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Abstrak. Tidak bisa dipungkiri bahwa matematika berperan sangat penting baik 

bagi cabang ilmu lain maupun bagi kehidupan sehari-hari, sehingga sangatlah 

penting bagi siswa untuk memahami matematika secara benar. Akan tetapi dari hasil 

observasi peneliti, masih banyak siswa di SMP Negeri 13 Banjarmasin yang 

mengalami kesulitan dalam belajar terutama dalam memahami suatu pembahasan 

matematika. Selain itu hasil wawancara dengan guru pengajar didapatkan bahwa 

siswa kelas VII pada tahun pelajaran 2014/2015 sudah bisa mengikuti pembelajaran 

materi Garis dan Sudut dengan baik namun saat diajari materi yang berkaitan di 

kelas VIII siswa masih sangat kesulitan. Hal ini mengindikasikan materi Garis dan 

Sudut belum bisa dipahami dengan baik oleh siswa. Pembelajaran di SMP Negeri 13 

kecenderungan gaya belajar siswa dan berbagai keragaman karakter siswa belum 

menjadi hal yang diperhatikan oleh guru. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa menggunakan model 

pembelajaran VAK pada materi Garis dan Sudut. Penelitian ini dirancang dan 

dilaksanakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dalam dua siklus. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 13 Banjarmasin 

yang berjumlah 31 siswa, objek penelitian ini adalah kemampuan pemahaman 

matematis siswa kelas VII B SMP Negeri 13 Banjarmasin tahun pelajaran 

2015/2016. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan tes. Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus rata-rata. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata setiap indikator pemahaman matematis siswa pada 

materi Garis dan Sudut meningkat dengan menggunakan model pembelajaran VAK.  

  

Kata Kunci: Kemampuan Pemahaman Matematis, Model Pembelajaran Visual 

Auditory Kinestetic (VAK). 

 

I. PENDAHULUAN 

Upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dimulai dari proses 

pendidikan. Pendidikan merupakan sektor terpenting untuk menghadapi tuntutan dari persaingan global 

yang semakin tinggi pada seluruh ranah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia terus menerus 

melakukan inovasi dan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sehingga mampu 

mengantarkan bangsa Indonesia menggapai keunggulan dalam persaingan global. Teaching and learning 

strategies are an important area of educational policy and practice [1]. Berdasarkan pernyataan ini maka 

langkah pertama dalam usaha perbaikan pendidikan adalah perbaikan pada strategi dan model yang 

diterapkan pada proses pembelajaran agar mutu pembelajaran meningkat dan sumber daya manusia yang 

berkualitas pun juga meningkat.  

Mengutip dari seorang ahli matematika Jerman, Carl Friedrich Gauss [2], Mathematics as the 

Queen of the Sciences yang berarti matematika adalah ilmu yang menguasai seluruh pengetahuan. 

Matematika merupakan ilmu dasar yang diperlukan untuk menunjang bahkan menjadi dasar bagi 

pengetahuan-pengetahuan lain. Hal ini menuntut seluruh siswa mampu menguasai matematika dengan 

pemahaman matematis yang baik agar penguasaan pengetahuan-pengetahuan lain pun dapat menjadi 

lebih mudah.  

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat kita lihat bahwa penerapan strategi dan model 

pembelajaran yang tepat dan pemahaman matematis pada siswa dapat membantu dalam perbaikan 

pendidikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. 
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Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar terutama dalam memahami suatu 

pembahasan matematika. Kesulitan belajar pada intinya merupakan sebuah permasalahan yang 

menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain 

pada umumnya yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat 

mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan [3]. Terjadinya kesulitan dalam 

belajar ini bisa dihindari dengan mendesain proses atau aktivitas pembelajaran yang memperhatikan 

karakteristik siswa di antaranya yaitu kecenderungan gaya belajar siswa. 

Tujuan pembelajaran dapat terpenuhi dengan menyusun kegiatan yang memperhatikan gaya 

belajar siswa. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana siswa menyerap, lalu mengatur dan 

mengolah informasi [4]. Gaya belajar membagi siswa menjadi tiga yakni pembelajar visual (belajar 

dengan melihat), auditory (belajar dengan mendengar), dan kinestetic (belajar dengan bergerak). Model 

pembelajaran yang memperhatikan ketiga jenis gaya belajar ini dikatakan sebagai model pembelajaran 

VAK. 

Tim Proyek Peningkatan dan Pengembangan Guru [5] merumuskan tugas guru dalam 

pengelolaan pengajaran salah satunya adalah mengenal dan memahami kemampuan dan karakteristik 

siswa. Hasil observasi didapatkan bahwa dalam pembelajaran di SMP Negeri 13 kecenderungan gaya 

belajar siswa dan berbagai keragaman karakter siswa ini belum menjadi hal yang diperhatikan oleh guru 

dalam memilih pendekatan, metode maupun model dalam mengajar. Pembelajaran di kelas biasanya 

hanya dilakukan dengan pembelajaran langsung yang membosankan dan monoton sehingga hanya 

beberapa siswa saja yang memahami pelajaran yang sedang dibahas dengan jelas.  

Hasil wawancara dengan guru pengajar matematika kelas VII SMP Negeri 13 Banjarmasin 

menyatakan bahwa guru juga mengeluhkan rendahnya kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 

VII B dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan sehingga berimbas pada hasil belajar siswa. 

Selain itu hasil wawancara dengan guru pengajar juga didapatkan bahwa siswa kelas VII pada tahun 

pelajaran 2014/2015 sudah bisa mengikuti pembelajaran materi Garis dan Sudut dengan baik namun saat 

diajari materi yang berkaitan di kelas VIII siswa masih sangat kesulitan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

materi Garis dan Sudut belum bisa dipahami dengan baik oleh siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada siswa, sebagian siswa merasa telah berusaha akan tetapi 

masih mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Hasil wawancara dengan guru pengajar juga 

menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan belum pernah menerapkan 

model pembelajaran VAK. Dengan demikian, untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan, model 

pembelajaran VAK dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang dalam hal ini yaitu 

tercakupnya ketiga gaya belajar. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul 

”Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis melalui Model Pembelajaran Visual Auditory 

Kinestetic (VAK)” . 

II. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 

ini direncanakan terdiri dari dua siklus dengan jumlah keseluruhan pertemuan 8 kali. Siklus pertama 

dilaksanakan 4 kali pertemuan yaitu pertemuan I tentang menemukan konsep titik, garis dan bidang serta 

posisi titik terhadap garis dan bidang, pertemuan II tentang titik-titik segaris dan sebidang serta 

kedudukan garis, pertemuan III menemukan konsep sudut, dan pertemuan IV evaluasi. Siklus kedua 

dilaksanakan 4 kali pertemuan yaitu pertemuan I tentang sudut berpelurus dan sudut berpenyiku serta 

sudut saling bertolak belakang, pertemuan II tentang sudut-sudut dalam, sudut dalam berseberangan serta 

sudut dalam sepihak, pertemuan III tentang sudut-sudut luar, sudut luar berseberangan serta sudut luar 

sepihak, dan pertemuan IV evaluasi.  

Penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016 di kelas VII B SMP 

Negeri 13 Banjarmasin. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 13 

Banjarmasin tahun pelajaran 2015/2016 sebanyak 31 siswa. Objek penelitian ini adalah aktivitas siswa 

dan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas VII B SMP Negeri 13 Banjarmasin tahun pelajaran 

2015/2016 tentang garis dan sudut dengan penerapan model pembelajaran VAK. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 

dokumentasi dan tes. Soal tes yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian yang disusun 

berdasarkan indikator pemahaman matematis dan materi ajar yang sedang dipelajari siswa, yaitu garis dan 

sudut. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berbagai penelitian mengenai model pembelajaran VAK telah dilakukan sebelumnya, 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh [6] didapat hasil bahwa penerapan pendekatan VAK mampu 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Sementara itu, hasil penelitian yang 

dilakukan oleh [7] menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran VAK 

lebih efektif terhadap pencapaian kemampuan koneksi matematis siswa dibandingkan pembelajaran 

matematika yang konvensional. Adapun, penelitian yang dilakukan oleh [8] menunjukkan hasil bahwa 

penerapan model pembelajaran VAK dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar matematika siswa. Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, 

penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana meningkatkan kemampuan pemahaman matematis 

melalui model pembelajaran VAK.  

Berdasarkan hasil refleksi siklus I pada penelitian ini, selama proses pembelajaran berlangsung 

menunjukkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk perencanaan tindakan pada 

siklus selanjutnya. Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran VAK pada siklus I 

belum sepenuhnya berjalan dengan cukup baik. Rata-rata skor kemampuan matematis siswa pada setiap 

indikator masih perlu terus diperbaiki. Selain itu saat pelaksanaan evaluasi siklus I terlihat banyak siswa 

yang kebingungan dalam memahami perintah soal, padahal perintah sudah dibuat sejelas mungkin. 

Beberapa siswa juga terlihat kurang memperhatikan aturan-aturan sederhana seperti aturan dalam 

penulisan simbol titik harus menggunakan huruf kapital dan simbol garis menggunakan huruf kecil. Hal 

ini juga mempengaruhi dalam penilaian siswa sehingga banyak siswa yang mendapat nilai rendah. 

Pembelajaran siklus II menunjukkan bahwa guru telah berhasil menerapkan model pembelajaran 

VAK dalam pembelajaran Garis dan Sudut. Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara 

keseluruhan telah berlangsung dengan baik dan lancar. Guru bisa dikatakan sudah mampu melaksanakan 

semua rencana kegiatan yang telah disusun pada tahap perencanaan siklus II. Hasil evaluasi pada siklus II 

sudah menunjukkan peningkatan yang cukup jelas dibandingkan dengan hasil evaluasi siklus I. Siswa 

sudah tidak bingung dalam memahami perintah soal. Hasil pekerjaan siswa pun sudah banyak yang sesuai 

dengan indikator pemahaman matematis.  

Adapun perbandingan antara hasil pekerjaan terbaik siswa pada siklus I dan siklus II dapat 

dilihat pada gambar 1 dan gambar 2 berikut. 
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Gambar 1. Hasil Pekerjaan Siswa pada Siklus I 
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Gambar 2. Hasil Pekerjaan Siswa pada Siklus II  

Adapun, hasil penelitian ini diperoleh melalui tes evaluasi di setiap akhir siklus I dan siklus II 

terhadap indikator kemampuan pemahaman matematis siswa yang diukur dengan penskoran dalam 

rentang 0-5. Rangkuman hasil kemampuan pemahaman siswa disajikan pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1 Hasil Tes di Akhir Siklus I dan Siklus II 

Indikator 
Rata-Rata Skor 

Siklus I 

Rata-Rata Skor 

Siklus II 

Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari 2.75 4,45 

Memberikan contoh dan counter example dari konsep 

yang telah dipelajari 
3.57 4,32 

Mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi 

atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep 

tersebut 

4.00 4,64 

Menerapkan konsep secara algoritma 3.71 4,13 

Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk 

representasi matematika 
3.96 4,10 

Rata-rata total 3.59 4.33 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa sudah terjadi peningkatan rata-rata skor setiap indikator kemampuan 

pemahaman matematis dari siklus I ke siklus II. selain itu peningkatan juga terjadi pada rata-rata total 

skor seluruh indicator dari kemampuan pemahaman matematika siswa. Ini berarti kemampuan matematis 

siswa di kelas tersebut mengalami peningkatan pada saat dilakukan penerapan model pembelajaran VAK 

baik ditinjau dari keseluruhan proses maupun ditinjau dari tiap-tiap indikatornya. Dengan demikian, tim 

peneliti sepakat untuk menghentikan penelitian dan tidak melanjutkan ke siklus selanjutnya. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yangg telah dilakukan secara kolaborasi antara guru matematika dan 

peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa model pembelajaran VAK dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman matematis. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rata-rata skor setiap indikator kemampuan 

pemahaman matematis siswa dari siklus I ke siklus II. Oleh karena itu, model pembembelajaran VAK 

diharapkan dapat dijadikan alternatif model pembelajaran yang membantu siswa dalam meningkatkan 

kemampuan pemahaman matematis dan  memfasilitasi siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai 

dengan gaya belajar masing-masing. 
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