visual Auditori Kinestetik (VAK) 

menurut Deporter adalah sebagai berikut:  

1. Model pembelajaran visual  melalui siswa mengamati Iingkungan 

sekitar, menyampaikan hasil pengamatan pada kartu 

pengamatan,demonstrasi media benda-benda kongkret, percobaan. 

2. Model pembelajaran auditorial melalui menyimak petunjuk kegiatan 

percobaan, diskusi kelompok, tukar pikiran, dan memecahkan 

masalah. 

3. Model pembelajaran kinestetik rnelalui merancang alat dan percobaan 

secara berkelompok sesuai dengan petunjuk langkahpercobaan, 

presentasikan hasil percobaan di depan kelas dan memberikan 

tanggapan pada hasil percobaan. 

Langkah-langkah Model Pembelajaran VAKRussel menjelaskan 

langkah-langkah model pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (VAK) 

yaitu:. 

 

Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi untuk 

membangkitkan minat peserta didik dalam belajar, dan  meningkatkan 

motivasi peserta didik. 

Tahap Penyampaian Dan Pelatihan (Kegiatan Inti Pada Eksplorasi Dan 

Elaborasi) 



 

Pada kegiatan inti, guru mengarahkan peserta didik untuk ikut aktif 

dalam pembelajaran yang baru secara mandiri, menyenangkan, relevan, 

melibatkan panca indera yang sesuai dengan gaya belajar VAK, misalnya: 

1. Visual 

a) Guru menggunakan materi visual. 

b) Guru menggunakan aneka warna agar lebih menarik. 

c) Peserta didik melihat gambar yang ditampilkan guru. 

d) Guru menugaskan kepada peserta didik untuk mengilustrasikan 

ide-idenya ke dalam gambar.  

2. Auditory 

a) Guru menggunakan variasi vokal dalam mengajar. 

b) Guru menyanyikan lagu yang berhubungan dengan materi. 

c) Guru dan peserta didik bersama-sama menyanyikan lagu tersebut. 

d) Guru menjelaskan arti dan makna yang ada pada lagu tersebut. 

3. Kinesthetic 

A. Guru menggunakan alat bantu mengajar untuk menumbuhkan rasa 

ingin tahu peserta didik. 

B. Guru memperagakan materi, kemudian peserta didik menebak 

gerakan yang dilakukan oleh guru. 

C. peserta didik secara berkelompok menampilkan gerakan yang 

berhubungan dengan materi pembelajaran, kemudian meminta 

kelompok lain untuk menebak gerakan tersebut. 

D. Guru memberikan kebebasan pada peserta didik untuk belajar 

sambil berjalan-jalan. 



 

B. Hasil Belajar 
 

1. Pengertian belajar  

 

Belajar adalah suatu proses usaha yang yang dilakukan seseorang 

untuk merubah tingkah lakunya yang baru secara keseluruhan, sebagai 

interaksi antara hasil pengalaman dengan lingkungannya, belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu organisme perilakunya 

berubah akibat pengalaman.26 Menurut Yamin dalam Zuliah Khaaerani 

mengatakan bahwa belajar adalah proses seseorang untuk memperoleh 

kecakapan, keterampilan, dan sikap dari masa kecil sampai akhir hayat. 

Hal ini sesuai dengan Hadist Rasullah SAW mengatakan “ Bahwa manusia 

harus belajar sejak dari ayunan hingga liang lahat”. Belajar adalah suatu 

perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan yang dimaksud 

yaitu mencakup pengetahuan, kecakapan, tingkah laku, dan ini diperoleh 

melalui latihan (pengalaman)
20

. Menurut Hamalik bahwa belajar adalah 

memodifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman Belajar, 

merupakan suatu proses, kegiatan, dan bukan merupakan suatu hasil atau 

tujuan. Dalam kegiatan belajar terjadi suatu proses perubahan tingkah laku 

individu sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

tingkah laku tersebut mencakup perubahan kebiasaan, sikap, dan 

keterampilan.Perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman atau 

latihan
21

.Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 
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dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif 

dan psikomotor. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan proses perubahan tingkah laku manusia dari tidak tahu menjadi 

tahu karena hasil dari pengalaman dan interaksi dalam lingkungan 

sekitarnya dan biasanya akan bersifat permanen. Teori belajar sangat 

banyak dan beranekaragam. Setiap teori menjelaskan aspek-aspek tertentu 

dalam belajar, dan setiap teori yang dijadikan dasar akan mewarnai proses 

pembelajaran yang berlangsung. Setiap teori belajar dirumuskan 

berdasarkan kajian tentang perilaku individu dalam proses belajar. Kajian 

itu pada intinya menyangkut dua hal yaitu: 

a. Disiplin mental atau psikolog daya, yang memandang bahwa otak 

manusia terdiri atas sejumlah daya yang beranekaragam. Belajar 

pada prinsipnya melatih daya-daya mental.  

b. Behaviorisme atau psikologi tingkah laku, yang menganggap bahwa 

tingkah laku manusia merupakan kumpulan respon terhadap 

rangsangan
22

 

2. Pengertian hasil belajar  

 

Hasil belajar peserta didik adalah terbentuknya tingkah laku 

sebagai hasil dari dari proses belajar yang telah dialami oleh peserta didik 

dan sebagai umpan balik dalam upaya memperbaiki proses belajar 

mengajar. Tingkah laku sebagai hasil.belajar dalam pengertian luas 

mencakup bidang kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik 
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(keterampilan). Hasil belajar merupakan sebuah perwujudan kemampuan 

yang dihasilkan oleh perilaku setelah mengalami proses belajar.
23

 

Menurut Nana Sudjana dalam Ulin Nafi‟ah hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima 

pengalaman belajar.Dan menurut Mudjiono menyebutkan hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

Dan ditegaskan oleh Susanto hasil belajar adalah kemampuan yang 

diperoleh peserta didik setelah proses kegiatan belajar, ditunjukan dengan 

perubahan yang baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor
24

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh peserta didik 

untuk memproleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

menyeluruh, baik sengaja maupun disadari dan sebuah kemampuan yang 

dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajarnya, perubahan 

perilaku peserta didik baik pada sikap, keterampilan yang dia miliki 

setelah melakukan pembelajaran. Sebagaimana dijelaskan hasil belajar 

meliputi 3 ranah yaitu ranah kognitif (pemahaman konsep), ranah afektif 

(sikap) dan ranah psikomotor (keterampilan). Perubahan ini akan menetap 

dan membawa manfaat atau pengaruh yang positif untuk peserta didik itu 

sendiri dan lingkungan sekitarnya. 

Ranah Kognitif  
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Ranah kognitif adalah mengutamakan ingatan dan pengungkapan 

kembali sesuatu yang telah dipelajari, memecahkan persoalan, menyusun 

kembali materi-materi atau menggabungkan dengan ide, metode atau 

prosedur yang pernah dipelajari. Secara singkat kognitif berhubungan 

dengan apa yang harus diketahui, dimengerti, menalar, menilai dan 

memberikan imajinasi yang selanjutnya akan membentuk perilaku 

sendiri.
25

Menurut Bloom, kemampuan kognitif terdiri dari enam tingkatan 

yaitu: 

NO Kemampuan Indicator 

1 Menghafal  (C1) Kemampuan megenali kembali informasi 

yang pernah tersimpan dalam memori 

jangka panjang. Kategori ini mencakup dua 

macam proses kognitif. Mengenali 

(recognizing) dan meningkatkan (recalling). 

 

2 Memahami (C2) Kemampuan mengkontruksikan makna dari 

materi pembelajaran apa yang diucapkan, 

dilihat, ditulis, dan digambarkan oleh guru 

atau pengertian berdasarkan pengamatan 

awal yang dimiliki atau mengintegrasikan 

pengetahuan yang baru dalam skema yang 

telah ada dalam pemikiran peserta didik. 

Kategori ini mencakup tujuh proses kognitif 

: menafsirkan (interprenting), memberi 

contoh (exemplifying), mengklasifikasikan 

(classifying), meringkas (summarizing), 

menarik inferensi (inferring) 

membandingkan (comparing) 

 

3 Mengaplikasikan (C3) Kemampuan menggunakan suatu prosedur 

dalam keadaan tertentu guna menyelesaikan 

masalah atau mengerjakan tugas. Kategori 
ini mencakup dua proses kognitif: 
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menjalankan (executing), 

mengimplementasikan (implementing). 

 

 

4 Menganalisis (C4) 

 

Kemampuan memecahkan materi menjadi 

bagian-bagian penyusunnya dan 

menguraikan suatu permasalahan atau obyek 

ke unsur-unsurnya dan menentukan 

bagaimana saling keterkaitan antara unsur-

unsur tersebut, kategori ini mencakup dua 

rana kognitif : menguraikan (differ hating), 

mengorganisir (organizing). 

 

5 Mengevaluasi (C5 

 

Kemampuaaan membuat suatu 

pertimbangan bedasarkan kriteria dan 

standar yang ada. Kategori ini mencakup 

dua proses kognitif memeriksa (checking), 

mengkritik (critiguing). 

 

6 Mencipta (C6) 

 

Kemampuan menggabungkan beberapa 

unsur menjadi suatu bentuk kesatuan. 

Kategori ini mencakup tiga proses kognitif : 

membuat (generating), merencanakan 

(planning), dan memproduksi (producing)
26

 

 

Revisi Krathwohl ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan 

belajar yang sering dikenal dengan istilah C1 sampai dengan C6 hingga 

saat ini ranah afektif dan psikomotor belum mendapat perhatian.Skill 

menekankan aspek psikomotor yang membutuhkan koordinasi jasmani 

sehingga lebih tepat dipraktekkan bukan dipelajari.Attitude juga 

merupakan faktor yang sulit diubah selama proses pembelajaran karena 

attitude terbentuk sejak lahir. Mungkin itulah alasan mengapa revisi baru 

dilakukan pada ranah kognitif yang difokuskan pada knowledge. 

                                                             
26

Nuryani , Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Malang : UM Press, 2005), hal.156   



 

Ranah Afektif  

 

Afektif adalah satu domain yang berkaitan dengan sikap apresiasi 

(penghargaan). Tingkatan afektif ini yaitu: 

1. Kemauan menerima, yaitu keinginan memperhatikan suatu gejala atau 

rancangan tertentu. 

2. Kemauan menanggapi, yaitu keinginan yang menunjuk pada 

partisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti menyelesaikan tugas 

dan menaati peraturan. 

3. Penerapan karya, yaitu penerimaan terhadap berbagai sistem nilai yang 

berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi. 

4. Ketekunan dan ketelitian, yaitu individu yang telah memiliki sistem 

nilai yang dipegangnya
27

 

Ranah afektif ini berkenaan dengan respon peserta didik yang 

melibatkan ekspresi, perasaan atau pendapat pribadi peserta didik terhadap 

hal-hal yang relative sederhana. Belajar afektif ini seseorang menentukan 

bagaimana menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru yang 

mencakup nilai, emosi, dorongan minat dan sikap 

Ranah Psikomotorik  

 

Ranah hasil belajar ini berkenaan dengan kerja otot sehingga 

menyebabkankan gerakan tubuh.
28

Hasil belajar psikomotorik tampak 

dalam bentuk keterampilan dan kemampuan bertindak individu. Menurut 
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Thohirin, seseorang yang berubah tingkat kognitifnya sebenarnya dalam 

kadar tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya.
29

Psikomotor 

adalah tujuan yang berkaitan dengan keterampilan (skill) yang bersifat 

manual atau motorik. Adapun tingkatan-tingkatannya yaitu. 

1. Imitasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan 

sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. 

2. Manipulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang 

belum pernah dilihat, tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk 

saja. 

3. Presisis, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat 

sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. 

4. Artikulasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan 

tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatuyang utuh. 

5. Naturalisasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan secara reflex, 

yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja 

tinggi.
30

 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

hasil belajar adalah penilaian hasil yang sudah dicapai oleh setiap peserta 

didik dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang diperoleh sebagai 

usaha kegiatan belajar dan dinilai dalam periode tertentu. Dalam penelitian 

ini hanya akan ditekankan pada hasil belajar ranah kognitif dan 

psikomotor, serta untuk mengetahui bagaimana peserta didik memahami 
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proses pembelajaran yang dikemas dengan menggunakan model 

pembelajaran visual auditori kinestetik khususnya pada materi makanan 

halal dan haram 

 

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar  

Dalam proses belajar mengajar berhasil atau tidaknya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, antara lain: 

a. Faktor-faktor yang bersumber dari peserta didik, yaitu tingkat 

kecerdasan rendah, kesehatan sering terganggu, alat 

penglihatan dan pendengaran kurang berfungsi dengan baik, 

tidak mengetahui cara-cara belajar yang baik  

b. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu 

kemampuan ekonomi orang tua kurang memadai, anak kurang 

mendapat perhatian dan pengawasan dari orang tua.  

c. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah dan 

masyarakat, yaitu misalkan kurikulum kurang sesuai, guru 

kurang menguasai bahan pelajaran, metode mengajar kurang 

sesuai, alat-alat dan media pengajaran kurang memadai.
31

 

Berbicara kurikulum berarti berbicara mengenai komponen-

komponennya, yaitu tujuan, bahan atau program, proses belajar mengajar, 

dan evaluasi. Kiranya jelas faktor-faktor ini besar pengaruhnya pada hasil 

belajar misalnya kita lihat dari sisi tujuan kurikulum, setiap tujuan 

kurikulum merupakan pernyataan keinginan tentang hasil pendidikan.Oleh 
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karena itu setiap ada perubahan tujuan kurikulum maka bisa dipastikan ada 

perubahan keinginan.Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor internal peserta didik yaitu 

kondisi atau keadaan jasmani dan rohani peserta didik, dan faktor 

eksternal yaitu kondisi lingkungan sekolah dan faktor penunjang belajar. 

Berdasarkan pendapat diatas,dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

Visualization, Auditroy, kinesthetic ( VAK ) Adalah gaya belajar multi 

sensorik ini mempersentasikan bahwa guru sebaiknya tidak mendorong siswa 

untuk menggunakan satu model saja, tetapi berusaha mengkobinasikan semua 

modalitas tersebut untuk memberi kemampuan yang lebi besar dan menutupi 

kekurangan yang dimiliki masing – masing siswa  

C. Penelitian Relevan 
  

Penelitian yang relevan merupakan bahan perbandingan penelitian 

yang ada baik mengenai kekurangan maupun kelebihan sebelumnya. 

Disamping itu kajian pustaka ini juga ikut andil dalam rangka mendapatkan 

informasi-informasi dalam pembuatan proposal ini sebagai literature 

penelitian bisanya metode penelitiannya mencakup sumber data,pengumpulan 

data. 

Sebagai garis pembeda dari hasil temuan yang membahas 

permasalahan karakter dari seseorang baik dalam bentuk buku,kitab dan 

tulisan lainnya maka penulis akan memaparkan beberapa karya orang lain 

sebagai perbandingan dalam megupas permasalahan tersebut sehingga 

diharapkan dapat memunculkan penemuan baru diantaranya sebagai berikut : 



 

1. Kartika Hartanti Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga, dalam skripsinya ”Pengaruh Model 

Pembelajaran VAK (Visualisasi,Auditroy,Kinestetic ) Terhadap 

Perstasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Di Sdn 

Tlogomulyo Temanggung“yang pembahsannya di fokuskan pengaruh 

model pembelajaran terhadap prestasi belajar Pendidikan Agama Islam 

bagi peserta didik
32

 .  

2. Demikan Pula Dengan Monika Guniasari Pendidkan Guru Sekolah 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negri Semarang dalam 

skripsinya “Keefektifan Model Pembelajaran Visual Auditory 

Kinesthetic (VAK) Terhadapn Hasil Belajar Mengindentifikasi Cerita 

Anak Kelas V Sd Gugus Ahmad Yani Kecamatan Kota Kudus” yang 

mefokuskan dalam penilitian ini mengrah ke mengundentifikasi cerita 

sebab siswa hanya mendengar dan memperhatikan
33

 .  

3. Demikan Pula Dengan fatonah Pendidkan biologi Sekolah Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas islam Negri raden intan lampung dalam 

skripsinya “Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik 

Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelas VIII Smp Negeri 

3 Pesawaran” yang mefokuskan dalam penilitian ini mengrah ke 

membandingkan dengan hasil belajar kognitif
34
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 Kartika hartanti” Pengaruh Model Pembelajaran VAK ( Visualisasi,Auditroy,Kinestetic 

) Terhadap Perstasi Belajar Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Di SDN TLOGOMULYO 

TEMANGGUNG,Jurnal ISSN,skripsi,ed kartika hartanti(september tahun2014),http uin-suka.ac.id 
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 Monika guniasari”Keefektifan Model Pembelajaran Visual Auditory Kinesthetic (VAK) 

Terhadapn Hasil Belajar Mengindentifikasi Cerita Anak Kelas V Sd,  Gugus Ahmad Yani 

Kecamatan Kota Kudus(juli 2017),http lib.unnes.ac.id 
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fatonah Pendidkan biologi Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas islam Negri 

raden intan lampung dalam skripsinya “Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik 



 

Adapun perbedaan pada penelitian skripsi-skripsi sebelumnya adalah 

dari segi permasalahan,objek yng diteliti,dan isi materi skripsi. Di dalam 

penelitian ini mefokuskan pada peningkatan hasil belajar dengan model 

pembelajaran  (VAK) Demikian,penulis yakin bahwa penelitian yang penulis 

lakukan terhindar dari diublikasi serta memiliki relevansi tersendiri.     

D. Kerangka Berpikir  
 

Secara garis besar makna kerangka pemikiran merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting
35

 SMP Taman Siswa Teluk 

Betung belum pernah menggunakan secara keseluruhan model pembelajaran 

visual auditori kinestetik dalam proses pembelajarannya khususnya untuk 

materi makanan halal dan haram, mereka hanya sebatas menggunakan dengan 

metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Sehingga pembelajaran kurang 

efektif dan berimbas pada hasil belajar yang kurang optimal. Dengan adanya 

model ini peserta didik akan terdorong untuk terlibat lebih aktif dalam 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat menuangkan ide-ide yang mereka 

miliki dalam mencari solusi untuk pemecahan suatu masalah Pengajaran 

merupakan suatu sistem yaitu sebagai kesatuan yang saling berhubungan satu 

sama lain dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan. Pengajaran 

mengandung sejumlah komponen antara lain model pembelajaran. Oleh 

karena itu pembelajaran akan menerapkan model pembelajaran visual auditori 

kinestetik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan model 

                                                                                                                                                                       
Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelas VIII Smp Negeri 3 Pesawaranjuli 2017),http 

uinlampung..ac.id 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 

2009), hal. 60  



 

pembelajaran visual auditori kinestetik pada penelitian ini diharapkan dapat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik dan memancing peserta didik untuk 

lebih dapat menggunakan seluruh kemampuannya dan akan lebih tertarik 

untuk mengikuti pembelajaran agama islam. Berdasarkan uraian tersebut 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh model 

pembelajaran visual auditori kinestetik terhadap hasil belajar  peserta didik 

kelas VIII di SMP Taman Siswa Teluk Betung . 

E. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai 

komponen penting dalam penelitian.Oleh karena itu sebelum terjun ke 

lapangan hendaknya peneliti telah merumuskan hipotesis 

penelitiannya.Pentingnya hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Hipotesis yang mempunyai dasar yang kuat menunjukkan bahwa 

peneliti telah mempunyai cukup pengetahuan untuk melakukan 

penelitian pada bidang tersebut. 

2. Hipotesis memberikan arah pada pengumpulan dan penafsiran data. 

3. Hipotesis merupakan petunjuk tentang prosedur apa saja yang harus 

diikuti dan jenis data apa saja yang harus dikumpulkan. 

4. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan 

penelitian. 

a. Ciri-ciri Rumusan Hipotesis Penelitian 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan peneliti dalam 

merumuskan hipotesis yaitu: 

https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html


 

1. Hipotesis harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih 

(dalam satu rumusan hipotesis minimal terdapat dua variabel). 

2. Hipotesis hendaknya dinyatakan secara deklaratif (kalimat 

pernyataan). 

3. Hipotesis hendaknya dirumuskan dengan jelas. 

4. Hipotesis harus dapat diuji kebenarannya. 

Jenis-jenis Hipotesis Penelitian 

Ada beberapa jenis hipotesis. Untuk mempermudah dalam 

mempelajari, hipotesis dapat diklasifikasikan berdasarkan rumusannya dan 

proses pemerolehannya. 

a) Ditinjau dari rumusannya, hipotesis penelitian dibedakan menjadi : 

1. Hipoteis kerja, yaitu hipotesis “yang sebenarnya” yang merupakan 

sintesis dari hasil kajian teoritis. Hipotesis kerja biasanya disingkat 

H1 atau Ha. 

2. Hipotesis nol atau hipotesis statistik, merupakan lawan dari 

hipotesis kerjadan sering disingkat Ho. 

Ada kalanya peneliti merumuskan hipotesis dalam bentuk H1 dan 

Ho untuk satu permasalahan penelitian. Hal ini didasari atas pertimbangan 

bahwa Ho ”sengaja” dipersiapkan untuk ditolak, sedangkan H1 

“dipersiapkan” untuk diterima  

b) Ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis penelitian dibedakan 

menjadi: 

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html


 

1. Hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang dirumuskan berdasarkan 

pengamatan untuk menghasikan teori baru (pada penelitian 

kualitatif) 

2. Hipotesis deduktif, merupakan hipotesis yang dirumuskan 

berdasarkan teori ilmiah yang telah ada (pada penelitian 

kuantitatif). 

 

Kesimpulannya: 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan 

penelitian. Jika kita melakukan penelitian, maka kita akan dihadapkan 

pada hipotesa penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif. Hipotesis 

penelitian dibuat oleh peneliti sebagai acuan dalam menentukan langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan untuk membuat kesimpulan-kesimpulan 

penelitian. Jenis Hipotesis Penelitian antara lain: Hipotesa kerja, hipotesa 

nol, hipotesa induktif dan hipotesa deduktif. 
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