
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut pandangan psikologi Gestalt, Belajar adalah  proses aktif bukan hanya aktivitas 

yang tampak (seperti gerakan badan) melainkan juga aktivitas mental (seperti proses berfikir, 

mengingat dan sebagainya).1  Murid sebagai pelajar merupakan subyek yang amat penting dalam 

proses belajar. Karakteristik anak yang satu dengan yang lain berbeda satu sama lain, dalam 

proses belajar mengajar, ada anak yang langsung memahami materi dengan audio ada juga anak 

yang bisa memahami materi dengan visual dan ada juga anak yang memahami materi dengan 

keduanya (audio dan visual). Oleh karena itu karakteristik murid sebagai pelajar harus 

diperhitungkan dengan sebaik-baiknya, diantara faktor yang merupakan karakteristik murid 

sebagai pelajar dapat dikelompokkan sebagai berikut:2 

1. Kematangan mental dan kecakapan intelektual. 

2. Kondisi fisik dan kecakapan psychomotor. 

3. Karakteristik efektif. 

4. Pengaruh kondisi rumah dan situasi sosial. 

5. Jenis kelamin. 

Menurut Philip R. E. Person dalam buku Hamalik, pada hakikatnya perbedaan-perbedaan 

individu adalah perbedaan-perbedaan dalam kesiapan belajar. Anak-anak yang masuk sekolah 

masing-masing memiliki tingkat kecerdasan, perhatian dan pengetahuan yang berbeda dengan 

kesiapan belajar yang berbeda-beda, mereka berbeda dalam potensi bahkan karakternya.3 

Masalahnya adalah banyak guru yang kurang memahami karakter siswa yang berbeda-beda 

tersebut. 

Pada umumnya setiap siswa memiliki karakteristik yang khas dalam menerima pelajaran. 

Karakteristik tersebut seperti kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Kemampuan yang 

dimiliki setiap siswa dalam menerima pelajaran tentunya berbeda-beda, ada yang memiliki 

kemampuan tinggi, sedang bahkan rendah. Begitu pun dengan gaya belajar. Terdapat siswa yang 

lebih mudah menerima pelajaran dari gambar, mendengar dan bergerak atau merasakan. 
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Guru harus memahami karakteristik peserta didik dengan baik karena berbagai hasil 

penelitian menunjukkan bahwa karakteristik peserta didik, seperti sikap dan perilaku, 

kemampuan dan gaya belajar serta pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik 

merupakan karakteristik yang memberikan dampak penting terhadap hal-hal yang harus 

dipelajari oleh peserta didik.4 

Guru juga memegang peranan penting dalam membina dan mengubah corak diri siswa, 

oleh karena itu, seorang guru diharapkan tidak hanya cukup mentransfer atau memindahkan ilmu 

pengetahuan, tetapi juga harus mampu menghubungkan antara ilmu pengetahuan yang 

disampaikan dengan keadaan lingkungan yang aktual atau keadaan psikis siswa.5 

Guru yang menyenangkan adalah guru yang memahami kebutuhan peserta didik dalam 

setiap proses pembelajaran peserta didik dan guru mampu memotivasi dan menciptakan 

antusiasme peserta didik untuk mengikuti seluruh proses pembelajaran dari awal hingga akhir 

pembelajaran. Untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, guru harus 

memiliki berbagai keterampilan pembelajaran, yang salah satunya berkaitan dengan model 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran.6 

Keaktifan merupakan salah satu hal yangpenting dalam proses belajar mengajar. Karena 

dengan adanya keaktifan saat proses pembelajaran maka siswa akan memiliki rasa antusias 

mengikuti proses pembelajaran. Keaktifan siswa dalam belajar dapat dilihat dari 

keikutsertaannya dalam melaksanakan tugas belajarnya. Salah satu masalah yang muncul dalam 

proses pembelajaran adalah rendahnya keaktifan siswa saat mengikuti proses belajar mengajar, 

sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang terjadi di kelas dapat diukur 

dengan banyaknya siswa yang aktif dan menguasai materi pelajaran. Semakin banyak siswa yang 

aktif dan menguasai materi, maka semakin banyak pula siswa yang mampu mencapai 

keberhasilan dalam pembelajaran.  
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Mengingat keaktifan merupakan salah satu hal yang penting dalam proses belajar 

mengajar karena keaktifan siswa itu mempengaruhi hasil belajar siswa,maka hendaknya guru 

dalam melaksanakan pembelajaran harus betul-betul memperhatikan aspek kualitas pelaksanaan 

pembelajaran dengan memanfaatkan segala komponen proses belajar mengajar secara maksimal, 

karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembelajaran 

itu sendiri. 

Salah satu cara meningkatkan keaktifan siswa adalah dengan menyesuaikan pengajaran 

dengan kebutuhan-kebutuhan individual siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan usaha 

dan keinginan siswa untuk berpikir secara aktif dalam kegiatan belajar. Salah satunyadengan 

mengubah model pembelajaran yang biasa diterapkan, dalam  hal ini salah satu model yang bisa 

digunakan dalammeningkatkankeaktifanpeserta didik  yaitu model VAK (Visual, Auditory, 

Kinestetik)karena dalam model pembelajaran ini lebih memperhatikan kelas sebagai sekelompok 

individu yang memiliki karakteristik yang berbeda sehingga diharapkan dapat 

meningkatkankeaktifan siswa dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan  observasi di SMA N 1 Sanga Desa Peneliti mengamati bahwa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM)  masih banyak peserta didik yang kurang percaya diri  untuk 

bertanya sehingga keaktifan belajarnya tidak menonjol, siswa juga kurang diberi kesempatan 

untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran sehingga terlihat pasif, dan juga guru yang lebih 

dominan menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah) sehingga proses 

pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. Dalam hal ini permasalahan kurangnya 

keaktifan belajar pada siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja karenakeaktifan juga merupakan 

salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Berangkat dari fenomena di atas maka peneliti  mengambil judul yang ingin 

diteliti adalah: Penerapan Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditory, Kinestetik) Dalam 

Meningkatkan Keaktifan BelajarSiswa kelas X pada Mata Pelajaran PAI  di SMA N 1 

Sanga Desa 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dapat di 

identifikasikan sebagai berikut: 



1. Sebagian siswa ada yang mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung. 

2. Sebagiansiswa kurang berani dalam bertanya ataupun mengemukakan pendapat 

3. Kurangnya pembelajaran yang bervariasi dan inovatif 

4. Pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

PAI 

5. Dalam proses pembelajaran hanya ada beberapa siswa yang berperan aktif saat 

pembelajaran berlangsung. 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam upaya memperjelas dan mempermudah penelitian maka penulis membatasi 

permasalahan  dalam penelitian ini yaitu mengenai mata pelajaran PAI pada materi 

penyelenggaraan jenazah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana keaktifan belajar siswa kelas X sebelum diterapkan model VAK (Visual, 

Auditory, Kinestetik) di SMA N 1 Sanga Desa? 

2. Bagaimanakah keaktifan belajar siswa kelas X setelah Penerapan  Model VAK (Visual, 

Auditory, Kinestetik) Pada Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 Sanga Desa? 

3. Apakah Dengan Diterapkan Model Pembelajaran VAK Dapat Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Di SMAN 1 Sanga Desa?  

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari permasalahan ini adalah: 



a. Untuk mengetahui keaktifan belajar siswa kelas X sebelum menggunakan model VAK 

(Visual, Auditory, Kinestetik) di SMA N 1 Sanga Desa. 

b. Untuk mengetahui keaktifan belajar siswa setelah menggunakan model VAK (Visual, 

Auditory, Kinestetik) di SMA N 1 Sanga Desa 

c. Untuk mengetahui adakah peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapan model 

VAK (Visual, Auditory, Kinestetik) di SMA N 1 Sanga Desa 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat pada penelitian ini, antara lain: 

a. Secera teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan 

dari berbagai model pembelajaran dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. 

b. Secara praktis 

1) Bagi siswa 

Siswa menjadi senang mempelajari pelajaran PAI dengan penerapan model VAK 

(Visual, Auditory, Kinestetik). 

2) Bagi Guru 

Meningkatkan kualitas pengajaran sekaligus prestasi siswa pada mata pelajaran 

PAI. 

3) Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan dasar mengambil kebijakan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian sejenis. 

 

F. Tinjauan Kepustakaan 

Skripsi Fatonah Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik Terhadap 

Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelas VIII Smp Negeri 3 Pesawaran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran visual auditori kinestetik 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas VIII SMP Negeri 3 pesawaran. 



Dengan nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen adalah 26,7 dan rata-rata postest kelas 

eksperimen adalah 82. Sedangkan nilai rata-rata pretest pada kelas kontrol adalah 36,16, dan 

nilai rata-rata postest pada kelas kontrol adalah 54. Hasil uji t independent menunjukan hasil sig 

0.00 < 0.05. Hal tersebut menunjukan bahwa HO ditolak dan H1 diterima.7 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian Fatonah, persamaannya yaitu 

sama-sama menggunakan model pembelajaran VAK ( Visual. Auditory, Kinestetik) dalam 

penelitiannya. Perbedaannya adalah penelitian Fatonah meneliti mengenai hasil belajar siswa 

kelas VIII, sedangkan penelitian peneliti mengenai keaktifan belajar siswa kelas X. 

Jurnal dari Septi Arinta Dewi, Wahyudi, Endang Indarini, yang berjudul Penerapan 

Model VAK (visual, auditory, kinestetic)untuk meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Matematika Kelas IV. 

Hasil penelitian ditunjukkan keaktifan 14 siswa pada kondisi awal ada 6 siswa yang 

memiliki kategori rendah dengan persentase 40%, sedang berjumlah 7 persentase 50% 

sedangkan untuk keaktifan yang tinggi hanya 1 siswa presentase 7%. siklus I kategoeri rendah 1 

siswa persentase 7%, sedang 7 berpersentase 50% kategori meningkat 6 siswa persentase 40%. 

siklus II terlihat aktif sedang 3 siswa presentase 20%, tinggi 11 presentase 80%. Hasil belajar 

siswa yang melampaui KKM 14 siswa kondisi awal 4 siswa yang tuntas persentase 28%, 10 

siswa ketuntasan 72% tidak tuntas rata-rata 52. Siklus I ada 5 siswa yang tuntas dengan 

persentase 36% tidak tuntas 9 persentase 64% rata-rata 58. Siklus II  12 siswa tuntas dengan 

persentase 86% tidak tuntas 2 persentase 14% rata-rata meningkatkan 77.  Jadi kesimpulan 

penelitiannya menunjukkan bahwa Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran Visual 

Auditory Kinesthetic untuk menyelenggarakan pembelajaran yang aktif.8 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitianSepti Arinta Dewi, Wahyudi, 

Endang Indarini, persamaannya yaitu sama-sama meneliti mengenai model pembelajaran VAK ( 

Visual. Auditory, Kinestetik) dan keaktifan belajar dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah 

penelitian Septi Arinta Dewi, Wahyudi, Endang Indarini meneliti mengenai Hasil Belajar mata 

                                                             
7
Fatonah, “Pengaruh Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik Terhadap Hasil Belajar Kognitif 

Peserta Didik Kelas VIII SMP Negeri 3 Pesawaran” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 1. 
8
Endang Indarini Septi Arinta Dewi, Wahyudi,” Penerapan Model VAK (Visual, Auditory, Kinestetic) 

Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar Matematika Kelas IV, (2014), hlm. 1. 



pelajaran Matematika Kelas IV sedangkan peneliti hanya meneliti mengenai keaktifan belajar 

siswa di pembelajaran PAI kelas X. 

Skripsi Dari Ledy Sunarto Yang Berjudul Peningkatan Keaktifan Belajar Siswa Melalui 

Strategi Group Investigation Pada Mapel Pkn Materi Perundang-Undangan Siswa Kelas V Sd 

Negeri 01 Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Hasil penelitian menunjukkan keaktifan belajar siswa pada Pra siklus hanya 48% dan 

meningkat pada siklus I menjadi 70,37% selanjutnya meningkat ke siklus II dengan persentase 

85,2%. Dari Pra siklus sampai siklus II terjadi peningkatan keaktifan siswa yang signifikan. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian terbukti, yaitu “Strategi Group Investigation dapat 

meningkatkan keaktifan belajar PKn materi Perundang-undangan pada siswa Kelas V SD Negeri 

01 Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 2012/2013”.9 

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitianLedy Sunarto,persamaannya yaitu 

sama-sama meneliti mengenai keaktifan belajar dalam penelitiannya. Perbedaannya adalah 

penelitian Ledy Sunarto meneliti keaktifan belajar Melalui Strategi Group Investigation Pada 

Mapel Pkn Materi Perundang-Undangan, sedangkan peneliti meneliti keaktifan belajar melalui 

model VAK (Visual, Auditory, Kinestetik) pada mata pelajaran PAI. 

G. Kerangka Teori 

1. Pengertian Model Pembelajaran VAK  

Model pembelajaran VAK adalah model yang menganggap bahwa pembelajaran akan 

efektif dengan memperhatikan ketiga hal yaitu visual (melihat), auditory(mendengar), dan 

kinestetik (bergerak). Dengan kata lain memanfaatkan potensi siswa yang telah dimilikinya 

dengan melatih dan mengembangkannya.10 

Pembelajaran dengan model ini mementingkan pengalaman belajar secara langsung 

dan menyenangkan bagi siswa. Pengalaman belajar secara langsung dengan cara belajar 

dengan mengingat (visual), belajar dengan mendengar (auditory), dan belajar dengan gerak 

dan emosi (kinestethic). Menurut Herdian, model pembelajaran VAK merupakan suatu model 
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pembelajaran yang menganggap pelajaran akan efektif dengan memerhatikan ketiga hal 

tersebut (visual, auditory, kinestetic) dan dapat diartikan bahwa pembelajaran dilaksanakan 

dengan memanfaatkan potensi siswa yang telah dimilikinya dengan melatih dan 

mengembangkannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar langsung dengan bebas menggunakan modalitas yang 

dimilikinya untuk mencapai pemahaman dan pembelajaran yang efektif.11 

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Visual Auditori Kinestetik  
a. Tahap persiapan (kegiatan pendahuluan)  

Pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan motivasi untuk membangkitkan siswa 

dalam belajar, memberikan perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan 

datang kepada siswa, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk 

menjadikan siswa lebih siap dalam menerima pelajaran.  

b. Tahap penyampaian (kegiatan inti pada eksplorasi)  

Pada kegiatan ini, guru mengarahkan siswa untuk menemukan materi pelajaran yang 

baru secara mandiri, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indra yang sesuai 

dengan gaya belajar VAK. Tahap ini biasa disebut ekplorasi.  

c. Tahap pelatihan (kegiatan intielaborasi)  

Pada tahap pelatihan guru membantu siswa untuk mengintegrasi dan menyerap 

pengetahuan serta keterampilan baru dengan berbagi cara yang disesuaikan dengan gaya 

belajar VAK. 

d. Tahap penampilan hasil (kegiatan inti pada konfirmasi)  

Tahap penampilan hasil merupakan tahap seorang guru membantu siswa dalam 

menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan baru yang mereka 

dapatkan, pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar mengalami peningkatan.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keaktifan Belajar 

a. Pengertian Keaktifan Belajar 

Keaktifan belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik atau mental, yaitu berbuat 

dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisahkan.
13

 

Menurut Zainal  aktif dalam proses pembelajaran adalah guru harus menciptakan 

suasana sedemikian rupa, sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, 

mengemukakan gagasan. Jadi belajar memang merupakan proses aktif dari si pembelajar 
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dalam membangun pengetahuannya. Bukan hanya proses pasif yang hanya menerima 

ceramah guru tentang pengetahuan.
14

 

Menurut Dimyati keaktifan siswa dalam aktivitas pembelajaran mengambil 

beraneka ragam bentuk aktivitas dari aktivitas fisik sampai aktivitas psikis. Aktivitas fisik 

yang dapat diamati diantaranya dalam bentuk aktivitas membaca, menulis, mendengar, 

meragakan.
15

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar adalah 

tidak hanya terbatas pada aktif dalam kegiatan fisik saja melainkan juga aktif dalam hal 

psikis. 

b. Indikator Keaktifan Belajar 

Paul B Diedrich membagi 7 aktivitas belajar sebagai berikut: 

a. Visual Activities, yaitu aktivitas visual seperti membaca, 

memperhatikangambar, dan percobaan. 

b. Oral Activities, yaitu aktivitas oral atau pengucapan, terdiri darimengucapkan, 

memusatkan, bertanya, mengeluarkan pendapat,wawancara dan diskusi. 

c. Listening Activities, yaitu aktivitas mendengarkan, sepertimendengarkan 

percakapan, medengarkan diskusi, mendengarkan music,dan mendengarkan 

pidato. 

d. Writing Activities, yaitu aktivitas meulis, seperti menulis cerita,karangan, 

laporan, angket dan menyalin. 

e. Motor Activities, yaitu aktivitas gerak, seperti melakukan percobaan,membuat 

konstruksi dan bermain. 

f. Mental Activities, yaitu aktivitas mental, seperti menanggapi,mengingat, 

memecahkan persoalan, menganalisa dan mengambilkeputusan. 

g. Emotional Activities, yaitu aktivitas emosi, seperti menaruh minat,merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah dan tenang. 

4. Pendidikan Agama Islam 
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a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Menurut Ramayulis Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, 

menghayati, mengimani, bertaqwa berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama 

islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Hadist, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman.16 

Muhaimin mendefinisikan Pendidikan ke-Islam-an atau Pendidikan 

Agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama islam atau ajaran islam dan nilai-

nilainya agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang. Dalam 

pengertian ini pendidikan islam dapat berwujud: 1). Segenap kegiatan yang 

dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau 

sekelompok peserta didik dalam menanamkan/ menumbuhkembangkan ajaran 

islam dan nilai-nilainya; 2). Segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara 

dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya atau tumbuhkembangnya 

ajaran islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.17 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam ialah usaha yang 

dilakukan oleh setiap individu dalam hal ini siswa dapat memperoleh ilmu agama 

tidak hanya materinya saja tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Tujuan Pendidikan Agama Islam itu semata-mata untuk beribadah kepada 

Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya demi 

mencapai kebahagiaan dunia akhirat. 

c. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam kehidupan manusia sangat penting 

sekalibagi anak-anak maupun orang tua, khususnya bagi anak-anak agama 

merupakan bibit terbaik yang diperlukan dalam pembinaan kepribadiaanya. 

H. Variabel Penelitian 

Dalam suatu penelitian eksperimen, “Sukardi membedakan variabel menjadi dua, yaitu:  
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1) Variabel pengaruh, yakni variabel yang di manipulasi secara sistematika,  

2) Variabel terpengaruh, yakni variabel yang di ukur akibat adanya manipulasi pada variabel 

bebas. 

Berdasarkan pendapat di atas penelitian ini terdiri dari: 

Variabel Pengaruh Variabel Terpengaruh 

 

  

 

I. Definisi Operasional 

Definisi Operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang di 

definisikan serta dapat di amati. Kedudukan Definisi Operasional dalam suatu penelitian sangat 

penting, karena dengan adanya definisi akan mempermudah pembaca dan penulis dalam 

memberikan gambaran atau batasan tentang pembahasan dari masing-masing variabel. 

1. Model Pembelajaran VAK (Visual, Auditory, Kinestetik) 

Model Pembelajaran VAK adalah model pembelajaran yang mengkombinasikan tiga 

gaya belajar yaitu visual, auditory dan kinestetik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar langsung dengan bebas 

menggunakan modalitas yang dimilikinya untuk mencapai pemahaman dan pembelajaran 

yang efektif. 

a. Visual  

Visual berarti dapat dilihat dengan mata. Gaya belajar visual merupakan gaya 

belajar dengan cara melihat. Peserta didik yang menyukai gaya belajar visual juga 

suka membuat catatan-catatan yang sangat baik dan rapi. 

b. Auditory 

Gaya belajar auditory merupakan gaya belajar dengan cara mendengar. Jika 

berada dikelas, peserta didik lebih suka mendengarkan materi yang dikatakan oleh 

guru. 

c. Kinestetik  

Penerapan Model 

VAK 
Keaktifan Belajar 

Siswa 



Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan gaya bergerak, bekerja, dan 

menyentuh (praktik langsung). Jika berada dikelas, peserta didik aktif bertanya dan 

berdiskusi dengan temannya. 

 

 

2. Keaktifan Belajar  

Keaktifan belajar adalah dimana siswa dituntut untuk berperan aktif dalam proses 

pembelajaran, keaktifan belajar adalah tidak hanya terbatas aktif dalam kegiatan fisik saja 

melainkan juga aktif dalam hal psikis. Keaktifan belajar yang dimiliki oleh peserta didik 

ditandai dengan adanya keterlibatan peserta didik secara optimal, baik secara intelektual, 

emosional, maupun fisik. 

3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 

 Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari suatu mata pelajaran yang terdiri dari 

beberapa aspek yaitu, Aqidah Akhlak, Al-Quran Hadist, Fiqh dan Sejarah. Pendidikan 

Agama Islam ialah usaha yang dilakukan oleh setiap individu dalam hal ini siswa dapat 

memperoleh ilmu agama tidak hanya materinya saja tetapi penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

J. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu persoalan,  dan untuk 

membuktikan kebenaran maka perlu di adakannya penelitian lebih lanjut. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Ha :Bahwa penerapan model VAK dapat Meningkatkan Keaktifan Belajar siswa 

Ho :Bahwa penerapan model VAK tidak dapat Meningkatkan Keaktifan Belajar siswa 

K. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pre-exprimental designsbentuk 

one group pretest-posstest designs. Dalam bentuk ini kelas eksperimen diberikan pre-test 

sebelum diterapkan model VAK membandingkan keadaan sesudah diterapkan model 

VAK. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut : 



 

 

 

Keterangan: 

O1 : nilai pre-test (sebelum diberi perlakuan) 

X :Perlakuan (treatment) Model VAK 

O2 : nilai post-test  ( sesudah diberi perlakuan) 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila 

juga disertai dengan table, grafik, bagan, gambar, atau tampilan lain. Selain data yang 

berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa informasi kualitatif.18 

 

 

 

 

2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan universum, dimana universum itu dapat berupa orang, benda, 

atau wilayah yang ingin diketahui oleh peneliti.19 Populasi (universe) adalah totalitas 

dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 

yang akan diteliti (bahan penelitian).20 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas X di SMA N 1 Sanga Desa dengan jumlah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah Populasi Siswa kelas X SMA N 1 Sanga Desa 
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O1 x O2 

 



No Kelas Jumlah Siswa 

1 X IPA 1  40 

2 X IPA 2 41 

3 X IPA 3 41 

4 X IPS 1 41 

5 X IPS 2 41 

JUMLAH 204 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik Sampling Purposive yang 

digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.21 Adapun sampel 

dalam penelitian ini akan diambil dari kelas X IPA 1 yang berjumlah 40 siswa. 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang 

digunakan, diantaranya adalah: 

a. Observasi  

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan adalah meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indera, dapat 

dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap.22 

Dalam penelitian ini menggunakan metode observer participant dimana peneliti atau 

observer ikut terlibat langsung dalam kegiatan pengamatan di lapangan untuk 

mengamati dan mencatat secara sistematis tentang pelaksanaan proses belajar Siswa 

kelas X IPA 1 Pada Mata Pelajaran PAI. 
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b. Tes  

Tes adalah teknik penilaianyang biasa digunakan untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu,melalui pengolahan secara 

kuantitatif yang hasilnya berbentuk angka. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data keaktifan belajar siswa dalam pelaksanaan model pembelajaran 

VAK (visual, auditory, kinestetik). Tes ini berupa soal pilihan ganda sebanyak 10 soal 

untuk mengetahui apakah siswa benar-benar memahami materi yang telah di jelaskan 

oleh guru, dan juga tes ini merupakan data pendukung dari lembar observasi keaktifan 

belajar siswa. Hal yang dilakukan penelitian yaitu mengadakan pres test sebelum 

menggunakan model pembelajaran VAK (visual, auditory, kinestetik) dan post test 

setelah menggunakan model pembelajaran VAK (visual, auditory, kinestetik).  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dari asal katanya dokumen,yang artinya barang-barang tertulis.23 

Pengumpulan data ini bisa melalui alat kamera atau dengan cara fotocopy, buku-buku, 

data tertulisberupa arsip-arsip dan kondisi yang berkaitan langsung dengan lokasi 

penelitian, seperti sejarah berdirinya sekolah, visi-misi, keadaan guru, keadaan siswa,  

serta prestasi yang pernah di raih SMA N 1 Sanga Desa.  

a. Teknik Analisis Data  

Menurut sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari observasi,dokumentasi dan bahan-bahan lain sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepadaorang lain.24 

Untuk menjawab pertanyaan tentang penerapan Model Pembelajaran VAK 

(visual, auditory, kinestetik) dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas X Pada 

Mata Pelajaran PAI di SMA N 1 Sanga Desa, peneliti menggunakan teknik analisis data 

yaitu dengan menggunakan rumus uji”t” atau test “t” untuk satu sampelkecil yang satu 

sama lain ada hubungannya rumus yang digunakan yaitu: 

 Rumusnya:  
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Rumus uji gain: Md = 
∑d

 
 

Keterangan: 

di = Selisih skor sesudah dengan skor sebelum dari tiap subjek (i) 

Md = Rerata dari gain (d) 

Xd = Deviasi skor gainterhadap reratanya (Xd=di-Md) 

X
2
d = Kuadrat deviasi skor gain terhadap reratanya 

n = Banyaknya sampel (subjek Penelitian) 

∑ = Jumlah gain 

L. Sistematika Pembahasan 

Agar mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini maka di susun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I :Memuat Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, 

Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Manfaat Penelitian,  Tinjauan Kepustakaan, Kerangka Teori, Variabel 

Penelitian, Definisi Operasional, Hipotesis Penelitian, Metodologi Penelitian, 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II :Memuat landasan teori yang menguraikan tentang pengertian Model 

Pembelajaran VAK, Langkah-langkah model VAK, Kelebihan dan 

kekurangan model VAK, Pengertian keaktifan belajar siswa. 

Bab III :Memuat tentang lokasi penelitian meliputi letak geografis, Sejarah sekolah,  

jumlah siswa, jumlah guru dll 

Bab IV :Memuat analisa data dari hasil penelitian tentang  Penerapan Model 

Pembelajaran VAK (Visual, Auditorial, Kinestetik) Dalam Meningkatkan 

Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI  di SMA N 1 Sanga Desa. 

 


