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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1.  Gambaran Umum Subjek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di dua SD yakni di SD N Salatiga 02, dan SD 

N Salatiga 12 Kota Salatiga. Sekolah ini dipilih berdasarkan adanya permasalahan 

mengenai hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika, yaitu dalam 

penyampaian materi pembelajaran oleh guru yang masih bersifat konvensional 

yaitu pembelajaran masih berpusat kepada guru saja, serta pemanfaatan media 

pembelajaran yang belum maksimal, hal inilah yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa menjadi tidak maksimal. Penelitian ini dilaksanakan yaitu mulai dari bulan 

Mei sampai selesai dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada kepala sekolah 

SD N Salatiga 02, dan SD N Salatiga 12 yang nantinya akan dijadikan untuk 

tempat penelitian dengan subjek penelitian siswa kelas 5. Peneliti terlebih dahulu 

menjelaskan kepada kepala sekolah dan guru kelas 5 tentang maksud, tujuan 

maupun rencana mengenai penelitian yang akan dilaksanakan nantinya.  

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari 

penerapan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD 

N Salatiga 12 Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Jadi diantara kedua model 

tersebut akan diketahui manakah model yang lebih efektif guna diterapkan pada 

siswa kelas 5 pada mata pelajaran matematika. Setelah mendapatkan ijin dari guru 

kelas dan kepala sekolah, kemudian peneliti melakukan pendekatan dengan siswa 

kelas 5 sebagai subjek yang akan diteliti nantinya.  

 Sebelum memulai penelitian peneliti terlebih dahulu melakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada hari Rabu, 10 Mei 2017 di SD N Salatiga 12. 

Selanjutnya peneliti mengelompokkan kedua sekolah ke dalam kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. SD N Salatiga 02 kelas 5 berperan sebagai kelas kontrol atau 

kelas pembanding dengan jumlah siswa 39 orang, sedangkan SD N Salatiga 12 

berperan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas yang diberikan perlakuan atau 
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treatment dengan jumlah siswa 39 orang. Di dalam penelitian ini kelas yang 

diberikan perlakuan hanyalah kelas eksperimen saja, dan untuk kelas kontrol 

hanya berfungsi sebagai kelas pembanding saja. Variabel bebas dalam penelitian 

ini yaitu model pembelajaran SAVI dan metode pembelajaran konvensional, 

kemudian variabel terikatnya adalah hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 12 dan 02 Salatiga. 

 Sebelum diberikan perlakuan, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengukur  kemampuan  awal  kedua  kelas  

tersebut, sehingga menunjukkan keadaan kedua kelas yang homogen. Dengan 

artian sebelum diberikan perlakuan, kedua kelas tersebut mempunyai kemampuan 

awal yang sama sehingga kelas eksperimen dapat diberikan perlakuan dengan 

menggunakan model pembelajaran SAVI serta kelas kontrol tidak diberikan 

perlakuan melainkan hanya pembelajaran dengan metode yang konvensional 

untuk pembanding. Sesudah diberikan perlakuan pada kelas eksperimen 

selanjutnya kedua kelas tersebut akan diberikan posttest untuk mengetahui hasil 

akhir pada pertemuan terakhir. Berikut ini adalah jadwal penelitian di SD N 

Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12 yang bisa dilihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3  

Pelaksanaan Penelitian  

No. Hari/Tanggal Uraian Kegiatan 

1. Rabu, 10 Mei 2017 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen soal di SD N Salatiga 12 

2.  Jum’at, 19 Mei 2017 Pretest di kelas 5 SD N Salatiga 12 (Kelas eksperimen) 

3.  Jum’at, 19 Mei 2017 Pretest di kelas 5 SD  N Salatiga 02 (Kelas kontrol)  

4. Selasa, 23 Mei 2017 Pelaksanaan pembelajaran dengan model SAVI di kelas 5 SD N 

Salatiga 12 pada mata pelajaran Matematika (Kelas eksperimen) 

5.  Rabu, 24 Mei 2017 Pelaksanaan pembelajaran dengan metode Konvensional di kelas 5 

SD N Salatiga 02 pada mata pelajaran Matematika (Kelas kontrol) 

6.  Selasa, 23 Mei 2017 Posttest di kelas 5 SD N Salatiga 12 (Kelas Eksperimen) 

7.  Rabu, 24 Mei 2017 Posttest di kelas 5 SD N Salatiga 02 (Kelas kontrol) 
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4.2. Hasil Penelitian  

4.2.1. Implementasi Pembelajaran Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran SAVI Pada Kelas Eksperimen 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen terdiri dari 2 kali 

pertemuan dengan durasi pada pertemuan pertama yaitu 2x35 menit, sedangkan 

pada pertemuan kedua durasi waktu lebih panjang yaitu 3x35 menit karena pada 

pertemuan kedua terdiri dari penerapan model pembelajaran dan juga posttest. 

Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jum’at 19 Mei 2017, kemudian 

pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 23 Mei 2017. 

4.2.1.1. Pertemuan ke- 1 

 Proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI pada mata 

pelajaran matematika tentang materi pecahan siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 

sebagai kelas eksperimen dilaksanakan pada hari Jum’at, 19 Mei 2017. Sebelum 

proses pembelajaran berlangsung, terlebih dahulu peneliti menjelaskan kepada 

siswa untuk mengerjakan soal pretest Matematika tentang materi pecahan yang 

terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal essay, yang sebelumnya sudah 

dilakukan Uji Validitas dan Reliabilitas terlebih dahulu untuk menentukan soal 

yang valid. Kemudian peneliti mengecek kesiapan siswa terlebih dahulu 

diantaranya yaitu mengabsensi siswa, berdoa dan menyiapkan siswa, peneliti tidak 

melakukan perkenalan dengan siswa terlebih dahulu karena peneliti sudah pernah 

melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SD N Salatiga 12 

sehingga hubungan siswa sudah cukup akrab dengan peneliti. Selanjutnya peneliti 

meminta siswa untuk memasukkan seluruh buku catatan maupun paket ke dalam 

tas, dan hanya menyisakan lembar soal saja untuk dikerjakan. Setelah peneliti 

membagikan soal dan seluruh siswa sudah mendapatkannya kemudian peneliti 

meminta siswa untuk mengecek soal terlebih dahulu jika terdapat kesalahan. 

Selanjutnya siswa mulai mengerjakan soal dengan waktu 2x35 menit. Selama 

siswa mengerjakan soal, peneliti berkeliling kelas untuk mengawasi siswa dan 

sesekali mengarahkan siswa yang kurang jelas dengan soal karena selama siswa 

mengerjakan soal tidak sedikit siswa yang bertanya karena merasa kurang paham 

dengan soalnya, maka dari itu peneliti mengarahkan siswa untuk dapat 



67 
 

mengerjakan soalnya dengan baik. Setelah selesai mengerjakan soal peneliti 

meminta siswa untuk mengoreksi kembali pekerjaan milik mereka masing-masing 

jika terjadi kesalahan, selanjutnya siswa mengumpulkan hasil pekerjaan mereka 

ke depan kelas. Bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan soal peneliti meminta 

mereka untuk duduk dengan tenang dan tidak mengganggu teman mereka yang 

belum selesai mengerjakan soal. Setelah seluruh siswa selesai mengerjakan soal 

dan mengumpulkan di depan kelas peneliti meminta siswa untuk tetap tenang dan 

tidak gaduh karena waktu masih tersisa kurang lebih 10 menit. Di waktu yang 

tersisa itulah peneliti melakukan permainan dengan siswa untuk menghibur 

mereka yaitu dengan bernyanyi bersama dengan diikuti tarian. Setelah itu peneliti 

menutup pertemuan dan berkemas-kemas karena peneliti akan melakukan pretest 

di kelas 5 SD N Salatiga 02, dan peneliti menyerahkan kembali siswa kelas 5 pada 

guru kelas.  

4.2.1.2. Pertemuan ke-2 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model SAVI terhadap 

kelas eksperimen SD N Salatiga 12 dilaksanakan pada hari selasa, 23 Mei 2017 

dengan alokasi waktu 2x35 menit. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru 

kelas menjelaskan terlebih dahhulu kepada siswa agar tetap tenang ketika proses 

pembelajaran berlangsung, kemudian guru kelas duduk di belakang kelas untuk 

bertugas sebagai observer, lalu dalam kegiatan awal peneliti membuka pertemuan 

dengan mengucap salam, lalu meminta ketua kelas untuk menyiapkan kelas 

terlebih dahulu dan berdoa. Setelah itu peneliti menjelaskan mengenai materi 

pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan hari itu yaitu tentang pecahan.  

 Selanjutnya masuk dalam kegiatan inti (eksplorasi) peneliti memberikan 

pertanyaan mengenai buah apel yang dipotong-potong lalu peneliti bertanya 

kepada siswa apakah potongan-potongan apel tersebut termasuk ke dalam bentuk 

pecahan atau tidak. Siswa menjawab pertanyaan tersebut dan peneliti kembali 

bertanya jika hal tersebut memang benar dapatkah diubah ke dalam bentuk 

pecahan biasa, decimal dan persen. Pertanyaan tersebut untuk membangkitkan 

semangat siswa agar lebih terpancing untuk mengikuti proses pembelajaran dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi pecahan. Selanjutnya pada 
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kegiatan inti (elaborasi) peneliti menjelaskan materi pembelajaran tentang bentuk 

pecahan menggunakan media gambar, lalu siswa mengamati dan membaca materi 

gambar tersebut dengan seksama. Kemudian peneliti dan siswa melakukan tanya 

jawab dengan siswa mengenai gambar tersebut, sesudah itu peneliti membagi 

siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 6-7 orang yang dipilih dengan 

cara berhitung menurut absen. Selanjutnya peneliti membagikan gambar yang 

berupa soal dalam bentuk-bentuk pecahan kepada masing-masing kelompok 

gambar tersebut terbagi menjadi macam-macam bentuk, setelah itu masing-

masing kelompok mengerjakan soal tersebut sesuai dengan perintah yang sudah 

dijelaskan oleh peneliti terlebih dahulu yaitu merubah pecahan biasa ke dalam 

bentuk persen maupun decimal atau sebaliknya, dan juga membandingkannya. 

Siswa mengerjakan soal tersebut dengan cara berdiskusi dengan kelompok mereka 

masing-masing. Setelah selesai mengerjakan soal peneliti meminta perwakilan 

kelompok untuk maju ke depan kelas guna mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok mereka, lalu siswa kembali ke tempat duduknya masing-masing.  

 Tahap selanjutnya peneliti membagikan soal posttest untuk mengetahui 

hasil akhir kemampuan siswa setelah proses pembelajaran selesai melalui 

penerapan model pembelajaran SAVI. Soal posttest terdiri dari 10 soal pilihan 

ganda dan 5 soal essay. Peneliti membagikan soal kepada masing-masing siswa, 

sebelum mulai mngerjakan peneliti memberikan penjelasan kepada siswa untuk 

mengecek soal terlebih dahulu apabila terdapat kesalahan, dan memberikan 

himbauan bahwa soal hanya boleh dikerjakan secara masing-masing tanpa diskusi 

dan tanpa membuka buku. Siswa mulai mengerjakan soal, sembari itu peneliti 

berkeliling kelas untuk mengawasi siswa agar tetap tertib mengerjakan soal 

mereka sendiri. Bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan soal peneliti meminta 

mereka untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya di depan kelas sembari 

menunggu teman yang belum selesai. Setelah seluruh siswa selesai mengerjakan 

soal peneliti melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama dengan siswa 

kemudian membuat kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari itu 

(konfirmasi).  
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 Pada tahap kegiatan akhir peneliti meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa dan peneliti menutup pertemuan pada hari itu dengan mengucap salam. Tidak 

lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 12 beserta guru dan kepala sekolah karena sudah diijinkan untuk 

melakukan penelitian di SD tersebut dan membantu dalam proses pelaksanaannya, 

dan peneliti memberikan kenang-kenangan sebagai symbol ucapan terimakasih 

dan berpamitan kepada siswa. Kemudian peneliti menyerahkan waktu kembali 

kepada guru kels, serta guru kelas yang bertindak sebagai observer memberikan 

lembar hasil observasi kepada peneliti.  

 Selama proses pelaksanaan pembelajaran dengan model SAVI pada 

kelompok eksperimen SD N Salatiga 12 berlangsung, peneliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan 

benar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sudah disusun 

sebelumnya. Berdasarkan lembar observasi yang telah diisioleh guru kelas 5 yang 

bertindak sebagai observer, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan RPP. Hal ini dapat dilihat dari 

lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran dengan model SAVI  pada 

lampiran.  

4.2.2. Implementasi Pembelajaran Dengan Menggunakan Pembelajaran 

Konvensional Pada Kelas Kontrol  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol terdiri dari 2 kali 

pertemuan dengan durasi pada pertemuan pertama yaitu 2x35 menit, sedangkan 

pada pertemuan kedua durasi waktu lebih panjang yaitu 3x35 menit karena pada 

pertemuan kedua selain pada proses pembelajaran juga untuk mengambil nilai 

posttest. Pada pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Jum’at, 19 Mei 2017, 

kemudian pada pertemuan kedua dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 24 Mei 

2017.  

4.2.2.1. Pertemuan ke-1 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan metode konvensional pada mata 

pelajaran matematika tentang materi pecahan siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 yang 

berperan sebagai kelompok kontrol atau pembanding dilaksanakan pada hari 
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Jum’at, 19 Mei 2017. Sebelum menerapkan pembelajaran dengan metode 

konvensional, terlebih dahulu peneliti menjelaskan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal pretest matematika terlebih dahulu tentang materi pecahan yang 

terdiri dari 15 soal pilihan ganda dan 10 soal essay, yang sebelumnya juga sudah 

di ujikan di SD N Salatiga 12. Sebelum siswa mulai mengerjakan soal peneliti 

terlebih dahulu mengucap salam dan menyiapkan siswa dengan berdoa, 

selanjutnya peneliti mengenalkan diri terlebih dahulu kepada para siswa dan guru 

kelas agar lebih akrab. Kemudian waktu dan tempat diserahkan kepada peneliti 

oleh guru kelas. Peneliti mulai membagikan soal kepada seluruh siswa, lalu 

peneliti menghimbau untuk mengecek soal terlebih dahulu jika terjadi kesalahan 

atau ada soal yang belum jelas maka peneliti akan menjelaskannya terlebih 

dahulu. Selanjutnya siswa mulai mengerjakan soal dengan waktu 2x35 menit. 

Selama siswa mengerjakan soal, peneliti sesekali berkeliling kelas untuk 

mengawasi siswa dan mengarahkan siswa yang masih kurang paham dengan soal 

agar siswa dapat mengerjakan soal dengan baik. Setelah selesai mengerjakan soal 

peneliti meminta siswa untuk mengoreksi kembali pekerjaan milik mereka 

masing-masing jika terjadi kesalahan, selanjutnya siswa mengumpulkan hasil 

pekerjaan mereka ke depan kelas. Bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan soal 

peneliti meminta mereka untuk duduk dengan tenang dan tidak mengganggu 

teman mereka yang belum selesai mengerjakan soal. Setelah seluruh siswa selesai 

mengerjakan soal dan mengumpulkan di depan kelas peneliti meminta siswa 

untuk tetap tenang dan tidak gaduh. Setelah seluruh siswa selesai mengerjakan 

soal kemudian peneliti menutup pertemuan dan berkemas-kemas karena waktu 

juga menunjukkan bahwa jam pelajaran yang diberikan oleh guru kelas sudah 

selesai, tidak lupa peneliti menyampaikan bahwa keesokan harinya peneliti akan 

melakukan penelitian kembali untuk melakukan pembelajaran dengan metode 

konvensional serta melakukan posttest untuk mnegkukur hasil akhir dari proses 

pembelajaran. Setelah itu peneliti mengakhiri pertemuan dengan mengucap salam 

dan berdoa, kemudian peneliti menyerahkan kembali siswa kelas 5 kepada guru 

kelas.  
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4.2.2.2. Pertemuan ke-2 

 Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan konvensional pada mata 

pelajaran matematika tentang materi pecahansiswa kelas 5 SD N Salatiga 02 yang 

kedua dilaksanakan pada hari rabu, 24 Mei 2017 dengan alokasi waktu 2x35 

menit. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai guru kelas menjelaskan terlebih 

dahulu kepada siswa agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses 

pembelajaran, kemudian guru kelas menyerahkan waktu kepada peneliti dan 

duduk di belakang kelas untuk bertugas sebagai observer. Dalam kegiatan awal 

peneliti membuka pertemuan dengan mengucap salam, lalu meminta ketua kelas 

untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu dan memimpin  doa. Setelah itu 

peneliti memberikan penjelasan mengenai materi pembelajaran yang akan 

dipelajari pada pertemuan hari itu yaitu tentang pecahan.  

 Selanjutnya masuk dalam kegiatan inti (eksplorasi) peneliti memberikan 

pertanyaan mengenai buah apel yang dipotong-potong lalu peneliti bertanya 

kepada siswa apakah potongan-potongan apel tersebut termasuk ke dalam bentuk 

pecahan atau tidak. Siswa menjawab pertanyaan tersebut dan peneliti kembali 

bertanya jika hal tersebut memang benar dapatkah diubah ke dalam bentuk 

pecahan biasa, decimal dan persen. Pertanyaan tersebut untuk membangkitkan 

semangat siswa agar lebih terpancing untuk mengikuti proses pembelajaran dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi pecahan. Selanjutnya pada 

kegiatan inti (elaborasi) peneliti menjelaskan materi pembelajaran tentang bentuk 

pecahan lalu siswa mendengar dan menyimak penjelasan tersebut dengan 

seksama. Kemudian peneliti dan siswa melakukan tanya jawab tentang materi 

tersebut, Selanjutnya peneliti memberikan soal mengenai bentuk-bentuk pecahan 

yaitu mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen maupun decimal atau 

sebaliknya, dan juga membandingkannya. Siswa mengerjakan soal tersebut 

dengan cara mengacungkan jari lalu menjawabnya dengan menuliskan hasilnya di 

papan tulis. Setelah selesai mengerjakan soal, siswa kembali ke tempat duduknya 

masing-masing. Kemudian peneliti dan siswa mengoreksi jawaban tersebut secara 

bersama-sama. 
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 Tahap selanjutnya peneliti membagikan soal posttest untuk mengetahui 

hasil akhir kemampuan siswa setelah proses pembelajaran selesai. Soal posttest 

terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal essay. Peneliti membagikan soal 

kepada masing-masing siswa, sebelum mulai mngerjakan peneliti memberikan 

penjelasan kepada siswa untuk mengecek soal terlebih dahulu apabila terdapat 

kesalahan, dan memberikan himbauan bahwa soal hanya boleh dikerjakan secara 

masing-masing tanpa diskusi dan tanpa membuka buku. Siswa mulai mengerjakan 

soal, sembari itu peneliti berkeliling kelas untuk mengawasi siswa agar tetap tertib 

mengerjakan soal mereka sendiri. Bagi siswa yang sudah selesai mengerjakan soal 

peneliti meminta mereka untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya di depan kelas 

sembari menunggu teman yang belum selesai. Setelah seluruh siswa selesai 

mengerjakan soal peneliti melakukan refleksi pembelajaran bersama-sama dengan 

siswa kemudian membuat kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari itu 

(konfirmasi).  

 Pada tahap kegiatan akhir peneliti meminta ketua kelas untuk memimpin 

doa dan peneliti menutup pertemuan pada hari itu dengan mengucap salam. Tidak 

lupa peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 02 beserta guru dan kepala sekolah karena sudah diijinkan untuk 

melakukan penelitian di SD tersebut dan membantu dalam proses pelaksanaannya, 

dan peneliti memberikan kenang-kenangan sebagai symbol ucapan terimakasih 

dan berpamitan kepada siswa. Kemudian peneliti menyerahkan waktu kembali 

kepada guru kelas, serta guru kelas yang bertindak sebagai observer memberikan 

lembar hasil observasi kepada peneliti.  

 Selama proses pelaksanaan pembelajaran peneliti sudah berusaha 

semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan 

benar sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sudah disusun 

sebelumnya. Berdasarkan lembar observasi yang telah diisi oleh guru kelas 5 yang 

bertindak sebagai observer, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan RPP. Hal ini dapat dilihat dari 

lembar observasi aktivitas guru dalam pembelajaran dengan metode konvensional  

pada lampiran.  
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4.3. Hasil Observasi  

4.3.1. Hasil Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran Dengan Model 

Pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI)  

 Hasil observasi pada kelas eksperimen dengan jumlah pertemuan yaitu 

sebanyak 2 kali pertemuan yang berupa lembar observasi tindakan guru dalam 

pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI. Kemudian lembar observasi 

aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI. 

Untuk pengisian lembar observasi tindakan guru dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dilakukan oleh Bapak Wagimin S.Pd pada saat pertemuan ke- 2, 

supaya pengamat dapat mengetahui perkembangannya dengan baik secara 

langsung. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4 dan 3.5 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

Tabel 3.4  

Kisi-kisi Lembar Observasi Tindakan Guru dan Aktivitas Siswa Dalam 

Pembelajaran Matematika Dengan Model Pembelajaran (SAVI) Somatic-

Auditory-Visualization-Intellectually 

No. Indikator Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
 

Melaksanakan Kegiatan Awal 
 

1. Guru menyiapkan sumber dan media pembelajaran. √  

2. Guru mengucapkan salam. √  

3. Guru mengecek kehadiran siswa. √  

4. Guru melakukan apersepsi berupa pertanyaan yang jelas. √  

5. Guru menarik perhatian siswa. √  

6. Guru menyampaikan tujuan pelajaran dengan jelas. √  

7. Guru menyampaikan langkah-langkah model pembelajaran 
SAVI. 

√  

2. Menggali pengetahuan siswa 8. Guru menarik perhatian siswa dengan menampilkan media 
pembelajaran. 

√  

9. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan 
menggali pengetahuan siswa. 

√  

10. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir 
mengenai pertanyaan yang diberikan. 

√  

3. Menyampaikan materi pelajaran 
dengan menggunakan media 
pembelajaran (sintak pembelajaran) 

11. Guru menyampaikan materi sesuai dengan indikator 
pembelajaran. 

√  

12. Guru menyajikan materi dengan media pembelajaran yang 
menarik.  

√
 

 

4. Membimbing pembentukan 
kelompok 

13. Guru  membentuk kelompok dengan jumlah anggota 6 orang 
per kelompok dan  ada yang 7 orang. 

√  

14. Guru memberikan tugas pada setiap anggota kelompok. √  

5 Membimbing siswa melakukan 
diskusi kelompok tentang 74ndica 
74ndicator74e dan cara 
penggunaannya sesuai model 
pembelajaran (SAVI) Somatic-
Auditory-Visualization-
Intellectually 

15. Guru mengarahkan siswa untuk mengerjakan tugas bersama 
kelompoknya. 

√  

16. Guru membimbing tiap kelompok melakukan diskusi.  √ 
17. Guru mengarahkan siswa untuk membantu semua anggotanya 

memahami materi. 
 √ 

18. Guru  membimbing siswa menjelaskan kepada semua anggota 
kelompok tentang hasil diskusi. 

√  

6. Mengelola kelas 19. Guru bersikap peduli terhadap siswa.  √ 
20. Guru membagi perhatian kepada siswa.  √ 
21. Guru menegur siswa yang gaduh.  √ 
22. Guru sebagai pembimbing dan fasilitator bukan sebagai pusat 

sumber ilmu satu-satunya. 
√  

23. Guru mengupayakan suasana kelas yang aktif dan 
menyenangkan. 

√  

7. Membimbing siswa 
mempresentasikan hasil diskusi  

24. Guru membimbing siswa dalam menyampaikan hasil diskusi. √  

25. Guru mengkondisikan siswa memperhatikan presentasi. √  

26. Guru menanggapi hasil kerja kelompok.  √ 
8. Memberikan penguatan kepada 

siswa 
27. Guru memberikan penguatan terhadap kelompok yang 

menyajikan hasil diskusi. 
√  

9. Membimbing siswa menyimpulkan 
materi 

28. Guru melibatkan siswa untuk menyimpulkan materi bersama-
sama. 

√  

29. Guru menyimpulkan materi secara runtut.  √ 
30. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami. 
√  

31. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap materi 
pelajaran. 

√  

10. Melakukan kegiatan penutup 32. Guru melakukan refleksi.  √  

33. Guru memberikan evaluasi sesuai dengan indikator 
pembelajaran. 

√  

34. Guru berkeliling memantau siswa ketika mengejakan soal. √  

35. Guru menutup Pembelajaran dengan salam. √  
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Berdasarkan tabel 3.4 hasil observasi tindakan guru dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran SAVI terlihat bahwa guru sudah melakukan kegiatan 

sesuai dengan lembar observasi yang tersedia. Adapun yang tidak dilakukan oleh 

guru faktor dari guru itu sendiri. Hasil observasi tindakan guru dalam 

pembelajaran dengan model SAVI yaitu jumlah jawaban “Ya” sebanyak 28 item 

dan jumlah jawaban “Tidak” sebanyak 7 item. Kemudian lembar observasi 

aktivitas siswa dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran SAVI 

dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut.  
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Tabel 3.5 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Matematika Dengan Model Pembelajaaran (SAVI) Somatic-Auditory-

Visualization-Intellectually 

No. 
 

Indikator Aspek yang diamati 
Ya Tidak 

1. 
 

Kesiapan mengikuti 
pembelajaran 
 

1. Siswa tidak terlambat masuk kelas. √  

2. Siswa tertib ditempat duduk masing-masing. √  

3. Siswa memperhatikan guru saat melakukan absensi.   √ 
4. Siswa duduk tenang memperhatikan apersepsi. √  

5. Siswa aktif menjawab pertanyaan. √  

6. Siswa tidak berbicara sendiri. √  

7. Siswa aktif menanggapi jawaban siswa lain. √  

2. Menggali pengetahuan siswa 8. Siswa menanggapi informasi dari guru. √  

9. Siswa antusias terhadap kegiatan pembelajaran. √  

10. Siswa tidak gaduh saat dikelas.  √ 
3. Memperhatikan penjelasan 

materi melalui media 
pembelajaran 

11. Siswa tertarik terhadap media pembelajaran yang 
ditampilkan guru. 

√  

12. Siswa memperhatikan saat guru memberi 
pertanyaan. 

√  

4. Memperhatikan dan 
menanggapi pembagian 
kelompok 

13. Siswa memperhatikan pembagian kelompok.  √ 
14. Siswa menyimak penjelasan guru saat membagikan 

tugas. 
√  

5 Melakukan diskusi kelompok 
sesuai model pembelajaran 
(SAVI) Somatic-Auditory-
Visualization-Intellectually 

15. Siswa melaksanakan kegiatan diskusi bersama 
anggota kelompoknya dengan tertib dan tenang.  

 √ 

6. Keaktifan siswa dalam 
pembelajaran di kelas. 

16. Siswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti 
pembelajaran. 

√  

17. Siswa komunikatif saat berdiskusi. √  

18. Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang 
diberikan guru. 

 √ 

19. Siswa berani mengemukakan pendapat. √  

20. Siswa berani mengajukan pertanyaan. √  

7. Mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok  

21. Siswa maju mempresentasikan hasil diskusi. √  

22. Siswa memperhatikan presentasi kelompok lain. √  

23. Siswa menanggapi hasil presentasi kelompok lain 
24. Siswa mengerjakan kuis dengan sungguh-sungguh. 

√ 

√ 

 

8. Memiliki sikap positif 
mengikuti pembelajaran 

25. Siswa senang dan bersemangat mengikuti 
pembelajaran. 

√  

9. Menyimpulkan materi 
pelajaran. 

26. Siswa berpartisipasi menyimpulkan hasil 
pembelajaran. 

√  

27. Siswa menanggapi pertanyaan guru. √  

28. Siswa bertanya kepada guru tentang hal-hal yang 
belum dipahami. 

√  

29. Siswa mencatat hasil kesimpulan materi yang telah 
diajarkan guru. 

√  

10. Mengerjakan soal evaluasi 30. Siswa mengerjakan soal evaluasi tanpa mencontek 
jawaban teman.  

√  

31. Siswa mengerjakan soal sesuai petunjuk guru. √  

32. Siswa tertib dan tenang saat mengerjakan soal √  

33. Siswa mengerjakan soal sesuai waktu yang 
ditentukan guru. 

 √ 
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Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika 

dengan model pembelajaran SAVI, dapat diketahui bahwa tidak semua aspek 

dapat terpenuhi oleh siswa, hal ini bisa disebabkan dari faktor siswa itu sendiri. 

Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika 

dengan model pembelajaran SAVI yang dapat terpenuhi yaitu dengan jumlah 

jawaban “Ya” sebanyak 27 item dan pada aspek yang tidak dapat terpenuhi 

sebanyak 6 jawaban tidak.   

4.3.2. Hasil Observasi Tindakan Guru dan Aktivitas Siswa Dalam 

Pembelajaran Dengan Metode Konvensional 

Selanjutnya hasil observasi pada kelas eksperimen dengan jumlah 

pertemuan yaitu sebanyak 2 kali pertemuan yang berupa lembar observasi 

tindakan guru dalam pembelajaran dengan model metode konvensional. 

Kemudian lembar observasi aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran 

dengan metode konvensional. Untuk pengisian lembar observasi tindakan guru 

dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dilakukan oleh Ibu Padmi S.Pd 

pada saat pertemuan ke- 2, supaya pengamat dapat mengetahui perkembangannya 

secara langsung dengan baik. Seperti halnya yang dapat dilihat pada tabel 3.6 dan 

3.7 berikut. 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi Lembar Observasi Tindakan Guru Dalam Pembelajaran 

Matematika Dengan Metode Konvensional 

 

 

 

No. Indikator Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. 

 

Melaksanakan Kegiatan Awal 

 

1. Guru mengucapkan salam. √  

2. Guru mengecek kehadiran siswa. √  

3. Guru melakukan apersepsi berupa pertanyaan yang jelas. √  

4. Guru menarik perhatian siswa.  √ 

5. Guru menyampaikan tujuan pelajaran dengan jelas. √  

2. Menggali pengetahuan siswa 6. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan 

tujuan menggali pengetahuan siswa. 

√  

7. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir 

mengenai pertanyaan yang diberikan. 

 √ 

3. Menyampaikan materi 

pelajaran  

8. Guru menyampaikan materi sesuai dengan indikator 

pembelajaran 

√  

9. Guru menjelaskan materi dengan suara yang jelas √  

4. Mengelola kelas 10. Guru bersikap peduli terhadap siswa. √  

11. Guru membagi perhatian kepada siswa. √  

12. Guru menegur siswa yang gaduh.  √ 

13. Guru sebagai sebagai pusat sumber ilmu satu-satunya. √  

14. Guru mengupayakan suasana kelas yang aktif dan 

menyenangkan. 

√  

5. Membimbing siswa 

menyimpulkan materi 

15. Guru melibatkan siswa untuk menyimpulkan materi 

bersama-sama. 

 √ 

16. Guru menyimpulkan materi secara runtut. √  

17. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang hal-hal yang belum dipahami. 

√  

18. Guru memantapkan pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. 

√  

6.. Melakukan kegiatan penutup 19. Guru melakukan refleksi. √  

20. Guru memberikan evaluasi sesuai dengan indikator 

pembelajaran. 

√  

21. Guru berkeliling memantau siswa ketika mengejakan 

soal. 

√  

22. Guru menutup Pembelajaran dengan salam. √  
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Berdasarkan tabel 3.6 hasil dari observasi tindakan guru dalam 

pembelajaran dengan konvensional terlihat bahwa guru sudah melakukan kegiatan 

sesuai dengan lembar observasi yang tersedia. Adapun yang tidak dilakukan oleh 

guru faktor dari guru itu sendiri. Hasil observasi tindakan guru dalam 

pembelajaran dengan metode yaitu jumlah jawaban “Ya” sebanyak 18 item dan 

jumlah jawaban “Tidak” sebanyak 4 item. Kemudian lembar observasi aktivitas 

siswa dalam pembelajaran menggunakan metode konvensional dapat dilihat pada 

tabel 3.7 berikut.  

Tabel 3.7 

Kisi-kisi Lembar Observasi Aktivitas Siswa Dalam Pembelajaran 

Matematika Dengan Metode Konvensional 

No. 

 
Indikator Aspek yang diamati Ya Tidak 

1. 

 

Kesiapan mengikuti 

pembelajaran 

 

1. Siswa tidak terlambat masuk kelas. √  

2. Siswa tertib ditempat duduk masing-masing. √  

3. Siswa memperhatikan guru saat melakukan absensi.  √  

4. Siswa duduk tenang memperhatikan apersepsi. √  

5. Siswa aktif menjawab pertanyaan.  √ 

6. Siswa tidak berbicara sendiri. √  

2. Menggali pengetahuan siswa 7. Siswa menanggapi informasi dari guru.  √ 

8. Siswa antusias terhadap kegiatan pembelajaran. √  

9. Siswa tidak gaduh saat dikelas. √  

3. Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran di kelas. 

10. Siswa berpartisipasi aktif dalam mengikuti pembelajaran.  √ 

11. Siswa bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan guru. √  

12. Siswa berani mengemukakan pendapat.  √ 

13. Siswa berani mengajukan pertanyaan. √  

4. Memiliki sikap positif 

mengikuti pembelajaran 

14. Siswa senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran. √  

5. Menyimpulkan materi pelajaran. 15. Siswa berpartisipasi menyimpulkan hasil pembelajaran.  √ 

16. Siswa bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum 

dipahami. 

√  

17. Siswa mencatat hasil kesimpulan materi yang telah diajarkan 

guru. 

√  

6. Mengerjakan soal evaluasi 18. Siswa mengerjakan soal evaluasi tanpa mencontek jawaban 

teman.  

√  

19. Siswa mengerjakan soal sesuai petunjuk guru. √  

20. Siswa tertib dan tenang saat mengerjakan soal √  

21. Siswa mengerjakan soal sesuai waktu yang ditentukan guru. √  
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Berdasarkan hasil dari observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran 

Matematika dengan model konvensional, di dapati bahwa tidak semua aspek dapat 

terpenuhi oleh siswa, hal ini bisa disebabkan dari faktor siswa itu sendiri. 

Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran Matematika 

dengan metode konvensional yang dapat terpenuhi yaitu dengan jumlah jawaban 

“Ya” sebanyak 16 item, kemudian pada aspek yang tidak dapat terpenuhi yaitu 

sebanyak 5 jawaban Tidak.  

4.4. Hasil Penelitian 

4.4.1. Hasil Belajar Kognitif Siswa  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti menggunakan 

model pembelajaran SAVI maka diperoleh data seperti pada tabel 3.8 berikut ini: 

Tabel 3.8 

Rekapitulasi Nilai Posttest Matematika Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

No. 

Posttest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Nilai Jumlah 

Siswa 

Keterangan Nilai Jumlah 

Siswa 

Keterangan 

1.  <65 1 Tidak Tuntas <65 15 Tidak Tuntas 

2. 70-74 2 Tuntas 65-69 5 Tidak Tuntas 

3. 75-79 10 Tuntas 70-74 5 Tuntas 

4. 80-84 9 Tuntas 75-79 7 Tuntas 

5. 85-89 7 Tuntas 80-84 5 Tuntas 

6. 90-94 4 Tuntas 85-89 2 Tuntas 

7. 95-100 6 Tuntas - - - 

Jumlah 39 Jumlah  39 

Rata-rata 82,05 Rata-rata 66,54 

Nilai 

Maksimal 
100 

Nilai 

Maksimal 
85 

Nilai Minimal 
60 

Nilai 

Minimal 
45 
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Berdasarkan tabel diatas mengenai hasil nilai posttest antara kelas 

eksperimen dan kelas control, dapat diketahui terdapat sebanyak 39 siswa dari 

masing-masing kelas. Dari keseluruhan jumlah siswa pada kelas eksperimen 

sebanyak 39 siswa terdapat 1 siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 65 (<65) 

dan hal tersebut termasuk ke dalam kategori tidak tuntas karena berada dibawah 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70. Jadi secara keseluruhan hanya terdapat 1 

orang siswa yang belum mendapat nilai yang sesuai dengan KKM atau bisa 

dikatakan belum tuntas. Kemudian untuk nilai yang sudah tuntas atau memenuhi 

KKM 70 terdapat 2 siswa dengan nilai 70-74, selanjutnya ada 10 siswa yang 

mendapatkan nilai 75-79. Kemudian pada nilai 80-84 terdapat 9 orang siswayang 

sudah tuntas, kemudian terdapat 7 siswa dengan nilai 85-89. Lalu pada nilai 90-94 

terdapat 4 orang siswa yang sudah tuntas, dan pada nilai 95-100 terdapat 6 siswa 

yang sudah tuntas.  

Selanjutnya hasil nilai posttest dari kelas kontrol dengan jumlah seseluruhan 

siswa 39 teradapat 15 orang yang belum tuntas yang mendapatkan nilai kurang 

dari 65 (<65) dan hal tersebut termasuk ke dalam kategori tidak tuntas karena 

berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70. Kemudian masih 

terdapat siswa yang nilainya belum tuntas yaitu dengan nilai 65-69 atau belum 

sesuai dengan KKM sebanyak 5 siswa. Jadi secara keseluruhan masih terdapat 20 

siswa yang nilainya belum sesuai dengan KKM atau bisa dikatakan belum tuntas. 

Kemudian untuk nilai yang sudah tuntas atau memenuhi KKM 70 terdapat 5 siswa 

dengan nilai 70-74, selanjutnya ada 7 siswa yang mendapatkan nilai 75-79. Lalu 

pada nilai 80-84 terdapat 5 orang siswa yang sudah tuntas, dan pada nilai 85-89 

terdapat 2 siswa yang nilainya sudah tuntas. 

Secara keseluruhan walaupun hasil belaja yang dilihat dari nilai postest 

antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol masih terdapat siswa yang belum 

memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau bisa dikatakan belum 

tuntas, namun pada kelas eksperimen jumlah siswa yang belum tuntas lebih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah siswa yang belum tuntas pada kelas kontrol 

sebanyak 1 orang siswa. Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas pada kelas 

kontrol tergolong cukup banyak yaitu ada 20 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa 
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dengan melalui penerapan model pembelajaran SAVI terbukti efektif memberikan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode yang 

konvensional.   

Berdasarkan dari data hasil perolehan nilai posttest pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol yang sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Maksimum (KKM=70) 

maka dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini. 

Tabel 3.9 

Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Kelas Eksperimen dan Kelas 

Kontrol 

No. Ketutasan Belajar 

Posttest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Presentase 

(%) 

1. Tuntas 38 97,43 % 19 47,7 % 

2. Tidak Tuntas 1 2,56 % 20 51,2 % 

Jumlah 39 100 % 39 100 % 

 

Berdasarkan tabel mengenai ketuntasan hasil belajar siswa maka dapat 

diketahui bahwa hasil belajar Matematika pada kelas eksperimen memperlihatkan 

hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar Matematika pada kelas 

kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran 

SAVI terbukti lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan meetode yang 

konvensional. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai siswa yang tidak tuntas 

pada kelas eksperimen yaitu ada 1 siswa saja atau 2,56 %, sedangkan siswa yang 

nilainya sudah tuntas ada 38 siswa atau 97,43 %. Berbanding jauh dengan kelas 

kontrol yang terdapat lebih dari setengah jumlah siswa yang nilainya belum tuntas 

yaitu terdapat 20 siswa atau 51,2%, sedangkan siswa yang nilainya sudah tuntas 

terdapat 19 orang siswa atau 47,7%.  
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4.4.2. Hasil Belajar Afektif Siswa 

Keaktifan dari seorang siswa dapat dilihat secara langsung dan dapat 

diamati, namun ada juga yang tidak dapat diamati dan dilihat secara langsung. 

Seperti contoh mengerjakan tugas, berdiskusi, dan mengumpulkan data. 

Kemampuan siswa dalam berdiskusi bersama kelompoknya menunjukkan 

perubahan atau kemajuan yang baik karena suatu permasalahan yang diberikan 

dan dihadapi oleh siswa mampu merangsang daya pikir mereka. Seperti halnya 

yang dapat dilihat pada tabel 4.0 berikut.  

Tabel 4.0  

 Rata-rata Hasil Belajar Afektif Matematika Pada Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol  

 

4.4.3. Hasil Belajar Psikomotor Siswa 

Kemampuan hasil belajar siswa dalam bertindak selama mengikuti proses 

pembelajaran di kelas juga di dorong oleh hasil belajar psikomotor siswa. 

Kemampuan dari siswa dalam melakukan suatu tindakan psikomotorik dapat 

mempengaruhi nilai yang mereka capai. Pada penelitian menunjukkan hasil 

bahwa hasil belajar psikomotorik siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan hasil psikomotorik pada kelas kontrol.. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 3.6 mengenai data hasil belajar psikomotorik siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12. Aspek-aspek yang meliputi penilaian 

psikomotorik pada saat berdiskusi atau kerja kelompok berlangsung, antara lain: 

mendengarkan penjelasan dari guru dalam berkelompok, melaksanakan diskusi 

dengan kelompok, serta mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Maka 

No

. 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kategori Range Jumlah Rata-rata Jumlah Rata-rata 

1. Sangat Baik 90-100 10 25,6% - - 

2. Baik 85-89 7 17,9% 2 5,12% 

3. Sedang 70-84 21 53,8% 17 43,6% 

4. Rendah 45-69 1 2,56% 20 51,3% 
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dari itu hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor dapat menjadi acuan utama 

dalam keberhasilan dari hasil belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran. Rata-rata hasil belajar psikomotorik siswa bisa dilihat pada tabel 

4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Rata-rata Hasil Belajar Psikomotorik Matematika Pada Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

4.5. Analisis Data Penelitian 

4.5.1. Analisis Deskriptif 

 Hasil analisis deskriptif data dari penelitian tentang hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika dari kelas eksperimen SD N Salatiga 12 setelah  

diterapkan perlakuan atau treatment menggunakan model pembelajaran SAVI 

disajikan dalam tabel 4.2 seperti berikut ini. 

Tabel  4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Nilai Posttest Kelas Eksperimen SD N Salatiga 12 

dan Nilai Posttest Kelas Kontrol SD N Salatiga 02 Semester II Tahun 

Pelajaran 2016/2017. 

 

 

 

No. 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kategori Range  Jumlah Rata-rata Range Jumlah Rata-rata 

1. Sangat Baik  85-100 17 43,6% 90-100 - - 

2. Baik 80-84 9 23,07% 85-89 14 35,9% 

3. Sedang 70-79 12 30,8% 70-74 5 12,8% 

4. Rendah 45-69 1 2,56% 45-69 20 51,28% 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pos_eks 39 60 100 82.05 8.562 

pos_kontrol 39 45 85 66.54 10.952 

Valid N 

(listwise) 

39     
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 Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa variabel dari kelompok 

eksperimen (SD N Salatiga 12) dengan jumlah data (N) sebanyak 39 siswa, dan 

variabel dari kelompok kontrol (SD N Salatiga 02) sebanyak 39 siswa. Skor 

minimum dari kelas eksperimen sebesar 60, dan skor minimum dari kelas kontrol 

sebesar 45. Sedangkan, skor maksimum dari kelas eksperimen sebesar 100 dan 

skor maksimum dari kelas kontrol sebesar 85. Rata-rata yang diperoleh dari kelas 

eksperimen sebesar 82,05 dan rata-rata dari kelas kontrol sebesar 66,54. 

Kemudian nilai standar deviasi dari kelas eksperimen sebesar 8,562 dan nilai 

standar deviasi dari kelas kontrol sebesar 10,952. 

4.5.2. Analisis Interferensial 

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data yang 

didapat berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan dari program atau software 16.0 untuk memudahkan dalam 

menganalisis data.  

Hipotesis Uji 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Ha : Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Hasil uji normalitas posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan 

pada tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Uji Normalitas Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

Eksperimen SD N Salatiga 12 Dan Kelas Control SD N Salatiga 02 Semester 

II Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pos_eks .159 39 .014 .949 39 .074 

pos_kontrol .139 39 .055 .950 39 .082 

a. Lilliefors Significance Correction 
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Data bisa dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar  

dari 0,05 (> 0,05).  Namun jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 (< 0,05) maka 

data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 

kelas eksperimen SD N Salatiga 12 jika dibaca dengan  Kolmogorov-Smirnov 

memiliki nilai signifikansi 0,14 oleh karena itu dibaca (0,14 < 0,05). Sedangkan 

jika dibaca dengan Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikansi 0,74 dan dibaca (0,74 

> 0,05). Karena  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  

disimpulkan  bahwa hasil  belajar  posttest  pada  kelas eksperimen yaitu siswa 

kelas 5 SD N Salatiga 12 berdistribusi normal.  

Sedangkan pada kelas kontrol SD N Salatiga 02 jika dibaca dengan 

Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai signifikansi 0,55 itu berarti (0,55 > 0,05), 

dan jika dibaca dengan Shapiro-Wilk memiliki nilai signifikansi 0,82 itu berarti  

(0,82 > 0,05). Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar posttest pada kelas control SD N Salatiga 02 

berdistribusi normal. 

Kesimpulan: Dari hasil uji Shapiro-Wilk nilai signifikasi dari kelas 

eksperimen SD N Salatiga 12 adalah (0,74 > 0,05) dan nilai signifikasi dari kels 

kontrol SD N Salatiga 02 adalah (0,82 > 0,05) sehingga menunjukkan data 

berdistribusi normal. Jadi, H0 diterima sedangkan Ha ditolak, hal tersebut berarti 

bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas  

 Uji homogenitas dilakukan pada nilai posttest antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan tujuan untuk mengetahui apakah varian dari dua kelompok 

tersebut homogen atau tidak. Untuk memudahkan dalam menganalisis data, maka 

uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program atau software 

SPSS 16.0.  

Hipotesis uji 

Ho  : Semua variansi sama (Homogen) 

Ha : Tidak semua variansi sama (Tidak Homogen) 

Keputusan diambil dengan memperhatikan nilai signifikasi. Jika nilai signifikasi 

lebih besar dari 0,05 maka kedua kelas dikatakan homogen. 
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Hasil uji homogenitas dapat dillihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Uji Homogenitas Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 

Eksperimen SD N Salatiga 12 Dan Kelas Kontrol SD N Salatiga 02 Semester 

II Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Test of Homogeneity of Variances 

postest   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

3.831 1 76 .054 

  

 Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Levene Statistic. Dua data bisa 

dikatakan homogen jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Tetapi jika nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak berasal dari varian yang sama atau 

tidak homogen. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikasi 

yaitu 0,54 maka dari itu signifikansi lebih besar dari 0,05 atau (0,54 > 0,05) maka 

dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar Matematika pada kelas eksperimen 

dan kelas control mempunyai varian yang sama atau bisa dikatakan homogen. Jadi 

H0 diterima sedangkan Ha ditolak, hal tersebut berarti bahwa kedua kelas memiliki 

varian yang sama yaitu homogen. 

c. Uji Independent Sample T-test 

 Sesudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas sudah terlaksana 

dengan hasil yaitu antara kedua data hasil belajar Matematika (nilai posttest) kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat berdistribusi dengan normal dan homogeny, 

maka uji beda dengan menggunakan independent sample t-test sudah dapat 

dilakukan. Untuk mempermudah melakukan uji independent sample t-test dapat 

dilakukan dengan menggunakan bantuan program atau software SPSS 16.0, hasil 

dari uji independent sample t-test dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut ini.  
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Tabel 4.5 

Hasil Analisis Uji Independent Sample T-Test Hasil Belajar Matematika 

Siswa Kelas Eksperimen SD N Salatiga 12 Dan Kelas Kontrol SD N Salatiga 

02 Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

poste

st 

Equal 

variances 

assumed 

3.831 .054 6.96

9 

76 .000 15.513 2.226 11.079 19.946 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  6.96

9 

71.81

9 

.000 15.513 2.226 11.075 19.951 

  

 Berdasarkan tabel diatas hasil F hitung levene’s test sebesar 3,831 dengan 

probabilitas 0,54 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki 

variance sama atau dengan kedua kelas homogen. Dengan demikian analisis uji 

beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assummed dari tabel diatas 

terlihat bahwa nilai t adalah 6,969 dengan probabilitas signifikan 0,000 < 0,05 dan 

pada df 76. Df pada uji t adalah N-2, yaitu 78-2 = 76, maka nilai  ������ 

menggunakan tabel t dihitung dengan bantuan Microsoft Excel dengan rumus 

=TINV(0,05:76) sehingga diperoleh nilai ������= 1,992. Apabila nilai t positif: ada 

perbedaan bermakna apabila ������� > ������. Apabila nilai t hitung negatif: ada 

perbedaan bermakna apabila ������� < ������ (6,696 > 1,992) dan nilai sig. 0,000 
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dengan kriteria jika nilai sig. lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan 

yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan ada perbedaan bermakna rata-

rata hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.6. Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah melaksanakan uji independent sample t-test dan 

dilakukan berdasarkan uji independent sample t-test. Uji hipotesis dilakukan 

untuk mejawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat 

keefektifan penerapan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 02 dan kelas 5 SD N Salatiga 12 semester II tahun pelajaran 2016/2017. 

Dan selain itu untuk menguji hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan di dalam bab 2. Berikut ini adalah hipotesis penelitiannya.   

a. H0 :    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. 

b. Ha : Tidak ada keefefktivan 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. 

Penelitian ini ditetapkan berdasarkan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05) 

yang merupakan batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis. 

Berdasarkan uji t (uji beda rata-rata) yang telah dilakukan terhadap nilai posttest 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dua SD tersebut maka diperoleh hasil yaitu 

nilai t-test sebesar 6,969 dengan probabilitas signifikan 0,000 < 0,05 dan pada df 

76. Dikarenakan nilai t hitung positif maka: ada perbedaan bermakna apabila 

������� > ������ (6,969 > 1,992) dan nilai sig. 0,000 dengan kriteria jika nilai sig. 

lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 (0,000 < 0,05), maka 

Ha ditolak dan H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

keefektivan penerapan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 
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Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 12 semester II tahun ajaran 2016/2017. 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian  

 Pembahasan mengenai hasil dari penelitian diawali dengan melakukan uji 

hipotesis terlebih dahulu, selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan hasil 

penelitian. Uji hipotesis sangat penting dilakukan karena uji hipotesis menjawab 

rumusan masalah yang ada dalam penelitian serta dapat menguji hipotesis yang 

sudah ditentukan, yaitu apakah ditolak dan diterima atau juga sebaliknya. 

Selanjutnya pembahasan hasil dari penelitian akan diuraikan ke dalam 

pembahasan berdasarkan hasil analisis data penelitian dan hasil proses  

pembelajaran yang telah dilakukan serta setelah dilakukan uji hipotesis. 

 Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa bahwa terdapat keefektivan penerapan model pembelajaran 

Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 semester II tahun ajaran 

2016/2017 dibuktikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000  atau (0,00 < 0,05) 

artinya nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha ditolak dan H0 diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran SAVI terbukti efektif 

dalam penerapannya pada mata pelajaran Matematika yang dapat dilihat pada 

hasil belajar siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 pada mata pelajaran Matematika, 

dibandingkan dengan dengan hasil belajar Matematika siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 02 dengan penerapan metode konvensional.  

 Model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) 

terbukti efektif bukan karena hanya dilihat dari hasil analisis uji hipotesisnya saja, 

melainkan dapat juga dilihat dari analisis uji deskriptifnya mengenai hasil belajar 

nilai posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang menunjukkan nilai 

maksimum dan juga nilai minimum kedua kelas tersebut. Nilai terendah dari kelas 

eksperimen siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 yaitu sebesar 60 dan nilai tertingginya 

sebesar 100. Sedangkan pada kelas kontrol SD N Salatiga 02 nilai terendahnya 

adalah 45 dan nilai tertingginya yaitu 85. Kemudian nilai rata-rata hasil belajar 

siswa dari kelas eksperimen setelah diberikan perlakuan dengan model 
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pembelajaran SAVI yaitu sebesar 82,05. Sedangkan nilai rata-rata hasil belajar 

siswa dari kelas eksperimen dengan metode pembelajaran yang konvensional 

sebesar 66,54. Susanto (2015: 5) mengemukakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh siswa melalui proses pembelajaran. Sehingga hasil 

belajar siswa dalam penelitian ini mempengaruhi tingkat keefektivan dalam 

penerapan model pembelajaran. 

 Kajian teori yang membuktikan bahwa model pembelajaran Somatic 

Auditory Visualization Intellectually (SAVI) terbukti efektif dapat dilihat pada 

kelebihan model pembelajaran SAVI yang dikemukakan oleh Goez (2011) yaitu 

sebagai berikut: a) Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh 

melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual. b) Memunculkan 

suasana belajar yang lebih baik, menarik dan efektif. c) Mampu membangkitkan 

kreatifitas dan meningkatkan kemampuan psikomotor siswa. d) Memaksimalkan 

ketajaman konsentrasi siswa melalui pembelajaran secara visual, auditori dan 

intelektual. 

 Namun model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI) juga memiliki beberapa kelemahan seperti halnya yang dikemukakan oleh 

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). 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). 

 Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian dalam kajian 

penelitian yang relevan pada Bab II yang dilakukan oleh Miftah Rosyadi (2013), 

Prajawan (2013), Adiana Utama (2014), Wahyu Sumawardani (2013), Rinendah 

Sihwinedar (2015), Isnaini Fitrah (2015), RinaYuli (2016), Sri Wahyuni (2014), 

Novia Ika (2016), Winaldy Arifin (2016), Muhyani Rizalie (2015), dan I Gede 
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Astawan (2014) yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar dengan model 

pembelajaraan SAVI lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran dengan 

model pembelajaran yang lainnya, serta dengan metode pembelajaran yang 

konvensional. Namun hasil dari penelitian ini memiliki perbedaan dengan 

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian lebih 

mengutamakan pemanfaatan seluruh aktivitas fisik dan aktivitas intelektual, yaitu 

berupa media pembelajaran agar siswa dapat belajar lebih aktif dan mandiri. Maka 

dari itu penelitian ini memiliki keunggulan yaitu lebih mengutamakan 

pemanfaatan pada seluruh aktivitas fisik dan aktivitas intelektual, yaitu berupa 

media pembelajaran agar siswa dapat belajar lebih aktif dan mandiri. Hal ini 

karena dengan keterlibatan aktivitas fisik seluruh tubuh dengan aktivitas 

intelektual maka pembelajaran akan dapat lebih optimal lagi. Aktivitas fisik yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu kegiatan siswa dalam bergerak dan berbuat, 

kemudian kegiatan siswa dalam berbicara dan mendengarkan, selanjutnya 

kegiatan siswa dalam mengamati dan menggambarkan suatu informasi dalam 

bentuk visual yang kemudian di gabungkan dengan aktivitas intelektual yang 

berupa kegiatan siswa dalam memecahkan suatu masalah atau merenungkan 

permasalahan dengan kecerdasan mereka. 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. 

Berdasarkan dari pembahasan diatas dapat dibuktikan bahwa terdapat 

keefektivan penerapan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SD N 

Salatiga 12 semester II tahun ajaran 2016/2017. Maka dari itu dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan implikasi teoritis maupun praktis yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Implikasi Teoritis 

Setelah membandingkan model pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intellectually dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

hasil yang didapat adalah sejalan dan saling melengkapi. Penggunaan model 

pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually disesuaikan dengan 

standar proses (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi). Model pembelajaran 

Somatic Auditory Visualization Intellectually yang disesuaiakan dengan standar 

proses akan membuat guru lebih mudah dalam penerapannya. Selain itu, juga 

akan meningkatkan hasil belajar siswa karena model pembelajaran Somatic 

Auditory Visualization Intellectually memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melibatkan seluruh aktivitas fisik dan intelektual. 

2. Implikasi Praktis 

Pembelajaran dengan model pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intellectually dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa yang 

dari awalnya kurang berminat dalam pembelajaran matematika, karena kurang 

berperan aktif dalam proses pembelajaran serta kurang adanya variasi 

pembelajaran dalam pemanfaatan media pembelajaran, setelah diterapkan model 

pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually minat siswa 

bertambah sehingga lebih berperan aktif dan hasil belajar matematika meningkat. 

Karena salah satunya dengan pemanfaatan media pembelajaran. Penerapan model 

pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually diawali dengan 

penjelasan dari guru mengenai materi pecahan dengan media gambar. Kemudian 

guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6-

7 orang, kemudian siswa diberi tugas untuk berdikusi mengerjakan soal dalam 

bentuk pecahan yang diaplikasikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya, siswa 

mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Siswa sangat berminat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran karena adanya media pembelajaran yang 

menarik serta keterlibatan penuh siswa dalam proses pembelajaran. 

 

 




