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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pembelajaran Matematika 

2.1.1. Definisi Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan (Slameto, 2010). 

Kemudian, Morgan menyatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan tingkah laku 

yang cenderung bersifat tetap yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman 

(Thobroni & Arif, 2013). 

Uraian yang mengacu pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu usaha perubahan tingkah laku yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, nilai, dan sikap yang dilakukan oleh 

individu melalui latihan dan pengalaman dalam interaksi lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan belajar selalu dengan proses pembelajaran yang lebih terarah dan 

sistematik. Belajar dengan proses pembelajaran terarah dan sistematik akan 

melibatkan peran guru, bahan ajar, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif. Dengan demikian proses belajar berasal dari dalam diri siswa dan proses 

pembelajaran berasal dari luar diri siswa. Sebagaimana diungkapkan Sagala bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang guru secara sistematis, melalui 

tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk membantu siswa 

memperoleh suatu kemampuan dan nilai-nilai yang baru (Sagala, 2012). 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang kondusif dibutuhkan kerjasama 

antara guru dan siswa dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sanjaya 
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menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan proses kerja sama antar guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada di dalam diri siswa 

maupun di luar diri siswa untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran matematika 

dalam pandangan kontruktivis yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengkonstruksi konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika dengan 

kemampuan sendiri melalui proses internalisasi (Sanjaya, 2013). 

Sebagaimana beberapa pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan kegiatan yang dirancang oleh guru secara sistematis dan 

dalam proses pembelajaran melibatkan kerjasama antara guru serta siswa dalam 

memanfaatkan suatu sumber daya yang ada pada siswa dan lingkungan dengan 

tujuan untuk mencapai tujuan belajar. 

2.1.2. Definisi Matematika dan Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang logika dan abstrak 

yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh 

James bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Suherman, 

2003). Pendapat lain yang menjelaskan bahwa matematika berbeda dengan mata 

pelajaran lainnya dalam hal objek pembicaraannya abstrak, pembahasan yang 

mengandalkan penalaran, penjelasan pengertian konsep, dan ilmu perhitungan yang 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Jihad, 2008). 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang logika dan abstrak yang meliputi objek 

pembicaraannya abstrak, pembahasan yang mengandalkan penalaran, penjelasan 
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pengertian konsep, dan ilmu perhitungan yang dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Ilmu matematika sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia, 

sehingga membuat matematika penting untuk dipelajari. Ilmu matematika yang 

logika dan abstrak membuat matematika termasuk ilmu yang sulit atau rumit untuk 

dipelajari. Sebagaimana dijelaskan bahwa matematika merupakan mata pelajaran 

yang sulit untuk diajarkan maupun dipelajari (Wahyudin, 2008). 

Pendapat lain dari Krismanto menyatakan bahwa siswa merasa matematika 

mata pelajaran yang sulit, menakutkan, dan tidak semua orang dapat 

mengerjakannya (Krismanto, 2003). Masalah dalam pembelajaran matematika 

adalah suatu soal atau pertanyaan yang bersifat menantang yang tidak dapat 

diselesaikan dengan prosedur rutin yang biasa dilakukan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit atau rumit 

untuk diajarkan maupun dipelajari. Sehingga belajar matematika harus dilakukan 

secara bertahap dan berurutan serta mendasarkan kepada pengalaman belajar siswa. 

 

2.2. Modul Soal Cerita 

2.2.1. Modul 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran matematika, seorang guru perlu 

mempersiapkan bahan ajar yang dibutuhkan saat proses pembelajaran. Bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan (berupa informasi, alat yang berupa teks maupun 

non teks) yang digunakan guru dalam membantu proses pembelajaran yang disusun 

secara sistematis dan mencakup keseluruhan kompetensi yang akan dikuasai oleh 

siswa (Prastowo, 2015). Bahan ajar yang akan digunakan dalam proses 
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pembelajaran matematika harus disusun secara kreatif dan inovatif yang dapat 

menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Dengan begitu dapat mendorong siswa 

menjadi lebih termotivasi dan berusaha sungguh-sungguh dalam menguasai materi 

matematika. 

Dalam menguasai materi matematika dibutuhkan suatu media yang 

memudahkan siswa dalam memahami materi secara individual maupun kelompok. 

Modul merupakan media bahan belajar yang dapat digunakan oleh siswa untuk 

belajar secara mandiri dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain (Munadi, 

2008). Pendapat lain mengutarakan bahwa modul merupakan bahan ajar yang 

disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, sesuai 

usia dan tingkat pengetahuan siswa agar siswa dapat belajar secara mandiri dengan 

bimbingan minimal dari pendidik (Prastowo, 2015). Namun menurut Depdiknas, 

modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa bimbingan guru 

(Depdiknas, 2008). 

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modul 

merupakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa dalam 

proses belajar secara individu. Dengan demikian siswa dapat belajar secara mandiri 

dan guru tidak harus menjelaskan secara detail materi yang diajarkan di depan 

kelas. 

Mengembangkan modul harus memiliki karakteristik yang diperlukan untuk 

menghasilkan modul yang mampu memotivasi pengguna. Direktorat Pembinaan 

Sekolah Menengah Kejuruan (2008) menyatakan bahwa modul yang dikembangkan 

harus memperhatikan lima karakteristik modul, yaitu: 
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a) Self Instruction, siswa belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak 

lain. Syarat Self Instruction yaitu: 1) memuat tujuan pembelajaran, 2) materi 

pembelajaran dikemas dalam unit kegiatan yang kecil, 3) ketersediaan contoh 

dan ilustrasi yang mendukung kejelasan pemaparan materi pembelajaran, 4) 

soal-soal latihan, 5) tugas, 6) kontekstual, 7) bahasanya sederhana dan 

komunikatif, 8) rangkuman materi, 9) instrument penilaian mandiri, 10) ada 

umpan balik atas penilaian siswa, 11) tercantum informasi rujukan. 

b) Self Contained, seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam 

modul tersebut. Karakteristik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mempelajari materi pembelajran secara tuntas. 

c) Stand Alone, modul yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain 

atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Siswa tidak 

perlu bahan ajar lain untuk mempelajari atau mengerjakan tugas pada modul 

tersebut. 

d) Adaptif, modul tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, fleksibel/luwes digunakan diberbagai perangkat keras 

(hardware). Modul yang adaptif adalah jika modul tersebut dapat digunakan 

sampai kurun waktu tertentu. 

e) User Friendly (bersahabat/akrab), modul memiliki instruksi dan paparan 

informasi bersifat sederhana, mudah dimengerti, serta menggunakan istilah 

yang umum digunakan. Penggunaan bahasa sederhana dan penggunaaan istilah 

yang umum digunakan merupakan salah satu bentuk user friendly. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 

modul harus memenuhi kriteria modul yang sesuai dengan kondisi siswa sebagai 
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pengguna di saat proses pembelajaran yang mana melibatkan siswa untuk belajar 

secara mandiri. 

2.2.2. Soal Cerita 

Soal cerita biasanya dibuat oleh guru yang diangkat dari kisah yang sudah 

dialami oleh siswa atau yang berhubungan dengan kejadian di dalam kehidupan 

sehari-hari dalam memudahkan pemahaman siswa. Wijaya menjelaskan bahwa soal 

cerita merupakan bentuk kalimat yang bermakna dan mudah dipahami (Wijaya, 

2008). Pendapat lain mengemukakan bahwa soal cerita yang terdapat dalam 

matematika merupakan persoalan-persoalan yang terkait dengan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dicari penyelesaiannya 

dengan menggunakan kalimat matematika (Rahardjo & Astuti, 2011). Ashlock 

menjelaskan bahwa kriteria penyusunan soal cerita antara lain, yaitu : a) soal cerita 

yang disusun merupakan soal yang berkaitan dengan realitas yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari, b) soal cerita merupakan pertanyaan yang tidak dapat 

dijawab dengan prosedur rutin yang telah diketahui siswa (Ashlock, 2003). 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa soal cerita merupakan 

soal yang disajikan dalam bentuk cerita pendek. Cerita diangkat dari masalah 

kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa untuk memberikan gambaran 

hubungan matematika dengan kehidupan sehari-hari. 

Langkah-langkah penyelesaian soal cerita secara garis besar Polya ada empat 

langkah penyelesaian soal cerita. Keempat langkah yang meliputi: a) understanding 

the problem (memahami masalah), b) Defisiing out the plan (merencanakan 

penyelesaian), c) Carrying out the plang (melaksanakan rencana penyelesaian), d) 

looking back (memeriksa proses dan hasil penyelesaian) (Suherman, 2003). 
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Namun pendapat lain diutarakan oleh Haji bahwa ada lima langkah 

penyelesaian soal cerita yang didasarkan pada lima kemampuan siswa, yaitu a) 

kemampuan membaca soal, b) kemampuan menentukan apa yang diketahui dan 

yang ditanyakan dalam soal, c) kemampuan membuat model matematika, d) 

kemampuan melakukan perhitungan, dan e) kemampuan menentukan jawaban 

akhir dengan tepat (Haji, 1994). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa langkah penyelesaian 

soal cerita harus dengan memahami, menerjemahkan permasalahan ke dalam 

bahasa matematika, mengubah ke bentuk model matematika, mengetahui 

penyelesaian matematika yang digunakan, menyimpulkan jawaban terakhir. 

 

2.3. Model VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) 

2.3.1. Definisi Model VAK (Visualization, Auditor, Kinestetic) 

Gaya belajar merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam 

melaksanakan tugas belajar baik dirumah, masyarakat maupun disekolah. Ketika 

seseorang dalam proses belajar sudah menemukan gaya belajar yang sesuai dengan 

dirinya maka akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. Pada buku Quantum Learning didapatkan tiga model yang dapat 

digunakan seseorang dalam proses belajar, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. 

Pendapat lain diutarakan bahwa pemanfaatan dan pengembangan potensi 

siswa dalam pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan dan gaya belajar siswa. 

Bagi siswa visual, akan mudah belajar dengan bantuan media dua dimensi seperti 

menggunakan grafik, gambar, chart, model, dan semacamnya. Siswa auditory akan 

lebih mudah belajar melalui pendengaran atau sesuatu yang diucapkan berupa 
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media audio. Sedangkan siswa dengan tipe kinestethic akan mudah belajar sambil 

melakukan kegiatan tertentu misalnya eksperimen, bongkar pasang, membuat 

model, memanipulasi benda, dan sebagainya yang berhubungan dengan sistem 

gerak (Nurdin, 2005). 

Dengan demikian dapat disimpulkan model pembelajaran VAK 

(Visualization, Auditory, Kinestetic) merupakan pembelajaran yang mengutamakan 

gaya belajara dari setiap siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.3.2. Langkah-Langkah Model Visualization, Auditory, Kinestetic 

Langkah-langkah dalam model pembelajaran VAK (Visualization, Auditory, 

Kinestetic), yaitu: 

a) Tahap Persiapan (Pendahuluan)

Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan motivasi untuk membangkitkan

minat belajar siswa dengan memberikan perasaan positif mengenai pengalaman

belajar yang akan datang kepada siswa, dan menempatkan siswa dalam situasi

optimal untuk menjadikan siswa lebih siap dalam menerima pelajaran.

b) Tahap Penyampaian (Inti Pada Eksplorasi)

Pada kegiatan ini dimana guru mengarahkan siswa untuk menemukan materi

pelajaran yang baru secara mandiri, menyenangkan, dan relevan dengan

melibatkan pancaindera yang sesuai gaya belajar Visualization, Auditory,

Kinestetic.

c) Tahap Pelatihan (Inti Pada Elaborasi)

Tahap pelatihan, guru membantu siswa untuk mengintegrasi dan menyerap

pengetahuan serta keterampilan baru dengan berbagai cara yang disesuaikan

dengan gaya belajar Visualization, Auditory, Kinestetic.
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d) Tahap Penampilan Hasil (Inti 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 (Rose & Malcolm, 2002). 

 

2.4. Kevalidan dan Keefektivitas Modul 

2.4.1. Kevalidan Modul 

Modul dapat dikatan valid jika dapat memenuhi komponen-komponen yang 

saling berkaitan. Van den Akker menjelaskan bahwa validitas modul dapat 

mengacu pada tingkat desain intervensi yang didasarkan pada pengetahuan state of 

the art dan berbagai macam komponen dari intervensi yang berkaitan satu dengan 

yang lain (Akker, 1999). Pendapat lain menjelaskan bahwa modul dikatakan valid 

jika terdapat materi dan media yang digunakan saling berhubungan. Berdasarkan 

pernyataan di atas bahwa modul dapat dikatakan valid jika modul yang merupakan 

media pembelajaran dapat menyampaikan materi yang dibahas kepada siswa secara 

terperinci. 

Validitas isi pada penilaian modul menurut BSNP (Purwono, 2008) terbagi 

menjadi beberapa aspek yang meliputi: (1) aspek kelayakan isi modul, (2) aspek 

kelayakan penyajian materi pada modul, (3) aspek kelayakan bahasa yang 

digunakan pada modul. Modul yang valid dapat mencakup semua aspek yang telah 

dijelaskan di atas. Dengan begitu modul dapat terlaksana dengan baik sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. 
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2.4.2. Keefektivitas Modul 

Pembelajaran efektif dan bermakna bila siswa dilibatkan secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran serta pembentukan kompetensi. Siswa harus dilibatkan 

dalam tanya jawab yang terarah dan mencari penyelesaian terhadap berbagai 

masalah pembelajaran. Siswa harus didorong untuk menafsirkan informasi yang 

diberikan oleh guru, sampai informasi dapat diterima oleh akal sehat (Mulyasa, 

2006). Pendapat lain menjelaskan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara 

output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap 

pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan 

(Mahmudi, 2005). 

Nilai keefektifan dari bahan ajar yang dikembangkan dapat dianalisis dari 

hasil evaluasi di akhir pembelajaran (Hobri, 2010). Berdasarkan dari pernyataan di 

atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas suatu media pembelajaran harus terdapat 

hubungan yang sesuai dengan tujuan, kontribusi pencapaian tujuan, dan program 

kegiatan. Jadi modul yang dikembangkan dengan model pembelajaran 

Visualization, Auditory, Kinestetic dapat dikatakan efektif jika: (1) siswa dapat 

belajar secara mandiri, (2) siswa memiliki motivasi dan minat belajar yang baik, 

dan (3) siswa dapat menuntaskan pembelajaran dengan hasil belajar yang baik. 

 

2.5. Motivasi dan Minat Belajar 

2.5.1. Motivasi Belajar 

Motivasi merupakan suatu faktor yang penting dalam proses belajar. 

Motivasi sendiri timbul dari dorongan-dorongan atau perhatian dari yang 

diinginkan. Dimyati dan Midjiono menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan 
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suatu kejiwaan yang mengalami perkembangan (Dimyati & Midjiono, 2006). 

Namun pendapat lain menjelaskan bahwa motivasi merupakan tenaga penggerak 

bagi aktivitas belajar siswa. Maksudnya yaitu motif yang diartikan sebagai suatu 

kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut 

melakukan perbuatan. Siswa yang memiliki motif kuat, mampu mempunyai tenaga 

yang mendorong siswa untuk belajar. Sehingga aktivitas belajar siswa jauh lebih 

bertahan lama (Sriyanti, 2009). 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa motivasi merupakan suatu pergerakan 

yang mendorong siswa untuk ingin belajar lebih giat dan kuat dengan waktu belajar 

yang relatif lama. Motivasi belajar ini tumbuh atas dorongan dari diri sendiri 

ataupun dari orang lain yang mana siswa merasa dirinya mampu memahami objek 

yang sedang dipelajari. Motivasi belajar yang dimiliki siswa akan berdampak pada 

prestasi yang diperoleh siswa karena hasil kerja keras yang siswa lakukan. 

Nyatanya, pada saat proses belajar mengajar tidak semua siswa mampu 

mempunyai motivasi belajar yang tinggi pada suatu bahan yang diajarkan. Berawal 

dari motivasi belajar yang tidak dimiliki oleh siswa maka muncul rasa malas karena 

tidak menyukai pelajaran. Masalah tersebut membuat guru harus berusaha dapat 

menumbuhkan motivasi belajar di semua siswa. Dijelaskan oleh Djamarah dan Zain 

bahwa guru selalu ingin memberikan motivasi terhadap siswanya yang kurang 

memperhatikan materi pelajaran yang diberikan (Zain & Aswan, 2002). 

Motivasi dianggap penting dalam upaya belajar dan pembelajaran dilihat dari 

segi fungsi dan manfaatnya. 

1) Fungsi motivasi, yaitu: 

a) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan 
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b) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan 

c) Motivasi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang 

2) Manfaat motivasi, yaitu: 

a) Motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan belajar siswa. 

b) Pembelajaran yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang ada pada diri siswa. 

c) Pembelajaran yang bermotivasi menuntut kreativitas dan imajinasi guru 

untuk berupaya sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan dan serasi 

guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Guru 

hendaknya berupaya agar para siswa memiliki motivasi sendiri yang baik. 

d) Berhasil atau gagal dalam membangkitkan dan mendayagunakan motivasi 

dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya pembinaan disiplin 

kelas. Masalah disiplin kelas dapat timbul karena kegagalan dalam 

penggerakan motivasi belajar. 

e) Pengguna asa motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam proses 

belajar dan pembelajaran. Motivasi merupakan bagian integral daripada 

prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Motivasi menjadi salah satu faktor 

yang turut menentukan pembelajaran yang efektif (Hamalik, 2008). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar adalah suatu dorongan dari dalam diri yang disadari untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas belajar anak guna mencapai sebuah tujuan tertentu yang 

mengakibatkan perubahan prestasi belajar siswa. 

 



34 

 

2.5.2. Minat Belajar 

Minat merupakan kecenderungan untuk memperhatikan dan berbuat sesuatu 

(Sriyanti, 2009). Pendapat lain menyatakan bahwa minat memiliki kecenderungan 

dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Syah, 

2010). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa minat belajar merupkan rasa 

suka siswa terhadap pelajaran sehingga mendorong siswa untuk memperhatikan 

penguasaan pengetahuan dan pengalaman. Minat belajar siswa ditunjukkan melalui 

partisipasi dan keaktifan siswa dalam mencari pengetahuan dan pengalaman 

belajar. 

Minat yang dapat menunjang belajar siswa yaitu minat kepada bahan ajar dan 

guru yang mengajar. Apabila siswa tidak berminat kepada bahan ajar atau guru 

pengajar, maka siswa tidak memiliki minat belajar. Hamalik menjelaskan bahwa 

guru perlu sekali mengenal minat-minat siswanya, karena penting bagi guru untuk 

memilih bahan pelajaran, merencanakan pengalaman-pengalaman belajar, menuntut 

siswa ke arah pengetahuan, dan mendorong motivasi belajar (Hamalik, 2008). 

Minat dapat mengakibatkan seseorang rela meluangkan waktu lebih banyak 

terhadap hal yang diminati (Sriyanti, 2009). Minat dapat mempengaruhi kualitas 

pencapaian hasil belajar siswa dalam belajar. Siswa yang menaruh minat besar 

terhadap pelajaran tertentu akan memusatkan perhatiannya kepada pembelajaran 

dari pada memperhatikan temannya. 

Pemusatan perhatian yang intensif terhadap pembelajaran yang 

memungkinkan siswa belajar lebih giat maka akan mencapai prestasi yang 

diinginkan (Syah, 2010). Disimpulkan bahwa minat belajar matematika tidak hanya 
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dari materi yang menarik untuk perhatian siswa akan tetapi didukung dengan 

pencapaian materi yang baik. 

 

2.6. Hasil Belajar 

2.6.1. Definisi Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Suprijono menjelaskan bahawa hasil belajar berupa 

pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan 

keterampilan (Thobroni & Arif, 2013). Pendapat lain menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah siswa 

melakukan kegiatan belajar (Sudjana, 2012). Berdasarkan uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki oleh siswa setelah siswa melakukan pembelajaran. 

2.6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

di dalam kelas. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar, yaitu: 

a) Faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. 

Meliputi: faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

b) Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada di luar diri individu. Meliputi: faktor 

keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat (Sugihartono, 2007). 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas peneliti 

menggunakan faktor dari eksternal berupa penggunaan model pembelajaran Visual, 

Audio, dan Kinestetik untuk menuntun keterlibatan semua siswa dengan gaya 

belajar siswa yang berbeda-beda. 

 


