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ABSTRAK 

 

 

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang 

pendidikan dan memiliki karakter tertentu, karakteristik matematika sangat memerlukan 

kemampuan mental yang tinggi dan perhatian suatu definisi, agar hasil belajar 

matematika siswa meningkat maka diperluka suatu pendekatan kepada siswa. Seperti 

pendekatan auditory, visual, intelektual (SAVI) terhadap hasil belajar matematika pada 

siswa kelas IV di MIT Muhammadiyah Bandar Lampung yang coba diterapkan oleh 

penulis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan auditory, 

visual, intelektual (SAVI) terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas IV di MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, sedangkan 

metode penelitian ini adalah metode eksperimen semu (quasy eksperiment) dengan 

teknik pengumpulan data post test only group design. Uji hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji t. Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas 

yaitu pendekatan  pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar peserta didik. Diperoleh 

hasil perhitungan uji-t tes hasil belajar yang memiliki thitung = 3,187 dengan ttabel = 

2,0236. Berdasarkan perhitungan tersebut terlihat bahwa thitung  ttabel. Dengan demikian 
dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak sehingga Ha diterima, artinya ini 

menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran somatic, auditory, visual, intelektual 

(SAVI) berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung. 

 

Kata Kunci : Pendekatan Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intelektual, Hasil 

Belajar Matematika. 







 

MOTTO 

 

 ٨َّفَٱۡزَغبََّزبِّكََََّّوإِلَى ٦ٌَََُّّّۡسٗساَّٱۡلُعۡسسَََِّّهعَََّّإِى َّ ٥ٌَُّۡسًساَّٱۡلُعۡسسَََِّّهعَََّّفَئِى َّ

 

Artinya : Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap. (Q.S Al Insyirah 6-8). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

          Pendidikan di sekolah dasar merupakan pondasi yang pertama untuk mencapai 

suksesnya pendidikan selanjutnya, salah satunya pada mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern,mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya 

fikir manusia. Menurut depdiknas (2006) “Matematika adalah mata pelajaran yang 

diajarkan pada setiap jenjang pendidikan di indonesia mulai SD/MI sampai dengan 

perguruan tinggi untuk membekali siswa dengan kemampuan berfikir 

logis,analitis,sistematis,kritis dan kreatif,serta kemampuan bekerja sama”. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keaadan  yang 

selalu berubah,tidak pasti, dan kompetitif.
1
 

           Matematika merupakan salah satu pelajaran yang penting di sekolah dasar dan 

diperkenalkan sejak siswa menginjak belajar di SD/MI. Tujuan pembelajaran 

matematika di SD menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah untuk melatih 

cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, mengembangkan aktivitas 

kreatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, dan mengembangkan 

kemampuan menyampaikan informasi  atau mengkomunikasikan gagasan. 

                                                             
1
Jasnimar.”Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Pendekatan Matenatika Realistik Pada 

Operasi Hitung Dikelas  II SDN 16 Sungai Sirah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman ”. Jurnal 

Konsling Dan Pendidiakn. Vol 4. No . 4 (Juni 2016). hal.1 

 



 

Pembelajaran matematika di SD juga mengharapkan siswa mampu menemukan 

sendiri berbagai pengetahuan yang diperlukannya saat proses belajar mengajar 

dilakukan. Menurut heruman setiap konsep yang abstrak atau yang baru dipahami 

siswa, guru perlu memberi penguatan agar pembelajarannya mengendap dan 

tersimpan dimemori siswa, akibatnya diperlukan adanya pembelajaran melalui 

perbuatan dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan saja atau melihat fakta saja, 

karena akan mudah dilupakan oleh siswa, terutama siswa sekolah dasar yang masih 

berfikir secara kongkrit. 
2
Seperti halnya yang telah tercantum dalam ayat al-qur’an 

surah Al-Alaq ayat 1-5 dibawah ini yang berbunyi:
3
 

َيَِّهۡيََّعلَق ََّخلََق١ََََّّّّٱۡقَسۡأَّبِٱۡسِنََّزبَِّكَّٱل ِريََّخلَقََّ ًَس   ٤ََّّٱل ِريََّعل َنَّبِٱۡلقَلَن٣ََََِّّّّٱۡقَسۡأََّوَزبَُّكَّٱۡۡلَۡكَسم٢ََََُّّّّٱۡۡلِ

َيََّهبَّلَۡنٌََّۡعلَنَّۡ ًَس   ٥َََّّعل َنَّٱۡۡلِ

Artinya : 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu  yang menciptakan dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah, dan Tuhanmu yang maha 

pemurah yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.” 

  
          Dari penjelasan ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah SWT 

memberikan gambaran dasar tentang nilai-nilai kependidikan tentang 

                                                             
2
 Sarniyati Yussmanita, M.Ikhasan & Cut Morina Zubainur . “Penerapan Pendekatan Matematika 

Realistik Untuk Meningkatkan Kemampuan Operasi Hitung Perkalian”. Jurnal Elemen. Vol. 4. No. 1 

(Januari 2018). Hal 94 
3
Depag RI, Alqur’an dan Terjemahanya (Surabaya: Karya Agung), h. 597 



 

membaca,menulis, meneliti, mengkaji, menelaah sesuatu yang belum diketahui, dan 

pekerjaan-pekerjaan tersebut harus senantiasa diawali dengan menyertakan nama 

Allah SWT (bismillah). 

    Tujuan pembelajaran matematika di SD dapat dilihat di dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, yaitu: (1) memahami konsep 

matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atu 

algortima, secara luwes, akurat, efisien,dan tepat dalam pemechan masalah, (2) 

menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

pernyataan matematika, (3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, (5) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika sifat-sifat ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
4
 

         Berdasarkan penjelasan diatas, siswa diwajibkan untuk memiliki kemampuan 

berpikir yang tajam, sistematis, masuk akal, kreatif, dan memiliki kemauan 

kerjasama yang efisien. Akan tetapi dalam  pembelajaran yang ada di indonesia 

masih sangat banyak  terdapat berbagai masalahdalam penggunaanya yang 

menyebabkan mutu pembelajaran belum maksimal. Menanggapi masalah yang 

                                                             
4
Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD (Bandar Lampung: Cv. Anugrah 

Utama Raharja (AURA), 2014), h. 11. 



 

tercantum diatas dalam belajar mengajar guru memiliki peran aktif dalam 

pembelajaran dan harus bisa memilih metode pembelajaran dengan benar.  

          Mengajar bukanlah proses yang sederhana, melainkan proses yang kompleks, 

mengajar merupakan kegiatan yang banyak seginya, mengajar mengandung 

memberikan informasi, mengajukan pertanyaan, menjelaskan, mendengar, 

mendorong, dan sejumlah kegiatan lainya.Dalam kegiatan pembelajaran yang 

dianggap baik, pendidik memberikan materi kepada peserta didik dan dapat saling 

berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

dan tujuan kurikulum.
5
Berkaitan dengan penjelasan di atas siswa akan semangat 

dalam belajar dan lebihtertarik dalam belajar sehingga dapat meraih hasil belajar 

yang lebih memuaskan dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan SAVI maka 

diharapkan hasil belajar dapat tercapai secara optimal.
6
 

          Pada tanggal 27 Oktober 2018, peneliti melakukan observasi di MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti, siswa masih banyak yang tidak memahami apa yang dijelaskan oleh guru. 

Dilihat dari nilai ulangan harian siswa masih banyak yang belum mencapai nilai 

KKM. Berikut tabel hasil nilai ulangan harian siswa. 

 

Tabel 1.1 

Hasil Belajar Ulangan Harian Matematika Peserta Didik Kelas IV MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung 

                                                             
5
Nurleli Dkk. “Pengaruh Strategi Point Counter Point Terhadap Keterampilan Berbicara Dalam 

Pembelajaran Tematik”, Vol 5 (2). Desember 2018. 
6
Barnawi & M. Arifin, Microteaching (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h. 13.  



 

 

No. 

 

Kelas 

Nilai 
Jumlah Peserta 

Didik  0 - 70  71 - 100 

1. IV A 6 13 19 

2. IV B 13 7 20 

JUMLAH 19 20 39 

 

(Sumber dokumentasi hasil ulangan harian peserta didik kelas IV MIT  

Muhammadiyah Bandar Lampung)7 

         Berdasarkan tabel diatas, diperoleh data yang menyatakan bahwa seluruh siswa 

kelas IV A berjumlah 19 siswa, siswa yangmemenuhi ketuntasan berjumlah 13 siswa 

sedangkan siswa yang belum memenuhi ketuntasan berjumlah 6 siswa dan siswa 

kelas IV B berjumlah 20, siswa yang memenuhi ketuntasan berjumlah 7 sedangkan 

yang belum memenuhi ketuntasan berjumlah 13 siswa. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar siswa kelas IV B masih belum mencapai 50% ketuntasan.
8
 

   Menyikapi masalah yang telah dijelaskan diatas, perlu dilakukan tindakan 

untuk memperbaiki hasil belajar pada mata pelajaran matematika agar mencaapai 

nilai akhir yang maksimal atau setidaknya mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM). Karena berdasarkan hasil penelitian awal pembelajaran masih berpusat 

kepada guru, guru belum terlalu memanfaatkan media dalam pembelajaran, dan 
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dalam penyampaian materi guru hanya menggunakan metode ceramah, latihan soal, 

tanya jawab dan penugasan. Jadi siswa mudah merasa jenuh.  

    Maka supaya siswa tidak mudah merasa jenuh guru harus mampu memilih 

pendekatan pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang tepat dan 

menyenangkan karena seorang guru dituntut harus memiliki jiwa kreatif dan cerdas 

dalam belajar mengajar.Peneliti mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran 

Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) untuk menyelesaikan permasalahan 

pada mata pelajaran matematika diatas. Dengan penggunaan pendekatan 

pembelajaran SAVI diharapkan siswa akan lebih berperan aktif dalam proses belajar 

mengajar. Dan peserta didik jadi tidak merasa jenuh dan bosan dalam belajar 

mengajar karena pendekatan SAVI mencoba menggabungkan antara gerak fisik 

dengan aktifitas intelektual dan dalam penggunaan semua indra yang dapat 

berpengaruh besar dalam pembelajaran. 

   Dalam menerapkan pendekatan pembelajaran SAVI diharapkan dapat 

memberikan kemudahaan agar siswa mudah dalam belajar, karena terkadang siswa 

cenderung hanya menggunakan aspek visual mereka saja saat belajar, sebagian lagi 

cenderung hanya menggunakan aspek auditori saja dan ada pula siswa yang belajar 

dengan cara bergerak. Selain itu dengan menerapkanpendekatan pembelajaran SAVI, 

diharapkan dapat membuat siswa belajar dengan banyak variasi tersebut. Suatu 

pembelajaran akan meningkat jika semua indera dilibatkan di dalamnya. Manusia 



 

memiliki kecerdasan yang bermacam-macam yang akan mendukung dalam aktivitas 

pembelajaran.
9
 

   Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, 

untuk mengetahui apakah pendekatan belajar SAVI (Somatic, Auditory, Visual, dan 

Intelektual)memiliki pengaruhterhadap hasil belajar pada mata pelajaran 

matematikadengan judul Pengaruh  Pendekatan Somatic, Auditory, Visual, 

Intelectual (SAVI) Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV MIT 

Muhammadiyah Bandar Lampung. 

B. Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Dalam belajar mengajar belum pernah menerapkan pendekatan SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelectual). 

2. Dalam pembelajaran siswa masih kurang aktif dan masih berpusat pada guru. 

3. Belum digunakanya pendekatan pembelajaran untuk membantu siswa dalam 

belajar. 

4. Pendekatan yang sudah diterapkan masih kurang maksimal dalam menarik 

perhatian siswa. 
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5.  Hasil belajar siswa yang masih kurang maksimal pada mata pelajaran matematika 

kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar Lampung. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Beradasarkan permasalahan diatas, maka peneliti membatasi permasalahan pada: 

1. Pendekatan pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual) terhadap 

hasil belajar matematika. 

2. Mata pelajaran matematika pada tema KPK dan FPB. 

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV MIT Muhammadiyah Bandar 

Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah &pembatasan masalah diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut, Apakah ada  pengaruh terhadap  penerapan 

pendekatan pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual) terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas IV MIT Muhamadiyah Bandar Lampung?. 

E. Tujuan Penelitian 

    Berdasarkan  rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruhpenggunaan pendekatan pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelectual) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV MIT 

Muhamadiyah Bandar Lampung 



 

F. Manfaat Penelitian 

    Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan 

manfaat bagi perseorangan atau institusi, sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis 

a. Siswa  

 Untuk mempermudah siswa dalam dalam memhami mata pelajaran 

matematika dan dapat menambahkan rasa ingin tahu siswa saat belajar 

matematika sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mateatika. 

b. Guru  

   Untuk meningkatkan wawasan serta kualitas guru dalam mengajar dengan 

menggunakan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual). 

c. Sekolah  

  Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

sehingga meningkatkan mutu pendidikan di MIT Muhammadiyah Bandar 

Lampung. 

 

 

 



 

d. Peneliti 

  Menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti tentang pendekatan 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual) dan dalam 

pelaksanaanya dalam pembelajaran. 

2. Manfaat teoritis 

           Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas 

wawasan dalam ruang lingkup PGMI dan mahasiswa umum. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi: 

1. Jenis penelitian yang coba dilakukan peneliti ini adalah penelitian kuantitatif. 

2. Objek penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visual, Intelectual) dan hasil belajar siswa kelas IV MIT Muhamadiyah Bandar 

Lampung. 

3. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV B MIT Muhamadiyah Bandar 

Lampung. 

4. Penelitian ini dilakukan di MIT Muhamadiyah Bandar Lampung 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendekatan Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) 

a. Pengertian SAVI  (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) 

           Pembelajaran dengan pendekatan SAVI merupakan pembelajaran 

dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktifitas intelektual serta melibatkan 

semua indera yang berpengaruh besar dalam unsur-unsur pendekatan SAVI 

adalah belajar Somatis, belajar Auditori, belajar Visual, dan belajar Intelektual. 

Jika keempat unsur SAVI ada dalam setiap pembelajaran, maka siswa dapat 

belajar secara optimal”.
10

 Menurut Laely Farokah pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut: 

Learning can be optimal if the four SAVI elements are in one learning even. 

For example, people can learn a bit by watching the presentation (V), but they 

can learn much more if they can do something while the presentation is in 

progres (S), talk about what they are learning (A), and think about how to 

apply the information in the presentation in their work (I). Or they can improve 

their ability to solve problems (I), if they simultaneously move something (S), to 

produce a three-dimensional pictogram or display (V), while talking about 

what they are doing (A).
11
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   Menurut Septian Wijayanti Ciri-ciri yang mencerminkan pendekatan 

pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intelektual (SAVI) diantaranya adalah 

belajar visual atau melihat sesuatu. Mereka suka melihat gambar atau diagram, 

menonton pertunjukan, peragaan atau menyaksikan video, mereka juga suka 

membaca kata tertulis, bahan belajar berupa teks tertulis yang jelas. Belajar 

auditory melalui mendengar sesuatu. Mereka suka mendengarkan kaset audio, 

ceramah, diskusi, debat, dan instruksi verbal. Pembelajaran fisik atau somatic 

senang pembelajaran praktik supaya bisa langsung mencoba sendiri. Mereka 

suka berbuat saat belajar, dengan bergerak, menyentuh dan merasakan atau 

mengalami sendiri.
12

  

   Pendekatan SAVI  adalah pembelajaran dengan menggunakan alat indra 

semaksimal mungkin seperti firman allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 78:
13

 

هَبتُِكنَّْ َُّأَْخَسَجُكْنَِّهْيَّبُطُىِىَّأُه  ْوَعََّواۡلْبَصبََّواۡلْفئَِدةََّلََعل ُكنَََّّْوَّللا  ٍْئًبََّوَجَعَلَّلَُكُنَّالس  َّالَّتَْعلَُوىَىََّش

 تَْشُكُسوىَّ

Artinya : 

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur." 
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   Seperti yang sudah tertera dalam surat an-nahl ayat 78 yang memberikan 

pengertian tentang sangat pentingnya manfaat alat indra yang diciptakan oleh 

Allah SWT, baik itu indra penglihatan maupun indra pendengaran dan 

diharapkan dapat menjadi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI 

agar dapat menjadi pembelajaran yang lebih efektif yang dapat diberikan kepada 

peserta didik.Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pembelajaran SAVI merupakan penggabungan antara gerak fisik dan aktivitas 

intelektual dengan memanfaatkan seluruh indera dalam proses pembelajaran. 

Bergerak aktif secara fisik ketika belajar, dengan memanfaatkan indra, dan 

membuat seluruhtubuh serta pikirn terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Karakteristik Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditori, Visual,  dan 

Intelektual) 

          Karakteristik pendekatan SAVI terdiri dari empat unsur yaitu somatis, 

auditori, visual, dan intelektual. Berikut pemaparanya. 

1) Somatis (Belajar dengan Bergerak dan Berbuat) 

           Kata somatis berasal dari bahasa Yunani yaitu “soma” yang berarti tubuh. 

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan belajar maka dapat diartikan dengan 

bergerak dan berbuat. Sehingga pembelajaran somatis adalah pembelajaran yang 

memanfaatkan dan melibatkan tubuh. 

 



 

2) Auditori (Belajar Melalui Mendengarkan) 

          Belajar dengan berbicara dan mendengarkan. Pikiran kita lebih kuat 

daripada yang kita sadari, telinga kita terus menerus menangkap dan 

menyimpaninformasi bahkan tanpa kita sadari. Ketika kita membuat suara 

sendiri dengan berbicara beberapa area penting diotak kita menjadi aktif. Hal ini 

dapat diartikan dalam pembelajran guru hendaknya mengajak siswa 

membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, menerjemahkan pengalaman 

siswa dengan suara. Mengajak mereka berbicara saat memecahkan masalah, 

membuat model, mengumpulkan informasi, atau menciptakan makna-makna 

pribadi bagi diri mereka sendiri. 

 

3) Visual (Belajar Melalui Melihat) 

          Visual merupakan gaya belajar dengan cara melihat dan mengamati. 

Dalam otak kita terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi 

visual daripada semua indera yang lain. Setiap siswa menggunakan visualnya 

lebih mudah jika dapat melihat apa yang sedang dibicarakan seorang 

penceramah atau sebuah buku atau program komputer. Secara khususnya 

pembelajaran visual yang baik jika mereka dapat melihat contoh dari dunia 

nyata, diagram,peta, gagasan, ikon dan sebagainya ketika belajar. 

 

4) Intelektual (Belajar dengan Cara Berfikir) 

          Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Tindakan 

pembelajaran yang melakukan sesuatu dengan pikiran mereka secara internal 



 

ketika menggunakan kecerdasan untuk merenungkan sesuatu pengalaman 

tersebut. Hal ini diperkuat dengan makna intelektual adalah bagian diri yang 

merenung, mencipta dan memecahkan masalah.
14

 

 

c. Tahap-Tahap Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) 

1). Persiapan (Praparation) 

            Langkah pertama yang dilakukan yaitu persiapan. Tahap ini berisi 

tentang bagaimana guru mempersiapkan siswa untuk belajar. Guru dalam tahap 

ini bertugas untuk memberikan efek positif terhadap siswa, dan membuat minat 

siswa terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan menjadi lebih 

meninngkat.  

   Ada beberapa cara yang bisa diterapkan pada tahap ini diantaranya 

memberikan sugesti positif, memberi pernyataan yang memberikan manfaat 

kepada siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran yang jelas, membangkitkan 

rasa ingin tahu, menciptakan lingkungan positif, banyak bertanya dan 

menemukan berbagai masalah, mengajak siswa terlibat penuh sejak awal 

pembelajaran. 

2). Penyampaian (Presentation) 

         Tahap penyampaian merupakan suatu langkah pembelajaran, dalam 

kegiatan menemukan materi pembelajaran oleh siswa dengan cara yang 
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menarik, menyenangkan, serta menggunakan panca-indra sebagai fasilitas gaya 

belajar siswa yang beragam. Pada tahap ini, terdapat beberapa cara yang dapat 

digunakan, di antaranya pengamatan fenomena nyata, perlibatan seluruh otak 

dan selutuh tubuh, presentasi interaktif, grafik dan sarana presentasi yang 

menarik, aneka metode belajar yang memfasilitasi seluruh gaya belajar siswa, 

berkelompok, pengalaman belajar di dunia nyata yang konstektual, serta 

pelatihan memecahkan masalah. 

 

3). Pelatihan (Practice) 

          Langkah selanjutnya yakni tahap pemilihan. Guru bertugas untuk 

membantu siswa dalam memadukan, menyerap materi pembelajaran, dan 

keterampilan baru dengan berbagai cara bersifat kontruktivistik. Beberapa cara 

yang dapat digunakan pada tahap ini di antaranya simulasi dunia nyata, 

permainan dalam belajar, maupun aktivitas pemecahan masalah. 

 

4). Penampilan Hasil (Performance) 

         Pembelajaran diakhiri dengan kegiatan menampilkan hasil yang diperoleh 

selama melaukan kegiatan belajar. Tahap ini bertujuan untuk mengaplikasikan, 

memperluas pengetahuan, dan keterampilan, serta agar ilmu yang telah 

diperoleh dapat melekat dalam diri siswa, kegiatan pembelajaran  dapat 

dilakukan dengan cara penguatan materi, pelatihan keterampilan, umpan baik, 

ativitas dukungan, dan kerja sama. 

 



 

d. Kelebihan Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) 

Kelebihan pembelajaran SAVI adalah sebagai berikut: 

1) Memberikan suasana belajar yang lebih baik, menarik, dan efektif. 

2) Mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan 

psikomotor siswa. 

3) Membuat Pembelajaran lebih menyenangkan dengan menggunakan 

permainan belajaar. 

4) Memaksialkan ketajaman konsentrasi siswa melalui pembelajaran secara 

visual, auditori, dan intelektual. 

5) Dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. 

6) Mengguanakan Pendekatan yang tidak kaku dan tetap dapat bervariasi 

tergantung pada pokok bahasan. 

7) Menggabungkan kecerdasan terpadu siswa dengan  penuh melewati 

penggabungan antara gerak fisik dengan aktivitas intelektual. 

 

e. Kelemahan Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) 

    Selain memiliki kelebihan, pembelajaran SAVI juga memiliki beberapa 

kelemahan. 

1) Membutuhkan waktu yang lama. 

2) Membutuhkan kelengkapan sarana. 

3) Membutuhkan perubahan dalam diri yang disesuaikan dengan situasi.
15
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             Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

SAVI memiliki kelebihan dan kekurangan. Penulis dapat mengoptimalkan 

kelebihan pembelajaran SAVI dan meminimalisir kelemahan dengan 

menyiapkan penelitian secara optimal. 

2. Pendekatan Pembelajaran Visual, Auditory, Kinestetik (VAK) 

a. Pengertian  Pembelajaran Visual, Auditory, Kinestetik (VAK) 

Pendekatan pembelajaran VAK adalah pendekatan pembelajaran gaya 

belajar multi sensorik yang melibatkan ketiga unsur gaya belajar yaitu 

penglihatan, pendengaran dan gerakan. Hal tersebut sama dengan yang 

diungkapkan oleh shoimin “ pendekatan pembelajaran visual, auditory, 

kinestetik (VAK) adalah pendekatan pembelajaran yang mengoptimalkan ketiga 

modalitas belajar tersebut untuk menjadikan pembelajaran terasa nyaman”.
16

 

Pendekatan pembelajaran VAK adalah pendekatan yang hampir sama 

dengan pendekatan Somatik, Auditory, Visual, Intelektual (SAVI) yang 

membedakan hanya terletak pada intelektual yang artinya belajar dengan 

memecahkan masalah dan merenung. Pendekatan pembelajaran Visual, 

Auditory, Kinestetik (VAK) adalah pendekatan yang menekankan pada tiga 

aspek, yaitu visual yang artinya adalah belajar dengan melibatkan penglihatan, 

auditory yaitu belajar dengan melibatkan pendengaran sedangkan Kinestetik 

adalah belajar dengan bergerak atau berbuat. 
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b. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Pembelajaran Visual, Auditory, 

Kinestetik (VAK) 

1). Kelebihan pendekatan pembelajaran visual, auditory, kinestetik (VAK) 

a).  Memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

b). Pembelajaran akan lebih efektif karena mengkombinasi ketiga gaya 

belajar. 

c). Mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh pribadi masing-

masing. 

2). Kelemahan Pendekatan Pembelajaran Visual, Auditory, Kinestetik (VAK) 

Kelemahan dari pendekatan pembelajaran vak ini yaitu tidak semua 

orang bisa mengkombinasikan ketiga gaya belajar tersebut. sehingga orang yang 

hanya mampu menggunakan satu gaya belajar hanya akan menangkap materi 

jika menggunakan metode yang lebih memfokuskan kepada satu gaya belajar 

yang lebih di dominasi 

 

B. Belajar dan Hasil Belajar 

1. Pengertian Belajar 

           Belajar merupakan proses yang berlangsung terus menerus sepanjang 

hidup, baik melalui pendidikan formal, informal maupun melalui pengalaman 

hidup sehari-hari. Menurut Soemanto belajar merupakan proses dasar dari 

perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia melakukan perubahan-

perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua 



 

aktivitas prestasi hidup manusia tidak lain adalah hasil belajar. Belajar itu bukan 

sekedar pengalaman. Belajar adalah suatu proses, dan bukan suatu hasil. Oleh 

karena itu, belajar berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan 

berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai suatu tujuan.
17

 

Seperti firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 122 dibawah ini: 

َّ ََّكبَى َّطَبٓئِفَٞةَّلٌٍَِفََِّّٱۡلُوۡؤِهٌُىىََّ۞َوَهب هُۡن ٌۡ َّهِّ َّفِۡسقَٖة َِّهيَُّكلِّ ًََّفََس َّفَلَۡىاَل
ٗۚ
ََّكبٓف ٗة ُسوْا

َتَفَق هُىاَّْفًَِّ ٌيَِّلٍِّ ِهۡنَّلََعل هُۡنٌََّۡحَرُزوَىََّّٱلدِّ ٍۡ ١٢٢َََّّولٌٍُِِرُزواَّْقَۡىَههُۡنَّإَِذاََّزَجُعٓىْاَّإِلَ

Artinya: 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi 

peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya 

mereka itu dapat menjaga dirinya” 

 

Beberapa pengertian belajar dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk 

mendapatkan perubahan dalam diri seperti perilaku baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkunganya. 

b. Belajar adalah diperolehnya sebuah kebiasaan, pengetahuan, dan sikap baru. 
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c. Belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari 

pengalaman. 

d. Belajar adalah sebuah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan 

sebagai pla-pola respons yang baru berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, 

pengetahuan, dan kecakapan.  

e. Belajar adalah sebuah proses berubahnya suatu perilaku karena adanya 

respons terhadap suatu situasi.
18

 

         Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

melakukan proses belajar akan timbul perubahan perilaku sesuai dengan 

perkembanganya, proses ini akan berlangsung secara terus menerus sesuai 

dengan perkembangan psikis seseorang tersebut selanjutnya seseorang yang 

melakukan proses belajar akan mengalami perubahan dalam sikan ataupun 

tingkah laku. Sama halnya dengan proses belajar di sekolah keberhasilam yang 

diperoleh siswa dalam belajar dapat dilihat dari penyelesaian tugas-tugas yang 

telah diberikan oleh guru di sekolah. 

 

 

2. Tujuan Belajar 

Menurut Dalyono tujuan belajar adalah sebagai berikut: 
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a. Belajar bertujuan mengadakan perubahan dalam diri antara lain perubahan 

tingkah laku. 

b. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. 

c. Dengan belajar dapat memiliki keterampilan. 

d. Belajar bertujuan megubah sikap dari negatif menjadi positif, tidak hormat 

menjadi hormat, benci menjadi syang dan sebagainya.. 

e. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu.
19

 

  Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengertian 

belajar merupakan suatu proses interaksi yang terjadi pada individu dengan 

lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga terjadinya perubahan pada 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

3. Hasil Belajar 

   Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh pembelajar 

setelah melakukan proses belajar. prtolehan aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. Dalam pembelajaran 

perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah melakukan 

aktifitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Hasil belajar juga 

merupakan hasil yang dicapai oleh peserta didik berupa angka atau skor setelah 

menyelesaikan tes yang diberikan untuk mengetahui tercapainya tujuan 

pembelajaran maka pendidik dapat melihat hasil belajar yang diperoleh 
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pembelajar, oleh karena ini hasil belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau 

patokan untuk menggabungkan keterampilan dalam proses belajar.
20

 

    Kingsley mengatakan bahwa hasil belajar adalah proses dimana tingkah 

laku (dalam arti luas) diimbuhkan atau diubah melalui praktek atau latihan. 

Berarti menurut dalam pandangan kingsley belajar merupakan perubahan 

tingkah laku seseorang yang diimbuhkan melalui latihan dimana seseorang 

menjalankan proses belajar melalui latihan atau praktek.Hasil belajar juga sering 

kali juga di gunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang 

menguasai bahan yang sudah diajarkan.  

 

     Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut di perlukan serangkaian 

pengukuran menggunakan alat evaluuasi yang baik dan memenuhi syarat. 

Pengukuran demikiaan di mungkinkan karna pengukuran merupakan kegiatan 

ilmiah yang dapat di terapkan pada berbagai bidang termaksud pendidikan. 

 

4. Faktor-Faktor Hasil Belajar 

           Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi tiga macam yaitu: 

a. Faktor internal faktor dari dalam diri siswa, yakni kondisi jasmani dan rohani 

siswa. 

b. Faktor eksternal faktor dari luar diri siswa, yakni kondisi dilingkungan sekitar 

siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar 

siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.
21
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5. Macam-Macam Hasil Belajar 

           Teori taksonomi bloom hasil belajar dalam angka studi dicapai dalam tiga 

kategori pencarian menurut munawan adalah sebagai berikut: 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu 

pengetahuan, penerpan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap dan nilai, ranah afektif meliputi lima jenjang 

kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai organisasi dan 

karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. 

c. Ranah Psikomotor 

Meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi 

neuromuscular (menghubungkan, mengamati). Tipe hasil belajar kognitif 

lebih dominan dari afektif dan paikomoror karena lebih menonjol, namun 

hasil belajar psikomotor dan afektif juga harus menjadi bagian dari hasil 

penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah.
22

 

  Belajar di lakukan untuk mengusahan adanya perubahan prilaku kepada 

individu yang belajar.. Hasil belajar adalaah perubahan prilaku yang 
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mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Perubahan 

perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Aspek perubahan 

itu menuju kepada taksonomi pada tujuan pengajaran yang di kembangkan oleh 

bloom, simspsom, dan harrow mencangkup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik.
23

 

 

6. Manfaat Hasil Belajar 

    Sementara secara lebih khusus evaluasi akan memberi manfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dengan pembelajaran, seperti siswa, guru, dan kepala 

sekolah. 

a. Bagi guru 

1) mengetahui siswa yang sudah dan belum menguasai dan   melanjutkan 

remedial untuk memperbaiki hasil belajar, 

2) ketepatan materi yang dijelaskan jenis, lingkup, tingkat kesulitan,  

3) memilih metode yang tepat untuk digunakan. 

b. Bagi siswa, untuk mengetahui seberapa memuaskanya hasil pencapaian yang 

telah dicapainya. 

c. Bagi sekolah 

1) hasil belajar merupakan cerminan kualitas sekolah itu sendiri 

2) membuat program sekolah 

3) untuk memenuhi standar.
24
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         Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang dapat diubah oleh siswa melalui belajar. 

Selain adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, guru dapat 

melihat kesulitan-kesulitan belajar yang terjadi pada siswa sehingga ada 

perubahan kearah yang lebih baik. 

 

C. Matematika 

1. Pengertian Matematika 

  Matematika merupakan salah satu pelajaran yang memiliki karakter 

tertentu, karakteristik matematika sangat memerlukan kemampuan mental yang 

tinggi dan perhatian suatu teorema atau definisi, dalam mempelajari mata 

pelajaran matematika memerlukan waktu yang relatiflama dan memerlukan 

ketekunan serta kesungguhan untuk dapat memahami materi. Namun hal 

tersebut juga yang menyebabkan matematika merupakan pelajaran yang kurang 

diminati siswa.
25

 Secara sederhana matematika adalah suatu disiplin ilmu yang 

berkenaan dengan ide-ide atau konsep abstrak yang tersusun secara hirarkis 

dengan penalaran yang berifat deduktif, artinya matematika dipelajari dari 

konsep teori menuju fakta.  

  Selain itu, kadang perlu juga ditempuh dengan cara menarik kesimpulan 

dari fakta khusus menuju kepada hal yang umum. Fakta khusus artinya data dan 

informasi dari lapangan, sedangkan hal yang umum artiya generalisasi 
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berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Sehingga 

matematika merupakan disiplin ilmu yang memiliki karakteristik tertentu jika 

dibanding dengan ilmu lainya, karena karakteristiknya itu maka pembelajaran 

matematika di sekolah memerlukan model maupun teknik pembelajaran yang 

kusus pula.
26

 

  Beberapa orang mendefinisikan matematika berdasarkan struktur 

matematika, pola pikir matematika, dan pemanfaatanya bagi bidang lain. 

Atas dasar itu maka ada beberapa definisi tentang matematika yaitu: 

1) Matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan dan hubungan-

hubunganya. 

2) Matematika adalah ilmu tentang keluasaan atau pengukuran dan letak. 

3) Matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi. 

4) Matematika adalah ilmu deduktif yang tidak menerima generalisasi yang 

disebutkan pada observasi (induktif).
27

 

 Dari beberapa kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa pengertian 

matematika bersifat belum pasti, tergantung dari fungsi dan peran bidang lain 

yang dikaji. 

 

2. Pembelajaran Matematika 

                                                             
26

Hidayatuloh, Hubungan Model Pembelajaran Script Dengan Model Pembelajaran Cooperatif 

SQ3R Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Sekolah Dasar, (Jurnal Terampil Pendidikan Dan 

Pembelajaran Dasar, Volume. 3 No. 2 Desember 2016, ISSN 2355-1925), H. 325. 
27

H.M. Ali Hamzah, Muhlisrarini, perencanaan dan strategi pembelajaran matematika, (Jakarta:   

Rajawali Pers, 2014), h. 47. 



 

          Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua  aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara intruksional dilakukan oleh guru. Jadi istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Dengan kata lain 

pembelajaran adalah penyederhanaan dari kata belajar dan mengajar (BM), 

proses belajar mengajar (PBM), atau kegiatan belajar mengajar (KBM).     

    Pembelajaran matematika merupakan suatu proses belajar mengajar yang 

mengandung dua jenis kegiatan yang tidak terpisahkan. Kegiatan tersebut adalah 

belajar mengajar. Kedua aspek ini akan berkolaborasi secara terpadu menjadi 

suatu kegiatan pada saat ini terjadi antara siswa dengan guru, antara siswa 

dengan siswa, dan antara siswa dengan lingkungan di saat pembelajaran 

matematika sedang berlangsung.     

   Dalam pembelajaran matematika baik guru ataupun siswa, bersama-sama 

menjadi pelaku terlaksananya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini 

akan mencapai hasil yang maksimal apabila pembelajaran berjalan secara 

efektif. Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika diharapkan seorang 

guru  dapat menciptakan suatu kondisi atau situasi dalam pembelajaraan yang 

memungkinkan daapat membuat siswa akif membentuk, menemukan, dan 

mengembangkan pengetahuanya.  

  Selanjutnya siswa bisa mengelola makna dari bahan-bahan pelajaran 

melalui suatu proses belajar dan mengkontruksinya dalam ingatan yang sewktu-



 

waktu dapat diproses dan dikembangkan lebih lanjut.
28

Pembelajaran matematika 

adalah proses untuk membuat seseorang belajar matematika. Yang dimaksud 

adalah menciptakan suasana belajar yang mencapai tujuan pembelajara. Suasana 

yang diciptakan harus menyenangkan dan bermakna agar siswa tidak merasa 

bosan dan tidak tegang selama belajar matematika.
29

 

        Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah suatu proses tujuan yang sudah direncanakan untuk 

menciptakan suasana dalam diri seseorang agar mendapatkan pengetahuan 

tentang matematika sehingga pengetahuan tersebut dapat di manfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

 

3. Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar (SD) 

   Pembelajaran di sd adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk 

menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa 

melaksanakan kegiatan belajar matematika disekolah, dan untuk mengembangkan 

keterampilan serta kemampuan siswa untuk berpikir logis dan kritis dalam 

menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika 
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harus meberikan kesempatan kepada siswa untuk berusaha mencari pengalalaman 

tentang matematika, agar pelajaran matematika tidak hanya sebagai pelajaran hafalan 

atau sekedar rumus saja tetaap mengerti cara mengaplikasikanya dalam kehidupan 

sehari-hari mereka. Pembelajaran matematika juga harus melalui proses yang 

bertahap dari konsep yang sederhana ke konsep yang lebih kompleks.
30

 

4. Tujuan Pembelajaran Matematika 

  Secara umum tujuan pembelajaran matematika di Sekolah Dasar adalah agar 

peserta didik mampu dan terampil menggunakan matematika. Selain itu juga dengan 

pembelajaran matematika dapat memberikan tekanan penataan nalar dalam 

penerapan matematika. 

   Tujuan Pembelajaran Matematika di SD dapat dilihat di dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Mata pelajaran matematika 

bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

a. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

b. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam generalisasi, menyusun bukti,atau menjelaskan gagasan 

dan pernyataan matematika.  

                                                             
30

Hasan Sastra Negara, Konsep Dasar Matematika Untuk PGSD (Bandar Lampung: Cv. Anugrah 

Utama Raharja (AURA), 2014. h. 10. 



 

c. Memecahkan masalah yang meliputi kemmapuan memahami masalah, 

merancang model matematika,menyelesaikan model dan menafsirkan solusi 

yang diperoleh. 

d. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel .diagram, atau media lain 

untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

e. Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, 

sifat-sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

          Selain tujuan umum yang menekankan pada penataan nalar dan 

pembentukan sikap siswa serta memberikan tekanan pada keterampilan dalam 

penerapan matematika juga memuat tujuan khusus matematika sekolah dasar 

yaitu:  

a. Menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung sebagi 

latihan dalam kehidupan sehari-hari 

b. Menumbuhkan kemampuan siswa, yang dapat dialihgunakan melalui 

kegiatan matematika 

c. Mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal belajar 

lebih lanjut, 

d. Membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif dan disiplin.
31
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   Untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, seorang 

pendidik hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik aktif membentuk, menemukan dan 

mengembangkan pengetahuannya. Kemudian peserta didik dapat membentuk 

makna dari bahan-bahan pelajaran melalui suatu proses belajar dan 

mengkonstruksinya dalam ingatan yang sewaktu-waktu dapat diproses dan 

dikembangakan lebih lanjut. 

5. Manfaat Matematika 

 

         Pembelajaran matematika memiliki beberapa manfaat diantaranya 

sebagai berikut:  

a. Belajar matematika dapat memecahkan suatu permasalahan 

Dengan belajar matematika dapat membantu dalam memecahkan suatu 

permasalahan. Baik pemecahan dalam pengerjaan soal-soal maupun 

pemecahan permasalahan lainnya. Seperti, mengukur jarak jalan, 

pemecahan masalah dalam membangun rumah atau lainnya. 

b. Belajar matematika dapat menjadi dasar pokok ilmu 

Matematika menjadi dasar pokok ilmu maksudnya matematika itu adalah 

suatu pelajaran pokok tentang ilmu berhitung sehingga ketika belajar 

ekonomi, akuntansi, kimia, fisika dan lainnya sudah lebih paham dan tidak 

terlalu mengalami kesulitan. Jika tidak bisa pokoknya saja maka akan 

kesulitan dalam pelajaran hitungan lainnya. 



 

c. Belajar matematika dapat membuat kita lebih teliti, cermat dan tidak 

ceroboh. 

penyelesaian dalam mengerjakan permasalahan/soal dalam matematika 

dapat  melatih kita  menjadi orang yang teliti, cermat dan tidak ceroboh. 

d. Belajar matematika dapat melatih cara berpikir 

Belajar matematika dituntut untuk berpikir. Setiap orang memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir. Ada kemampuan 

berpikirnya cepat ada juga yang lambat. Dengan mengerjakan penyelesaian 

soal dapat melatih cara berpikir peserta didik  untuk lebih keras lagi. Ketika 

jawaban salah, harus diperbaiki sampai jawabannya benar. Sehingga tujuan 

anda untuk menyelesaikan soal tersebut mendapat hasil yang memuaskan. 

 

6. Ruang Lingkup Materi Matematika Sekolah Dasar 

         “Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar meliputi 

aspek-aspek sebagai berikut:  (1) bilangan, (2) geometri, 93) pengolahan data 

(Depdiknas, 2006)”. Cakupan bilangan antara lain bilangan dan angka, 

perhitungan dan perkiraan. Cakupan geometri antara lain bangun dua dimensi, 

tiga dimensi, transformasi dan simetri, lokasi dan susunan berkaitan dengan 

koordinat.Cakupan pengukuran berkaitan dengan perbandingan kuantitas suatu 

obyek, penggunaan satuan ukuran dan pengukuran. 

D. Penelitian yang Relevan 

1. Ningsih (2012) di dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh model 

pembelajaran SAVI terhadap aktivitas dan hasil belajar ipa siswa SDN Sedang 



 

Bumen 01 Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk”. Berdasarkan hasil 

penelitianya, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran SAVI 

berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar.
32

 

2. Rosyadi (2013) skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pendekatan Model 

Somatis, Auditori,Visual, Intelektual terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas 5 sdn 1 ampel”.berdasarkan hasil penelitian yang dilakukanya dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signivikan terhadap model 

pembelajaran SAVI memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembelajaran dengan metode ceramah.
33

 

3. Muhamad Khoirudin (2017) di skripsinya yang berjudul “pengaruh model 

pembelajaran (Somatis, Auditori, Visual, Intellektual) SAVI terhadap hasil 

belajar matematika IV SDN 3 Metro Pusat” dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar matematika. 

Pengaruhnya dapat dilihat dari perbedaan hasil belajar antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen.
34

 

4. Riski Sari Utami dalam skripsinya berjudul “pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, Intellektual) dengan metode penelitian eksperimen yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan 
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pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intellektual) terhadap hasil 

belajar IPA kelas V SDN Pluit 05 Pagi Jakarta Utara.
35

 

5. Hananto Wibowo di dalam skripsinya yang berjudul “pendekatan SAVI 

(Somatis, Auditori, Visual, Intellektual) dengan metode penelitian eksperimen 

yang menyatakan bahwa hasil belajar matematika sesudah diberikan perlakuan 

lebih tinggi dari pada sebelum diberi perlakuan pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, Intellektual) dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa 

lebih baik setelah diberikan perlakuan dengan pendekata SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, Intellektual).
36

 

6. Trio Nur Fitriani Hidayah dalam skripnya yang berudul “pendekatan SAVI 

(Somatis, Auditori, Visual, Intellektual) dengan metode penelitian PTK 

(penelitian tindakan kelas) yang menyatakan bahwa bahwa nilai rata-rata siklus 

1 pada pertemuan 1 69,00 dan pertemuan 2 adalah 75,12 nilai rata-rata siklus  

pertemuan 3 yaitu 87,46. Jadi SAVI berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa”.
37

 

 

   Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis. Kesamaan tersebut yaitu menerapkan model pembelajaran SAVI. 

Namun keenamnya memiliki perbedan dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu 
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(2011). 
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SAVI Dan    Pendekatan Konvensional Pada Materi Prisma Dan Linmas Ditinjau Dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Depok Yogyakarta”, Universitas Negeri Yogyakarta (2010). 
37

Trio Nur Fitriani Hidayah, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Energi Dan Gerak 

Benda Dengan Menggunakan Pendekatan Savi Di Kelas 3 SDN” Universitas Negeri Malang (2010). 



 

penulisanya dilakukan di kelas V SD,  sedangkan penulis melakukan di kelas IV 

MI. Menggunakan mata pelajaran matematika sedangkan penulis menggunakan 

mata pelajaran matematika, menggunakan metode PTK sedangkan peneliti 

menggunakan metode eksperimen. 

E. Kerangka Berfikir 

    Kerangka berfikir merupakan kesimpulan untuk mengetahui adanya hubungan 

yang ada dalam variabel-variabel yang ada dalam penulisan. Menurut uma sekran 

kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubngan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.
38

 

Kerangka berfikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau 

arugumen bagi rumusan hipotesis, memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang 

hipotesis yang diajukan dan peneliti akan menggabarkan aliran pemikiranya. 

   Seperti yang telah diungkapkan dalam kajian pustaka, penulis mempunyai 

keyakinan bahwa variabel bebas berkaitan dengan variabel terikat. Sebab model 

pembelajaran SAVI merupakan pembelajaran yang merupkan pembelajaran yang 

menggabungkan aktivitas fisik dan intelektual dengan memanfaatkan seluruh indra 

siswa maka pembelajaran matematika yang dipelajari akan menjadi lebih bermakna. 

Berdasarkan pokok pemikiran diatas, memungkinkan bahwa model pembelajaran 

SAVI berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Hubungan antara 

variabel-variabel dalam penulisan ini dapat dilihat pada diagram kerangka dibawah 

ini: 
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(Gambar 1.1 Kerangka Berfikir) 

 

           Berdasarkan gambar 1.1 dapat di deskripsikan bahwa penggunaan 

pendekatan pembelajaran SAVI (Somatik, Auditori, Visual, Intellektual) yang 

dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung dapat membuat siswa 

menguasai dan lebih mudah menghayati materi pelajaran serta dapat 

meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran matematika siswa. 
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