
IMPLEMENTASI METODE VISUAL AUDITORI KINESTETHIC  

DALAM PEMBELAJARAN SISWA  

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB (DURŪSU AL-LUGAH)  

KELAS VII PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN NGRUKI DAN 

PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II pada 

Jurusan Magister Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta  

 

 

Oleh : 

MUH AZAM KHASANAL BASHARI 

NIM : O100160060 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2018/1439 H 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

IMPLEMENTASI METODE VISUAL AUDITORI KINESTETHIC 

DALAM PEMBELAJARAN SISWA  

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB (DURŪSU AL-LUGAH) 

KELAS VII PONDOK PESANTREN ISLAM AL-MUKMIN NGRUKI DAN 

PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

 

ABSTRACT 

The background of this research was the VAK method (visual, auditory, 

kinestethic) as a new alternative in the development of students' potential in 

understanding the lesson. When application in the VAK method class has its own 

advantages by linking the student experience with the help that was in the 

student's self. 

The purpose of this research is to describe the teacher to implement VAK 

method, to analyze the problems found by the teacher in the implementation of 

VAK method, to formulate the concept of effort to overcome the problems of 

Teachers in VAK Method Implementation in Arabic Language (Durūsu Al-

Lugah) in class VII at Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki and Pondok 

Pesantren Ta'mirul Islam.This type of research was a qualitative descriptive field 

research, and using phenomenology approach. Methods of data collection by 

observation, interview and documentation. 

The results showed that first: teachers in implementing VAK Method have 

their own way and various ways. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki and 

Pondok Pesantren Ta'mirul Islam have similarities in applying the Visual method 

with the teacher showing the writing, pictures, graphs etc, auditory methods with 

teachers convey through sentence pronunciation, audio media and kinesthetic 

methods in general very broad eg body movement , hand writing, experiments etc. 

But in this application Teachers are not aware that they have used the VAK 

method, because they do not understand theoretically about the method of 

learning. Second: teacher problems in the implementation of VAK methods are 

found in teachers and students. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki has a 

problem of teachers who do not understand the method of learning, students are 

less attention, less teaching facilities and students are sleepy. Pondok Pesantren 

Ta'mirul Islam has students problems that have different characters, students who 

are still playing and students who have less ability. Third: Efforts to overcome the 

problems of teachers in the Implementation of VAK Method in Pondok Pesantren 

Al-Mukmin Ngruki and Pondok Pesantren Ta'mirul Islam include the need for 

training for teachers about the application of educational methods, students who 

have the character in capturing different subjects teachers need understand the 

character of each student and in applying methods tailored to the character of the 
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student, the teacher needs to ask questions, invite the discussion, often involve 

students, search for other words when the students are less understood and added 

daily memorize the Arabic vocabulary. 

 

Keyword : implementation; visual auditory kinestethic method;improve 

learning 

 

 

ABSTRAK 

Latar belakang penelitian ini adalah metode VAK (visual, auditori, 

kinestethic) sebagai alternatif baru dalam pengembangan potensi siswa dalam 

pemahaman pelajaran. Ketika penerapan di kelas metode VAK memiliki 

kelebihan tersendiri dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan bantuan yang 

ada pada diri siswa.  

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Guru mengimplementasikan 

metode VAK, menganalisa problem-problem yang ditemukan Guru dalam 

implementasi metode VAK, merumuskan konsep upaya mengatasi problem-

problem Guru dalam Implementasi Metode VAK dalam pelajaran bahasa Arab 

(Durūsu Al-Lugah) pada kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. Jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan 

analisis deskriptif kualitatif, dan memakai pendekatan fenomenologi. Metode 

pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa pertama : guru dalam 

mengimplementasi Metode VAK memiliki cara sendiri-sendiri dan beragam 

caranya. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam memiliki kesamaan dalam  menerapkan metode Visual dengan guru 

memperlihatkan tulisan, gambar, grafik dll, metode auditori dengan guru 

menyampaikan melalui pengucapan kalimat, media audio dan metode kinesthetic 

secara umum sangat luas misal gerakan badan, tangan menulis, eksperimen dll. 

Namun dalam penerapan ini Guru tidak sadar bahwa telah menggunakan metode 

VAK, karena tidak mengerti secara teori tentang metode pembelajaran.Kedua : 

problem-problem guru dalam Implementasi metode VAK terdapat pada guru dan 

siswa. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki memiliki problem guru yang kurang 

memahami metode pembelajaran, siswa kurang perhatian, kurang fasilitas 

mengajar dan siswa mengantuk. Pondok Pesantren Ta’mirul Islam memiliki 

problem siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, siswa yang masih 

bermain-main dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang.Ketiga : Upaya 

mengatasi problem-problem guru dalam Implementasi Metode VAK  di Pondok 

Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam meliputi 
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perlu adanya pelatihan untuk guru tentang penerapan metode pendidikan, siswa 

yang memiliki karakter dalam menangkap pelajaran yang berbeda-beda guru perlu 

memahami karakter setiap siswa dan dalam menerapkan metode disesuaikan 

dengan karakter siswa, guru perlu memberikan pertanyaan, mengajak diskusi, 

sering melibatkan siswa, mencari kata lain ketika siswa kurang mengerti dan 

ditambah setiap harinya hafalan kosa kata bahasa Arab.  

 

Kata Kunci :implementasi; metode visual auditori kinestethic; meningkatkan 

belajar 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan dimaknai sebagai suatu proses mengubah tingkah laku siswa 

agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota 

masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. 

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektual saja, akan tetapi 

lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian siswa serta menyeluruh 

sehingga menjadi lebih dewasa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu 

faktor penentu bangsa dan negara, karena pendidikan berusaha untuk membentuk 

manusia beriman, berilmu pengetahuan, keterampilan dan berakhlak mulia. 

Pembelajaran diistilahkan dengan proses belajar dan mengajar, karena 

dalam pembelajaran terjadi proses belajar yang dilakukan siswa. Siswa yang 

memiliki sifat dan kecenderungan personal yang dimiliki berusaha meraih dan 

menyerap ilmu yang diberikan guru sebagai bekal dalam menyempurnakan 

intelektualnya. Guru sebagai pengajar aktif melakukan proses mengajar, suatu 

bentuk usaha membawa siswa belajar. Usaha dilakukan dengan berbagai bentuk 

metode mengajar yang dianggap sesuai dengan materi yang diajarkan.  

Memahami gaya belajar siswa merupakan cara terbaik dalam 

memaksimalkan belajar di kelas. Setelah siswa dapat menemukan gaya belajar, 

dapat dilihat kemampuan siswa dalam memahami sesuatu lebih berkembang pesat 

di kelas, bahkan mata pelajaran yang sebelumnya rumit menjadi mudah. Tetapi 

siswa sebelum mempelajari dari mengidentifikasi gaya belajar, perlu mempelajari 

jenis gaya belajar dan cara mengidentifikasi. 
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Gaya belajar merupakan metode terbaik yang memungkinkan dalam 

mengumpulkan dan menggunakan pengetahuan secara spesifik. Kebanyakan ahli 

setuju bahwa ada tiga macam dasar gaya belajar. Setiap individu memungkinkan 

untuk memiliki satu macam gaya belajar atau dapat memiliki kombinasi dari gaya 

belajar yang berbeda. Sebagian besar kasus, karakteristik gaya belajar bahkan 

dapat diamati pada anak yang mempunyai usia relatif muda.1 Pada saat siswa 

mengenali gaya belajar yang dimilikinya, maka siswa dapat menerapkan cara 

belajar yang baik dan sesuai dengan gaya belajarnya, sehingga siswa dapat 

memaksimalkan prestasi belajar. 

Pada saat semua orang mempersoalkan masalah dunia mengajar, figur 

guru pasti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama menyangkut persoalan 

pengajaran formal di kelas. Guru sebagai tenaga pendidik menjadi peran utama 

dalam mencapai kesuksesan siswa dalam belajar. Dibutuhkan pendidikan yang 

profesional dalam menghasilkan output yang berkualitas. Guru merupakan 

komponen pembelajaran yang berperan sebagai penggerak kegiatan pembelajaran. 

Pada kegiatan pembelajaran guru harus merancang pembelajaran dengan baik, 

dalam artian dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, 

karakteristik siswa, perumusan tujuan pembelajaran, menetapkan materi, memilih 

metode dan media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang tepat. 2 Dengan 

demikian guru dalam melakukan pembelajaran tidak hanya sebagai pengajar, 

tetapi juga menjadi fasilitator, motivator untuk siswa. 

Metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang digunakan oleh 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Guru harus memahami sepenuhnya materi yang hendak 

disampaikan dan memilih metode pembelajaran yang tepat dalam penyampaian 

materi sehingga dapat menciptakan proses belajar mengajar dengan baik.  

                                                 
1Ria Putri Palupijati dkk, Gaya Belajar Visual, Auditori dan kinestethic, 2012. (Online), 

http://riapalupijati.blogspot.co.id/2013/01/gaya-belajar-visual-auditori-dan.html, diakses pada 

Rabu, 2-Juni-2018 pukul 09.31 
2 Siddiq, Guru Profesional : Menguasai Metode dan Terampil Mengajar, (Bandung : 

Kaifa, 2009), hlm. 21. 
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Guru harus merubah pembelajaran seiringnya perubahan aspek-aspek yang 

lain, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian. Saat ini banyak guru yang 

menggunakan pembelajaran konvensional dengan ceramah. Menurut Djamarah, 

pembelajaran konvensional adalah metode pembelajaran dengan ceramah, karena 

sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara 

guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran metode 

konvensional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta 

pembagian tugas dan latihan. Hal tersebut dapat diartikan guru sebagai subjek 

aktif dan siswa sebagai subjek pasif. 3 

Metode pembelajaran konvensional tersebut perlu diganti dengan metode 

pengajaran yang lebih baru dan inovatif yang mendorong siswa untuk ikut aktif 

serta dapat terjadi interaksi guru dengan siswa terutama dalam pembelajaran. 

Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran sangat penting, karena banyak 

pemecahan masalah yang menuntut keaktifan dan kreatifitas siswa. Siswa sebagai 

subjek yang merencanakan dan ia sendiri yang melaksanakan belajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pembelajaran inovatif dapat dijadikan paradigma baru untuk menjawab 

tantangan zaman saat ini. Paradigma baru itu ditandai oleh pembelajaran inovasi 

yang berangkat dari hasil refleksi terhadap ekstensi paradigma lama yang 

mengalami masa suram menuju paradigma baru. Terkait dengan pembelajaran, 

paradigma lama mengalami pergeseran yang ditandai oleh : guru sebagai pengajar 

bukan sebagai pendidik, sumber pengetahuan, sekolah terikat jadwal ketat, basis 

belajar hanya berkutat pada fakta, hafalan menjadi agenda utama bagi siswa, 

keseragaman sebagai objek dan kelas menjadi fokus utama. 4 

Model pembelajaran inovatif memberikan arah pada guru dalam 

merancang pembelajaran. Proses belajar ketika guru membahas pokok bahasan 

(materi) tertentu harus memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Agar 

siswa dapat aktif dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya, 

maka pembelajaran inovatif yang dapat membantu siswa. 

                                                 
3 Djamarah, Psikologi Belajar,(Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm. 25. 
4 Asep Mahfudz, Cara Cerdas Mendidik yang menyenangkan “Berbasis Super Quantum 

Teaching”, (Bandung : Simbiosa Rekatama Putra, 2012), hlm. 5.  
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Metode pembelajaran VAK sebagai alternatif baru dalam pengembangan 

potensi siswa dalam pemahaman pelajaran. Ketika penerapan di kelas Metode 

VAK memiliki kelebihan tersendiri dengan mengaitkan pengalaman siswa dengan 

bantuan yang ada pada diri siswa yaitu Visual (penglihatan), Auditori 

(penglihatan) dan Kinestethic (gerakan tubuh). Model pembelajaran ini 

menganggap bahwa pembelajaran akan efektif dengan memperhatikan ketiga hal 

yaitu Visual, Auditori, Kinestetik. Memanfaatkan potensi siswa yang telah dimiliki 

dengan melatih dan mengembangkannya. Pembelajaran dengan model ini 

mementingkan pengalaman belajar langsung dan menyenangkan bagi siswa. 5 

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di 

Indonesia. Pondok pesantren selama ini diakui telah mampu memberikan 

pembinaan dan pendidikan bagi santri untuk menyadari sepenuhnya atas 

kedudukannya sebagai manusia. Hasil dari pembinaan pondok pesantren 

membuktikan bahwa santri menerima pendidikan untuk memiliki nilai-nilai 

kemasyarakatan, sosial, hingga pendidikan keagamaan. Proses pembelajaran di 

pesantren ada sebagian pondok pesantren yang masih menggunakan model 

konvensional terpacu pada ceramah saja. Beberapa pondok yang akan  diteliti 

adalah Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam yang masih menggunkan model tersebut. Maka dari permasalah diatas 

menarik bagi penulis ingin meneliti tentang : Implementasi Metode Visual, 

Auditori, Kinestethic dalam Pembelajaran Siswa Mata Pelajaran Bahasa Arab 

(DurūsuAL-Lugah) Kelas VII Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Guru 

mengimplementasikan Metode VAK dalam Pelajaran Bahasa Arab (DurūsuAL-

Lugah)pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok 

Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017, apa problem-problem yang 

ditemukan Guru dalam Implementasi Metode VAK dalam Pelajaran Bahasa Arab 

(DurūsuAL-Lugah)pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017 dan bagaimana 

                                                 
5 DePorter B, Quantum Learning,(Bandung : Kaifa, 2001), hlm. 234. 
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upaya mengatasi problem-problem Guru dalam Implementasi Metode VAK  

dalam Pelajaran Bahasa Arab (Durūsul Lugoh) pada Kelas VII di Pondok 

Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

Kerangka teori merupakan teori-teori yang terkait dan menjadi dasar 

berfikir dalam melakukan penelitian. Suatu penelitian memerlukan teori yang 

mendukungnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga teori 

yang dianggap sesuai untuk menjadikan kerangka teoritik. 

1.1 Pengertian Metode VAK (Visual,Auditori, Kinestethic) 

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang berarti cara atau 

jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode 

menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi 

sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode sebagai alat mencapai 

tujuan.6 

1.2 Metode Visual 

Metode Visual memegang peran yang sangat penting dalam proses 

belajar. Metode Visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui 

elaborasi struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula 

memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar 

menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna 

dan siswa harus berinteraksi dengan Visual itu untuk menyakinkan terjadinya 

proses informasi. 7 

Langkah-langkah Pembelajaran Metode Visual sebelum menggunakan 

metode Visual dalam proses pembelajaran, seorang guru harus 

memperhatikan langkah-langkah menggunakannya, agar pembelajaran 

dengan menggunakan media dapat berjalan dengan baik. Adapun yang harus 

diperhatikan oleh seorang guru dalam menggunakan metode Visual 

diantaranya adalah pertama, Objektifitas merupakan unsur objektifitas dalam 

memilih metode pengajaran harus dihindarkan. Guru tidak boleh memilih 

                                                 
6Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara,2001),hlm. 34 
7Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja Grafindo, 2003), hlm.89 
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metode atas dasar kesenangan pribadi, metode pengajaran menunjukkan 

keaktifan dan efesiensi yang tinggi maka guru jangan merasa bosan 

menggunakannya kedua, program pengajaranyang akan disampaikan kepada 

siswa harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku baik isinya atau 

strukturnya kedua, Kualitas teknisketiga,situasi dan kondisi keempat, 

Keaktifan dan efesiensi penggunaan media. Keefektifan berkenaan dengan 

hasil belajar yang dicapai, sedangkan efesiensi berkenaan proses pencapaian 

hasil belajar.8 

Langkah-langkah penggunaan pembelajaran Metode Visual 

pertama,Guru menggunakan bentuk Visual sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan siswa. Misal bentuk gambar, grafik, tulisan dllkedua, Guru 

memperlihatkan bentuk Visual kepada siswa didepan kelas ketiga, Guru 

mengarahkan perhatian siswa pada sebuah Visual misal gambar sambil 

mengajukan pertanyaan kepada siswa secara satu persatu keempat, Guru 

memberikan tugas kepada siswa.9 

1.3 Metode Auditori 

Model belajar ini biasanya disebut sebagai mendengar. Siswa yang 

memiliki model belajar ini umumnya memaksimalkan penggunaan indra 

pendengar (telinga) dalam proses menangkap dan menyerap informasi. 

Umumnya mereka memperlihatkan ketertarikan yang lebih pada suara-suara 

dan kata-kata. Model belajar Auditori dapat belajar lebih cepat dengan 

menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan, serta 

lebih senang pembelajaran dengan menggunakan media audio.10 

Langkah-langkah pembelajaran Auditori pertama, persiapan. Pada 

langkah persiapan ini beberapa hal yang perlu dilakukan pendidik, 

diantaranya adalah sebagai berikut pertama, menyiapkan mental peserta didik 

agar dapat berperan secara aktif, sehingg paling lambat sehari sebelumnya 

rencana kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan metode auditori harus 

                                                 
8Syaiful bahri, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), hlm. 128 
9R. Angkowo Kokasih, Optimalisasi Media Pembelajaran, (Jakarta : Grasindo, 2007), 

hlm.56 
10 Suparman, Gaya Mengajar Yang Menyenangkan, hlm. 64. 
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sudah diberitahuikan kepada peserta didik kedua, pastikan bahwa peralatan 

yang akan digunakan menampilkan program (radio, radio tape atau CD player 

atau komputer atau radio satelit dan iPod atau zune) dapat berfungsi dengan 

baik ketiga, pastikan bahwa topik yang akan dibahas tersedia kasetnya atau 

CD atau MP3 atau Flash dan usahakan sebagai pendidik telah 

mempreviewnya terlebih dahulu sebelum menyajikan untuk kepentingan 

pembelajaran keempat, pastikan bahwa di ruangan tempat kegiatan 

pembelajaran tersedia power listrik yang dibutuhkan untuk memutar program 

kelima, ruangan hendaknya sudah diatur sedemikian rupa (cahaya, ventilasi, 

pengaturan tempat duduk, ketenangan dll) sehingga peserta didik dapat 

mengikutinya dengan nyaman keenam, jika memerlukan lembar kerja siswa 

atau bahan penyerta, pastikan bahwa keduannya telah tersedia dengan jumlah 

yang mencukupi.11 

Langkah pelaksanaan. Pada langkah pelaksanaan hal-hal yang harus 

dilakukan antara lain pertama, usahakan posisi penyimpanan file sudah 

berada di tempat pemutarnya dan tinggal menekan tombol “Play” atau “On” 

kedua, usahakan siswa sudah berada ditempat kegiatan pembelajaran, 

setidaknya 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai ketiga, jelaskan 

kepada siswa tentang jenis mata pelajaran, topik yang dibahas dan tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, keempat, mintalah siswa untuk 

memperhatikan baik-baik  terhadap materi pembelajaran yang akan 

disampaikan melalui pengucapakan kalimat, media audio, mencatat bagian-

bagian yang dianggap penting, serta mengikuti berbagai instruksi yang akan 

disampaikan lewat metode auditori, kelima, putarkan program auditori 

dengan mengklik tombol “play” keenam, usahakan suasana tetap tenang atau 

kondusif selama pemutaran program media ketujuh, perhatikan dan cacat 

berbagai reaksi peserta didik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran 

dengan memanfaatkan program auditori kedelapan, disamping sebagai nara 

sumber, pendidik juga sebagai fasilitator.12 

                                                 
11Daryanto, Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Sang Media, 2010), hlm. 23 
12Daryanto, Media Pembelajaran, hlm. 27 
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Langkah tindak lanjut. Pada langkah tindak lanjut hal-hal yang 

dilakukan antara lain sebagai berikut pertama, mintalah siswa untuk 

menceritakan ringkasan materi pembelajaran yang berhasil mereka serap 

selama mendengarkan program metode auditori kedua, meminta siswa untuk 

menanyakan berbagai hal yang dianggap seulit (yang berhubungan dengan 

materi pembelajaran yang baru saja mereka pelajari melalui media auditori) 

ketiga, sebelum pendidik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh peserta didik, terlebih dahulu berikan kesempatan kepada sesama siswa 

untuk mendiskusikan jawabannya. Peran pendidik disini adalah sebagai 

fasilitator keempat, jika semua pertanyaan sudah berhasil dijawab oleh teman-

teman sesama siswa, maka pendidik tidak perlu menjawabnya lagi kelima, 

jika ada tugas-tugas atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan, 

sampaikanlah sebelum siswa meninggalkan tempat. 

1.4 Metode Kinestehtic 

Model belajar seperti ini biasanya disebut juga sebagai gaya belajar 

penggerak. Hal ini disebabkan karena gaya belajar ini senantiasa 

memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses belajarnya atau dalam 

usaha memahami sesuatu.13 

Langkah-langkah persiapanpertama, persiapan dalam merencanakan, 

berkonsultasi tentang materi dan perencanaan, mencatat beberapa hal yang 

bisa membangkitkan minat gerak. Guru memilih metode dengan gerakan 

yang sesuai dengan mata pelajaran bahasa Arab, semisal membaca teks 

bahasa Arab didepan kelas, eksperimen, game, semigame dll, kedua, berikan 

pengarahan kepada siswa tentang alur penerapan metode kinestheticketiga, 

penggunaan fasilitas sekolah yang bisa digunakan untuk mendukung 

penerapan metode keempat, usahakan siswa harus dalam kedaan siap dalam 

pelaksanaan metodekelima, periksa peralatan yang akan dipergunakan. Siapa 

tahu ada kerusakan atau kelainan yang akan mengganggu rencana program 

yang telah ditetapkan.14 

                                                 
13 Aris Shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, hlm. 227. 
14Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, hlm. 131. 
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Langkah-langkah penyajianpertama, Guru menerangkan pelajaran 

secara keseluruhan kedua, Guru dalam pendalaman materi dengan 

menerapkan metode Kinesthetic, gerakan metode kinesthetic secara umum 

sangat luas, misalnya gerakan badan, gerakan tangan menulis, eksprimen dll 

ketiga, Guru membenarkan gerakan siswa yang kurang sesuai ketiga, Guru 

mengevaluasi pembelajaran dengan kesesuaian antara materi pembelajaran 

dengan kenyataan.15 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan Implementasi Metode VAK dalam Pelajaran Bahasa Arab 

(Durūsul Lugoh) pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017, menganalisa 

kesulitan dalam Implementasi Metode VAK dalam Pelajaran Bahasa Arab 

(Durūsul Lugoh) pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017, merumuskan 

konsep upaya dalam mengatasi kesulitan Implementasi Metode VAK dalam 

Pelajaran Bahasa Arab (Durūsul Lugoh) pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-

Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 

2016/2017. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini penelitian lapangan (Field research), data yang diteliti 

adalah kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati.16Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis. Metode deskriptif analisis adalah orang dan perilaku yang dapat diamati 

dengan metode yang telah ditentukan, kemudian data-data tersebut akan dianalisis 

oleh penulis untuk memecahkan suatu permasalahan.17Dalam hal ini dilakukan 

penelitian di lapangan terhadap Implementasi Metode VAK dalam meningkatkan 

                                                 
15Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, ibid. 
16 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2007),  

hlm. 4. 
17 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan 

Kualitatif (Surabaya: Airlangga University Press, 2001) hlm. 143. 
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belajar, kesulitan dalam Implementasi Metode VAK dalam pembelajaran, serta 

upaya dalam mengatasi Implementasi Metode VAK dalam Pelajaran Bahasa 

Arab(DurūsuAL-Lugah)pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki 

dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017.Paradigma 

penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu tentang penelitian 

yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, aktivitas sosial, sikap, 

peristiwa, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.18 Metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Guru mengimplementasikan Metode VAK dalam Pelajaran bahasa Arab 

(DurūsuAL-Lugah) pada kelas VII di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki 

dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada setiap guru mata 

pelajaran Bahasa Arab (DurūsuAL-Lugah) Pondok Pesantren Al-Mukmin 

Ngruki kelas VII A, B, C, D pada Bab III dari berbagai guru menerapkan 

Metode VAK. Tetapi dalam penerapannya berbeda-beda, ada yang dalam 

menerapkan Visualnya saja atau Auditorinya, bahwan ada yang menerapkan 

ketiga metode tersebut. Pada pelajaran Bahasa Arab hampir semua guru 

menggunakan metode Auditory, karena dengan mengucap dengan Bahasa 

Arab terus menerus anak lebih bisa untuk memahami Bahasa Arab. 

Hal yang sama pada hasil observasi dan wawancara pada setiap guru 

mata pelajaran Bahasa Arab (DurūsuAL-Lugah) Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam kelas VII A, B, C pada Bab III berbagai guru menerapkan Metode 

VAK. Pada penerapannya, guru lebih menggunakan ketiga metode tersebut. 

Dalam satu waktu pertemuan langsung dikombinasikan ketiga metode itu 

dalam menerangkan pelajaran.  

Berdasarkan hasil penelitian, Guru dalam mengimplementasi Metode 

VAK memiliki cara sendiri-sendiri dan beragam caranya. Pondok Pesantren 

Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam memiliki 

                                                 
18 Nana Syaodih Sukamadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: UPI dan 

Remaja Rosdakarya, 2005),  hlm. 60. 
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kesamaan dalam  menerapkan metode Visual dengan guru memperlihatkan 

tulisan, gambar, grafik dll, metode auditori dengan guru menyampaikan 

melalui pengucapan kalimat, media audio dan metode kinesthetic secara 

umum sangat luas misal gerakan badan, tangan menulis, eksperimen dll. 

Namun dalam penerapan ini Guru tidak sadar bahwa telah menggunakan 

metode VAK, karena tidak mengerti secara teori tentang metode 

pembelajaran. 

3.2 Problem-problem Guru dalam Implementasi Metode VAK dalam Pelajaran 

Bahasa Arab (Durūsu AL-Lugah)pada Kelas VII di Pondok Pesantren Al-

Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 

2016/2017 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada setiap guru mata 

pelajaran Bahasa Arab (DurūsuAL-Lugah) Pondok Pesantren Al-Mukmin 

Ngruki kelas VII A, B, C, D pada Bab III kesulitan guru dalam menerapkan 

Metode VAK dalam penerapannya berbeda-beda. Ada sebagian guru 

menganggap bahwa kesalahan pada gurunya sendiri kurang persiapan dll, 

sebagian ada juga terdapat pada siswa kurang perhatian dan mengantuk. 

Seorang guru menghadapi sebuah kesulitan dalam menerapkan meteri 

pembelajaran sebuah hal yang wajar. Peserta didik yang sulit diatur, 

kemudian menjadikan belajar mengajar kurang kondusif. 

Hal yang sama pada hasil observasi dan wawancara pada setiap guru 

mata pelajaran Bahasa Arab (DurūsuAL-Lugah) Pondok Pesantren Ta’mirul 

Islam kelas VII A, B, C pada Bab III kesulitan guru dalam menerapkan 

Metode VAK. Beberapa guru mengutarakan kesulitan dalam penerapan 

metode VAK pada karakter dan kemampuan menangkap pelajaran setiap 

anak yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil penelitian, problem-problem guru dalam 

Implementasi metode VAK terdapat pada guru dan siswa. Pondok Pesantren 

Al-Mukmin Ngruki memiliki problem guru yang kurang memahami metode 

pembelajaran, siswa kurang perhatian, kurang fasilitas mengajar dan siswa 

mengantuk. Pondok Pesantren Ta’mirul Islam memiliki problem siswa yang 
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memiliki karakter yang berbeda-beda, siswa yang masih bermain-main dan 

siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. 

3.3 Upaya mengatasi problem-problem Guru dalam Implementasi Metode VAK 

dalam Pelajaran Bahasa Arab(DurūsuAL-Lugah)pada Kelas VII di Pondok 

Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada setiap guru mata 

pelajaran Bahasa Arab (DurūsuAL-Lugah) Pondok Pesantren Al-Mukmin 

Ngruki kelas VII A, B, C, D pada Bab III upaya dalam mengatasi kesulitan 

guru dalam menerapkan Metode VAK dalam penerapannya berbeda-beda. 

Ada sebagian guru dengan mengecek dengan evaluasi dikombinasikan 

dengan belajar semigame lisan dan menjajakan latihan kemudian dikoreksi. 

Mengajar dengan cara yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak dengan gerakan pada saat menyampaikan materi dan mancari kata lain 

ketika siswa kurang mengerti. Mengurangi sejauh mungkin pengaruh yang 

dapat mengganggu konsentrasi anak, misalnya mengantuk dll. Sebagian guru 

dalam menaggapi masalah ini dengan menyuruh anak wudhu, kemudian 

semangat kembali.  

Adapun hasil observasi dan wawancara pada setiap guru mata pelajaran 

Bahasa Arab (DurūsuAL-Lugah) Pondok Pesantren Ta’mirul Islam kelas VII 

A, B, C pada Bab III upaya dalam mengatasi kesulitan guru dalam 

menerapkan Metode VAK dalam penerapannya berbeda-beda. Sebagian guru 

mengecek dengan meluangkan waktu pada waktu belajar malam, bagi siswa 

yang belum faham. Ada juga guru yang meluangkan waktunya ketika 

istrirahat sekolah dengan memanggil siswa yang belum faham. Menggunakan 

media alat peraga (wasail idhoh) sesuai dengan bahan pelajaran yang 

diajarkan, semisal dengan gambar dilihatkan gambarnya, dengan benda 

dilihatkan bendanya.  

Berdasarkan hasil penelitian, menemukan bahwa pada pondok 

pesantren Islam Al-Mukmin Ngruki dan pondok pesantren Ta’mirul Islam 

ada kesamaan yaitu dengan menyelidiki atau mengecek, menggunakan 
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medias sesuai dengan bahan pelajaran yang diajarkan, mengajarkan dengan 

cara yang menarik sesuai dengan tingkat perkembangan anak dan mengurangi 

sejauh mungkin pengaruh yang dapat mengganggu konsentrasi. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penelitian tentang Implementasi Metode VAK (Visual, 

Auditori, Kinestethic) dalam Meningkatkan Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa 

Arab (Durūsul Lugoh) Kelas VII Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam. 

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penelitian tentang Implementasi Metode VAK (Visual, 

Auditori, Kinestethic) dalam Meningkatkan Belajar Siswa Mata Pelajaran Bahasa 

Arab (Durūsu AL-Lugah) Kelas VII Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Tahun Pelajaran 2016/2017, dapat disimpulkan 

bahwa : 

Pertama, Guru dalam mengimplementasi Metode VAK memiliki cara 

sendiri-sendiri dan beragam caranya. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dan 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam memiliki kesamaan dalam  menerapkan metode 

Visual dengan guru memperlihatkan tulisan, gambar, grafik dll, metode auditori 

dengan guru menyampaikan melalui pengucapan kalimat, media audio dan 

metode kinesthetic secara umum sangat luas misal gerakan badan, tangan menulis, 

eksperimen dll. Namun dalam penerapan ini Guru tidak sadar bahwa telah 

menggunakan metode VAK, karena tidak mengerti secara teori tentang metode 

pembelajaran. 

Kedua, problem-problem guru dalam Implementasi metode VAK terdapat 

pada guru dan siswa. Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki memiliki problem 

guru yang kurang memahami metode pembelajaran, siswa kurang perhatian, 

kurang fasilitas mengajar dan siswa mengantuk. Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

memiliki problem siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda, siswa yang 

masih bermain-main dan siswa yang memiliki kemampuan yang kurang. 
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Ketiga, upaya mengatasi problem-problem guru dalam Implementasi Metode 

VAK  di Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki perlu adanya pelatihan untuk guru 

tentang penerapan metode pendidikan, siswa yang memiliki karakter dalam 

menangkap pelajaran yang berbeda-beda guru perlu memahami karakter setiap 

siswa dan dalam menerapkan metode disesuaikan dengan karakter siswa, guru 

perlu memberikan pertanyaan, mengajak diskusi, sering melibatkan siswa, 

menyimpulkan pelajaran agar siswa tidak mengantuk, menambah gerakan badan 

/menggambar pada saat penyampaian materi, mencari kata lain ketika siswa 

kurang mengerti dan ditambah setiap harinya hafalan kosa kata bahasa Arab. Pada 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam upayanya adalah siswa yang memiliki karakter 

dalam menangkap pelajaran yang berbeda-beda guru perlu memahami karakter 

setiap siswa dan dalam menerapkan metode disesuaikan dengan karakter siswa, 

Menambah riward pada siswa yang benar menjawab pertanyaan dari guru. 

Merubah metode pembelajaran dan melibatkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, misalkan dengan metode aktif learning, waktu istirahat sekolah 

dipanggil oleh guru diberi pelajaran tambahan/privat oleh guru mapel. 
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