
5 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Hasil Belajar 

2.1.1. Pengertian Hasil Belajar 

Sudjana (2008) menyatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya. Hasil belajar di sini digunakan  sebagai tolak ukur sejauh mana 

keberhasilan seorang peserta didik di dalam belajar. Melalui hasil belajar, guru 

dapat menilai apakah sistem pembelajaran yang diberikan berhasil atau tidak, 

untuk selanjutnya bisa diterapkan atau tidak dalam proses pembelajaran. Menurut 

Sudjana (2008) hasil belajar dibagi dalam tiga ranah yaitu:  

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri atas enam aspek yaitu 

pengetahuan/ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, jawaban 

atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

c. Ranah Psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 

enam aspek ranah psikomotorik, yaitu gerakan refleks, keterampilan gerakan 

dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan/ ketepatan, gerakan keterampilan 

kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. 

Di sisi lain, Dimyati dan Moedjiono (2006) menyatakan bahwa hasil 

belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak mengajar atau belajar. Hasil 

belajar dapat berupa pengetahuan (kognitif), tingkah laku atau sikap (afektif), dan 

keterampilan (psikomotor), yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran. 

Jadi, dapat pula dikatakan bahwa hasil belajar merupakan perolehan seseorang 

dari suatu perbuatan belajar, atau hasil belajar merupakan kecakapan nyata yang 

dicapai siswa dalam waktu tertentu. Hasil belajar yang utama adalah pola tingkah 
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laku yang bulat yang diperoleh oleh setiap siswa setelah proses belajar. Di dalam 

proses belajar siswa mengerjakan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan 

tujuan dan maksud belajar. Hasil belajar akan dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, penggunaan sikap dan nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar yang 

terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek 

kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi (Rusyan, 2005) 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dapat dicapai dari suatu proses pembelajaran yang meliputi 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. 

2.1.2. Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah 

dasar, merupakan program untuk menanamkan dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa mencintai 

dan menghargai Tuhan Yang Masa Esa. Sejalan dengan itu maka hasil belajar 

Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar menurut Hidayat (2001) dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. siswa memiliki pemahaman tentang konsep-konsep IPA dan keterkaitannya 

dengan kehidupan sehari-hari;  

b. memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan, gagasan 

tentang alam sekitar;  

c. mampu menggunakan teknologi sederhana yang berguna untuk memecahkan 

suatu masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; 

d. mengenal dan dapat memupuk rasa cinta terhadap alam sekitar. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar dapat diuraikan sebagai hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam yang dapat melatih pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

IPA, melatih keterampilan siswa dalam menggunakan alat teknologi sederhana 

dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan alam sekitar yang 

kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 



7 
 

 
 

2.1.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik atau buruk suatu hasil 

belajar. Menurut Muhibbin Syah (2006), faktor-faktor yang mempegaruhi hasil 

belajar dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu : faktor internal, 

eksternal dan pendekatan belajar. 

2.1.3.1. Faktor Internal 

Faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar dari dalam 

diri siswa itu sendiri. Faktor ini meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis dan 

aspek psikologis. 

1) Aspek Fisiologis 

Aspek fisiologis bersangkutan dengan kondisi jasmani siswa yang 

menekankan pada kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya. Hal-hal 

tersebut akan mempengaruhi semangat dan intensitas siswa di dalam mengikuti 

pembelajaran. Konsisi tubuh yang lemah akan membuat tingkat konsentrasi dan 

kualitas otak dalam berfikir menurun sehingga daya ingat dan daya pemahaman 

siswa dalam mengingat dan memahami materi yang dipelajarinya menjadi 

menurun. Begitu juga dengan panca indera, kemampuan kelima indera manusia 

tersebut juga sangat mempengaruhi siswa dalam menyerap informasi dan 

pengetahuan. 

2) Aspek Psikologis 

Muhibbin (2006) mengungkapkan bahwa faktor psikologis yang 

dianggap penting adalah : 

a) Intelegensi Siswa 

Menurut Reber (1988) dalam Muhibbin Syah (2006), intelegensi dapat diartikan 

sebagai kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dengan cara yang tepat. Jadi, tingkatan intelegensi 

seseorang sangat mempengaruhi hasil belajar yang dilakukan, semakin tinggi 

tingkatan intelegensi siswa maka semakin besar peluang untuk  mendapatkan hasil 

belajar yang baik. 
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b) Sikap Siswa 

Kemudian, Muhibbin (2006) menjelaskan bahwa sikap merupakan gejala internal 

yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

dengan cara relatif tetap terhadap objek orang, barang dan sebagainya baik secara 

positif maupun negetif. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa siswa dapat 

merespon positif maupun negatif suatu pelajaran. Oleh karena itu, guru harus 

mampu memunculkan sikap positif terhadap dirinya dan pelajaran yang 

diajarkannya. 

c) Bakat Siswa 

Menurut Chaplin (1972) dalam Muhibbin (2006), bakat  adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan 

datang. Jadi, bakat juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, 

guru hendaknya mengetahui bakat setiap siswanya. 

d) Motivasi Siswa 

Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dalam diri untuk mencapai suatu 

keinginan. Tinggi rendahnya motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar. Oleh 

karena itu, guru harus pandai dalam memotivasi siswa. 

2.1.3.2. Faktor Eksternal 

Faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah faktor eksternal atau 

faktor dari luar diri siswa diantaranya adalah lingkungan. Faktor lingkungan 

tersebut antara lain: 

1) Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial diantaranya adalah lingkungan sekolah seperti para guru, 

teman-teman sekelas, lingkungan keluarga seperti kebiasaan orang tua, dan 

lingkungan masyarakat seperti kondisi lingkungan masyarakat akan sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

2) Lingkungan Non Sosial 

Lingkungan non sosial seperti rumah tempat tinggal keluarga siswa, gedung 

sekolah, alat-alat belajar, waktu belajar, latar belakang pendidikan orang tua juga 

dianggap sebagai faktor yang menentukan keberhasilan belajar siswa. 
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2.1.3.3. Faktor Pendekatan Belajar 

Keberhasilan siswa dalam belajar juga ditentukan dari kemampuan guru 

dalam mengelola kelas. Oleh karena itu, guru harus pandai dalam menggunakan 

pendekatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal itu sesuai 

dengan penjelasan Djamarah (2006) bahwa dalam mengajar guru harus pandai 

menggunakan pendekatan belajar secara arif dan bijaksana, bukan sembarangan 

yang dapat merugikan peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 

untuk mencapai keberhasilan siswa dalam belajar maka guru harus 

mempertimbangkan tiga faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar tersebut 

yaitu faktor eksternal yang berhubungan dengan kondisi fisiologis dan psikologis 

siswa, faktor eksternal yang berhubungan dengan tingkat intelegensi, sikap, bakat 

dan motivasi siswa, serta faktor pendekatan belajar yang berhubungan dengan 

kemampuan guru dalam mengelola kelas. 

 

2.2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

2.2.1. Pengertian IPA 

IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan 

fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan 

yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan 

metode ilmiah. (http://pjjpgsd.unesa.ac.id). Dari definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa IPA berasal dari hasil sebuah percobaan/eksperimen. Hal itu 

sejalan dengan pemikiran Carin dan Sund (1993) dalam Khotijah (2012) yang 

menyatakan bahwa IPA  sebagai  pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. 

2.2.2. Ruang Lingkup IPA 

Ruang lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI menurut Depdiknas 

meliputi aspek-aspek berikut: 

http://pjjpgsd.unesa.ac.id/
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a. makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan; 

b. benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas; 

c. energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana; 

d. bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

2.2.3. Tujuan IPA 

Menurut Depdiknas mata pelajaran IPA di SD/MI bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a. memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

b. mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

c. mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat; 

d. mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 

e. meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga 

dan melestarikan lingkungan alam; 

f. meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 

g. memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

2.2.4. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) IPA  

Terdapat sebelas SK untuk kelas IV. Enam SK untuk semester I dan lima 

SK untuk semester II. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil SK untuk 

semester II. SK tersebut adalah SK kedelapan yaitu “Memahami berbagai bentuk 

energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.”  
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SK kedelapan tersebut memiliki empat KD, yaitu : 

a. mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

serta sifat-sifatnya; 

b. menjelaskan berbagai energi alternatif dan cara penggunaannya; 

c. membuat suatu karya/model untuk menunjukkan perubahan energi gerak 

akibat pengaruh udara, misalnya roket dari kertas/baling-baling/pesawat 

kertas/parasut; 

d. menjelaskan perubahan energi bunyi melalui penggunaan alat musik. 

Dari keempat KD tersebut, peneliti mengambil KD yang pertama yaitu 

“Mendeskripsikan energi panas dan bunyi yang terdapat di lingkungan sekitar 

serta sifat-sifatnya.” 

 

2.3. Materi Energi Panas dan Energi Bunyi di SD Kelas IV 

2.3.1. Energi Panas 

2.3.1.1.Pengertian Energi Panas 

Panas merupakan salah satu bentuk energi. Energi yang dihasilkan oleh 

panas disebut energi panas. Panas disebut juga kalor. Panas suatu benda dapat 

diukur dengan termometer. Dalam kehidupan sehari-hari sumber energi panas 

adalah matahari. Selain itu terdapat pula sumber energi panas dari gesekan benda. 

2.3.1.2.Sumber Energi Panas 

Segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas disebut sumber panas. 

Dalam kehidupan kita terdapat dua sumber panas, yaitu matahari dan sumber 

panas lain yang dihasilkan karena gesekan benda. 

1) Matahari 

Matahari merupakan sumber panas utama di 

bumi yang digunakan oleh makhluk hidup. Energi 

panas yang dihasilkan oleh matahari sangat 

mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Hal ini 

disebabkan karena energi matahari digunakan oleh Gambar 2.1 
Matahari sebagai sumber 

panas 
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tumbuhan hijau untuk membuat makanan pada proses fotosintesis. Makanan yang 

dihasilkan oleh tumbuhan hijau inilah yang digunakan oleh makhluk hidup 

lainnya sebagai sumber makanan termasuk oleh manusia. Menjemur pakaian, 

mengeringkan padi, dan benda basah lainnya memanfaatkan panas dari matahari. 

Garam dibuat melalui penguapan air laut oleh sinar matahari. 

2) Api 

Api digunakan pula untuk memasak 

makanan, mendidihkan air atau membakar logam 

untuk melelehkannya. Dahulu, api diperoleh dengan 

cara membakar kayu kering atau ranting-ranting 

pohon. Sekarang api diperoleh dari gas dan minyak 

tanah yang merupakan hasil pengolahan minyak 

bumi. 

3) Listrik 

Di rumah-rumah yang sudah terpasang aliran 

listrik, energi panas banyak diperoleh melalui alat-alat 

listrik. Memperoleh energi panas dari listrik sangat praktis. 

Nasi dapat hangat terus jika disimpan di “Magic Jar”. Di 

negara-negara yang mengalami musim dingin, di rumah-

rumah dipasang pemanas ruangan dari listrik, tungku 

pemanas dengan kayu bakar sudah jarang digunakan. 

4) Gesekan dari dua benda 

Selain matahari, energi panas juga dapat 

dihasilkan dari gesekan antara dua buah benda. 

Pada saat udara dingin di pegunungan, orang 

yang mendaki gunung biasanya menggesek-

gesekkan kedua telapak tangannya untuk 

memperoleh energi panas sehingga tubuhnya 

menjadi hangat. 

 

Gambar 2.2 
Api sebagai sumber 

panas 

Gambar 2.3 
Alat listrik 

pengasil panas 

Gambar 2.4 
Gesekan dua benda 
mengasilkan panas 
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2.3.1.3.Cara Perpindahan Panas 

Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu konduksi, 

konveksi, dan radiasi. 

1) Konduksi 

Konduksi adalah peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat/medium 

tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat/medium tersebut. Misalnya, 

sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi panas. 

2) Konveksi 

Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. 

Misalnya air yang panas akan bergerak naik. 

3) Radiasi 

Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Misalnya, panas 

matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. 

2.3.2. Energi Bunyi 

2.3.2.1.Sumber Bunyi 

1) Sumber bunyi yang terdapat di lingkungan 

Sumber bunyi yang paling mudah tentunya 

adalah alat musik. Gitar, piano, gendang, angklung, 

biola, suling, dan lainnya. Untuk menghasilkan bunyi 

yang diinginkan, masing-masing alat musik tersebut 

memilki cara tersendiri. Gitar dan bas akan 

menghasilkan bunyi apabila dipetik. Biola menghasilkan 

bunyi dengan cara digesek. Gitar dan biola dapat 

menghasilkan bunyi karena adanya senar atau dawai. Bergetarnya senar dan dawai 

pada biola dan gitar akan menghasilkan bunyi yang diinginkan. 

2) Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar 

Bunyi yang kita dengar dari sumber bunyi sebenarnya dapat didengar 

karena adanya getaran dari sumber bunyi tersebut. Pada saat angklung kita 

gerakkan maka akan diperoleh bunyi. Tetapi, jika angklung tersebut didiamkan 

maka angklung tidak dapat mengeluarkan bunyi. Pada saat kita berbicara, pita 

Gambar 2.5 
Alat-alat musik 
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suara yang ada di dalam tenggorokan juga bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa 

benda yang bergetar akan menghasilkan bunyi. 

2.3.2.2.Klasifikasi Bunyi 

Bunyi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu: 

1) Bunyi infrasonik 

Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi dibawah 20 Hz. 

Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia. 

2) Bunyi audiosonik 

Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz – 20.000 Hz. 

Bunyi ini yang dapat didengar oleh telinga manusia. Jangkauan bunyi ini disebut 

juga audible range. 

3) Bunyi ultrasonik 

Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. 

Bunyi ini tidak dapat didengar oleh telinga manusia.  

2.3.2.3.Perambatan Bunyi 

Bunyi dapat kita dengar dari sumber bunyi karena adanya rambatan. 

Rambatan tersebut terjadi karena adanya getaran pada benda yang menjadi 

sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan udara. 

1) Bunyi merambat melalui zat padat 

Apabila kita sedang berjalan di atas rel, kita dapat mendengar bunyi 

kereta yang bergerak dengan cara mendekatkan telinga kita pada rel tersebut. Hal 

ini disebabkan karena bunyi kereta api tersebut mengalami perambatan melalui rel 

yang merupakan zat padat. 

2) Bunyi merambat melalui zat cair 

Selain dapat merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat merambat 

melalui zat cair. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tinggal di tepi sungai 

dapat mendengar suara kereta api yang lewat. Walaupun tempatnya jauh dari 

tempat tinggal orang-orang tersebut. Karena bunyi dapat merambat melalui air 

sungai. 
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3) Bunyi merambat melalui udara 

Udara merupakan perantara yang dapat menyebabkan bunyi dapat kita 

dengar. Kita dapat mendengar bunyi bel yang ada di sekolah karena bunyi 

tersebut merambat melalui udara dan sampailah ke telinga kita. Bunyi tidak dapat 

merambat di dalam ruangan yang hampa udara. 

 

2.4. Eksperimen 

2.4.1. Pengertian 

Roestiyah (2001) menyatakan bahwa eksperimen adalah suatu cara 

mengajar dimana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Di dalam kegiatan eksperimen, 

siswa akan mengembangkan keterampilan-keterampilan dari alat indera yang 

mereka miliki. Sehingga siswa akan lebih mudah memahami pembelajaran. 

Hal itu hampir sama dengan Azhar Arsyad dalam Febriyani (2012) yang 

menyatakan bahwa eksperimen dapat dikembangkan keterampilan-keterampilan 

seperti: keterampilan mengamati, menghitung, mengukur, membuat pola, 

membuat hipotesis, merencanakan eksperimen, mengendalikan variabel, 

menafsirkan data, membuat kesimpulan sementara, meramal, menerapkan, 

mengkomunikasikan dan mengajukan pertanyaan. 

Sedangkan, eksperimen menurut Djamarah (2002) adalah cara penyajian 

pelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu 

yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar, dengan eksperimen, siswa diberi 

kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu 

proses, mengamati suatu obyek, keadaan atau proses sesuatu. Dengan demikian, 

siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, dan menarik 

kesimpulan dari proses yang dialaminya itu.  

Jadi, eksperimen merupakan pembelajaran yang menuntut siswa 

melakukan serangkain percobaan untuk menemukan suatu kesimpulan dari 

percobaan yang dialami melalui pengamatan dari suatu obyek, keadaan atau 

proses sesuatu yang kemudian hasilnya di sampaikan di depan kelas. 
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2.4.2. Kelebihan Eksperimen 

Eksperimen  memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 

a. dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa; 

b. dapat membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran; 

c. dapat membangkitkan sikap ilmiah siswa; 

d. dapat membuat pembelajaran bersifat aktual; 

e. dapat membina kebiasaan belajar kelompok maupun individu. 

2.4.3. Kelemahan Eksperimen 

Eksperimen  memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut: 

a. pembelajaran ini memerlukan alat dan biaya; 

b. pembelajaran ini memerlukan waktu yang relatif lama; 

c. guru dan siswa masih banyak yang belum terbiasa dengan pembelajaran ini. 

 

2.5. Model Pembelajaran SAVI  

2.5.1. Pengertian Model Pembelajaran SAVI 

SAVI merupakan kependekan dari somatik, auditori, visual, dan 

intelektual. Pembelajaran SAVI berasal dari pemikiran Dave Meier dan Bobby 

DePorter tentang teori modalitas awal yang dimiliki perseta didik. Modalitas dasar 

merupakan suatu kemampuan dasar yang dimiliki oleh setiap anak sejak terlahir 

ke dunia. Bobby DePorter (2000) dalam  Wibowo (2010) menyatakan bahwa 

setiap anak memiliki tiga modalitas dasar dalam belajar yaitu Modalitas Auditori, 

Modalitas Visual, dan Modalitas Kinestetik (Somatis). Kemudian, Dave Meier 

(2005) dalam Wibowo (2010) menambahkan Modalitas Intelektual sebagai 

modalitas dasar keempat yang dimiliki seseorang.  

Menurut Dave Meier (2005) dalam Silvianawati (2011) di dalam 

pembelajaran SAVI siswa dituntut aktif terlibat secara utuh dalam proses 

pembelajaran. Di dalam pembelajaran SAVI siswa tidak hanya sekedar datang 

dalam pembelajaran, tetapi juga memanfaatkan seluruh modalitas yang dimiliki 

yang berguna dalam mengoptimalkan pembelajaran. Model pembelajaran SAVI 

ini menekankan pembelajaran dengan memanfaatkan semua alat indera siswa 
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(Rosadi, 2009 dalam Sumarno, 2011). Pernyataan dari Rosadi tersebut sama 

dengan yang dikemukakan Warta (2010) dalam Sumarno (2011) yaitu model 

pembelajaran SAVI merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan 

bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh siswa. 

Suyatno (2008) dalam Sumarno (2011) mengemukakan bahwa 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indera dapat melibatkan siswa sepenuhnya dalam pembelajaran sehingga 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Dave Meier (2005) dalam Wibowo (2010) yang menyatakan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model SAVI merupakan pembelajaran yang 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indera yang dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Dalam bukunya yang 

berjudul The Accelerated Learning Handbook, Meier menyebutkan bahwa 

manusia memiliki empat dimensi, yaitu tubuh atau somatis (S), pendengaran atau 

auditori (A), penglihatan atau visual (V), dan kecerdasan atau intelektual (I).  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran SAVI merupakan sebuah 

pembelajaran yang menggunakan seluruh alat indera yang dimiliki oleh siswa 

serta mengikutsertakan kemampuan intelektual siswa dalam pembelajaran 

tersebut. 

2.5.2. Unsur-unsur SAVI 

Suherman (2002) dalam Silvianawati (2011) menjelaskan 4 unsur dari 

pembelajaran SAVI yaitu : 

2.5.2.1.Somatik 

Somatik berasal dari bahwa Yunani, “Soma” yang berarti tubuh. Jika 

dikaitkan dengan belajar yang dimaksudkan adalah belajar bergerak dan berbuat 

(learning by moving and doing). Jadi, pembelajaran somatik adalah pembelajaran 

yang memanfaatkan tubuh yang meliputi alat indera, organ gerak, dan melibatkan 

fisik dalam proses pembelajaran. 
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2.5.2.2.Auditori 

Unsur auditori dalam hal ini berarti belajar dengan berbicara dan 

mendengar (learning by talking and listening). Hal itu dapat diartikan bahwa 

pembelajaran auditori merupakan pembelajaran yang di dalamnya terdapat 

kegiatan mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi.  

2.5.2.3.Visual 

Unsur visual diartikan sebagai belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan (learning by observing and picturing). Seseorang lebih mudah 

menangkap sebuah informasi jika ia dapat melihat secara langsung obyek 

informasi tersebut. Juga, suatu informasi yang ditangkap oleh indera penglihatan 

akan lebih mudah diingat. Hal itu dikarenakan di dalam otak lebih banyak 

perangkat untuk memroses informasi visual daripada indera yang lain (Meier, 

2005 dalam Zakiya, 2010). Oleh karena itu, dalam pembelajaran visual hendaknya 

menggunakan indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, 

membaca, menggunakan media dan alat peraga. 

2.5.2.4.Intelektual 

Unsur intelektual yang berarti belajar dengan memecahkan masalah dan 

refleksi (learning by problem solving and reflecting). Belajar intelektual dimaknai 

sebagai apa yang dilakukan dalam pikiran pembelajar secara internal ketika 

mereka menggunakan kecerdasan untuk merenungkan suatu pengalaman dan 

menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. 

Melalui intelektual pembelajar dapat menghubungkan pengalaman mental, fisik, 

emosional, dan intuitif untuk membuat makna baru bagi diri pembelajar itu sendiri 

(Meier, 2005 dalam Zakiya, 2010). 

2.5.3. Prinsip Pembelajaran SAVI 

Model pembelajaran SAVI didasari oleh teori Accelerated Learning 

sehingga prinsip model pembelajaran ini juga sesuai dengan prinsip  teori 

Accelerated Learning. Meier (2005) dalam Zakiya, 2010) menyebutkan bahwa 

guru harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran SAVI dengan baik agar 
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mampu menjalankan pembelajaran dengan benar. Suyatno (2008) dalam Sumarno 

(2011) menyebutkan prinsip model pembelajaran SAVI sebagai berikut : 

a. Pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh 

Artinya bahwa belajar tidak sekedar mengandalkan otak (sadar, rasional, memakai 

otak kiri dan verbal), tetapi juga memanfaatkan tubuh/fisik, seluruh indera, emosi 

dan saraf.  

b. Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi 

Hal ini berarti bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang langsung diserap begitu 

saja. Namun, pengetahuan merupakan sesuatu yang dapat diperoleh dari 

memadukan pengetahuan dengan keterampilan yang baru ke dalam struktur diri 

yang sudah ada. 

c. Kerjasama membantu proses pembelajaran 

Kerjasama dalam belajar akan menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan 

dengan belajar secara individu. Hal itu dikarenakan belajar secara bekerja sama 

akan menambah wawasan dan pengetahuan seseorang.  

d. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan orang dengan 

banyak tingkatan dan simultan (sadar dan bawah sadar, mental dan fisik) dan 

memanfaatkan seluruh saraf reseptor indera, jalan dalam sistem total otak atau 

tubuh manusia. Hal itu karena otak akan berkembang pesat jika ditantang untuk 

melakukan banyak hal secara bersamaan.  

e. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik 

Pengalaman yang nyata atau kontrit merupakan guru yang paling baik daripada 

sekedar hipotesis atau hal-hal abstrak, asalkan di dalamnya terdapat peluang untuk 

terjun langsung secara utuh, mendapat umpan balik, refleksi dan kemudian terjun 

kembali. 

f. Emosi positif sangat membantu pembelajaran 

Emosi sangatlah mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Emosi yang negatif 

akan menghambat belajar sedangkan emosi positif akan mempercepat belajar. 
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Belajar dengan rasa senang, bersemangat, sehat akan memiliki hasil yang lebih 

baik daripada belajar di bawah tekanan, rasa sakit, atau kesedihan. 

g. Otak-citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis 

Otak manusia lebih mudah menangkap informasi berupa citra daripada sekedar 

kata. Menerjemahkan informasi verbal ke dalam gambaran kontrit akan 

memudahkan informasi verbal tersebut untuk diingat dan dimengerti (Meier, 2005 

dalam Zakiya, 2010). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran SAVI pada 

prinsipnya merupakan pembelajaran yang komprehensif, kreatif, kolaboratif, aktif 

dan membutuhkan emosi yang positif.  

2.5.4. Langkah-langkah Model Pembelajaran SAVI 

2.5.4.1.Tahapan perencanaan pembelajaran SAVI 

Tahapan pembelajaran SAVI meliputi tahap persiapan, penyampaian, 

pelatihan, dan penampilan hasil. Guru harus merencanakan keempat tahap 

tersebut dengan matang. Tahapan model pembelajaran SAVI dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

2.5.4.1.1.Tahap Persiapan  

Tujuan dari tahap ini adalah untuk menimbulkan minat para siswa, 

memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang 

dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Secara spesifik ada 

beberapa unsur penting untuk mempersiapkan siswa dalam menerima pengalaman 

belajar, yaitu : 

a) memberikan sugesti positif; 

b) memberikan tujuan yang jelas dan bermakna; 

c) membangkitkan rasa ingin tahu; 

d) menciptakan lingkungan fisik yang positif; 

e) menciptakan lingkungan emosional yang positif; 

f) menciptakan lingkungan sosial yang positif; 

g) menyiapkan sarana belajar sebelum pembelajaran dimulai; 

h) mengajak siswa terlibat secara penuh sejak awal. 
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2.5.4.1.2.Tahap Penyampaian  

Tahap ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar 

yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca 

indera dan cocok untuk semua gaya belajar. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh 

guru ialah : 

a) uji coba kolaboratif dan berbagai pengetahuan; 

b) pengamatan fenomena dunia nyata; 

c) presentasi interaktif; 

d) aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya belajar; 

e) proyek belajar berdasarkan kemitraan dan berdasar tim. 

2.5.4.1.3.Tahap Pelatihan  

Tahap ini bertujuan membantu siswa untuk mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. Hal-hal yang 

dapat dilakukan oleh guru ialah :  

a) simulasi dunia-nyata; 

b) permainan dalam belajar; 

c) pelatihan aksi pembelajaran; 

d) aktivitas pemecahan masalah 

e) refleksi dan artikulasi individu; 

f) pengajaran dan tinjauan kolaboratif; 

g) aktivitas praktis membangun keterampilan. 

2.5.4.1.4.Tabap Penampilan Hasil  

Tahap ini bertujuan untuk membantu siswa menerapkan dan memperluas 

pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga hasil belajar 

akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. Hal-hal yang dapat 

dilakukan ialah : 

a) penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera; 

b) aktivitas penguatan penerapan; 

c) pelatihan terus menerus; 

d) umpan balik dan evaluasi kinerja. 
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2.5.4.2.Tahapan pelaksanaan pembelajaran SAVI 

Pelaksanaan pembelajaran SAVI melalui eksperimen dilakukan dalam 

beberapa tahap, yaitu : 

2.5.4.2.1.Tahap Persiapan (Kegiatan awal)  

Pada tahap ini menerapkan belajar auditori dengan sedikit penerapan 

belajar intelektual yang dilakukan dengan cara: 

a. Guru memberikan apersepsi sebelum memulai pembelajaran 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa di 

dalam pembelajaran 

c. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi 

d. Guru meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru dengan 

suara keras 

e. Guru mencipatakan suasana kelas yang positif sehingga siswa tidak merasa 

jenuh atau tertekan di dalam kelas 

2.5.4.2.2.Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti)  

Pada tahap ini masih menerapkan belajar auditori dengan sedikit 

penerapan belajar visual yang dilakukan dengan cara: 

a. Guru menyampaikan materi secara lisan sambil menuliskan hal-hal penting 

di papan tulis 

b. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan di sela-sela menyampaikan materi 

untuk membangun keaktifan siswa 

c. Guru meminta siswa mengamati lingkungan sekitar yang sesuai dengan 

materi, misalnya mengamati tentang api yang dinyalakan terasa panas 

d. Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

2.5.4.2.3.Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 

Pada tahap ini akan menerapkan belajar visual dan belajar somatik yang 

dilakukan dengan cara: 

a. Guru meminta siswa melakukan suatu percobaan dengan cara observasi 

terhadap dunia nyata 
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b. Guru melakukan pemantauan dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

setiap kelompok tentang cara kerja percobaan yang dilakukan 

c. Siswa melakukan pengamatan terhadap percobaan mereka 

d. Siswa membuat suatu laporan hasil percobaan yang akan dipresentasikan di 

depan kelas 

e. Guru melakukan konfirmasi terhadap laporan hasil percobaan siswa 

2.5.4.2.4.Tahap Penampilan Hasil (Kegiatan Penutup) 

Pada tahap ini akan menerapkan belajar intelektual dengan cara 

memberikan soal-soal formatif pada siswa untuk mengukur seberapa besar 

kemampuan intelektual siswa. 

 

2.6. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

2.6.1. Dari penelitian yang telah dilakukan Purwanti Silvianawati-292009427,   

2011. “Pengaruh Penerapan Pembelajaran Tematik dengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Savi Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas 

II SD Negeri Mangunsari 04 Salatiga Semester 2 Tahun 2010/2011”, 

melakukan penelitian terhadap 32 siswa yang kemudian dibagi menjadi dua 

kelas, yaitu 16 siswa dijadikan kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran SAVI dan 16 siswa yang lainnya menjadi kelas kontrol 

dengan model konvensional. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan 

pembelajaran SAVI lebih baik dalam meningkatkan nilai siswa pada tema 

Hewan dan Tumbuhan sehingga prestasi belajar yang dicapai lebih tinggi, 

dengan hasil rata-rata prestasi untuk kelas eksperimen 82.8125 dan 69.6875 

untuk kelas kontrol. 

2.6.2.Dari penelitian yang dilakukan Ika Febriyani- 292008139, 2011.  

“Efektivitas Pembelajaran Menggunakan Pendekatan Keterampilan Proses 

Melalui Metode Eksperimen pada Pelajaran IPA untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas IV di SD Negeri Sraten 02 Kecamatan Tuntang 

Kabupaten Semarang semester II Tahun Pelajaran 2011/2012”, melakukan 

penelitian terhadap 21 siswa. Hasil belajar siswa sesudah menggunakan 
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pembelajaran pendekatan keterampilan proses melalui metode eksperimen 

mempunyai rata-rata (mean) lebih tinggi daripada hasil belajar siswa 

sebelum menggunakan pembelajaran pendekatan keterampilan proses 

melalui metode eksperimen dan semua siswa sudah mencapai KKM 65. 

 

2.7. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan penyajian diskriptif teoritik dapat disusun suatu kerangka 

berfikir untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka berfikir ini 

disusun berdasarkan variabel yang digunakan yaitu pengaruh penggunaan model 

pembelajaran SAVI, eksperimen dan hasil belajar. 

Dalam menggunakan model pembelajaran SAVI, guru mencoba 

menggambungkan empat modalitas manusia yaitu somatik, auditori, visual, dan 

intelektual. Pembelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran, dan bertanya jawab sebagai penerapan belajar auditori (A). 

Kemudian, guru membagi siswa ke dalam kelompok yang kemudian setiap 

kelompok akan melakukan suatu percobaan yang merupakan penerapan dari 

belajar somatik (S). Lalu, dilanjutkan dengan kegiatan siswa mengamati kegiatan 

percobaan yang mereka lakukan sebagai penerapan belajar visual (V). Terakhir, 

siswa mendiskusikan hasil percobaan mereka serta mengerjakan soal evaluasi 

sebagai penerapan belajar intelektual (I). 
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Gambar 2.6 

Kerangka Berpikir Penelitian 

 

2.8. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori serta kerangka berpikir yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelititi dapat menetapkan hipotesis yaitu penggunaan 

pembelajaran SAVI melalui eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas IV SD Negeri Sepakung 01. 

 

 

Pembelajaran masih monoton 

dan belum inovatif 

Hasil belajar siswa rendah 

Langkah-langkah pembelajaran SAVI Pembelajaran menggunakan 

model  SAVI melalui 

eksperimen 

Penilaian 

1. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran serta tanya jawab 

bersama siswa 

2. Guru membagi siswa dalam kelompok 

yang kemudian setiap kelompok akan 

melakukan suatu percobaan 

3. Siswa mengamati kegiatan percobaan 

yang mereka lakukan 

4. siswa mendiskusikan hasil percobaan 
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percobaan yang telah mereka lakukan 

sesuai materi yang diajarkan 
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