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     BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori 

2.1.1. Hakikat Matematika 

Menurut Wahyudi (2013: 10) matematika merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari struktur yang abstrak dan pola hubungan yang adadi dalamnya. 

Hal ini berarti belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar konsep, struktur 

konsep dan mencari hubungan antar konsep dan strukturnya.  Wahyudi (2013: 10) 

menyatakan bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari 

konsep-konsep abstrak yang disusun dengan menggunakan simbol dan merupakan 

bahasa yang eksak, cermat, dan terbebas dari emosi. Matematika berkenaan 

dengan ide-ide, struktur-struktur, dan hubungan-hubungannya yang diatur 

menurut aturan yang logis, berpola deduktif, dan berupa bahasa yang 

dikembangkan dengan simbol-simbol.  

Badan Satuan Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa matematika adalah 

mata pelajaran yang perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari Sekolah 

Dasar untuk membekali para siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

kritis, kreatif serta kemampuan kerja sama, agar dapat memiliki kemampuan 

memperoleh, mengelola dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah dan tidak pasti dan kompetitif. Karakteristik 

Matematika menurut Soedjadi (2000: 13) secara umum ada beberapa 

karakteristik, diataranya yaitu: memiliki objek kajian abstrak, bertumpu pada  

kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, 

memperhatikan semesta pembicaraan, dan konsisten dalam sistemya. Tujuan 

pembelajaran matematika seperti yang diuraikan dalam Kurikulum 2006 (Badan 

Satuan Nasional Pendidikan) adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

memecahkan masalahyang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusiyang diperoleh. 

Menurut pendapat penulis, matematika merupakan mata pelajaran yang 

amat penting, tetapi pada kenyataannya matetamtka masih menjadi momok 
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tersendiri bagi siswa karena menganggap matematika itu sesuatu yang sulit, 

membosankan bahkan menakutkan. Jadi, pembelajaran matematika harus 

diberikan mulai dari siswa usia dini, walaupun mereka sudah mempunyai 

kemampuan dasar seperti berhitung atau urutan  bilangan. Tetapi hal ini untuk  

menjadi bekal bagi  siswa pada tahap-tahap  yang selanjunya, karena masalah-

masalah yang dihadapi akan semakin kompleks. Jika siswa mengalami kesulitan 

pada tahap ini maka minat siswa dan motivasi belajarnya akan berkurang, 

kemudian berpengaruh pada hasil belajar mereka. 

Dari beberapa teori tersebut dan pendapat penulis dapat diketahui bahwa 

matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep-konsep 

abstrak yang disusun menggunakan simbol-simbol dan merupakan bahasa yang 

eksak, cermat dan terbebas dari emosi. Pembelajaran matematika diberikan 

kepada siswa usia dini untuk membekali mereka agar memiliki kemampuan 

berpikir logis, analisis, kritis, kreatif dan kemmpuan kerjasama yang berguna 

untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari terutama pada 

pembelajaran matematika. Oleh karena itu, matematika menjadi pembelajaran 

yang wajib untuk  diberikan kepada siswa dari mulai jenjang dasar sampai ke 

jenjang yang paling tinggi, hal ini untuk memberikan kemudahan dan bekal bagi  

siswa  untuk menghadapi dan  memecahkan masala yang muncul karena semakin 

tinggi jenjang  pendidikan maka permasalaan akan semakin kompleks.  Jadi, 

pembelajaran matematika harus ditanamkan pada siswa sejak dini agar mereka 

tidak mengalami kesulitan dan tidak mempengaruhi hasil belajar mereka. 

2.1.2.   Pembelajaran Matematika di SD 

 Matematika berasal dari bahasa Yunani atau Latin “Thanein” atau 

“Mathein” yang artinya belajar atau hal yang dipelajari, sedangkan dalam bahasa 

Belanda disebut “Wiskunde” atau ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan 

penalaran (Depdiknas, 2006: 2). 

 Belajar matematika bagi para siswa merupakan alat untuk memahami atau 

menyampaikan suatu informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau 

tabel-tabel dalam pembelajaran matematika. Belajar matematika adalah 
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pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun penalaran 

dalam suatu hubungan.  

 Mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar diberikan kepada siswa 

dengan tujuan agar siswa memiliki kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, 

kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Selain itu kurikulum 2006 

menjelaskan bahwa pembelajaran matematika di Sekolah Dasar ditujukan pula 

agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah-ubah tidak 

pasti dan kompetitif (Depdiknas, 2006: 109). 

 Ruseffendi (2001: 24) menyatakan bahwa setiap konsep yang abstrak 

dalam matematika yang baru dipahami segera diberi penguatan supaya 

mengendap, melekat dan tahan lam tertanam dalam diri anak sehingga menjadi 

miliknya dalam pola pikir maupun tindakannya. Untuk itu maka perlu belajar 

melalui perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hapalan dan mengingat 

fakta saja yang tentunya akan mudah dilupakan dan sulit untuk dimiliki siswa.  

 Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar tidak bisa terlepas dari sifat-

sifat perkembangan intelektual siswa yang kita ajar. Meenurut Suherman (2001: 

65) kita perlu memperhatikan beberapa sifat atau karakteristik pembelajaran 

matematika berikut: 1) Pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. 2) 

Dalam setiap memperkenalkan konsep atau bahan yang baru perlu memperhatikan 

konsep atau bahan yang telah dipelajari siswa sebelumnya. 3) Pembelajaran 

matematika menekankan pola pikir deduktif.  

 Selanjutnya, matematika adalah ilmu deduktif, matematika tersusun secara 

deduktif aksiomatik. Namun demikian kita harus dapat memilih pendekatan yang 

cocok  dengan kondisi siswa yang kita ajar. Misal sesuai dengan perkembangan 

intelektual siswa, maka dalam pembelajaran matematika belum seluruhnya 

menggunakan pendekatan deduktif tapi masih campur ingin induktif. 

Pembelajaran matematika juga menganut kebenaran konsistensi. Kebenaran 

dalam matematika sesuai dengan stuktur deduktif aksiomatik. Kebenaran-

kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi 

tidak ada pertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. 
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 Menurut pendapat penulis pembelajaran matematika di SD diberikan 

dengan tujuan supaya siswa memiliki kemampuan berpikir logis, analisis, 

sistematis, kritis dan kreatif serta kemampuan bekerja sama. Pembelajaran  

matematika merupakan sesuatu konsep yang abstrak membutuhkan proses  untuk 

dapat dipahami oleh siswa tidak hanya sekedar mengingat dan hafalan semata, 

jika hanya dengan hal itu siswa akan mudah untuk  melupakannya karena 

informasi tidak melekat atau tertanam pada diri siswa. Maka dari itu, perlu 

penguatan dalam pembelajara matematika  sehingga siswa dengan lebih mudah  

akan  memahami konsep tersebut dan  tertanam pada diri siswa, yaitu dengan 

melibatkan perbuatan dan juga  pengertian melalui contoh-contoh yang konkrit. 

 Dari beberapa teori tersebut serta pendapat penulis dapat diketahui bahwa 

pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang sangat penting bagi siswa, 

dan pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang bertahap yaitu dari 

tahap konkret ke tahap abstrak serta pembelajaran matematika bertujuan untuk 

mempentuk pola pikir siswa. Selain itu pembelajaran matematika ditujukan pula 

agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah-ubah tidak 

pasti dan kompetitif. 

2.1.3 Model Pembelajaran 

Rusman (2012: 372) mengemukakan fenomena pembelajaran yang  pernah 

dialami oleh setiap individu hingga saat ini adalah model pembelajaran yang 

cenderung hanya berpusat pada guru saja, siswa hanya sebagai pendengar saja dan 

guru menjadi satu-satunya sumber. Model ini dianggap sebagai model yang paling 

hebat dan satu cara untuk mempersiapkan pekerja dalam menjalani kehidupan 

yang membosankan dalam pekerjaan di lingkungan industri. 

Model secara harafia berarti “bentuk”. Dalam pemakaian secara umum 

model merupakan interprestasi terhadap hasil observasi dan   pengukurannya yang 

diperoleh  dari  beberapa sistem. Agus Suprijono (2011: 45) mengemukakan 

bahwa model diartikan sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau 

sekelompok orang bertindak berdasar model itu. Kemudian Syaiful Sagala (2005: 

17) mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 
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melukiskan  prosedur yang  sistematis  dalam  mengorganisasiknan pengalaman 

belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan  

melaksanakan  aktivitas belajar  mengajar. Lebi lanjut lagi Agus Suprijono (2011: 

27) mengemukakan model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan  pembelajaran di kelas maupun  tutorial. 

Menurut pendapat penulis model pembelajaran merupakan bentuk 

pencapaian dari representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan 

siswa atau individu untuk bertindak berdasarkan model tersebut. Model 

pembelajaran juga merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, model pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing siswa karena cara belajar setiap siswa berbeda-beda. Pemilian model 

pembelajaran yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang 

keberhasilan suatu pembelajaran. 

Berdasarkan pendapat dari para ahli dan pendapat penulis, model 

pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau sarana untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Model Pembelajaran merupakan salah satu faktor yang 

sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Selain itu bagi 

guru, model pembelajaran merupakan suatu alat atau pedoman untuk merancang 

dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa.                

                                                   

2.1.4 Model Pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI) 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran SAVI 

Miftahul Huda (2014: 283) mengungkapkan bahwa model 

pembelajaran SAVI diperkenalkan pertama kali oleh Dave Meier yang 

merupakan pendidik, trainer, dan juga penggagas model accelerated 

learning. Kepanjangan dari SAVI adalah Somatic, Auditory, Visualization 

dan Intellctualy. Menurut Suherman (2002: 52), dengan memperhatikan 

konsep belajar SAVI, siswa mempunyai kesempatan untuk berperan aktif 

dalam proses belajar mengajar sehingga dengan menggunakan pendekatan  
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atau model pembelajaran SAVI diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. Lebih lanjut Suherman (2006) berpendapat model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intelectualy) 

merupakan pembelajaran yang menekankan bahwa belajar harus 

memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Sedangkan menurut 

Herdian (2009) SAVI adalah proses belajar siswa dengan menggabungkan 

gerakan fisik dengan aktivitas intelektual serta penggunaan semua indera. 

Pendekatan SAVI menganut aliran ilmu kognitif modern yang menyatakan 

belajar yang paling baik adalah melibatkan seluruh tubuh, semua indera, dan 

segenap kedalaman serta keluasan pribadi, menghormati gaya belajar 

individu lain dengan menyadari bahwa orang belajar dengan cara-cara yang 

berbeda. 

Suherman (2002: 52) mengemukakan bahwa model pembelajaran 

SAVI dapat dijabarkan menjadi empat unsur yaitu sebagai berikut: 

a. Belajar Somatik 
Somatik berasal dari kata Yunani yang berarti tubuh. Jadi 

belajar somatik adalah belajar melalui keterlibatan fisik 
terutama indra peraba, selama pembelajaran berlangsung. 
Dalam belajar somatic siswa dapat melakukan sesuatu secara 
fisik dari waktu yang membuat seluruh tubuh terlibat, 
memperbaiki sirkulasi ke otak, dan meningkatkan 
pembelajaran. Jadi belajar somatik adalah belajar dengan 
bergerak dan berbuat. 

b. Belajar Auditori 
Belajar auditori merupakan belajar dengan berbicara dan 

mendengarkan. Pikiran auditori lebih kuat dari pada yang kita 
sadari. Kita membuat suara sendiri dengan berbicara, maka 
beberapa area penting pada otak kita menjadi aktif. Dalam 
merancang pembelajaran yang menarik bagi saluran auditori 
yang kuat dalam diri siswa, carilah cara untuk mengajak mereka 
membicarakan apa yang sedang dipelajari. 

c. Belajar Visual 
Belajar visual merupakan belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan. Visual mencangkup melihat, menciptakan, 
dan mengintegrasikan segala macam citra. Dalam otak lebih 
banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada 
semua indra yang lain. Pada belajar visual siswa belajar  dengan 
melihat contoh pada dunia nyata, diagram,  dan gambaran dari 
segala macam hal ketika sedang belajar. 
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d. Belajar Intelektual 
Intelektual adalah bagian dari perenungan (tafakur), 

mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna. Kata 
Intelektual menunjukan apa yang dilakukan siswa dalam 
pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan 
keceredasan untuk merenungkan suatu pengalamandan 
menciptakan hubungan, makna, rencana, dan nilai dari 
pengalaman tersebut. Jadi belajar intelektual yaitu belajar 
dengan memecahkan masalah dan merenung. 

 
Menurut pendapat penulis, model pembelajaran SAVI adalah model 

pembelajaran yang memberikan peluang kepada siswa untuk dapat lebih 

aktif lagi dengan kemampuan yang mereka miliki. Model pembelajaran 

SAVI menekankan pada proses pembelajaranyan melibatkan seluruh 

anggota tubuh. Dengan menggabungkan gerakan tubuh dan aktivitas 

intelektual maka proses pembelajaran akan berlangsung lebih optimal lagi, 

karena siswa berperan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Hal 

ini yan tidak didapati pada pembelajaran-pembelajaran konvensional karena 

hanya menempatkan siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek 

pembelajaran. 

Dari beberapa teori tersebut dan juga pendapat penulis, model 

pembelajaran SAVI dapat merupakan suatu model pembelajaran yang 

memberikan alternatif pemecahan masalah yang berbeda dengan model atau 

metode pembelajaran yang lain. Model pembelajaran SAVI lebih 

mengutamakan pada pelibatan seluruh anggota fisik dan penggabungan 

dengan aktivitas intelektual. Sehingga memungkinkan siswa untuk terlibat 

penuh dalam proses pembelajaran berlangsung karena siswa juga dapat 

belajar melalui cara mereka sendiri, dapat diketaui bahwa gaya belajar 

seseorang itu berbeda-beda. Tidak cukup hanya dengan pembelajaran 

konvensional saja, karena bisa jadi siswa dapat memahami proses 

pembelajaran dan siswa lain tidak dapat memahaminya yang disebabkan 

oleh gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh sebab ithu, model pembelajaran 

SAVI merupakan suatu alternatif atau jalan keluar untuk mengatasi 

permasalan tersebut.  
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2.1.4.2 Prinsip – Prinsip Cara Belajar SAVI 

Prinsip-prinsip pokok dalam model pembelajaran SAVI menurut 

Meier (Sidjabat: 2009) yaitu sebagai berikut: 

a. Pembelajaran melibatkan seluruh tubuh dan pikiran. 
b. Pembelajaran berarti berkreasi, bukan mengkonsumsi. 
c. Kerjasama membantu proses pembelajaran. 
d. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara 

simultan. 
e. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan 

umpan balik. 
f. Emosi positif sangat membantu pembelajaran. 
g. Otak-citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. 

 
Prinsip cara belajar SAVI menurut penulis yaitu pembelajaran yang 

melibatkan seluruh anggota tubuh dan juga pikiran, pembelajaran 

merupakan suatu proses untuk menciptakan sesuatu yang baru atau 

berkreasi. Bukan hanya sekedar menerima atau mengkonsumsi saja. Dengan 

begitu siswa berkesempatan untuk dapat berkreasi dalam menciptakan cara 

belajar mereka sendiri dalam memahami suatu materi, tidak hanya sekedar 

menyerap atau memahami materi tersebut. Selain itu, pembelajaran dengan 

model SAVI mengajarkan siswa untuk belajar dengan berinteraksi dengan 

teman yang satu dengan yang lain agar mempermudah pemahaman siswa. 

Berdasarkan pendapat dari ahli dan pendapat penulis, prinsip-prinsip 

cara belajar SAVI merupakan suatu prinsip yang mengutamakan pada hasil 

dan proses pembelajaran, bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Model pembelajaran SAVI menawarkan solusi yaitu dengan 

memberikan pembelajaran siswa secara mandiri, memberikan kesempatan 

pada siswa untuk berpikir kreatif guna memecakan suatu masala tanpa 

terpaku pada aturan tertentu. Melalui model pembelajaran SAVI, materi 

akan lebih mudah untuk dipahami, karena model tersebut memudahkan 

siswa untuk memahami materi yang berkenaan dengan hal-hal yang abstrak 

yaitu dengan memberikan contoh yang nyata atau konkret. 

2.1.4.3 Karakteristik Cara Belajar SAVI 
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Cara belajar SAVI mempunyai beberapa karakteristik seperti yang 

dikemukakan oleh Herdian (2009) yaitu: 

a. Mengutamakan hasil   
Cara belajar SAVI mengutamakan hasil yang dikaitkan dengan 
dampak (outcomes), yaitu aplikasinya dalam kehidupan sehari-
hari serta perolehannya. Pembelajaran tersebut berorientasi pada 
kecakapan hidup (life skill). 

b. Bersifat alamiah 
Cara belajar SAVI bersifat alamiah karena berbasis pada cara 
bagaimana seseorang belajar secara ilmiah seperti berbicara 
atau diskusi tengan temannya, mengamati alam dengan seluruh 
panca indera, pikiran, emosi, dan kepribadiannya, tidak hanya 
melalui duduk belajar di kelas menghadapi computer atau 
membaca buku saja. Seorang anak belajar pada berbagai tingkat 
kesulitan secara simultan, dan menerima dengan terbuka setiap 
rangsangan dari luar, serta mendapatkan apa yang mereka 
peroleh dari luar.  

c. Penerimaan yang tinggi  
Cara belajar SAVI merupakan suatu usaha untuk mempercepat 
tingkat penerimaan dan perolehan belajar siswa, melalui proses 
aktualisasi seluruh potensi yang dimiliki manusia, yaitu potensi 
panca indera dan hati (IQ, EQ, dan SQ) yang dilakukan secara 
simultan. Pembelajaran yang mengintegrasikan hati (kecerdasan 
intelektual, emosional, dan spiritual) dan panca indera, yang 
dilaksanakan secara simultan akan dapat meningkatkan 
penerimaan dan perolehan belajar atau peningkatan hasil belajar.  

d. Bersifat menyeluruh 
Cara belajar SAVI bersifat menyeluruh, yaitu mencakup 
penggunaan pikiran, emosi, fisik, dan intuisi secara serempak 
(dalam waktu yang bersamaan).  Proses pembelajaran 
dengan aktualisasi seluruh potensi siswa secara simultan dapat 
lebih cepat dibandingkan dengan proses pembelajaran secara 
parsial dan tidak kontekstual. 
 
Karakteristik cara belajar SAVI menurut penulis adalah cara belajar 

yang lebih mengutamakan hasil beserta prosesnya, namun dikaitkan dengan 

dampak atau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari serta perolehannya. 

Selanjutnya, cara belajar SAVI mengajarkan siswa agar lebih aktif dalam 

proses pembelajaran, tidak hanya duduk diam dan mengamati saja tetapi 

menuntu siswa untuk lebih aktif lagi guna mempermudah pemahaman 

mereka. Selain itu cara belajar SAVI bersifat menyeluruh, yaitu mencakup 

penggunaan pikiran, emosi, fisik dan intuisi secara serempak. 
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Berdasarkan pendapat dari ahli dan pendapat penulis karakteristik 

cara belajar SAVI merupakan karakteristik cara belajar yang mengutamakan 

hasil, bersifat ilmiah, penerimaan  yang  tinggi, dan bersifat menyeluruh. 

Mengutamakan hasil dimaksudkan bahwa pembelajaran SAVI 

mengutamakan hasil dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan karakteristik berlangsung secara alami yaitu melalui stimulus 

yang diterima sehingga menghasilkan suatu respon dari siswa. Respon 

tersebut berasal dari respon fisik maupun respon emosional. Karakteristik 

selanjutnya adalah penerimaan yang tinggi, yaitu bahwa cara belajar SAVI 

mempercepat penerimaan poses belajar terhadap siswa karena pembelajaran 

SAVI tidak hanya berpusat pada kecerdasan otak melainkan aktivitas fisik 

dan emosional  siswa. Serta karakteristik yang terakhir yaitu bersifat 

menyeluruh, maksudnya adalah bersifat menyeluruh terhadap aktivitas 

siswa dalam proses pembelajaran karena mencakup aktivitas intelektual 

siswa, emosi siswa, dan aktivitas fisik pada siswa.  

2.1.4.4 Tahap pembelajaran SAVI 

Dave Meier (2002) mengemukakan ada beberapa tahapan yang perlu 

ditempuh dalam pembelajaran dengan model SAVI yaitu tahap persiapan, 

penyampaian, pelatihan, dan penampilan hasil sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan  
Tujuan dari tahap persiapan ini adalah untuk menimbulkan 

minat para pembelajar, memberi mereka perasaan positif dan 
menempatkan mereka pada situasi yang optimal untuk belajar. 
Dalam tahap ini dapat dilakukan dengan:  
a. Memberikan sugesti positif.  
b. Memberikan pernyataan yang memberi manfaat positif kepada 

siswa.  
c. Memberikan tujuan yang jelas dan bermakna.  
d. Membangkitkan rasa ingin tahu.  
e. Menciptakan lingkungan fisik, emosional, dan sosial yang 

positif. 
f. Menyingkirkan hambatan-hambatan belajar. 
g. Mengajak pembelajar terlibat penuh sejak awal 
h. Menenangkan rasa takut.  

2.  Tahap penyampaian  
  Pada tahap ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan 
materi belajar yang baru dengan cara mencari, menyenangkan, 
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relevan, melibatkan pancaindera, dan cocok untuk semua gaya 
belajar. Tahap penyampaian dapat dilakukan dengan: 
a. Uji coba kolaboratif dan berbagi pengetahuan. 
b. Pengamatan fenomena dunia nyata. 
c. Pelibatan seluruh otak, seluruh tubuh. 
d. Aneka macam cara untuk disesuaikan dengan seluruh gaya 

belajar. 
e. Latihan menemukan (sendiri, berpasangan, berkelompok). 
f. Pengalaman belajar di dunia nyata yang kontekstual. 
g. Pelatihan memecahkan masalah.  

3. Tahap Pelatihan  
  Pada tahap ini merupakan tahap yang amat penting dalam 
model SAVI, yang bertujuan untuk membantu siswa 
mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan 
baru dengan berbagai cara. Dalam tahap ini pelatihan dapat 
dilakukan dengan:  
a. Aktivitas pemrosesan siswa.  
b. Simulasi dunia-nyata. 
c. Permainan dalam belajar. 
d. Pelatihan aksi pembelajaran.  
e. Aktivitas pemecahan masalah.  
f. Refleksi dan artikulasi individu. 
g. Aktivitas praktis membangun keterampilan. 
h. Mengajar balik. 

4. Tahap Penyampaian Hasil 
 Pada 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. Tahap ini dapat dilakukan dengan:  
a. Penerapan dunia nyata dalam waktu yang segera. 
b. Penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi. 
c. Aktivitas penguatan penerapan. 
d. Materi penguatan presepsi. 
e. Pelatihan terus menerus. 
f. Umpan balik dan evaluasi kinerja. 
g. Aktivitas dukungan kawan. 

 
Menurut pendapat penulis tahap-tahap model pembelajaran dengan 

model SAVI merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan pembelajaran 

mulai dari tahap persiapan, penyampaian, pelatihan, serta tahap penampilan 

hasil. Dari keempat tahapan tersebut memungkinkan siswa dapat berperan 

aktif dalam proses pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan pada taha ini 

bertujuan untuk menimbulkan minat belajar siswa atau memberi mereka 
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motivasi mengenai pengalaman belajar yang akan datang supaya proses 

pembelajaran menjadi optimal. Kemudian pada tahap penyampaian 

bertujuan untuk membantu siswa dalam pemahaman materi pembelajaran 

yaitu dengan  cara melibatkan siswa agar berkreasi sedemikian rupa untuk 

mempermudah mereka dalam memecahkan suatu masalah dengan 

melibatkan seluruh anggota fisik dan aktivitas intelektual. Selanjutnya tahap 

pelatihan berguna  untuk  melatih  siswa dalam memecahkan suatu masalah 

supaya dapat memberikan hasil pada tahap penyampaian, pemberian latihan 

bisa dilakukan dengan memberikan aktivitas-aktivitas yang dapat 

membangun ketrampilan siswa. Serta tahap penampilan hasil dapat 

memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa dengan cara pemberian 

latihan secara terus-menerus serta memberikan umpan balik terhadap hasil 

kerja siswa maka dari itu hasil belajar siswa akan meningkat. 

Berdasarkan pendapat ahli dan penulis beberapa tahapan 

pembelajaran SAVI yaitu tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap 

pelatihan, dan tahap penyampaian hasil. Tahap persiapan dengan 

memberikan energi positif terhadap siswa dalam hal apapun sehingga siswa 

dapat mempersiapkan pembelajaran yang berlangsung secara positif dan 

menciptakan suasana belajar yang optimal. Tahap penyampaian dengan 

melakukan aktivitas yang melibatkan alat indera seperti dengan uji coba 

kolaboratif, pengamatan fenomena, presentasi, proyek belajar, latihan 

menemukan dan pemecahan masalah, sehingga siswa dapat melibatkan 

seluruh pancaindera baik otak maupun fisik dalam berlangsungnya proses 

pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelatihan. Tahap pelatihan 

dalam model pembelajaran SAVI yaitu pemberian latihan agar dapat 

memberikan hasil pada tahap penyampaian, misalnya dengan memberikan 

permainan dalam belajar, aktivitas pemecahan masalah, kegiatan berdialog 

dan aktivitas untuk membangun keterampilan siswa. Selanjutnya, tahap 

terakhir yaitu penampilan hasil dengan memberikan aktivitas penguatan 

penerapan terhadap hasil dari tahap pelatihan siswa. Selain itu dengan 

memberikan pelatihan terus menerus dan pemberian umpan balik terhadap 
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kinerja siswa sehingga siswa dapat memperluas pengetahuan dan 

keterampilan mereka dan hasil belajar siswa akan meningkat. 

2.1.4.5 Langkah–Langkah Model Pembelajaran SAVI 

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah kegiatan yang 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurut Rusman (2012: 373) 

langkah-langkah model pembelajaran SAVI memiliki empat tahapan yaitu:  

Tabel 2.1 

Langkah-langkah Penerapan Model Pembelajaran SAVI 

No Tahap-tahap Tujuan 

1. Tahap 
Persiapan 
(Kegiatan 
Pendahuluan) 

Tujuan dari tahap persiapan adalah untuk menimbulkan minat 
para pembelajar, memberi mereka perasaan positif mengenai 
pengalaman yang akan datang, dan menempatkan mereka pada 
situasi yang optimal untuk belajar. 

2.  Tahap 
Penyampaian 
(Kegiatan 
Inti) 

Tujan dari tahap penyampaian adalah untuk membentuk 
pembelajar dalam menentukan materi belajar yang baru dengan 
cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan 
pancaindera, dan cocok dengan semua gaya belajar. 

3.  Tahap 
Pelatihan  
(Kegiatan 
Inti) 

Tujuan dari tahap pelatihan adalah untuk membantu pembelajar 
dalam mengintegarasikan dan menyerap pengetahuan serta 
ketrampilan baru dengan berbagai cara. 

4                                                                

. 

Tahap 
Penampilan 
Hasil 
(Kegiatan 
Penutup) 

Tujuan dari tahap penampilan hasil adalah untuk membentuk 
pembelajar dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan 
atau ketrampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil  
belajar akan melekat dan terus meningkat. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2  

Langkah-langkah Model Pembelajaran SAVI 
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No Langkah-langkah Keterangan 

1 Siswa membaca materi pelajaran yang akan 

dipelajari dengan keras.. 

Auditori 

2 Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap 

anggota terdiri dari 6-7 orang. 

Somatik 

3 Setiap siswa atau kelompok mengamati  media 

gambar yang diberikan oleh guru lalu 

mendiskusikannya. 

Visualisasi 

4 Setiap kelompok mendemonstrasikan hasil  kerja 

mereka didepan siswa  yang lain sesuai dengan 

materinya. 

Intelektual 

 

Dari beberapa uraian mengenai langkah-langkah pembelajaran 

model SAVI tersebut maka model pembelajaran SAVI dalam pembelajaran 

matematika dapat disusun dengan menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Guru melakukan apersepsi. 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran.  
3. Guru menjelaskan model pembelajaran SAVI 
4. Siswa dibagi kedalam kelompok yang terdiri 6-7 orang. 
5. Setiap siswa atau kelompok mengamati media gambar yang 

diberikan oleh guru 
6. Setiap kelompok mendiskusikan mengenai gambar yang 

diberikan oleh guru. 
7. Setiap kelompok mendemonstrasikan hasil kerja mereka 

didepan siswa  yang lain sesuai dengan materinya 
8. Guru membandingkan nilai rata-rata siswa antar setiap 

kelompok.  
9. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang 

mendapat nilai rata-rata tertinggi.  
10. Guru melakukan evaluasi. 
11. Guru memberikan kesimpulan. 

 
Kemudian peneliti akan menyusun sintak dan implementasi kegiatan 

pembelajaran model SAVI sebagai berikut ini. 

Tabel 2.3 
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Implementsi Kegiatan Pembelajaran Model SAVI 

No Tahap 
Pelaksanaan 
Model SAVI 

Jenis 
Kegiatan 

Pelaksanaan 

Eksplorasi Elaborasi Konfirmasi 

1 Tahap 
Persiapan  

Kegiatan 
Pendahuluan  

√    

2 Tahap 
Penyampaian  

Kegiatan Inti  √    

3 Tahap  
Pelatihan  

Kegiatan Inti  √   

4 Tahap 
Penampilan 

Kegiatan  

Penutup 

  √ 

Implementasi kegiatan pembelajaran model SAVI terdiri dari empat 

tahap yaitu tahap persiapan, tahap penyyampaian, tahap pelatihan dan tahap 

penampilan hasil. Keempat tahap tersebut jika di implemantasikan dalam 

kegiatan  pembelajaran yang berorientasi pada kurikulum 2006 (KTSP) 

maka tahap persiapkan termasuk dalam kegiatan eksplorasi, tahap 

penyampaian dan tahap pelatihan termasuk dalam kegiatan elaborasi, dan 

tahap penampilan hasil termasuk dalam kegiatan konfirmasi. 

2.1.4.6 Kelebihan Model Pembelajaran SAVI 

Setiap model pembelajaran tidak selalu dapat berjalan dengan baik 

setidaknya setiap model pembelajaran pasti mempunya kelebihan dan 

kekurangan. Seperti halnya model pembelajaran SAVI yang juga 

mempunyai kelebihan dan kekurangan Adapun beberapa kelebihan dan 

kekurangan dari pendekatan SAVI Menurut Goez (2011), antara lain 

kelebihannya yaitu: 

a. Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh 
melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. 

b. Memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik dan 
efektif. 
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c. Mampu membangkitkan kreatifitas dan meningkatkan 
kemampuan psikomotor siswa. 

d. Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa melalui 
pembelajaran secara visual, auditori dan intelektual. 
 

Menurut pendapat penulis kelebihan dari model pembelajaran  SAVI 

adalah mempermudah siswa dalam memahami materi  dalam proses 

pembelajaran karena siswa dapat lebih aktif mengoptimalkan seluruh  

anggota fisiknya dengan aktivitas  intelektual, dan membuat siswa tidak 

hanya duduk diam terpaku pada materi saja akan tetapi siswa   berperan 

aktif sebagai pemelajar yang tidak hanya  materi  saja. 

 Berdasarakan pendapat ahli dan penulis kelebihan dari model 

pembelajaran SAVI yaitu dapat memunculkan suasana belajar yang efektif 

dan membangkitkan semangat belajar siswa, karena pembelajaran yang 

dilakukan yaitu dengan menggabungkan aktivitas fisik dan aktivitas 

intelektual. Sehingga, siswa dapat memunculkan kreatifitas dan kemampuan 

yang dimiliki dengan memaksimalkan aktivitas fisik siswa. Oleh sebab itu 

siswa akan lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran karena 

mereka dapat memunculkan kreativitas mereka dalam memecahkan suatu 

permasalahan yaitu dengan cara belajar yang berbeda-beda. Selain itu 

dengan penerapan model pembelajaran SAVI dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa karena pembelajaran yang mandiri, yaiu belajar 

menggunakan cara mereka sendiri dalam memecahkan suatu permasalahan 

dengan melibatkan seluruh akivitas fisik dan intelektual sehingga membuat 

siswa menjadi lebih aktif dan berkembang. Hal ini yang tidak didapatkan 

oleh siswa  melalui pembelajaran yang konvensional. 

2.1.4.7 Kekurangan Model Pembelajaran SAVI 

Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran SAVI Menurut Goez 

(2011) dan Whinie (2013) yaitu: 

a. Penerapan pendekatan ini membutuhkan kelengkapan sarana dan 
prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan 
dengan kebutuhan, sehingga memerlukan biaya pendidikan yang 
sangat besar. Terutama untuk pengadaan media pembelajaran 
yang canggih dan menarik, (Goez, 2011). 
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b. Pendekatan SAVI ini cenderung kepada keaktifan siswa, 
sehingga untuk siswa yang memiliki tingkat kecerdasan kurang, 
menjadikan siswa itu minder (Whinie, 2013). 

c. Pendekatan yang memang tidak kaku tetapi harus disesuaikan 
dengan pokok bahasan materi pembelajaran. Jadi tidak berlaku 
untuk semua pelajaran matematika (Whinie, 2013). 
 

Menurut pendapat penulis meskipun model pembelajaran SAVI  

mempunyai  beberapa  kelebihan, namun model pembelajaran SAVI juga 

mempunayai beberapa kekuarangan antara lain yaitu model SAVI m em 

butuhkan sarana dan prasarana yang memadai dengan kata lain 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena penggunaan media  

pembelajaran. Kemudian model pembelajaran SAVI membutuhkan  

persiapan yang matang maka dari itu akan memerlukan waktu yang cukup 

lama dalam prosesnya.   

Berdasarkan pendapat ahli dan pendapat penulis kekurangan model 

pembelajaran SAVI yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, siswa 

dituntut aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

rasa minder bagi siswa yang memiliki tingkat kecerdasan kurang karena 

harus berperan aktif dalam pembelajaran. 

2.1.4.8 Pembelajaran Matematika dengan Model Pembelajaran SAVI 

Sesuai Standar Proses 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditentukan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran 

langkah awal yang dilakukan yaitu dengan membuat RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) 

disusun untuk setiap KD yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau 

lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan jadwal yang tersedia (Permendiknas No. 41 Tahun 

2007). 
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Ada tiga tahapan pelaksanaan pembelajaran meliputi 3 tahapan yaitu 

pendahuluan, inti dan penutup, hal ini sesuai dengan peraturan 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: 

1. Pendahuluan 
Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 
pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 
memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif 
dalam proses pembelajaran. 

2. Inti 
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai 
KD. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik 
melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3. Penutup 
Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 
aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk 
rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, 
dan tindak lanjut. 
 

Dari pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa ada tigatahapan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu tahap pendahuluan, inti dan penutup. 

Apabila pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan standar proses, maka  

diharapkan pembelajaran akan lebih optimal dan dapat meningkatkakn hasil 

belajar siswa. 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan ketentuan Permendiknas 

No.41 Tahun 2007. 

1. Kegiatan Pendahuluan 
a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran 
b. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

cakupan materi yang sesuai silabus.  
2. Kegiatan Inti 

a. Eksplorasi 
1. Melibatkan peserta didik secara aktif mencari informasi yang 

luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan 
dipelajari. 

2. Memfasilitasi beragam media dan sumber belajar terjadinya 
interaksi antar peserta didik serta antara perserta didik 
dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 

b. Elaborasi 
1. Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. 
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2. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 
dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 
lisan maupun tertulis 

3. Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 
menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

4. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif 
dan kolaboratif, membuat laporan eksplorasi yang dilakukan 
dan menyajikan hasil kerja baik lisan maupun tertulis, secara 
individual maupun kelompok 

5. Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran,turnamen, 
serta produk yang dihasilkan. 

6. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 
menumbuhkan kebanggan dan rasa percaya diri peserta 
didik. 

c. Konfirmasi 
1. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan,tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik, 

2. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 
memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan, dan 
pengalaman yang bermakna dalam kompetensi dasar, 

3. Membantu menyelesaikan masalah, memberi informasi 
untuk berekplorasi lebih lanjut serta memberi motivasi 
kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 

3. Kegiatan Penutup 
a. Bersama-sama dengan peserta didik membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran, 
b. Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah 

dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, 
c. Memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran, 

tindak lanjut proses pembelajaran serta penyampaikan rencana 
pembelajaran pertemuan selanjutnya 

Berdasarkan pendapat tersebut ada tiga tahapan dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas, yang pertama adalah kegiatan pendahuluan yang 

berisi motivasi untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Kedua yaitu 

kegiatan inti yang dilakukan secara sistematis melalui proses eksplorasi, 

elaborasi, dan konfirmasi. Kegiatan inti dilakukan secara interaktif, 

menyenangkan dan menantang. Kegiatan penutup berisi kesimpulan atau 

rangkuman pembelajaran dan mengakhiri aktivitas pembelajaran. Apabila 

pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan standar proses tersebut maka 
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diharapkan pembelajaran di dalam kelas akan lebih bermakna yang nantinya 

dapat berjalan optimal dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat menentukan keberhasilan 

dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu pemilihan model pembelajaran 

harus disesuaikan kondisi dan materi yang akan dipelajari oleh siswa. Salah 

satu model pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

agar lebih aktif yaitu dengan model pembelajaran SAVI. Karena 

pembelajaran dengan model ini menekankan siswa agar terlibat penuh 

dalam proses pembelajaran, yaitu dengan m emberikan kesem patan kepada 

siswa untuk  berkreasi sedemikian rupa untuk memecahkkan suatu 

permasalahan melalui cara belajar masing-masing dengan menggabunkgan 

seluruh fisik dan aktivitas intelektual. Maka dari itu siswa tidak akan merasa 

bosan dalam mengikuti pembelajaran karena mereka tidak hanya duduk 

mendengarkan saja tetapi siswa juga dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. Apabila siswa lebih aktif dan terlibat penuh dalam proses 

pembelajaran maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya 

dalam pembelajaran matematika.  

Tabel  2.4 

Implementasi Pembelajaran Matematika dengan Model 

Pembelajaran SAVI Sesuai Standar Proses 

No Tahap-tahap Langkah Dalam 
Standar Proses 

Kegiatan  

1 Tahap 
Persiapan   

Pendahuluan 
 
(Eksplorasi) 
 
 

a. Guru membuka pertemuan dengan 
salam. 

b. Guru meminta ketua kelas untuk 
memimpin doa. 

c. Guru mengabsensi siswa. 
d. Guru mengkondisikan kelas secara 

dengan meminta siswa duduk secara 
tertib di tempat duduk masing-
masing.(*) 

e. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang  akan dicapai pada 
pertemua hari itu.(*) 
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f. Guru memberikan motivasi untuk 
menumbuhkan semangat siswa. 

g. Guru menyampaikan model 
pembelajaran yang akan di gunakan 
yaitu  pembelajaran  dengan model 
SAVI. 

2 Tahap 
Penyampaian  

Inti  

(Eksplorasi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Guru memberikan pertanyaan 
mengenai materi pembelajaran untuk 
membangkitkan rasa ingin  tahu 
siswa.(*) 

b. Guru menyampaikan materi pelajaran  
mengenai  bentuk  pecahan dengan  
menggunakan media gambar.(*)  

c. Guru meminta siswa untuk membaca 
dan mengtamati materi 
pemberlajaran  mengenai bentuk 
pecahan  

d. Guru dan siswa melakukan tanya 
jawab  mengenai gambar tentang 
pecahan.(*) 
 

3 Tahap 
Pelatihan 

Inti  

(Elaborasi) 

 
 

 
a. Guru meminta masing-masing siswa 

untuk membaca materi bilangan 
pecahan pada Lembar Kerja 
Siswa.(*) 

b. Guru membagi siswa dalam beberapa  
kelompok yang masing-masing 
terdiri dari 6-7  orang untuk 
mengerjakan tugas kelompok tentang 
pecahan.(*) 

c. Guru membagikan 4 butir soal yang 
berupa gambar dalam bentuk-bentuk 
pecahan kepada masing-masing 
kelompok.(*) 

d. Guru meminta masing-masing 
kelompok untuk mengerjakan soal 
yang  berupa gambar dalam bentuk 
pecahan sesuai dengan  perintah.(*) 

e. Guru memberikan kepada setiap 
kelompok untuk menganalisa gambar 
dan mengerjakan soal dengan cara  
berdiskusi dengan kelompoknya  
masing-masing.(*)  

f. Guru meminta siswa untuk 
menuliskan hasil diskusi kelompok di 
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Pemberian tanda flag (*)  bertujuan untuk menunjukkan kesesuaian 

antara implementasi pembelajaran model SAVI dengan standar proses. 

2.1.5. Hasil Belajar  

2.1.5.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Djamarah dan Zain (2006) hasil belajar adalah apa yang 

diperoleh siswa setelah dilakukan aktifitas belajar. Sedangkan 

Hamalik (2008) menyatakan bahwa hasil belajar adalah sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat di amati dan di ukur 

bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat di 

buku masing-masing.(*) 
4 Tahap 

Penampilan 
Hasil 

Penutup 
 
(Konfirmasi) 

a. Guru meminta perwakilan kelompok 
untuk maju ke depan kelas guna 
mempresentasikan hasil diskusi 
kelompok dengan suara yang 
lantang.(*) 

b. Guru memberikan kesempatan pada 
kelompok lain untuk menanggapi 
hasil diskusi yang telah 
dipresentasikan di depan kelas.(*) 

c. Guru dan siswa menyimpulkan hasil 
pembelajaran bersama-sama.(*) 

d. Guru memberikan penguatan dalam 
bentuk lisan dengan mengomentari 
hasil diskusi kelompok.(*) 

e. Guru mengakhiri pembelajaran serta 
memberikan refleksi dengan 
mengomentari siswa yang aktif 
dalam pembelajaran pada pertemuan 
itu.(*) 

f. Guru melakukan penilaian atau  
evaluasi terhadap pembelajaran 
Matematika kepada siswa.(*). 

g. Guru menyampaikan tujuan  
pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 

h. Guru meminta salah satu siswa. 
untuk memimpin doa. 

i. Guru menutup pertemuan dengan 
salam. 
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artikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian Mulyasa (2008) 

menungkapkan bahwa hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa secara 

keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat perubahan 

prilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus dikuasai siswa perlu 

dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai sebagai wujud hasil belajar 

siswa yang mengacu pada pengalaman langsung. Sedangkan menurut 

Purwanto (2010) hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan 

manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. 

Menurut Bloom (Suprijono, 2009: 6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Domain kognitif adalah knowledge (pengetahuan, ingatan), 
comprehension (pemahaman, menjelaskan ingatan, contoh), 
application (menerapkan), analysis (menguraikan, menentukan 
hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 
membentuk bangunan baru) dan evaluation (menilai). Domain 
afektif adalah receiving (sikap menerima), responding 
(memberikan respons), valuing (nilai) organization (organisasi), 
characterization (karakterisasi). Domain psikomotor meliputi 
initiatory, pre-routine dan rountinized. Psikomotor juga 
mencakup keterampilan produktif, teknik, fisik, sosial, 
manajerial, dan intelektual.   

Menurut Dimyati dan Mudjiyono (2009:3) hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar 

siswa di dapat dari siswa setelah mengalami proses pembelajaran. Hasil 

belajar siswa dapat berupa perubahan perilaku yang dimiliki seseorang baik 

berupa pengetahuan sikap dan keterampilan. Perubahan perilaku yang 

dimiliki siswa akan lebih baik dari sebelumnya misalnya perubahan dalam 

hal pengetahuan yaitu dari yang tidak tahu menjadi menjadi tahu dan 

sebagainya, perubahan dalam hal sikap yaitu yang yang tidak sopan menjadi 

sopan dan sebagainya serta perubahan dalam hal keterampilan yaitu dari 

yang tidak bisa melakukan sesuatu menjadi bisa melakukan sesuatu dan 

sebagainya. 
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Merujuk pada pemikiran Gagne (Suprijono, 2009: 5-6), hasil belajar 

berupa: 

1. Informasi verbal yaitu kepabilitas mengungkapkan 
pengetahuan dalam bentuk bahas, baik lisan maupun tulisan.  

2. Keterampilan intelektual yaitu kemampuan 
mempresentasikan konsep dan lambang. 

3. Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan dan 
mengarahkan aktivitas kognitifnya sendiri.  

4. Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan 
serangkaian gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, 
sehingga terwujud otomatisme gerak jasmani.  

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek 
berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut. 

 

Menurut pendapat penulis hasil belajar adalah akhir dari pencapaian 

suatu proses pembelajaran atau merupakan tujuan dari pembelajaran selain 

untuk membekali siswa dengan ilmu pengetahuan. Kemudian hasil belajar 

merupakan perkembangan tingkah laku siswa dari ke yang lebih baik lagi, 

dan dapat dinyatakan dalam bentuk nilai atau skor. 

Dari pendapat ahli dan penulis hasil belajar adalah sesuatu yang 

diperoleh siswa yang dapat di amati dan di ukur melalui aktivitas belajar 

siswa dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan ketrampilan serta menjadi 

indikator kompetensi dan derajat perubahan perilaku siswa. Jadi hasil 

belajar siswa hanya dapat diperoleh melalui aktivitas belajar yang telah 

dilakukan, dengan kata lain adanya interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar. Maka dari itu dengan adanya hasil belajar dapat diketahui 

perkembangan aktivitas belajar siswa dari yang kurang baik menjadi yang 

lebih baik lagi. Hasil belajar dapat dinyatakan dalam bentuk skor dan nilai. 

Kemudian hasil belajar digunakan oleh guru untuk mengukur pencapaian 

tujuan pembelajaran yang meliputi tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan. Dalam hal ini instrumen yang digunakan oleh guru untuk 

mengukur hasil belajar siswa yaitu berupa teknik tes dan non tes. Pada 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik tes dan non tes untuk mengukur 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dengan penerapan 
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model pembelajaran SAVI siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan 12 Salatiga 

semester II tahun ajaran 2016/2017. 

2.1.5.2 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Dalam setiap pencapaian tujuan belajar pastinya memerlukan situasi 

lingkungan yang kondusif, hal ini dapat berkaitan dengan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor tersebut seperti yang telah 

dikemukakan oleh Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan 

saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 

1. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 
sedang belajar. Ada tiga faktor yang menjadi faktor intern yaitu : 
a. Faktor jasmaniah 

Faktor-faktor yang tergolong dalam faktor jasmaniah yang 
dapat mempengaruhi belajar adalah faktor kesehatan dan cacat 
tubuh. 

b. Faktor psikologis 
Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor yang tergolong ke dalam 
faktor psikologis yang mempengaruhi belajar, faktor-faktor ini 
adalah : intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan 
dan kesiapan. 

c. Faktor kelelahan 
Faktor kelelahan ditinjau dari dua aspek yaitu kelelahan 
jasmani dan kelelahan rohani.Kelelahan jasmani terlihat 
dengan lemah lunglainya tubuh dan dilihat dengan adanya 
kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk 
menghasilkan sesuatu hilang. 

2. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor intern 
yang berpengaruh terhadap belajar menurut Slameto (2010:60) 
dikelompokan menjadi 3 faktor, yaitu: 
a. Faktor keluarga 

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 
berupa: cara orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 
suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

b. Faktor sekolah 
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup metode 
mengajar, kurikulum, relasi guru dengan guru, relasi siswa 
dengan siswa, disiplin sekolah, pengajaran dan waktu sekolah, 
standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas 
rumah. 

c. Faktor masyarakat 
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Faktor masyarakat yang mempengaruhi belajar yaitu berupa 
kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, temanbergaul 
dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 
Menurut pendapat penulis suatu pembelajaran dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internanl merupakan faktor yang berasal dari dalam diri setiap 

individu, baik itu jasmani dan psikologi. Faktor jasmani merupakan salah 

satu faktor yang melibatkan kegiatan fisik dan seluruh anggota fisik, 

sedangkan faktor psikologi merupakan faktor yang berasal dari dalam jiwa 

setiap individu, faktor ini meliputi, kecerdasan, ketrampilan. Kemudian 

faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri setiap 

individu, faktor ini meliputi beberapa hal diantaranya adalah lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutya peran serta guru dalam 

lingkugan sekolahdapat menjadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa, terkait dengan pemilian model pembelajaran yang sesuai dengan 

kebuthan siswa. Faktor-faktor itulah yang mempengarui hasil belajar siswa. 

Sedangkan faktor yang mempengaruhi hasil belajar SAVI yaitu, faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor jasmani yang 

melibatkan kegiatan fisik dan seluruh anggota fisik. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi peran serta guru dalam lingkugan sekolah yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa, terkait dengan pemilian model 

pembelajaran yang sesuai dengan kebuthan siswa 

Dari pendapat ahli dan penulis dapat diketahui bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri 

setiap individu, baik itu jasmani, psikologi, dan kelelahan. Dalam 

pembelajaran SAVI faktor jasmani mempengaruhi hasil belajar siswa, 

karena dalam pembelajaran SAVI siswa dituntut untuk melibatkan kegiatan 

fisik, serta faktor psikologi yang berasal dari dalam jiwa setiap individu 

meliputi kecerdasan, ketrampilan, kematangan, dan kesiapan. Sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri setiap individu, 
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faktor ini meliputi beberapa hal diantaranya adalah lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Dalam pembelajaran SAVI faktor eksternal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa berasal dari peran serta guru dalam 

lingkugan sekolah terkait dengan pemilian model pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa 

2.1.6 Teori Efektivitas  

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada 

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian 

utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi 

peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009: 59). 

Efektivitas berarti berusaha untuk dapat mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, 

baik dalam penggunaan data, sarana, maupun waktunya atau berusahan melalui 

aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang 

maksimal baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Said 1981: 83). Sedangkan 

menurut Purwadarminta (1994: 32) di dalam pengajaran efektivitas berkenaan 

dengan pencapaian tujuan, dengan demikian analisis tujuan merupakan kegiatan 

pertama dalam perencanaan pengajaran. 

Menurut pendapat penulis efektivitas yaitu tolak ukur mengenai seberapa 

jauh target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian efektivitas 

adalah usaha untuk mencapai target atau sasaran yang sudah ditetapkan dalam 

pembelajaran, serta efektivitas merupakan sesuatu yang memberikan dampak atau 

pengaruh mengenai apa yang ditimbulkan apakah mengalami keberhasilan  atau 

tidak. 

Menurut pendapat ahli dan penulis efektivitas adalah suatu ukuran atau 

gambaran seberapa jauh target yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, 

yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik 

dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya untuk memperoleh hasil yang 

maksimal baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian efektivitas 

berkenaan dengan pencapaian suatu tujuan oleh karena itu analisis tujuan 
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merupakan kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran. Maka dari itu 

metode pembelajaran dikatakan efektif jika tujuan instruksional khusus yang 

dicanangkan lebih banyak tercapai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode kuantitatif untuk memperoleh hasil efektivitas dari penerapan model 

pembelajaran SAVI pada pembelajaran matematika, dengan menggunakan 25 soal 

pretest untuk mengetahui keadaan awal antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Selanjutnya hasil efektivitas akan diukur dengan memberikan posttest untuk 

mengetahui keadaan akhir dari kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah 

diberikan perlakuan dengan model pembelajaran SAVI terhadap kelas eksperimen 

serta metode pembelajaran konvensional terhadap kelas kontrol. Kemudian hasil 

tersebut akan diolah menggunakan program SPSS guna mengetahui efektivitas 

dari model pembelajaran SAVI. 

2.1.7 Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian oleh Miftah Rosyadi (2013) “Pengaruh Penerapan Model 

Somatis, Auditori, Visual, Intelektual Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada 

Siswa Kelas 5 SD N 1 Ampel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Semester 2 

Tahun pelajaran 2012/2013” memberikan hasil bahwa rata-rata hasil belajar 

dengan model pembelajaraan SAVI lebih tinggi dibandingkan dengan 

pembelajaran dengan metode ceramah. Hasil penelitian dianalisis dengan uji t 

diperoleh hasil berupa nilai t 3,327 dengan probabilitas signifikasi Sig. 2-tailed 

yaitu 0,002. Perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar 7.91667. Dengan nilai 

probabilitas signifikasi Sig. 2-tailed 0,002 berarti nilai  Sig. 2-tailed <0,05  atau 

memiliki hasil yang signifikan. 

Prajawan (2013) “Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model 

Pembelajaran SAVI Siswa Kelas VI SD Negeri Depok 01 Kandeman Batang 

Semester I Tahun 2013/2014” menyimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran 

matematikasiswa kelas VI. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai hasil belajar 

setiap siklus dimana pada pra siklus ketuntasan belajar ada 11 siswa atau 35% 

naik menjadi 23 siswa atau 74% pada siklus I, meningkat lagi pada siklus II 

menjadi 28 siswa atau 90%. Demikian juga peningkatan terjadi pada nilai rata-rata 
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dimana pada pra siklus sebesar 54,52 siklus I naik menjadi 67,74 dan pada siklus 

II naik lagi menjadi 81,29maka ketuntasan belajar sudah mencapai indikator 

kinerja yaitu 80% ke atas. Dengan kata lain hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI telah tuntas atau mencapai KKM yang 

diharapkan. 

Wyn. Adiana Utama, Ni Wyn. Suniasih, DB. Kt. Ngr. Semara Putra (2014) 

“Pengaruh Model Pembelajaran Savi Berbasis Open Ended Terhadap Hasil 

Belajar Matematika Pada Siswa Kelas V Sd Gugus III Sukawati” memberikan 

hasil bahwa penerapan model pembelajaran SAVI memberikan hasil yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode konvensional. Hal ini 

dapat dilihat dari ata-rata hasil belajar matematika yang diperoleh antara siswa 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran SAVI berbasis Open Ended = 

72.42 > = 66.75 siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. 

Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembelajaran dengan model SAVI lebih 

tinggi dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode konvensional. 

Wahyu Sumawardani, Chairil Faif Pasani (2013) “Efektivitas Model 

Pembelajaran SAVI dalam Pembelajaran Matematika untuk Mengembangkan 

Karakter Mandiri Siswa”, memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar matematika siswa antara kelas yang menggunakan model pembelajaran  

SAVI dan kelas yang menggunakan model langsung. Hasil belajar matematika 

siswa yang menggunakan model pembelajaran SAVI lebih tinggi dibandingkan  

kelas yang menggunakan model pembelajaran langsung. Hal ini dapat dilihat dari 

rata-rata hasil belajar matematika yang dibelajarkan dengan model  pembelajaran 

SAVI = 85,97 > = 77,42 siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran langsung. 

Maka hasil pembelajaran SAVI lebih tinggi dibanding dengan pembelajaran 

langsung. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu bahwa ke 

empatnya menunjukkan bukti mengenai adanya peningkatan hasil belajar dengan 

penerapan model pembelajaran (SAVI) dibandingkan dengan menggunakan 

model pembelajaran yang lainnya atau model pembelajaran yang konvensional. 

Ke empat penelitian tersebut memiliki hasil penelitian yang sama, yaitu hasil  



40 
 

belajar dari penerapan model pembeajaran SAVI lebih tinggi dibandingkan 

dengan metode pembelajaran konvensional atau yang lainnya. Kemudian  

permasalahan  yang muncul pada ke empatnya selaras dengan permasalahan yang 

terjadi di SD N Salatiga 12 pada mata pelajaran  matematika siswa kelas 5 yaitu 

kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran matematika karena penerapan 

metode pembelajaran yang kurang tepat, guru masih menerapkan metode 

pembelajaran yang konvenional belum bervariasi, dan pemanfaatan media 

pembelajaran yang belum optimal. Namun permasalahan yang terjadi pada siswa 

kelas 5 SD N Salatiga 12 lebih mengarah kepada pemanfaatan media 

pembelajaran yang belum optimal, dan juga kekurangan guru dalam menerapkan 

metode pembelajaran karena masih menggunakan  metode konvensional. 

Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan pemanfaatan 

seluruh aktivitas fisik dan aktivitas intelektual, yaitu berupa media pembelajaran 

agar siswa dapat belajar lebih aktif dan mandiri. Hal ini karena permasalan yang 

muncul pada siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 adalah kurangnya pemanfaatan 

media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran serta siswa masih 

terpaku pada guru saja atau guru masih menerapkan pembelajaran dengan metode 

konvensional, sehingga hasil belajar siswa menjadi tidak maksimal khususnya 

pada mata pelajaran maematika. Dengan penerapan model pembelajaran SAVI 

dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memanfaatkan seluruh 

anggota fisik dan intelekual mereka supaya proses pembelajaran dapat 

berlangsung lebih efektif, sfelain itu. Selain itu siswa dapat menjadi lebih aktif 

dan mandiri karena tidak hanya bergantung kepada guru saja sebagai sumber 

pembelajaran, melainkan siswa dapat belajar dengan cara mereka sendiri dalam 

memecahkan suatu permasalahan melalui gaya belajar mereka masing-masing, 

yaitu dengan melibatkan seluruh akivitas fisik dan intelektual sehingga membuat 

siswa menjadi lebih aktif dan berkembang. Hal ini yang tidak didapatkan oleh 

siswa melalui pembelajaran yang konvensional karena pembelajaran hanya 

berpusat kepada guru saja sebagai sumber ilmu, dan menjadikan siswa kurang 

mendapat kesempatan untuk berkembang. 
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Penelitian ini dilakukan untuk memberikan solusi bagi guru tentang 

bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan mengembangkan 

khasanah ilmu pengetahuan pada pembelajaran, yaitu dengan  pemilihan model 

atau metode pembelajaran yang tepat salah satunya dengan model pembelajaran 

SAVI. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat dari penerapan 

model pembelajaran SAVI, karena jika hasil penilitian yang didapat menunjukkan 

peningkatan dalam hasil pembelajaran, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

guru untuk memilih model pembelajaran. Sehingga penelitian ini memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk lebih mandiri dan berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Serta penelitian ini memberikan kontribusi bagi Kepala Sekolah 

dan Sekolah mengenai perbaikan mutu pembelajaran di kelas. Sebenarnya banyak 

model pembelajaran yang dapat diimplemetasikan dalam proses pembelajaran, 

namun penulis memilih pemanfaatan model pembelajaran SAVI untuk 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran 

matematika. Sehingga dengan penerapan model pembelajaran yang tepat maka 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa agar lebih meningkat, karena 

pemanfaatan anggota fisik seluruh tubuh dan juga media pembelajaran yang 

efektif. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

dalam dunia pendidikan khususnya dalam penerapan model pembelajaran pada 

mata pelajaran matematika. Maka dari itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui 

keefektifan dari penerapan model pembelajaran (SAVI) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12 Semester II 

Tahun Pelajaran 2016/2017.  

2.1.8 Kerangka Pikir 

Pelaksanaan pembelajaran pada umumnya masih menggunakan model 

atau metode yang konvensional. Pembelajaran tersebut hanya berpusat pada guru 

saja, menjadikan guru sebagai sumber ilmu, sementara siswa hanya menjadi pihak 

yang kurang aktif karena hanya menerima dan menyerap informasi yang diberikan 

oleh guru. Selain itu, guru masih kurang kreatif dalam proses pembelajaran 

disebabkan juga oleh ketidak maksimalan penggunaan media pembelajaran atau 

alat bantu untuk belajar. Hal ini yang menyebabkan siswa menjadi kurang 
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antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, dan pada akhirnya akan 

berpengaruh pada hasil belajar siswa. 

Untuk mengatasi permasalaan tersebut peneliti mencoba membandingkan 

antara proses pembelajaran melalui penerapan model SAVI dengan pembelajaran 

yang konvensional. Dalam hal ini model pembelajaran SAVI diterapkan pada 

kelas eksperimen sebagai kelas yang diberi perlakuan, kemudian metode 

pembelajaran konvensional diterapkan pada kelas kontrol sebagai pemanding. 

Kedua kelas tersebut sama-sama diberikan pretest terlebih  dahulu untuk 

mengetahui keadaan awal kemampuan berpikir siswa, selanjutnya diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran SAVI pada mata pelajaran  matematika 

terhadap kelas eksperimen, serta pembelajaran dengan metode  konvensional 

terhadap kelas kontrol sebagai pembanding. Kemudian  tahap yang terakhir yaitu 

memberikan postest kepada ke dua kelas tersebut untuk  mengetahui hasil akhir 

dari kemampuan berpikir siswa. Manfaat yang diharapkan dengan penerapan 

model pembelajaran SAVI yaitu siswa akan lebih mudah untuk memahami dan 

mengerti secara mendalam mengenai materi pembelajaran yang dipelajari. Hal ini 

dikarenakan siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas 

mereka dan siswa juga mendapatkan pengalaman beraktivitas dalam proses 

pembelajaran serta pembelajaran yang bermakna dalam pembelajaran matematika. 

Dengan ini penggunaan model pembelajaran SAVI diharapkan dapat 

memberikan efektivitas terhadap hasil belajar matematika dibandinkgan dengan 

pembelajaran dengan metode yang konvensional serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya pada pembelajaran matematika kelas 5 sekolah dasar. 

2.1.9 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, hipotesis akan diuji di dalam penelitian dengan 

pengertian bahwa uji statistik selanjutnya yang akan membenarkan atau 

menolaknya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

 H� :Ada keefektivan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 
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matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12 

Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Ha :Tidak ada keefektivan model pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N 

Salatiga 12 Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. 




