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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan hasil akhir yang signifikan 

antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Siswa yang belajar dengan model 

pembelajaran VAK memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran langsung. Dibuktikan dengan 

perolehan hasil rata-rata posttest kelas eksperimen, yaitu sebesar 78,95 

sedangkan perolehan hasil rata-rata posttest kelas kontrol, yaitu 54,74. Adapun 

berdasarkan hasil analisis Uji t Dua Sampel Independen diperoleh nilai sig. < 

dari taraf signifikansi α = 0,05 yaitu nilai sig. = 0,000 sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang siginifikan dari hasil posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Sejalan dengan penelitian Amir (2015) bahwa 

proses berpikir kritis dalam memecahkan masalah berbentuk soal cerita dalam 

pembelajaran matematika berdasarkan gaya belajar (Visual-Auditory-

Kinesthetic) berdampak positif dan efektif jika diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan dalam penggunaan model pembelajaran VAK terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi bangun datar di kelas IV SDN Cikole Kota 

Sukabumi.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut.  

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, model pembelajaran VAK 

memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya pada proses 

pembelajaran, sehingga guru harus mampu mengoptimalkan waktu yang 

ada dengan ketiga gaya belajar siswa yaitu visual, auditory dan kinesthetic. 

Kemudian dibantu dengan penggunaan alat pendukung pembelajaran atau 
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media pembelajaran yang relevan dengan materi yang sedang diajarkan agar 

pembelajaran lebih efektif dan materi yang diajarkan mudah dipahami oleh 

siswa. 

2. Guru dapat menerapkan atau mengembangkan model pembelajaran VAK 

dalam proses pembelajaran matematika di Sekolah Dasar sebagai salah satu 

alternatif pilihan dalam meningkatkan kompetensi belajar siswa serta untuk 

menciptakan proses pembelajaran yang aktif, partisipatif, menyenangkan 

dan relevan dengan kebutuhan siswa di Sekolah Dasar sesuai dengan 

tingkatan kelasnya.  

3. Sebaiknya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan model 

pembelajaran VAK dalam mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar 

untuk membuktikan kebenaran bahwa model pembelajaran tersebut dapat 

berpengaruh poisitif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa Sekolah 

Dasar di kelas tinggi serta untuk membuktikan bahwa model pembelajaran 

tersebut efektif apabila digunakan dalam proses pembelajaran matematika.
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