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Abstrak 

This study aims at revealing the effect of SAVI approach (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 

toward students’ understanding upon the subject of TIK. This experimental research equipped 

with Nonequivalent Control Group Design. The data used in this research were collected from 

observation and test. Observation were used to measure class participation with SAVI approach 

and students’ understanding as the result of learning process that were supported by grades from 

pretest-posttest. The observation result from learning process with SAVI approach shows that the 

average numbers of active students were 85%. Observation upon students’ understanding in 

experimented class shows 55% in the early meeting and 69% in the final meeting, higher than 

controlled class with 33% in the early meeting and 37% in the final meeting. This indicates the 

significant distinction of students’ perception between SAVI approach and practical method. The 

test result shows the enhancement of experimented class with 45, 27 as the average result of 

pretest and 64, 1 as the average result of posttest. In conclusion, the result shows that learning 

process with SAVI approach had an impact toward students’ understanding.  

 

Key words: SAVI, Students’ perception.  

Abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran TIK. Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen dengan desain  Nonequivalent Control Group Design. Data yang digunakan dalam 

pengukuran penelitian adalah observasi dan tes. Observasi digunakan sebagai pengukuran 

keaktifan proses pembelajaran dengan pendekatan SAVI dan pemahaman siswa sebagai hasil 

proses pembelajaran yang diperkuat dengan hasil nilai pretest-posttest. Hasil observasi proses 

pembelajaran dengan SAVI diperoleh 85 % rata-rata siswa aktif. Observasi pemahaman siswa 

pada kelas eksperimen menunjukkan 55 % pada awal pertemuan dan 69 % pada pertemuan akhir , 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol dengan 33 % pada pertemuan awal  dan 37 % pada pertemuan 

akhir. Hal ini menunjukkan perbedaan pemahaman siswa yang signifikan antara pendekatan SAVI 

dan metode praktikum. Hasil tes menunjukkan peningkatan pada kelas eksperimen dengan rata-

rata hasil pretest 45, 27 dan rata-rata hasil posttest 64,1. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI berpengaruh terhadap pemahaman siswa. 
 

Keyword : SAVI, Pemahaman Siswa 
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1. Pendahuluan 

Salah satu permasalahan pendidikan yang menjadi prioritas untuk segera 

dicari pemecahannya adalah masalah kualitas pendidikan, khususnya kualitas 

pembelajaran [1]. Tingkat kualitas pembelajaran dapat dilihat dari tingkat 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Masalah pemahaman siswa 

terjadi apabila sebagian besar siswa tidak memahami makna pembelajaran 

yang dilaksanakan. Dalam kaitan ini dikemukaan bahwa pemahaman 

mencakup kemampuan untuk menangkap arti dan makna dari bahan materi 

yang dipelajari [2]. Salah satu penyebab masalah pemahaman siswa adalah dari 

metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam penyampaian 

informasi. Hal ini dikarenakan pembelajaran bergantung pada bagaimana guru 

membawa materi dalam metode belajar sehingga siswa dapat memahami 

makna dari pembelajaran dengan baik. 

Berdasarkan pengamatan di SMA Negeri 1 Pabelan yang terjadi pada 

pembelajaran TIK kelas XI IPS bahwa proses pembelajaran dilaksanakan 

dengan metode praktikum, siswa secara langsung mempraktekkan materi yang 

diberikan oleh guru. Pembelajaran dengan mempraktekkan langsung materi 

yang dipelajari merupakan salah satu metode yang sudah baik dalam mata 

pelajaran TIK, akan tetapi metode yang diterapkan membuat siswa terbiasa 

pasif dalam proses pembelajaran, karena siswa hanya mengikuti arahan dari 

guru dan mempraktekkan langsung materi. Tanpa pengetahuan dasar mengenai 

materi yang dipelajari, siswa belum secara optimal dalam memahami 

pembelajaran yang telah dilakukan. Terbukti ketika diberikan pertanyaan 

mengenai pemahaman materi yang dipelajari, dari 18 siswa yang mengikuti 

pembelajaran pada setiap kelas, sebagaian besar siswa tidak bisa menjawab, 

sedangkan hanya beberapa siswa yang dapat menjawab akan tetapi belum 

sepenuhnya tepat.  

Pembelajaran yang dilakukan kurang menekankan kedalaman intelektual 

dan masih terlihat pasif, sehingga membuat siswa belum sepenuhnya 

memahami pembelajaran secara optimal meskipun sudah mempraktekkan 

langsung. Belajar dengan bergerak aktif secara fisik, dengan memanfaatkan 

indra sebanyak mungkin akan memaksimalkan pembelajaran, tetapi tanpa ada 

kedalaman intelektual didalamnya, maka pembelajaran menjadi sia-sia dan 

tidak dapat memberikan makna [3]. Pendekatan SAVI adalah metode 

pembelajaran yang menekankan empat aspek penting yang dapat 

memaksimalkan tujuan pembelajaran. SAV (Somatis,Auditori,Visual) 

merupakan aspek yang sudah  diterapkan pada kegiatan pembelajaran 

praktikum, namun belum ditekankan secara optimal. Intelektual adalah bagian 

dari pendekatan SAVI yang merupakan aspek paling penting dalam proses 

pembelajaran, dengan menekankan kedalaman intelektual, maka akan mampu 

mengoptimalkan pemahaman siswa yang menjadi tujuan dari pembelajaran.   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

SAVI merupakan metode yang tepat digunakan untuk mengoptimalkan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini dilihat pengaruh 

dari pendekatan SAVI ketika di implementasikan pada pembelajaran TIK kelas 
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XI IPS di SMA Negeri 1 Pabelan. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah pengaruh dari pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) 

terhadap pemahaman siswa kelas XI IPS dalam mata pelajaran TIK di SMA 

Negeri 1 Pabelan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

pengaruh pendekatan SAVI terhadap pemahaman siswa pada mata pelajaran 

TIK kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Pabelan. 

 

2. Kajian Pustaka 

Adapun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini  

dilakukan oleh  Erly Yanita tentang pengaruh pendekatan SAVI terhadap 

pemahaman konsep matematis siswa adalah dengan menggunakan pendekatan 

SAVI mampu merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dan lebih memahami materi dibandingkan dengan konvensional 

[4]. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan SAVI 

dapat meningkatkan pemahaman siswa. Hal ini dapat di lihat dari hasil 

penelitian yang mengatakan bahwa rata - rata nilai pemahaman konsep 

matematis siswa pada kelas yang menerapkan pendekatan SAVI lebih tinggi 

daripada kelas yang masih menerapkan pembelajaran konvensional.  

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luftia Permatasari 

tentang pengaruh model SAVI terhadap pemahaman konsep ditinjau dari 

kreativitas belajar adalah  model SAVI tidak berhubungan dengan tingkat 

kreativitas belajar siswa dikarenakan siswa yang memiliki kreativitas belajar 

tinggi akan memiliki pemahaman konsep yang lebih baik daripada siswa yang 

memiliki kreativitas belajar rendah. Sebaliknya siswa yang memiliki kreativitas 

tinggi maupun rendah yang diajarkan dengan model SAVI memiliki 

pemahaman konsep yang lebih baik daripada siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran konvensional [5]. Berdasarakan penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa model pembelajaran SAVI berpengaruh terhadap peningkatan 

pemahaman siswa daripada dengan model pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang diuraikan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) 

dapat meningkatkan pemahaman siswa.  Karena dengan menggunakan 

pendekatan SAVI memaksimalkan interaksi guru dengan semua indra siswa 

untuk aktif dalam pembelajaran. Siswa secara langsung memperagakan atau 

mempraktekkan materi yang sedang diajarkan (S). Mendengarkan arahan dari 

guru dan aktif bertanya mengenai materi yang diberikan oleh guru (A). 

Memperhatikan presentasi kemudian mengamati setiap materi yang diberikan 

berupa gambar, animasi, tulisan, maupun video untuk digunakan siswa sebagai 

informasi (V). Siswa merenungkan kembali materi yang dipelajari agar dapat 

diterapkan ke pekerjaan mereka, setelah itu guru memberikan beberapa 

masalah berhubungan dengan materi untuk dipecahkan oleh siswa (I). Dengan 

memaksimalkan semua indra yang dimiliki, siswa dapat lebih memahami 

makna dari pembelajaran yang dilakukan. 

Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling penting dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam hal ini berarti proses pendidikan akan 

berjalan sesuai tujuan apabila telah melakukan kegiatan pembelajaran. 
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Pembelajaran merupakan suatu sistem, yang terdiri dari berbagai komponen 

yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi: 

tujuan, materi, metode, dan evaluasi [1]. Metode mempunyai andil dalam 

terjalinnya interaksi antara guru dan siswa dalam penyampaian materi, agar 

tercapainya tujuan dari pembelajaran, sedangkan evaluasi merupakan 

pengukuran tingkat keberhasilan proses pembelajaran untuk digunakan sebagai 

acuan dalam pembelajaran selanjutnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi antara 

peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar 

[6]. Guru diharuskan menentukan metode pembelajaran yang tepat agar proses 

penyampaian informasi pada siswa dapat dilakukan secara optimal. 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI dapat disebut 

dengan Belajar Berdasar-Aktivitas (BBA) berarti bergerak aktif secara fisik 

ketika belajar, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan membuat 

seluruh tubuh /pikiran terlibat dalam proses belajar [3]. Belajar tidak hanya 

duduk dan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru yang hanya 

dengan memanfaatkan indra pendengaran dan penglihatan, akan tetapi dengan 

memanfaatkan seluruh indra dalam tubuh. Karena pada dasarnya belajar 

dengan melibatkan pikiran dan tubuh akan memaksimalkan kemampuan 

seseorang dalam memahami informasi yang didapat. Pendekatan Somatis, 

Auditori, Visual, dan Intelektual (SAVI) adalah pendekatan yang menekankan 

empat aspek penting. Berikut merupakan empat aspek penting dalam 

pendekatan SAVI : 

a. Somatis (S) berarti belajar dengan menggunakan indra peraba, kinestetis, 

praktis-melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh 

sewaktu belajar [3]. Somatis adalah belajar dengan bergerak dan berbuat, 

maksudnya ketika pembelajaran, siswa tidak hanya diam dan 

mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, tetapi bergerak dengan 

mempraktekkan langsung apa yang sedang dipelajari dengan alat atau 

bahan yang sesuai dengan pembelajaran.  Dengan menghalangi fungsi 

tubuh dalam pembelajaran berarti kita menghalangi pikiran untuk 

menerima informasi dalam pembelajaran secara penuh. 

b. Auditori (A) merupakan cara belajar dengan menggunakan indra 

pendengaran. Pembelajaran yang dilakukan dengan berbicara dan 

mendengarkan. Auditori merupakan cara standar belajar yang sudah 

dilakukan masyarakat sejak dulu. Filosofi dari bangsa yunani kuno adalah 

: jika kita mau belajar lebih banyak tentang apa saja, bicarakanlah tanpa 

henti [3]. Dengan membicarakan sesuatu yang sedang dipelajari, maka 

akan terjadi interaksi yang dapat mengoptimalkan proses penyampaian 

informasi. Dalam pembelajaran Siswa diberikan informasi mengenai 

materi yang sedang dipelajari, kemudian siswa dapat memberikan 

pertanyaan atau pernyataan mengenai informasi yang sedang dipelajari. 

Interaksi seperti ini akan memaksimal pemahaman siswa terhadap materi 

yang sedang pelajari.  
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c. Visual (V) merupakan belajar dengan menggunakan indra penglihatan. 

Belajar dengan mengamati dan menggambarkan. dalam diri seseorang, 

Visual adalah bagian yang paling kuat dalam memproses informasi ke 

dalam pikiran. Alasannya adalah bahwa didalam otak terdapat lebih 

banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indra 

lain [3]. Pembelajaran dengan visual merupakan rangkaian proses 

penyampaian informasi atau pesan kepada siswa dengan penggunaan 

media penggambaran yang hanya terbaca indra penglihatan. Dengan visual 

berarti siswa dapat melihat dan mengamati contoh dari sesuatu yang 

sedang dipelajari dalam bentuk yang bermacam-macam bisa seperti 

diagram, peta, maupun contoh lain yang terdapat unsur yang dapat 

mempermudah siswa memahami materi yang diberikan. Dengan 

mengamati siswa dapat menggambarkan sendiri infomasi yang terdapat 

pada materi yang diberikan dan akan mempermudah siswa dalam 

memahami makna pembelajaran.  

d. Intelektual (I) adalah pencipta dalam pikiran, sarana yang digunakan 

manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, menciptakan jaringan 

saraf baru dan belajar untuk pengetahuan, pengetahuan menjadi 

pemahaman [3]. Dalam pembelajaran intelektual dilakukan dengan 

merenungkan agar siswa dapat memahami makna dari pembelajaran yang 

berlangsung. Dengan memahami makna dari pembelajaran, setiap 

informasi yang di berikan oleh guru dapat diingat oleh siswa dalam waktu 

lama, sebaliknya apabila siswa hanya mengetahui, maka ingatan informasi 

tersebut akan tersimpan dalam waktu singkat. Kegiatan dengan 

menekankan Intelektual juga dapat dilakukan dengan memecahkan 

masalah dari topik yang sedang dibahas dalam pembelajaran. Siswa 

diberikan persoalan untuk dipecahkan, pembelajaran seperti ini akan 

membuat siswa cepat dalam memahami pembelajaran. 

Keempat unsur tersebut akan sia-sia apabila tidak disatukan dalam suatu 

kegiatan pembelajaran. Ketika empat unsur SAVI dilakukan dalam satu 

kegiatan pembelajaran, misalnya, belajar dengan menyaksikan presentasi (V), 

tetapi mereka melakukan sesuatu ketika presentasi sedang belangsung (S), 

membicarakan apa yang sedang mereka pelajari(A), dan memikirkan cara 

menerapkan informasi dalam presentasi tersebut kedalam pekerjaan mereka (I) 

lain [3]. Dengan begitu pembelajaran akan menjadi maksimal dan siswa dapat 

sepenuhnya memahami apa yang mereka pelajari. 

Pemahaman dalam taksonomi bloom adalah kesanggupan memahami 

setingkat lebih tinggi dari pada pengetahuan, sebab dalam memahami perlu 

terlebih dahulu mengetahui atau mengenal [7]. Pemahaman adalah ketrampilan 

dan kemampuan intelektual yang menjadi tuntutan di sekolah dan perguruan 

tinggi. Pada kegiatan pembelajaran pemahaman sangat dibutuhkan, artinya 

ketika siswa atau mahasiswa dihadapkan pada komunikasi, diharapkan 

mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat menggunakan ide 

yang terkandung di dalamnya. Pemahaman dikategorikan dalam tiga aspek. (1) 

Translasi adalah kemampuan mengkomunikasikan pembelajaran yang di 

terima ke dalam bahasa lain, istilah lain atau menjadi bentuk lain. (2) 
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Interpretasi adalah perilaku yang melibatkan komunikasi, sebagai konfigurasi 

pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan penataan kembali ide-ide ke 

dalam konfigurasi baru dalam pikiran individu. Dasar interpretasi adalah 

mampu menerjemahkan bagian isi dari komunikasi yang tidak hanya kata-kata 

atau frasa-frasa akan tetapi termasuk dalam berbagai perangkat yang dapat 

dijelaskan. (3) Ekstrapolasi mencangkup pemikiran atau prediksi yang 

dilandasi oleh pemahaman kecenderungan atau kondisi yang dijelaskan dalam 

komunikasi. Misalnya pembuatan kesimpulan yang terhubung dengan 

implikasi, konsekuensi, akibat dan efek sesuai dengan kondisi yang dijelaskan 

dalam komunikasi [8]. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Dalam bidang pendidikan metode penelitian eksperimen 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari suatu tindakan atau perlakuan 

tertentu yang sengaja dilakukan terhadap suatu kondisi tertentu [9]. Rancangan 

yang digunakan adalah Quasi Experimental Design dengan desain 

Nonequivalent Control Group Design. Berikut merupakan desain penelitian 

dalam bentuk tabel [10]. 
Tabel 1. Desain penelitian 

Kelompok Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen 
1O  X 

2O  

Kontrol 
3O   4O  

 Keterangan : 

1O  dan 3O  : Kelompok diberikan tes awal (pretest) 

 X  : Kelompok diberi perlakuan (treatment) 

2O  dan 4O  : Hasil dari perlakuan kelompok berupa tes akhir (posttest) 

 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Pabelan, Kabupaten Semarang. 

Penelitian dilakukan pada bulan maret hingga april. Adapun penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain Tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap analisis data. Berikut ini merupakan tabel tahapan 

penelitian. 
Tabel 2. Tahapan Penelitian 

No Tahapan Penelitian Keterangan 

1 Tahap Persiapan  Observasi 

 Studi literatur 

 Menentukan populasi dan sampel 

 Menyiapkan materi dan RPP 

 Menyusun instrumen observasi 

 Menyusun instrumen soal tes 

 Uji coba instrumen soal tes 

2 Tahap Pelaksanaan  Memberikan tes awal (Pretest) 

 Memberikan perlakuan (treatment) 

 Observasi proses pembelajaran 

 Memberikan tes akhir (postest) 
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3 Tahap Analisis Data  Mengolah hasil tes awal (Pretest) 

 Mengolah hasil observasi  

 Mengolah hasil tes akhir (postest) 

 

Tahap persiapan yaitu tahap awal dalam penelitian. Tahap persiapan 

terdiri dari observasi yang dilakukan sebelum penelitian untuk mengamati 

permasalahan dan pertimbangan menentukan populasi dalam penelitian. Studi 

literatur digunakan untuk memahami dasar permasalahan yang akan diteliti. 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Pabelan. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu siswa kelas XI IPS, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas XI IPS 2 

sebagai kelas kontrol dengan jumlah masing-masing 18 siswa. Selanjutnya 

kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan yaitu menyiapkan materi dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menyiapkan materi yang akan 

diajarkan pada saat melakukan perlakuan (treatment) dan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) untuk mempersiapkan metode dan tahapan 

pembelajaran yang akan dilakukan pada saat perlakuan (treatment). Menyusun 

instrument observasi dan instrumen tes. Instrument observasi disusun untuk 

menentukan indikator yang diperlukan untuk pengukuran proses pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI dan pemahaman siswa. Instrumen tes disusun untuk 

mengukur kemampuan siswa pada saat sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

(treatment). Sebelum pelaksanaan penelitian, instrument tes di ujicoba pada 

kelas XI IPS 3 dengan jumlah 18 siswa, hal ini bertujuan untuk 

menyempurnakan butir soal tes yang akan diberikan pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Kegiatan pada Tahap Pelaksanaan, terlebih dulu dilakukan tes awal 

(pretest) untuk mengetahui kemampuan pemahaman siswa sebelum diberi 

perlakuan (treatment). Perlakuan (treatment) dilakukan pada kelas eksperimen 

dengan pendekatan SAVI dan kelas kontrol dengan metode praktikum. 

Pelaksanaan observasi pada proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui 

keaktifan siswa dalam pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI pada 

kelas eksperimen. Observasi juga dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pelaksanaan tes akhir (posttest) pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol digunakan untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman siswa sesudah diberi perlakuan (treatment).  

Tahap analisis data adalah tahap untuk mengolah hasil dari pelakasanaan 

penelitian yang sudah dilakukan. Data hasil tes awal (pretest) dan tes akhir 

(posttest) diolah untuk dilihat perbandingan kemampuan pemahaman siswa 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

(treatment). Pengolahan data hasil observasi dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran kelas 

ekperimen dengan pendekatan SAVI. Pengolahan data juga dilakukan pada 

data hasil observasi pemahaman untuk mengetahui perbandingan tingkat 

pemahaman siswa sebagai hasil proses pembelajaran pada kelas eksperimen 

dengan pendekatan SAVI dan pada kelas kontrol dengan metode praktikum. 
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Instrumen pengumpulan data digunakan untuk memberikan standar 

pengukuran observasi dan tes pemahaman siswa. Observasi atau pengamatan 

merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung [11]. 

Pada penelitian ini observasi digunakan untuk memperkuat hasil tes akhir 

(posttest) yang berupa pilihan ganda. Tes akhir (posttest) dilakukan untuk 

mengukur respon terhadap proses pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa. 

Indikator proses pembelajaran dengan pendekatan SAVI digunakan 

untuk mengetahui tingkat keaktifan siswa terhadap proses pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI. Instrument pengukuran kegiatan pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI ini diadopsi dari buku Accelerated Learning 

Handbook oleh Meier dan disesuaikan dengan kegiatan dalam mata pelajaran 

TIK kelas XI [3]. Berikut merupakan indikator pengukuran keaktifan siswa 

dalam pembelajaran SAVI. 
Table 3. Indikator pengukuran keaktifan pendekatan SAVI 

NO ASPEK INDIKATOR 

1 Somatis  Mempraktekkan materi yang dipelajari 

 Mendemonstrasikan materi yang dipelajari 

2 Auditori  Mendengarkan penjelasan materi 

 Memberikan pernyataan atau pertanyaan mengenai 

materi yang dipelajari 

3 Visual  Memperhatikan presentasi materi yang dipelajari 

4 Intelektual  Memecahkan masalah yang diberikan 

 

Kegiatan observasi dilakukan untuk memperkuat pengukuran 

pemahaman siswa sebagai hasil dari pembelajaran dengan pendekatan SAVI 

pada kelas eksperimen dan metode praktikum pada kelas kontrol. Aspek 

indikator pemahaman diambil dari buku Taksonomi Kognitif oleh Kuswana 

dan disesuaikan dengan indikator pada silabus mata pelajaran TIK kelas XI [8]. 

Berikut ini merupakan indikator pengukuran pemahaman siswa. 
Table 4. Indikator pengukuran pemahaman siswa  

No Aspek Indikator 

1 Translasi Menjelaskan materi yang dipelajari 

2 Interpretasi Mendemonstrasikan materi yang dipelajari  

3 Ekstrapolasi Memberikan kesimpulan materi yang dipelajari  

 

Tes digunakan untuk pengukuran kemampuan pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan dengan pendekatan SAVI dan 

metode praktikum. Tes berupa pilihan ganda yang diklasifikasikan dengan 

aspek pemhaman translasi, interpretasi dan eksptrapolasi. Berikut klasifikasi 

butir soal tes pilihan ganda. 
Table 5. Klasifikasi butir soal tes pilihan ganda (pretest) 

No Aspek Butir Soal 

1 Translasi 1,5,8,10,17,19,20 

2 Interpretasi 3,4,7,9,11,12 

3 Eksptrapolasi 2,6,13,14,15,16,18 
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Table 5. Klasifikasi butir soal tes pilihan ganda (posttest) 

No Aspek Butir Soal 

1 Translasi 1,3,9,19,20,11 

2 Interpretasi 4,5,7,10,12,13,14 

3 Eksptrapolasi 2,6,8,15,16,17,18 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pada hasil penelitian dan pembahasan akan dibahas hasil penelitian 

eksperimen untuk mengetahui pengaruh pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) terhadap pemahaman siswa.  Penelitan  ini 

dilaksanakan selama empat kali pertemuan. XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen 

dan XI IPS sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan dengan 

menggunakan pendekatan SAVI, sedangkan kelas kontrol tidak diberi 

perlakuan dengan metode praktikum.  

Penelitian diawali dengan tes awal (pretest) yang dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman terhadap materi yang dipelajari siswa 

sebelum diberi perlakuan (treatment). Tes awal (pretest) juga dilakukan untuk 

mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol homogen atau sama. 

Data tes awal (pretest) diperoleh dari hasil tes yang dilakukan pada kelas XI 

IPS 1 dan XI IPS 2 dengan tes pilihan ganda sebanyak 20 soal. Berikut 

merupakan data hasil tes awal (pretest). 
Tabel 5. Hasil Tes awal (pretest) 

 
 

Hasil yang didapat dari pretest ini adalah rata-rata kemampuan awal 

siswa pada kelas eksperimen adalah 45,27 dan rata-rata kemampuan awal 

siswa pada kelas kontrol adalah 47,22. Nilai tertinggi dari kelas eksperimen 

adalah 65 dan nilai terendahnya adalah 20. Sedangkan nilai tertinggi kelas pada 

kelas kontrol adalah 60 dan nilai terendahnya adalah 25. Hasil pengolahan data 

awal diperoleh bahwa kelas eksperimen maupun kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang tidak jauh berbeda.   

Setelah diperoleh hasil tes awal (pretest), selanjutnya dilakukan 

perlakuan (treatment) pada kelas eksperimen. Perlakuan (treatment) 

dilaksanakan pada pertemuan kedua dan ketiga penelitian. Sedangkan untuk 

kelas kontrol tidak diberi perlakuan. Kelas eksperimen diterapkan dengan 

pendekatan SAVI dalam proses pembelajaran dan kelas kontrol dengan metode 

praktikum. Pada saat proses pembelajaran terdapat perbedaan cara 

penyampaian materi pada eksperimen dan kelas kontrol. Berikut merupakan 

perbandingan proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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Tabel 6. Proses Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Tahap Pembelajaran Guru Siswa 

Pendahuluan  

Persiapan 

 Persiapan psikis & fisik 

dengan membuka 

pelajaran sambil 

mengucapkan salam dan 

berdoa bersama. 

 Menginformasikan 

tujuan yang akan 

dicapai selama 

pembelajaran 

 Memberikan motivasi 

siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran 

dengan menjelaskan 

manfaat dari 

mempelajari Aplikasi 

Pengolah Angka 

 

 Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Kegiatan Inti 

 

 

 

 

Penyampaian 
 

 Menginformasikan 

dengan presentasi 

materi yang dipelajari 

(AV) 

 Menginstruksikan untuk 

menyalakan komputer  

 

 Memperhatikan 

presentasi guru 

mengenai materi 

yang dipelajari 

 Mendengarkan 

dan Memberikan 

pertanyaan atau 

pernyataan 

mengenai materi 

yang dipelajari 

 Melaksanakan 

intruksi dari guru 

 

Pelatihan 
 

 Memberikan arahan 

untuk mempraktekkan 

cara materi yang 

dipelajari dengan 

memberikan contoh (S) 

 Memberikan persoalan 

untuk dikerjakan oleh 

siswa dengan unjuk 

kerja / praktek  (SI) 

 

 Mempraktekkan 

materi yang 

dipelajari sesuai 

dengan contoh 

dari guru (S) 

 Mempraktekkan 

dan 

mendemonstrasik

an persoalan yang 

diberikan oleh 

guru (SI) 
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Penutupan  

Penampilan 

Hasil 

 

 Mengarahkan siswa 

untuk menyimpulkan 

kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan (I) 

 Mengevaluasi 

pembelajaran yang telah 

dilakukan 

 Menutup kegiatan 

pembelajaran dengan 

berdoa bersama  

 

 Menyimpulkan 

kegiatan 

pembelajaran 

yang telah 

dilakukan 

 Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

Tabel 7. Proses Pembelajaran Kelas Kontrol 

Tahap Pembelajaran Guru Siswa 

Pendahuluan  Persiapan psikis & fisik dengan 

membuka pelajaran sambil 

mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

 Menginformasikan tujuan yang 

akan dicapai selama 

pembelajaran 

 Memberikan motivasi siswa 

untuk aktif dalam proses 

pembelajaran dengan 

menjelaskan manfaat dari 

mempelajari Aplikasi Pengolah 

Angka (Microsoft Excel) 

 Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

Kegiatan Inti 

 

 Menginformasikan mengenai 

materi yang dipelajar 

 Menginstruksikan untuk 

menyalakan komputer  

 Memberikan arahan untuk 

mempraktekkan materi yang 

dipelajari  

 Memperhatikan 

dan memberikan 

pertanyaan 

mengenai materi 

yang dipelajari 

 Melaksanakan 

intruksi dari guru 

 Mempraktekkan 

materi yang 

dipelajari 

Penutupan  Mengevaluasi pembelajaran 

yang telah dilakukan 

 Menutup kegiatan pembelajaran 

dengan berdoa bersama  

 Mendengarkan 

dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 
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Perbandingan proses pembelajaran terletak pada tahapan pembelajaran, 

khususnya pada kegiatan inti dan penutupan. Pada kelas eksperimen kegiatan 

inti terdapat penyampaian dan pelatihan serta pada kegiatan penutupan terdapat 

penampilan hasil. Empat tahapan proses pembelajaran berdasar pada konsep 

pendekatan SAVI. Persiapan dilakukan untuk menimbulkan minat siswa, 

memberi mereka perasaan positif  yang membuat siswa dalam keadaan optimal 

pada saat pembelajaran. Penyampaian adalah membantu pembelajaran 

menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, 

menyenangkan, relevan, melibatkan pancaindra, dan cocok untuk semua gaya 

[3]. Dengan penyampaian menggunakan presentasi, menggunakan animasi, 

gambar atau tiruan dari perangkat asli, siswa akan lebih tertarik dan maksimal 

dalam memahamai informasi yang sedang diasampaikan. Pelatihan adalah 

membantu pembelajar mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan 

keterampilan baru dengan berbagai cara [3]. Praktek langsung merupakan cara 

terbaik dalam mengintegrasikan informasi yang diterima kedalam tindakan 

yang dapat memudahkan siswa dalam memahami. Tahap penampilan hasil 

adalah membantu pembelajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau 

keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar akan melekat 

dan penampilan hasil akan terus meningkat [3]. Kegiatan penampilan hasil 

dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi hasil proses pembelajaran dengan 

siswa memberikan umpan balik terhadap materi yang telah dipelajari. Semua 

kegiatan pembelajaran kelas eksperimen merupakan satu-kesatuan dalam 

konsep pembelajaran dengan pendekatan SAVI. Berikut merupakan penjelasan 

masing-masing aspek pada proses pembelajaran dengan pendekatan SAVI. 

Somatis pada pembelajaran TIK yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Pabelan Kelas XI IPS 1 sebagai kelas Eksperimen adalah dengan 

mempraktekkan cara membuat fungsi IF(OR) pada pertemuan awal dan 

IF(MID) pada pertemuan akhir. Pembelajaran dengan Somatis bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman siswa pada aspek interpretasi, jadi siswa mampu 

mendemonstrasikan hasil praktek pembuatan fungsi IF(OR) dan fungsi 

IF(MID) dengan baik. 

Auditori pada pembelajaran TIK yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Pabelan Kelas XI IPS 1 sebagai kelas Eksperimen adalah dengan guru 

memberikan penjelasan dan diskusi mengenai pengertian dan kegunaan dari 

fungsi IF(OR) pada pertemuan awal dan IF(MID) pada pertemuan akhir. 

Pembelajaran Auditori dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman siswa 

pada aspek translasi, yaitu siswa dapat dengan baik menjelaskan pengertian 

dan kegunan fungsi IF(OR) dan fungsi IF(MID). 

Visual pada pembelajaran TIK yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Pabelan Kelas XI IPS 1 sebagai kelas Eksperimen adalah dengan presentasi 

yang dilakukan oleh guru mengenai pengertian dan kegunaan dari fungsi 

IF(OR) pada pertemuan awal dan IF(MID) pada pertemuan akhir. 

Pembelajaran Visual dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman siswa pada 

aspek translasi, yaitu siswa dapat dengan baik menjelaskan pengertian dan 

kegunan fungsi IF(OR) dan fungsi IF(MID). 
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Intelektual pada pembelajaran TIK yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Pabelan Kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen adalah dengan pemberian 

persoalan untuk dipecahkan oleh siswa mengenai pembuatan data dengan 

menggunakan fungsi IF(OR) dan IF(MID). Pembelajaran Intelektual 

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman siswa pada aspek ekstrapolasi, 

yaitu siswa dapat dengan baik memberikan atau menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran pada materi IF(OR) dan IF(MID) 

Pada saat proses pembelajaran, observasi dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keaktifan siswa terhadap pembelajaran dengan pendekatan SAVI. 

Observasi dilakukan dengan melihat masing-masing kegiatan pada empat 

aspek penting yaitu, Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual. Berikut 

merupakan hasil observasi keaktifan proses pembelajaran dengan pendekatan 

SAVI.  
Tabel 8. Data observasi keaktifan proses pembelajaran SAVI (Kelas Eksperimen) 

No Aspek Awal Akhir Rata-Rata 

1 Somatis 78 % 89 % 83 % 

2 Auditori 89 % 94 % 92 % 

3 Visual 89 % 94 % 92 % 

4 Intelektual 61 % 83 % 72 % 

 Jumlah Rata-rata 79 % 90 % 85 % 

 

Keterangan kategori presentase keaktifan siswa : 

81 % - 100 %         : Sangat Baik 

61 % - 80 % : Baik 

41 % - 60 % : Cukup 

21 % - 40 % : Kurang 

0 % - 20 % : Kurang Sekali 

  

Berdasarkan hasil observasi keaktifan proses pembelajaran SAVI, dapat 

dilihat bahwa pada tiap aspek menunjukkan kenaikan tingkat keaktifan siswa 

pada awal dan akhir pertemuan. Sementara rata-rata keaktifan siswa pada 

aspek Somatis, Auditori dan Visual menunjukkan hasil yang Sangat Baik. 

Sedangkan pada aspek intelektual menunjukkan keaktifan siswa sudah baik. 

Dari hasil presentase keaktifan proses pembelajaran siswa dengan pendekatan 

SAVI dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa berperan aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Sebagian besar siswa yang tidak aktif dalam 

pembelajaran pada tiap aspek rata-rata tidak mau bertanya pada saat diberikan 

penjelasan dasara materi kemudian tidak dapat mempraktekkan dan pada 

akhirnya siswa tidak dapat mengerjkana soal yang diberikan oleh guru. 

Dari penilaian keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan SAVI maupun dengan metode praktikum diperoleh hasil 

pemahaman siswa yang ditentukan dengan observasi dan hasil posttest. 

Observasi dilakukan dalam dua pertemuan saat perlakuan pada kelas 

eksperimen dengan pendekatan SAVI dan tidak diberi perlakuan pada kelas 

kontrol dengan metode praktikum. Pengukuran pemahaman siswa didasari oleh 
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tiga aspek pemahaman yaitu Transalasi, Interpretasi dan Ekstrapolasi. Berikut 

penjelasan pemahaman siswa hasil dari proses pembelajaran pada tiga aspek. 

Translasi pada pembelajaran TIK adalah dengan menjelaskan pengertian 

dan kegunaan dari fungsi pada pembelajaran dengan materi IF(OR) pada 

pertemuan awal dan IF(MID) pada pertemuan akhir. Interpretasi pada 

pembelajaran TIK adalah dengan siswa dapat mendemonstrasikan cara 

pembuatan data dengan menggunakan fungsi IF(OR) pada pertemuan awal dan 

IF(MID) pada pertemuan akhir. Ekstrapolasi pada pembelajaran TIK adalah 

dengan memberikan kesimpulan dari pembelajaran dengan materi IF(OR) pada 

pertemuan awal dan IF(MID) pada pertemuan akhir. Berikut hasil observasi 

pemahaman siswa dengan tiap aspek pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
Tabel 9. Data Observasi Pemahaman Siswa Kelas Eksperimen 

No Aspek 

Awal Akhir 

Peningkatan Rata-Rata 

Skala 
Presentase 

Rata-Rata 

Skala 
Presentase 

1 Translasi 3,16 63 % 3,94 79 % 16 % 

2 Interpretasi 2,66 53 % 3,33 67 % 13 % 

3 Ekstrapolasi 2,38 48 % 3,11 62 % 14 % 

Rata 2,74 55 % 3,46 69 % 14  % 

  
Tabel 10. Data Observasi Pemahaman Siswa Kelas Kontrol 

No Aspek 

Awal Akhir 

Peningkatan Rata-Rata 

Skala 
Presentase 

Rata-Rata 

Skala 
Presentase 

1 Translasi 2,33 47 % 2, 72 54 % 8 % 

2 Interpretasi 1,44 29 % 1,72 34 % 6 % 

3 Ekstrapolasi 1,16 23 % 1,11 22 % -1 % 

Rata 1,65 33 % 1, 85  37 % 4 % 

 

Keterangan kategori presentase pemahaman siswa : 

81 % - 100 %         : Sangat Baik 

61 % - 80 % : Baik 

41 % - 60 % : Cukup 

21 % - 40 % : Kurang 

0 % - 20 % : Kurang Sekali 

Dari data pada tabel menunjukkan perbandingan pemahaman siswa hasil 

proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 

eksperimen pada pertemuan awal diperoleh hasil 55 % tingkat pemahaman 

siswa dengan kategori cukup. Pada pertemuan akhir diperoleh hasil 69 % 

pemahaman siswa dengan kategori baik. Didapatkan peningkatan 14 % antara 

pertemuan awal dan akhir. Sedangkan kelas kontrol pada pertemuan awal 

diperoleh hasil 33 % tingkat pemahaman siswa dengan kategori kurang. Pada 

pertemuan akhir diperoleh hasil 37 % tingkat pemahaman siswa dengan 

kategori kurang. Pada pertemuan awal dan akhir didapatkan peningkatan 4 %. 
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Dengan hasil data pemahaman siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

dapat dilihat perbandingan yang signifikan pada pertemuan awal dan akhir. 

Pembelajaran dengan pendekatan SAVI menunjukkan hasil peningkatan 

signifikan pada pemahaman siswa, hal ini didapatkan dari pertemuan awal dan 

akhir yang memperoleh presentase dengan hasil cukup hingga baik. Sedangkan 

pada kelas kontrol diperoleh peningkatan yang tidak terlalu signifikan dengan 

hasil presentase yang menunjukkan pada pertemuan awal dan akhir masih 

dalam kategori kurang. Tes akhir (Posttest) dilakukan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman siswa hasil pembelajaran dengan pendekatan SAVI 

dan metode praktikum. dari hasil tes akhir (posttest) diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 
Tabel 11. Hasil Tes akhir (posttest) 

 
 

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan hasil tes akhir (posstest) yang 

telah dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil yang didapat 

adalah rata-rata kemampuan akhir siswa setelah diberi perlakuan. Rata-rata tes 

akhir (posttest) siswa pada kelas eksperimen adalah 64,16, sedangkan rata-rata 

tes akhir (posttest) siswa adalah 53. Nilai tertinggi pada kelas eksperimen 

adalah 80 dan nilai terendah adalah 50. Sedangkan nilai tertinggi pada kelas 

kontrol adalah 60 dan nilai terendah adalah 30. Hasil yang didapat pada tes 

akhir menunjukkan peningkatan signifikan oleh kelas eksperimen jika 

dibandingkan dengan hasil tes awal. Berbeda dengan kelas kontrol yang 

menunjukkan tidak ada peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 

hasil tes awal.  

Berdasarkan hasil observasi dan tes yang dilakukan menunjukkan 

peningkatan pemahaman dari pembelajaran kelas eksperimen dengan 

pendekatan SAVI. Hal ini menunjukkan hasil sesuai dengan konsep dasar dari 

kajian teori yang sudah diuraikan diatas, bahwa pendekatan SAVI dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa.  

 

 

5. Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan SAVI dapat meningkatkan 

pemahaman siswa, dilihat dari hasil observasi yang menunjukkan pemahaman 

siswa dengan pendekatan SAVI memperoleh rata-rata lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode praktikum. Observasi pemahaman siswa pada 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI juga menunjukkan peningkatan 

signifikan dengan hasil 14 % pada tiap pertemuan dengan pemahaman siswa 

berada pada kategori cukup hingga baik, lebih tinggi daripada  metode 
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praktikum yang didapatkan hasil peningkatan 4 % pada tiap pertemuan dengan 

pemahaman siswa yang masih dalam kategori kurang. Peningkatan 

pemahaman terjadi karena pendekatan SAVI dalam proses pembelajaran 

memaksimalkan semua indra dalam tubuh. Dengan bergerak dan berbuat, 

mendengar dan berbicara, mengamati dan menggambarkan, merenungkan dan 

memecahkan masalah, siswa dapat secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran. Dengan begitu pemahaman siswa pada pembelajaran yang telah 

dilakukan akan didapatkan secara penuh. Hasil observasi digunakan untuk 

memperkuat pengukuran pemahaman siswa pada tes awal dan tes akhir. Hasil 

perolehan rata-rata tes awal (pretest) kelas dengan pendekatan SAVI  adalah 

45,27, dan rata-rata tes akhir (posttest) adalah 64,1 menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kelas praktikum dengan 

hasil rata-rata tes awal (pretest) adalah 47,22 dan hasil rata-rata tes akhir 

(posttest) adalah 53 yang tidak diperoleh peningkatan yang signifikan. Hasil 

perbandingan nilai tes awal dan tes akhir pengukuran pemahaman siswa 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas XI IPS 1 dalam mata 

pelajaran TIK di SMA Negeri 1 Pabelan.  

Berdasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan, maka saran dalam 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) 

sebaiknya dilaksanakan secara terstruktur dan dengan menyatukan setiap aspek 

pada suatu kegiatan pembelajaran. Dengan menyatukan empat aspek dalam 

SAVI dapat mengoptimalkan pembelajaran dan peningkatan pemahaman siswa 

diharapkan akan terjadi, hal ini dikarenakan pendekatan SAVI mengutamakan 

keaktifan siswa dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Dengan 

memaksimalkan semua indra yang dimiliki, maka akan mempermudah siswa 

dalam memahami makna dari pembelajaran.   

Saran dalam pengembangan penelitian ini adalah pengukuran hasil 

proses pembelajaran dapat dikembangkan pada aspek lain seperti pengaruh 

SAVI terhadap motivasi atau pengembangan pemahaman siswa dengan 

menggunakan indikator lain disesuaikan dengan mata pelajaran. 
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