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ABSTRAK

HUBUNGAN PENDEKATAN SAVI (SOMATIS, AUDITORI, VISUAL,
INTELEKTUAL) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK

KELAS VIII SMPN 1 KEBUN TEBU LAMPUNG BARAT

Oleh

Astikawana

Penelitian ini berlatar belakang adanya pendidik yang kurang tepat dalam
memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karateristik materi sehingga
mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Penggunaan pendekatan SAVI (somatis,
auditori, visual, intelektual) diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa
khususnya dalam mata pelajaran IPA Terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual)
terhadap hasil belajar peserta didik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, adapun jenis penelitian ini
yaitu korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri
1 Kebun Tebu Lampung Barat dan sampel penelitian ini terdiri dari dua kelas yaitu
kelas VIII A dan Kelas VIII D yang berjumlah 55 peserta didik dengan diterapkan
perlakuan yang sama. Teknik pengumpulan data yaitu tes dan angket atau kuesioner.
Teknik analisis data untuk menguji hipotesis dilakukan dengan perhitungan statistik
korelasi product moment dengan taraf signifikan 5%.

Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya hubungan antara pendekatan
SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) terhadap hasil belajar IPA siswa kelas
VIII SMP Negeri 1 Kebun Tebu. Hal ini berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan uji statistik korelasi product moment untuk nilai tes akhir, diperoleh rxy

= 0,4159 rtabel = 0.266. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rhitung > rtabel ini berarti
Ho ditolak

Kata Kunci : Pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual), hasil belajar
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang Sangat Penting bagi 

manusia, karena pendidikan memegang peran yang sangat penting bagi 

manusia, karena pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses 

peningkatan sumber daya manusia.1 Pendidikan mempunyai peranan penting 

untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa, karena 

pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

menciptakan manusia yang berkualitas adalah dengan meningkatkan kualitas 

pendidikan.2 

Dr. Sayyid Ibrahim al-Jabbar mengatakan sesungguhnya tujuan pokok 

pendidikan haruslah memberikan rangsangan kuat untuk mengembangkan 

kemampuan individu dalam upaya mengatasi semua permasalahan baru yang 

muncul serta dapat mencari terobosan-terobosan solusi alternatife dalam 

menghadapinya.3 

                                                           
1 I DewaAyu, et,al, “Pengaruh Model Pembelajaran ARIAS dengan setting group 

Investigation Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Geografi Peserta didik kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Kuta Kabupaten Bandung,”e-Jurnal program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha, Vol.5 (2014), h.2 
2Syayid Qosim, et.al,  “Pengaruh model PBM berbantuan video kartun terhadap 

hasil belajar IPA Terpadu peserta didik kelas XI SMAN 1 Sikur,” Jurnal Pijar MIPA 

ISSN.1907-1744 (cetak) ISSN.2410-1500 (Online), Vol. X No.1 (2015), h. 26-30 
2Ismail. Strategi Pembelajaran Agama Islam PAIKEM. cet ke IV. Rasail. 2009. 

Semarang. h. 18  
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional dalam Bab IV terkait Standar Proses, Pasal 19 

ayat 1yaitu : 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.4 

 

Maksud tujuan pendidikan menjelaskan terdapat dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam dunia pendidikan. Pertama, adanya tuntutan 

penyelenggaraan pembelajaran secara menyenangkan. Kedua, pendidikan 

hendaknya dikembangkan selaras dengan minat peserta didik. Kedua hal 

tersebut, peserta didik diharapkan akan memiliki kreativitas dan kemandirian. 

Sebagai salah satu tujuan pembelajaran di Indonesia. Oleh karena itu, 

diperlukan upaya untuk menciptakan proses pembelajaran secara interaktif 

dan menyenangkan bagi peserta didik, dengan bimbingan guru. 

Dalam agama islam setiap umatnya diperintahkan untuk selalu 

menuntut ilmu, karena islam sangat menjunjung tinggi orang – orang yang 

memiliki ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan seorang akan menjadi 

mulia, terhormat dan mampu menghadapi segala permasalahan yang terjadi 

didalam kehidupan. Allah SWT telah berjanji akan meningkatkan derajat 

                                                           
4 Departemen Pendidikan Nasional, UU RI NO 20 Tahun 2013 Tentang SISDIKNAS 

& Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib 

Belajar, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h.7 
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orang – orang berilmu pengetahuan, terdapat dalam al-qur’an Q.S Al 

Mujadallah ayat 11 yang berbunyi:5 

  

Artinya: Wahai orang – orang yang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu “”Berlapang – lapanglah dalam majlis”. Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan member kelapangan untukmu. dan apabila dikataka: 

“Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang 

– orang yang beriman diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan (Q.S Al- Mujadallah: 11) 

Q.S Al-Mujadallah mejelaskan betapa mulianya dimata Allah SWT 

orang-orang yang berilmu, sehingga pentingnya menuntut ilmu dengan cara 

menempuh pendidikan. Pendidikan khususnya pendidikan disekolah, pada 

proses pembelajaran harus melibatkan peserta didik secara aktif dalam aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Pembelajaran harus inovatif sehingga 

peserta didik senang mengikuti proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

yang dimaksut meliputi semua mata pelajaran yang ada disekolah khususnya 

pelajaran IPA Terpadu.  

Perkembangan tekonologi saat ini telah melaju dengan pesat. Salah 

satu yang memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan 

teknologi adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Cabang erat yang kaitannya 

                                                           
5 Departemen Agama RI.Al-Qur’an dan Terjemahan,Soenarjo.Jakarta.2009. 
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dengan teknologi adalah fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari 

fenomena-fenomena yang terjadi dialam semesta ini. Sebagai ilmu yang 

mempelajari fenomena alam,  Fisika juga memberikan pelajaran yang baik 

kepada manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. Pengelola 

sumber daya alam dan lingkungan serta pengurangandampak bencana alam 

tidak akan berjalan secara optimal tanpa pemahaman konsep yang baik 

tentang IPA Terpadu. 

Mata pelajaran IPA pada umumnya justru dikenal sebagai mata 

pelajaran yang tidak disukai peserta didik. Kecenderumgan ini biasanya 

berawal dari pengalaman belajar mereka dimana mereka menemukan 

kenyataan bahwa pelajaran fisika merupakan pelajaran yang berat dan serius 

yang tidak jauh dari konsep, dan penyelesaian soal-soal yang rumit melalui 

pendekatan matematis hingga menuntut mereka melakukan sesuatu dengan 

sangat teliti cenderung membosankan. Begitu pula yang dirasakan oleh 

peserta didik dia SMP N 1 Kebun Tebu, Menurut mereka pelajaran IPA itu 

susah dan ketika pendidik masuk kemudian member materi sedikit dan 

dilanjutkan mengerjakan soal-soal. Hal ini menyebabkan peserta didik pasif 

dan kurang termotivasi dalam belajar. Sehingga sampai saat ini hasil belajar 

peserta didik yang dicapai sangat jauh dari yang diharapkan dan dapat 

dikatakan belum bisa memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang 

telah ditentukan oleh masing-masing sekolah.  



5 
 

Berdasarkan hasil prapenelitiankondisi SMP N 1 Kebun Tebu untuk 

mata pelajaran IPA pada hasil ulangan semester ganjil tahun 2015/2016 kelas 

VIII yang diperoleh peserta didik dapat dikatakan rendah apabila 

dibandingkan dengan Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM) yang telah 

ditentukan yaitu 70,00.  

                                                                 Tabel 1 
                   Daftar Hasil Nilai Rata-rata Semester Ganjil Peserta didik Kelas VIII 

                                   SMPN 1 Kebun Tebu Tahun Ajaran 2015/2016 

NO Kelas Nilai Rata-rata 

1 VIIIA 70,0 

2 VIIIB 57,5 

3 VIIIC 68,3 

4 VIIID 69,5 
Sumber: Data yang diolah berdasarkan dokumentasi SMPN 1 Kebun Tebu 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa peserta 

didk di kelas VIII SMP N 1 Kebun tebu tahun ajaran 2015/2016 yang 

berjumlah 109 peserta didik dapat dikatakan bahwa hasil belajar untuk mata 

pelajaran fisika rendah.  

Salah satu penyebab rendahnya hasil belajar adalah terdapat pada 

kemampuan pendidik, yang berdampak pada aktivitas peserta didik merasa 

tidak ada motivasi untuk mengikuti pembelajaran IPA sehingga menjadi 

faktor rendahnya hasil belajar IPA. Faktor lain peran seorang guru dalam 

mengajar IPA kurang bervariasi dalam memilih model pembelajaran yang 

tidak sesuai dengan karakter materi pembelajaran. 
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Keberhasilan pembelajaran dalam arti tercapainya standar kompetensi 

sangat tergantung pada kemampuan guru mengolah pembelajaran yang dapat 

menciptakan situasi yang memungkinkan peserta didik belajar sehingga 

merupakan titik awal berhasilnya pembelajaran. Rendahnya mutu 

pembelajaran dapat diartikan kurang efektifnya proses pembelajaran. 

Penyebabnya dapat berasal dari siswa, guru maupun sarana dan prasarana 

yang kurang memadai, minat dan motivasi yang rendah kinera guru yang 

rendah akan menyebabkan pembelajaran yang kurang efektif.  

Metode pembelajaran yang kurang efektif dan efisien, misalnya 

pembelajaran yang monoton, guru yang bersifat otoriter dan kurang 

bersahabat dengan siswa menyebabkan siswa merasa bosan dan kurang 

berminat untuk belajar, sehingga pembelajaran belum dapat mencapai hasil 

yang diharapkan. Untuk mengatasi hal tersebut guru sebagai tenaga pengajar 

dan pendidik harus selalu mengingatkan kualitas pengajaran dikelas, yaitu 

dengan melibatkan siswa secara aktif dan efektif dalam proses belajar 

mengajar. Salah satunya dengan pendekatan SAVI (somatic, auditori, visual, 

intelektual). Menurut Meier, pendekatan SAVI adalah pendekatan yang 

melibatkan indra pada tubuh yang mendukung pembelajaran, belajar dengan 

bergerak aktif secara fisik, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, 

dan membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. 

Pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan menyuruh anak berdiri dan 

bergerak. Akan tetapi, menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual 
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dan optimalisasi secara indra dapat berpengaruh besar terhadap hasil 

pembelajaran.  

Gerakan fisik meningkatkan proses mental bagian otak manusia yang 

terlibat dalam gerakan tubuh (kortek motor) terletak tepat disebelah bagian 

otak yang digunakan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Oleh karena 

itu, menghalangi gerakan tubuh dalam belajar akan cenderung meningkatkan 

kecerdasan siswa. 

Dalam pendekatan SAVI siswa dituntut ikut aktif dalam pembelajaran 

seperti melakukan percobaan, mengamati, mempersentasikan materi yang 

mereka peroleh, kemudian menyelesaikan permasalahan berdasarkan 

pengetahuan atau ilmu yang telah diperoleh siswa selama pembelajaran. 

Keterlibatan dalam pembelajaran akan menarik siswa dalam belajar. Pasalnya 

siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan guru berbicara didepan 

kelas. Selain itu, dengan bantuan media pembelajaran seperti alat peraga, 

Tanya jawab dengan melalui permainan dan LKS sebagai perantara transfer 

materi, siswa dapat menggambarkan segala hal yang dipelajarinya sehingga 

mereka lebih memahami materi dan mambantu melatih pola pikirnya.6 

                                                           
6 Agustiyani Sari Ratna Dewi, “Penerpan Pendekata SAVI (somatic, auditori, visual, 

intelektual) Untuk meningkatkan Minat Belajar dan Pemahaman Konsep Matematis Siswa 

kelas VIII B SMP N Depok Yogyakarta tahun ajaran 2010/2011”, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, h. 27 
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Pendekatan SAVI adalah  belajar dengan memanfaatkan alat indra 

sebanyak mungkin Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 

78 :7 

 

Artinya : “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, 

penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” 

 Menurut tafsir Al Maraghi mengandung penjelasan bahwa stelah 

Allah melahirkan kamu dari perut ibu mu, maka dia menjadikan kamu dapat 

mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak kamu ketahui. Dia telah 

memberikan kepadamu beberapa macam anugerah yaitu akal, pendengaran, 

dan perangkat hidup lainnya.8 

 Seperti yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 78 yang 

memberikan arahan tentang betapa pentingnya pemanfaatan alat indra yang 

sudah diciptakan oleh Allah SWT, baik itu penglihatan, pendengaran terlebih 

qolbu (hati). Sehingga pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI 

dapat menjadi pembelajaran yang efektif dan bisa diterapkan kepada peserta 

didik.  

                                                           
7 DepagRI. Alqur’an dan terjemahannya (Surabaya; Karya Agung), h. 887 
8 “Kumpulan hadits tentang pendidikan” (On-line). Tersedia di 

http;//kumpulanmakalahstitsunangiribina.blogspot.co.id/2014/kumpulan-hadist-tentang-

pendidikan.html.(28 Maret 2017, pukul 09.45 WIB) 
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 Berdasarkan hasil wawancara prapenelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti, penggunaan pendekatan SAVI. Belum pernah diterapkan, hal ini 

karena keterbatasan waktu, sarana dan prasarana untuk menerapkan pendekan 

SAVI, dan juga hasil belajar siswa rata-rata memuaskan, karena tidak semua 

siswa memperoleh nilai tinggi, selama ini metode yang digunakan bervariasi 

menyesuaikan kondisi siswa.9 Ada beberapa alasan peneliti untuk menerapkan 

pendekatan SAVI yaitu (1) dapat membuat siswa lebih aktif dalam proses 

belajar (2) menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran.     

 Berdasarkan hal tersebut maka melalui penelitian ini peneliti akan 

meneliti tentang hubungan pendekatan SAVI terhadap hasil belajar peserta 

didik dalam mata pelajaran IPA Terpadu. Sesuai dengan pertimbangan itu, 

maka peneliti akan menuangkan pemikiran pada sebuah judul penelitian 

“Hubungan Pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) Terhadap 

Hasil Belajar Peserta Didik Kelas VIII SMP N 1 Kebun Tebu Lampung 

Barat”  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat ditentukan beberapa pokok 

permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Hasil belajar IPA Terpadu peserta didik kelas VIII yang masih rendah. 

2. Masih banyak siswa yang menganggap bahwa IPA Terpadu adalah 

pelajaran yang berat dan serius. 

                                                           
9 Sri Fitriani, Hasil Wawancara, Guru Bidang Studi IPA Terpadu, SMP N 1 Kebun Tebu  
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3. Tidak sesuai nya model pembelajaran dengan karakter model 

pembelajaran 

4. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah diatas, dan mengingat keterbatasan penulis baik dari 

segi kemampuan, waktu, dan tenaga maka masalah diatas dibatasi tentang 

penilaian yang digunakan dalam pembelajaran. dimana akan dilihat ada 

tidaknya hubungan antara pendekatan SAVI dan hasil belajar peserta didik. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: “Apakah terdapat hubungan yang positif antara pendekatan SAVI 

terhadap hasil belajar peserta didik “  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendekatan 

SAVI terhadap hasil belajar peserta didik.  

F. Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan  yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan 

berguna :  

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu alternatif 

pembelajaran yang bisa diterapkan khususnya dalam pembelajaran IPA 

menggunakan pendekatan SAVI terhadap hasil belajar peserta didik. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan yang berguna dengan 

memunculkan upaya peningkatan mutu pembelajaran di SMP. 

b. Bagi peserta didik, dapat meningkatkan motivasi serta minat peserta 

didik serta lebih aktif ketika proses pembelajaran dan hasil belajar 

dapat lebih meningkat. 

c. Bagi guru, dapat memberikanmotivasi kepada kalangan pendidik 

metode mana yang lebih baik diterapkan dalam proses pembelajaran  

d. Bagi peneliti, mendapatkan wawasan dan pengalaman praktis 

dibidang penelitian, selain itu hasil penelitian ini juga dapat sebagai 

bekal bila sudah menjadi tenaga pendidik. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar lebih terarah dalam rencana penelitian ini, maka ruang lingkup 

penelitian dibatasai sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup masalah  

Masalah dalam penelitian ini adalah ada atau tidak hubungan pendekatan 

SAVI (Somatis, auditori, visual, intelektual) terhadap hasil belajar peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kebun Tebu 

2. Objek penelitian  

Objek penelitian ini adalah penerapan pendekatan SAVI (somatis, auditory, 

visual, intelektual) terhadap hasil belajar IPA Terpadu pokok bahasan usaha 

dan energi  
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3. Subjek penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitiannya adalah peserta didik 

kelas VIII SMP Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat. 

4. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada semester genap peserta didik kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat 

5. Wilayah penelitian  

Penelitian ini dilaksanakn di SMP Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat. 
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual)

1. Pengertian Pendekatan SAVI

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) atau

belajar dengan memanfaatkan alat indra merupakan teori yang dikemukakan

oleh Dave Meier. Pendekatan SAVI merupakan inti dari Accelerated  learning

(AL) atau pembelajaran yang dipercepat. AL menjadikan belajar secara

manusiawi karena menempatkan siswa sebagai pusat sasaran. Pembelajaran

SAVI sejalan dengan pendapat Accelerated Learning (AL).

Pendekatan SAVI, belajar berdasarkan aktifitas berarti bergerak aktif

secara fisik ketika belajar. Dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan

membuat seluruh tubuh/pikiran terlibah dalam proses belajar. Dave Meier

menyajikan suatu sistem lengkap untuk melibatkan kelima dan emosi dalam

proses belajar yang merupakan cara belajar secara alami yang dikenal dengan

SAVI, yaitu Somatis, Auditori, Visual, dan Intelektual.1

Pembelajaran tidak otomatis meningkatkan dengan menyuruh

menyuruh berdiri dan bergerak kesana kemari. Akan tetapi, menggabungkan

gerakan fisik dengan aktifitas intelektual dan penggunaan semua indra dapat

berpengaruh besar pada pembelajaran.

1 Rusman, Model – model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru
Edisi Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010. h.373
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Unsur-unsur yang ada dalam pendekatan SAVI : (1) Somatis adalah

belajar dengan bergerak dan berbuat, (2) Auditori adalah belajar dengan

berbicara dan mendengar, (3) Visual adalah belajar dengan mengamati dan

menggambarkan, (4) Intelektual adalah belajar dengan memecahkan masalah

dan merenung.2 Berikut penjelasan dari keempat cara tersebut :

a. Belajar Somatis

Somatis berasal dari bahasa yunani yang berarti tubuh-soma. Jadi,

belajar somatis berarti belajar dengan indra peraba, kinestatis, praktis-

melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu

belajar. 3 Dalam belajar somatis siswa dapat melakukan sesuatu secara fisik

dari waktu yang membuat seluruh tubuh terlibat, memperbaiki sirkulasi

keotak, dan meningkatkan pembelajaran. Namun, dalam pembelajaran

disekolah pada umumnya terdapat pemisahan antara tubuh, dan pikiran,

sehingga yang berlaku adalah duduk, mencatat, dan mendengarkan. Karena

beberapa guru disekolah masih menggunakan paradigma lama yaitu belajar

hanya melibatkan otak saja. Kini, pemisahan tubuh dan pikiran dalam belajar

mengalami tantangan serius, karena penelitian neurologi menemukan bahwa

pikiran tersebar diseluruh tubuh atau pada intinya, tubuh adalah pikiran,

pikiran adalah tubuh.

2 Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook, Panduan Kreatif dan Efektif Merancang
Program Pendidikan dan Pelatihan;Penjermah, Rahmania Astuti, Bandung, Kaifa, 2004, h.
91-92
3 Ibid. h.92
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Untuk Merangsang hubungan pikiran dan tubuh, ciptakanlah

suasana belajar yang dapat membuat siswa bangkit dan berdiri dari tempat

duduk dan aktif secara fisik dari waktu ke waktu.Tidak semua pembelajaran

memerlukan aktivitas fisik, tetapi dengan berganti-ganti menjalankan

aktivitas aktif dan pasif secara fisik.4

a. Belajar Auditori

Belajar auditori adalah cara belajar dengan menggunakan

pendengaran belajar auditori merupakan cara belajar standar bagi

masyarakat sejak adanya manusia.5 Pikiran auditori kita lebih kuat dari apa

yang kita sadari, telinga kita terus menerus menangkap dan menyimpan

informasi auditori, bahkan tanpa kita sadari beberapa area penting menjadi

aktif.6 Dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi saluran auditori

yang kuat dalam pikiran siswa dapat dilakukan dengan cara mengajak

mereka dengan membicarakan apa yang sedang mereka pelajari.

b. Belajar Visual

Didalam otak terdapat lebih banyak perangkat yang memperoses

informasi visual dari pada indra yang lain, sehingga ketajaman visual lebih

menonjol bagi sebagian orang. Imuwan syaraf mengatakan bahwa 90%

masukan indra untuk otak berasal dari sumber visual dan otak mempunya

4 Ibid, h. 95
5 Ega Pratiwi Mandasari, “ Pengaruh Pendekatan SAVI (somatic, auditori, visual,

intelektual) Terhadap Kemampuan Kreatif Matematis Siswa” Universitas Islam Negri Syarif
Hidayatullah, h. 14

6 Dave Meier, Op. Cit, h. 95
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tanggapan cepat dan alami terhadap symbol, ikon, dan gambar yang

sederhana dan kuat.

Ketajaman visual meskipun lebih menonjol bagi sebagian orang,

sangat kuat dalam diri setiap orang. Alasannya bahwa didalam otak terdapat

lebih banyak perangkat untuk memperoses informasi daripada semua indra

yang lain.7

Teknik lain yang bisa dilakukan semua orang, terutama orang-

orang dengan keterampilan visual yang kuat, adalah meminta mereka

mengamati situasi dunia nyata lalu memikirkan serta membicarakan,

menggambarkan proses, prinsip, atau makna yang dicontohkan situasi yang

dicontohkan tersebut.

c. Belajar Intelektual

Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran sarana yang

digunakan untuk manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman,

menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Ia menghubungkan

pengalaman mental, fisik, emosional, dan intuitif untuk membuat makna

baru bagi dirinya sendiri. Itulah sarana yang digunakan pikiran untuk

mengubah pengalaman menjadi pengetahuan.

Intelektual menunjukan apa yang dilakukan siswa dalam pikiran

mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk

7 Agustyani Sari Ratna Dewi, “Penerapan Pendekatan SAVI (somatic, auditori,
visual, intelektual) Untuk Meningkatkan Minat Belajar dan Pemahaman Konsep Matematis
Siswa”, Universitas Negeri Yogyakarta, h.28
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merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna rencana,

dan nilai dari pengalaman tersebut.

B. Langkah-langkah Pembelajaran Dengan Pendekatan SAVI

Strategi pendekatan SAVI ini dilaksanakan dalam siklus pembelajaran empat

tahap :8

1. Persiapan, tujuan tahap persiapan adalah menimbulkan minat para peserta

didik, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman belajar yang

akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal dalam belajar.

2. Penyampaian, tujuan tahap ini adalah membantu siswa menemukan materi

belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan,

melibatkan panca indra, dan cocok untuk semua gaya belajar.

3. Pelatihan, tujuan tahap ini adalah membantu siswa mengintegrasi dan

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara.

4. Penampilan hasil, tujuan tahap ini membantu siswa menerapkan dan

memperluas pengetahuan dan keterampilan baru mereka pada pekerjaan,

sehingga hasil belajar melekat dan terus meningkat.

C. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan SAVI

1. Kelebihan pendekatan SAVI yaitu :
a. SAVI membuat siswa tidak hanya duduk dan diam, tetapi membuat

mereka beraktivitas dengan menggunakan seluruh indra dan pikiran
b. Pembelajaran tidak hanya terpusat oleh guru
c. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan karena banyak aktifitas yang

dilakukan sehingga akan terhindar dari rasa bosan
d. Lebih leluasa dalam menggunakan media dan metode.

8 Rusman, Op. Cit, h. 373



16

2. Kekurangan pendekatan SAVI yaitu :
a. Pembelajaran yang melibatkan semua indra dan pikiran membutuhkan

kemampuan yang lebih sehingga kemungkinan penerapan semua pokok
tersebut akan mengalami kesulitan

b. Sarana dan Prasarana yang digunakan akan banyak
c. Pembelajaran membutuhkan persiapan yang lebih matang disegala aspek
d. Membutuhkan pengaturan kelas yang lebih baik.

D. Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua

situasi yang ada disekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses

yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai

pengalaman.9

Belajar adalah suatu proses perubahan prilaku yang muncul karena

pengalaman.10 Perubahan itu dapat berupa sikap, kebiasaan, pengetahuan,

keterampilan dan kecakapan. Proses belajar kemudian muncul suatu kegiatan

yang dikenal dengan istilah pembelajaran yang artinya upaya membelajarkan

siswa.

Dalam aktifitas kehidupan manusia sehari-hari hampir tidak pernah

terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang melaksanakan aktivitas

sendiri, maupun didalam suatu kelompok tertentu, dipahami ataupun tidak

dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas didalam kehidupan sehari-

9 Rusman, Op. Cit, h. 4
10 Nanang Hanafih dan Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran, Refika

Aditama, Bandung, 2012, h.7
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hari kita merupakan kegiatan belajar. Dengan demikian tidak pernah dibatasi

usia, tempat maupun waktu.

Slameto merumuskan pengertian tentang belajar. Menurut nya

belajar adalah “suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam

lingkungannya.11

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan belajar

terjadi karena interaksi seseorang dengan lingkungannya yang akan

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku pada berbagai aspek

diantaranya, sikap dan keterampilan. Perubahan-perubahan yang terjadi

didasari oleh individu yang belajar, berkesinambungan dan akan berdampak

pada fungsi kehidupan lainnya. Selain itu perubahan bersifat positif terjadi

karena peran aktif dari pembelajar, tidak bersifat sementara, bertujuan, dan

perubahan yang terjadi meliputi keseluruhan tingkah laku pada sikap,

keterampiran, pengetahuan dan sebagainya.

2. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar pada dasarnya adalah hasil yang dicapai dalam usaha

penguasaan materi dan ilmu pengetahuan yang merupakan suatu kegiatan

yang menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya. Hasil belajar biasanya

11 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, h. 2
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digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang untuk

menguasai bahan yang sudah dijarkan,

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan pendidikan pada siswa

yang mengikuti proses belajar mengajar. Realisasi tercapainya tujuan

pendidikan, sehingga hasil belajar yang diukur tergantung kepada tujuan

pendidikannya.12 Menurut Oemar Hamalik, hasil belajar itu dapat terlihat

dari terjadinya perubahan dari persepsi dan prilaku termasuk juga perbaikan

prilaku.

Penguasaan hasil belajar seseorang dapat dilihat dari prilakunya

dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan berfikir, maupun

keterampilan motorik dan disekolah hasil belajar ini dapat dilihat dari

penguasaan siswa terhadap materi mata pelajaran yang ditempuhya.

Ada beberapa hal mengenai tujuan dan fungsi hasil belajar yaitu:13

1) Penilaian berfungsi selentif dimaksudkan bahwa penilaian bisa

digunakan untuk memilih siswa yang bisa masuk di perguruan negeri,

siswa yang seharusnya mendapatkan beasiswa, siswa yang dapat naik

kelas, dan sisw yang berhak meninggalkan sekolah.

2) Penilaian berfungsi diagnostik dengan adanya diagnostik kepada

siswa, guru akan mengetahui kebaikan dan kelemahan pencapaian siswa

12 Purwanto,Evaluasi Hasil Belajar, Pustaka Belajar,Yogyakarta,2010, h. 46-47
13 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan,Bumi Aksara,Jakarta,2009, h.10-11
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dalam mencapai proses pembelajaran, dengan demikian guru akan lebih

mudah menilai siswa

3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan untuk menentukan dengan

pasti dikelompok mana seorang siswa harus ditempatkan, digunakan suatu

penilaian. Siswa yang menghasilkan penilaian sama akan berasa dikelas

yang sama.

4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan untuk mengetahui

sejauh mana suatu program berhasil.

E. Aspek – aspek Hasil Belajar

Berdasarkan pengertian diatas mengenai hasil belajar dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar mencakup tiga aspek antara lain :

1. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran

berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan

sampai ketingkat yang lebih tinggi yaitu evaluasi.14 Ranah kognitif ini terdiri

dari 6 tingkatan yang secara hierarkis dari yang paling rendah (pengetahuan)

sampai ke yang paling tinggi (evaluasi) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tingkat Pengetahuan (Knowledge), Pengetahuan disini diartikan

sebagai kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali

atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya.

14 Hamzah B. Uno & Satria Koni, Assesment Pembelajaran, Bumi Aksara,Jakarta,2012, h. 61
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Tingkat Pemahaman (Comprehension), Pemahaman disini diartikan

sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan, menejermahkan atau

menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang

pernah diterimanya.

Tingkat Penerapan (Aplication), Penerapan disini sebagai

kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam

memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat Analisis (Analysis), Analisis yaitu kemampuan seseorang

untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-

bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-

bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya.

Tingkat sintesis (synthesis), kemampuan seseorang dalam

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang

ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.

Tingkat Evaluasi (Evaluation), kemampuan seseorang dalam

membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau

pengetahuan yang dimilikinya.

2. Ranah Afektif (sikap dan prilaku)

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai.15

Bloom menyatakan bahwa domain efektif, sama halnya dengan domain

kognitif, tersusun dalam urutan hierarkis demikian dengan masing-masing

15 Anas Sudjiono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Rajawali Press, Jakarta, 2001, h. 54
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kategori perilaku yang akan diasumsikan merupakan hasil dari kategori

yang ada dibawahnya. Kawasan afektif adalah dengan sikap nilai-nilai

interes, apresiasi dan penyesuaian perasaa sosia.16 tingkat afektif ini ada

lima, sebagai berikut :

1) Memperhatikan (attending) taraf ini berkenaan dengan kepekaan

siswa terhadap rangsangan fenomena yang datang dari luar.

2) Merespon (responding). Pada taraf ini siswa sudah lebih dari sekedar

memperhatikan fenomena. Siswa sudah memiliki motivasi yang

cukup, sehingga tidak saja mau memperhatikan, tetapi juga bereaksi

terhadap rangsangan.

3) Mengahayati nilai (valuing). Pada taraf ini tampak bahwa siswa

sudah menghayati dan menerima nilai perilakunya dalam situasi-

situasi tertentu sudah cukup konsisten sehingga sudah dipandang

sebagai orang yang sudah menghayati nilai.

4) Mengorganisasikan. Pada taraf ini siswa mengembangkan nilai-nilai

kedalam satu sistem organisasi dan menentukan hubungan satu nilai

dengan nilai yang lain, sehingga menjadi satu sistem nilai. Nilai-nilai

itu terdapat dalam berbagai situasi dan pelajaran, terutama sejarah

dan agama.

5) Karakterisasi dengan suatu nilai atau komplek nilai. Ini merupakan

tingkatan afektif tertinggi karena sikap batin siswa telah benar-benar

16 Hamzah B. Uno & Satria Koni, Op, Cit. h. 62



22

bijkasana. Jadi pada jenjang ini siswa telah memiliki sistem nilai

yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup

lama sehingga membentuk karakteristik “pola hidup”.

3. Ranah Psikomotor

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan

keterampiran (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang

menerima pengalaman belajar tertentu. 17 Hasil belajar ranah

psikomotorik dikemukakan oleh Simpson yang menyatakan bahwa hasil

belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan dan

kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor ini merupakan

kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil

belajar afektif yang baru tampak dalam bentuk kecenderungan-

kecenderungan untuk berperilaku.

Hasil belajar kognitif dan hasil belajar afektif akan menjadi hasil

belajar psikomotor apabila siswa telah menunjukkan perilaku atau

perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah

kognitif dan ranah afektifnya.

Dalam penelitian ini peneliti akan lebih menekankan penelitian

terhadap hasil belajar siswa dalam ranah kognitifnya untuk mengetahui

tingkat kemampuan berfikir yang diperoleh siswa setelah proses

pembelajaran dikelas berlangsung.

17 Anas Sudjiono, Op. Cit. h.57
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F. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenis nya

tetapi, dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan

faktor ekstern. menurut Slameto faktor yang mempengaruhi hasil belajar

adalah : 18

1) Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang
belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yakni
a. Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh)
b. Psikologis, (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan,

kesiapan)
c. Kelelahan

2) Faktor eksternal adalah faktor yang ada diluar individu. Adapun faktor
eksternal yang mempengaruhi hasl belajar adalah :
a. Faktor keluarga yang meliputi : suasana keluarga, hubungan antara

anggota keluarga, adanya perhatian orang tua terhadap perkembangan
proses belajar dan pendidikan anak-anak nya.

b. Faktor sekolah, yang meliputi : metode mengajar, kurikulum, relasi
pendidik dengan siswa, pelajaran, alat pelajaran, waktu sekolah tata
tertib atau disiplin yang ditegakkan kosekuen dan konsisten.

c. Faktor masyarakat, yang meliputi : kegiatan siswa dalam masyarakat
dalam lembaga-lembaga pendidikan non formal, seperti kursus bahasa
asing, bimbingan tes, pengajian remaja dan lain-lain.

G. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam

Pada hakikatnya Ilmu Pengetahuan Alam dibangun atas dasar produk

ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang juga

sebagai proses, untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun

untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil

proses, berapa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau diluar sekolah

18 Slameto, Op. Cit. h. 54
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ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan.

Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai

untuk mengetahui sesuatu yang lazim disebut metode ilmiah (scientific

method). Sementara itu, menurut Laksmi Prihantoro mengatakan bahwa IPA

hakikatnya merupakan suatu produk, proses dan aplikasi.19

Secara umum ilmu pengetahuan alam meliputi tiga bidang ilmu dasar

yaitu biologi, fisika, dan kimia. Fisika merupakan salah satu cabang dari IPA

dan merupakan ilmu yang lahir dan berkembang lewat langkah-langkah

observasi perumusan masalah, penyusunan hiporesis, pengujian hipotesis,

pengujian hipotesis melalui eksperimen, penarikan kesimpulan, serta

penemuan teori dari konsep.

Dapat dikatakan hakikat ilmu pengetahuan alam adalah ilmu

pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses

ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan hasilnya terwujud sebagai

produk ilmiah. Cakupan yang terdapat dalam IPA meliputi alam semesta

keseluruhan, benda-benda yang ada dipermukaan bumi, didalam perut bumi,

dan diluar angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat

diamati dengan indera. Oleh karena itu, secara umum Ilmu Pengetahuan Alam

dipahami sebagai ilmu kealaman, yaitu tentang dunia zat, baik makhluk hidup

maupun benda mati yang dipahami.

H. Pembelajaran Fisika

19 Trianto, Metode Pembelajaran Terpadu, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, h.137
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Pembelajaran merupakan proses belajar mengajar untuk memperoleh

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Fisika merupakan hasil kegiatan

manusia yang berupa pengetahuan dan konsep yang terorganisir mengenai

alam sekitar, hal ini diperoleh dari pengalaman melalui proses ilmiah.

Pembelajaran fisika terdiri dari konsep-konsep yang banyak diambil

dari kejadian fisika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut

dapat diperoleh dan dipelajari melalui percobaan sederhana, sehingga

pembelajaran fisika dapat berorientasi pada tujuan pembelajaran yang

meliputi memahami konsep-konsep fisika, mengembangkan daya penalaran

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari .

Fisika harus diajarkan pada siswa secara utuh baik sikap ilmiah,

proses ilmiah, maupun produk ilmiah, sehingga siswa dapat belajar mandiri

untuk mencapai hasil yang optimal. Kemampuan siswa dalam menggunakan

metode ilmiah perlu dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah

dalam kehidupan nyata.

Pembelajaran fisika terdiri dari konsep-konsep yang banyak diambil

dari kejadian fisika dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep tersebut

dapat diperoleh dan dipelajari melalui percobaan sederhana, sehingga

pembelajaran fisika dapat berorientasi pada tujuan pembelajaran yang

meliputi memahami konsep-konsep fisika, mengembangkan daya penalaran

untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Fisika harus diajarkan pada siswa secara utuh baik sikap ilmiah, proses
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ilmiah, maupun produk ilmiah, sehingga siswa dapat belajar mandiri untuk

mencapai hasil yang optimal.

I. Materi Pelajaran

a. Usaha

Usaha atau kerja dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan usaha

dalam fisika. Seseorang yang sedang bermain atau berwisata kepantai

dikatakan tidak melakukan kerja. Namun, dalam fisika dijelaskan bahwa

setiap benda yang bergerak karena adanya gaya sehingga menyebabkan benda

itu berpindah, dikatakan usaha atau kerja.

Pengertian usaha dalam fisika adalah besarnya gaya yang diperlukan

oleh sebuah benda untuk membuat benda tersebut mengalami perpindahan.

hal utama yang membedakan usaha dalam fisika dan usaha dalam kehidupan

sehari-hari ialah adanya perpindahan. Definisi usaha secara matematis adalah

hasil kali gaya dengan perpindahanya. Dalam hal ini jika tidak adanya

perpindahan yang terjadi akibat gaya yang diberikan (perpindahan = 0), maka

usaha yang dihasilkan adalah nol. Hal itulah yang menegaskan bahwa usaha

dalam fisika selalu harus menghasilkan perpindahan agar dapat dikatakan

melakukan usaha.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa usaha merupakan berpindah

suatu benda akibat adanya gaya yang bekerja. Oleh karena itu, usaha adalah

perkalian antara gaya penyebab gerak dengan jarak perpindahannya.

= .
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Keterangan :

W : Usaha atau kerja (Joule)
F   : Gaya (Newton)
S  : Perpindahan (m)

Dari rumus diatas dapat dijelaskan bahwa suatu benda akan memilki

usaha jika dikenai gaya dan berpindah tempat. Jika suatu benda yang dikenai

gaya tersebut tidak berpindah tempat maka benda tersebut usahanya nol atau

tidal memiliki usaha. Besar kecil usaha ditentukan oleh besar kecilnya gaya

perpindahan yang dialami benda.

b. Energi

Setiap manusia membutuhkan energi yang sangat besar untuk

menjalankan kegiatan sehari-hari, baik kegiatan jasmani maupunkegiatan

rohani. Pengertian energi dalam fisika adalah kemampuan untuk melakukan

usaha atau kerja. Satuan energi dalam SI dinyatakan dalam joule (J). Selain

Joule, satuan lain energi adalah kalori (kal).

1. Bentuk-bentuk energi

Energi ditemukan dala berbagai bentuk termasuk diantaranya

berupa cahaya, panas, kimia, dan gerak. berikut ini akan kita pelajari

bentuk-bentuk energi yaitu :
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a) Energi kimia

Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam

persenyawaan kimia. Energi kimia adalah energi yang dilepaskan

selama reaksi kimi. contoh sumber energi kimia adalah bahan

makanan yang kita makan. Bahan makanan yang kita makan

mengandung unsur kimia. selama proses reaksi kimia, unsur-unsur

yang bereaksi melepaskan sejumlah energi kimia.

Energi kimia adalah energi yang paling dibutuhkan oleh

makhluk hidup dikarenakan pada bentuk kimiawi, energi mampu

disimpan lebih lama. Dalam metabolism sel, ATP adalah bentuk

energi kimia yang paling berguna dan penting untuk manusia. Energi

kimia juga tersimpan pada bahan bakar yang sering kita gunakan

seperti bensi, dan minyak tanah.

Energi ini muncul karena terjadi peruses pemecahan ikatan

kimia dalam susunannya sehingga menghasilkan energi. Melalui

penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa energi kimia

merupakan energi yang paling utama didunia.

b) Energi Listrik

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi

peralatan listrik / energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan

satuan Amper (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan
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ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (W)

untuk menggerakan motor, lampu penerangan memanaskan,

mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan.

Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang

paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran

muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus

listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain

seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas , atau energi bunyi.

Keterangan :

W : Energi Listrik (Joule)
V : Beda Potensial (Volt)
I : Kuat arus (Ampere)
t   : waktu (sekon)

Dari persamaan diatas, secara fisis dapat dijelaskan bahwa

besarnya energi listrik sebanding dengan beda potensialnya, kuat arus

yang mengalir, dan waktu yang digunakan.

c) Energi Potensial

Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena

keadaan atau kedudukannya. Energi ini tersembunyi didalam benda,

tetapi jika diberi kesempatan, energi ini dapat dimanfaatkan. Energi

= . .
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potensial ada karena adanya gravitasi bumi. Dapat dirumuskan

sebagai berikut :

Keterangan :

Ep : Energi potensial (joule)
m : Massa benda (kg)
g : Percepatan gravitasi (m/s2)
h : Tinggi benda dari permukaan tanah (meter)

Semakin tinggi kedudukan dan semakin berat suatu benda

maka akan semakin besar energi potensial yang dimiliki benda

tersebut.

d) Energi Kinetik

Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu bendar

karena geraknya. Energi kinetik dipengaruhi oleh massa benda dan

kecepatan. Energi yang kita gunakan untuk berlari dan berjalan

disebut energi kinetik (gerak). Energi tersebut merupakan hasil reaksi

kimia dalam tubuh kita. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai

berikut :

Keterangan :

Ek : Energi kinetik (joule)

=

=



31

m  : Massa benda (kg)
v   : Kecepatan (m/s)

e) Energi Cahaya

Energi cahaya adalah energi yang dipancarkan oleh

sumber cahaya. Energi cahaya menyebabkan tempat gelap menjadi

terang. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Energi

cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang memiliki cahaya,

misalkan api dan lampu. Energi cahaya biasa disertai bentuk energi

lain seperti energi kalor. bahkan dengan menggunakan sel surya,

energi yang dipancarkan oleh matahari dapat diubah menjadi energi

listrik. Manfaat energi cahaya bagi kehidupan sehari-hari adalah

sebagai penerangan saat belajar, dan fotosintesis (matahari), dll.

2. Perubahan energi

Benda yang jatuh dari ketinggian tertentu, kecepatan awal nya nol.

Makin mendekati permukaan tanah, kecepatan benda jatuh makin besar.

Kecepatan maksimal benda jatuh terjadi pada saat tepat menyentuk

permukaan tanah. Besar kecepatan maksimal tersebut bergantung pada

ketinggian bendar dari permukaan tanah. Dalam hal ini energi potensial

benda berubah jadi energi kinetik.

Suatu energi manfaatnya baru akan dapat terlihat apabila energi

tersebut mengalami suatu perubahan bentuk dari energi satu kedalam

energi yang lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu
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hukum yang sering disebut dengan hukum kekekalan energi. Bunyi dari

hukum kekekalan energi adalah : “ Energi tidak dapat diciptakan dan tidak

dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari bentuk yang

satu ke bentuk yang lainya”.

Dari hukum kekekalan energi diatas apabila energi dapat dirubah

kedalam bentuk energi lainnya maka energi tersebut dapat dimanfaatkan

dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh-contoh perubahan energi itu antara lainnya :

a. Energi listrik menjadi energi panas misalnya, pada setrika listrik,

kompor listrik, penggunaan hair dryer dll.

b. Energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya fotosintesis

c. Energi kimia menjadi energi listrik misalnya pemakaian aki untuk

tv.

d. Energi gerak menjadi energi bunyi misalnya, menabuh gendang

atau bertepuk tangan yang akan menghasilkan suara.

e. Energi cahaya menjadi listrik misalnya, teknologi panel surya.

f. Energi listrik menjadi energi kinetik misalnya, kipas angin, blender

yang digunakan.

g. Energi listrik menjadi energi bunyi misalnya, radio, televisi, tape

recorder dll.

h. Energi potensial menjadi energi gerak misalnya, benda yang jatuh

seperti buang mangga jatuh dari pohon.
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i. Energi kima menjadi energi panas misalnya, terdapat pada makanan

yang kita makan, seusai dikonsumsi hingga menjadi panas

j. Energi gerak menjadi energi panas misalnya, ketika sepeda motor

dipakai perjalanan jauh akan menjadi panas.

J. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara terhadap rumusan

masalah penelitian.20

1. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Adanya Hubungan pembelajaran fisika menggunakan

Pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) terhadap

terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Lampung Barat Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Hipotesis Statistik

H0 : = = Tidak ada hubungan pembelajaran fisika mengunakan

Pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) terhadap hasil

belajar siswa siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Kebun Tebu Lampung

Barat Tahun Ajaran 2015/2016.

20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), h. 96
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Ha : ≠ = Adanya Hubungan pembelajaran fisika menggunaan

Pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) Terhadap Hasil

belajar Siswa.
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan

pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan antara dua

variabel atau lebih.1 Menurut Nazir sering diperlakukan sebagai penelitian

deskriptif, karena penelitian tersebut juga berusaha menggambarkan kondisi

yang sudah terjadi. Dalam penelitian ini, berusaha menggambarkan kondisi

sekarang dalam konteks kuantitatif yang di refleksikan dalan variabel.2

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriftif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran

yang cermat mungkin mengenai suatu keadaan, gejala, individu atau

kelompok lain melalui perhitungan angka-angka sesuai dengan perhitungan

rumus yang telah ditentukan. Penelitian diskriptif adalah ditujukan pada

pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian ini merupakan

penyelidikan yang menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasikan,

penyelidikan dengan metode survey dengan teknik interview, angket,

1 Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Pendidikan. Bumi
Aksara. Jakarta; 2003. h.166

2 Ibid. h. 166
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observasi atau teknik tes, studi kasus, studi komparatif, studi waktu, dan gerak

analisis kuantitatif, studi kooperatif atau operasional.3

Jadi jenis metode deskriptif adalah metode yang menuturkan data

menafsirkan data yang ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas pada

pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis data,

interpretasi tentang suatu data yang diteliti pada masa sekarang.

B. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu :

1. Variabel bebas (X) adalah penerapan pendekatan SAVI (somatis,

auditori, visual, intelektual)

2. Variabel terikat (Y) adalah hasil belajar peserta didik.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulanya.4

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan populasi adalah

sekelompok individu yang akan diselidiki atau yang menjadi objek penelitian,

yang berada dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Berkaitan dengan itu

3 Surakhmat, W. Metode Penelitian Nasional. Jemmars. Bandung: 1990. h. 139
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta,

2012, h. 117
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maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas

VIII semester genap di SMP Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat yang

terdiri dari 4 kelas dengan jumlah peserta didik 109 siswa yang tersebar dalam

4 kelas.

Tabel. 2
Jumlah peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Lampung Barat Tahun Ajaran 2015/2016
No Kelas Jumlah Peserta Didik
1 VIII A 27
2 VIII B 27
3 VIII C 27
4 VIII D 28

Jumlah 109
Sumber data : Dokumentasi SMP Negeri 1 Kebun Tebu

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut.5 Sampel yang diambil pada penelitian ini terdiri dari dua

kelas yaitu kelas VIII A dan Kelas VIII D SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Lampung Barat.

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster Random

Sampling.

5 Ibid, h. 118
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D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau

keterangan-keterangan dari seluruh elemen populasi akan menunjang atau

mendukung penelitian. Cara untuk memperoleh data pada penelitian ini

melalui :

1. Angket/ kuesioner

Angket/kuesioner adalah :  Suatu daftar pertanyaan yang berisikan

suatu rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu hal atau bidang untuk

memperoleh data berupa jawaban-jawaban dari responden. Penyebaran

koesioner dimaksudkan untuk memperoleh data yaMng lebih konkrit.6

Ditinjau dari segi pemakaiannya metode kuesioner dapat dibagi menjadi

dua bagian, yaitu :

a. Kuesioner langsung adalah jika pertanyaan langsung dikirimkan

kepada orang yang dimintai pendapat, keyakinan atau dimintai

untuk menceritakan tentang keadaan diri sendiri.

b. Kuesioner tak langsung adalah jika daftar pertanyaan dikirim

kepada seseorang yang menceritakan apa adanya tentang keadaan

orang lain.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kuesioner langsung

berupa pilihan ganda atau multiple choice dengan menggunakan dua buah

6 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka
Utama, 1993, h. 173
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alternative jawaban yaitu, a, dan b. Sedangkan skala yang digunakan adalah

Skala Guttman.

2. Tes

Tes yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta

didik melalui tes instrumen yang diberikan pada akhir materi, dalam

penelitian ini adalah tes buatan peneliti. Bentuk tes yang digunakan tes

berbentuk pilihan ganda. Tes yang diberikan untuk hasil belajar peserta didik

setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data dalam bentuk

tertulis, seperti daftar nama peserta didik, profil sekolah, dafta nilai, dan lain

sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data yang telah

dapatkan yaitu dengan menggunakan :

1. Uji Validitas

a) Uji Validitas Angket

Untuk mengetahui validitas butir angket digunakan rumus

product moment sebagai berikut:

= (Ʃ. ) − (Ʃ. )(Ʃ )[ . Ʃ − (Ʃ ) ][ . Ʃ − (Ʃ ) ]
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Keterangan :

= Koefisien Korelasi antara variabel X dan Y

= Banyaknya Subjek (tes)

= Skor Butir Soal

= Skor Total

Dalam memberikan interprestasi secara sederhana terhadap

Angka Indeks Korelasi “r” Product Moment, pada umumnya digunakan

pedoman sebagai berikut:

Antara 0,800 - 100 : Sangat Tinggi

Antara 0,600 - 0,800 : Tinggi

Antara 0,400 - 0,600 : Cukup

Antara 0,200 - 0,400 : Rendah

Kurang dari 0,00 – 0,200 : Sangat Rendah

b) Uji Validitas Tes

Untuk mengetahui validitas butir soal digunakan rumus:7

= −
Keterangan :

= Koefisien korelasi biserial

7 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Edisi 2), Bumi Aksara, Jakarta,
2013, h. 93
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Mp = Rata-rata skor dari subjek yang menjawabMt = Rata-rata skor total

St = Standar deviasi dari skor total

P = Proporsi siswa yang menjawab benar( = )
q = Proporsi siswa yang menjawab salah (q =1 – P)

Keputusan uji validitas ditentukan dengan kriteria:

a. jika r_hitung > r_tabel maka butir soal valid

b. jika r_hitung ≤ r_tabel maka butir soal tidak valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dari suatu instrumen

mewakili karateristik yang diukur.

a) Reliabilitas Angket

Uji reliabilitas angket yang digunakan yaitu dengan menggunakan

formula spearman-brown, yaitu :

= − 1 1 − ∑
Keterangan := Jumlah item dalam instrumen1 = Bilangan konstanta
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∑ = Jumlah varian skor tiap-tiap butir= varian total

Instrumen dikatakan reliabel jika ≥ 0,70.

b) Reliabilitas Tes

Reliabilitas soal digunakan untuk mengetahui layak atau tidak soal

tersebut untuk diujikan. Untuk menguji reabilitas soal tes dengan

menggunakan Kuder Richardson yaitu dengan KR-20 :

=
∑

Keterangan:= Koefisien reliabilitas tes= Banyak nya butir item1 = Bilangan Konstanta= varian total= Proporsi teste yang menjawab benar pada butir yang berkaitan= proporsi teste yang menjawab salah pada butir item yang berkaitan= 1 – q∑ = Jumlah hasil perkalian antara p dengan q. 8

8 Sugiyono, Op.Cit, hlm. 186.
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3. Uji tingkat kesukaran tes

Untuk menguji taraf kesukaran digunakan rumus berikut :

P =

Keterangan :
P : indeks kesukaran
B :banyaknya peserta didik yang menjawab soal tes

dengan benar
JS : jumlah seluruh peserta didik peserta tes

Besar tingkat kesukaran soal berkisar antara 0.00 – 1.00 yang dapat

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut ini :

Tabel 3.
Tingkat Kesukaran

Proportion correct (p) nilai P Kategori soal

P 0.00 sampai 0.30 Sukar

P 0.30 sampai 0.70 Sedang
0.70 sampai 1.00 Mudah

4. Uji Daya Pembeda tes

Daya beda dihitung dengan membagi subjek menjadi dua kelompok

setelah diurutkan menurut peringkat perolehan skor hasil tes.

Daya pembeda Dapat diukur dengan menggunakan rumusan seperti

dibawah ini :
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D = − = −
Keterangan :
D :indeks daya pembeda
BA :jumlah peserta tes yang menjawab benar pada

kelompok atas
BB :jumlah peserta tes yang menjawab benar pada

kelompok bawah
JA : jumlah peserta tes kelompok atas
JB : jumlah peserta tes kelompok bawah
PA :proporsi peserta kelompok atas yang menjawab soal

tersebut dengan benar
PB :proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab soal

itu dengan benar

Tabel 4
Daya Pembeda

Kriteria Koefisien Keputusan

Daya
pembeda

0.00 – 0.20 Jelek
0.20 – 0.40 Cukup
0.40 – 0.70 Baik
0.70 – 1.00 Baik Sekali

Bernilai Negatif Dibuang/ditolak

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat

daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1.00, butir –

butir soal yang baik adalah butir – butir soal yang mempunyai tingkat

diskriminasi 0.4 sampai 0.7.
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5. Uji Normalitas

Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel

yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis uji normalitas

menggunakan metode Liliefors.9 Adapun Langkah-langkah uji normalitas

data penelitian sebagai berikut:

a. Mengurutkan data sampel dari kecil ke besar

b. Menentukan nilai Zi dari tiap-tiap data, dengan rumus:

= −
Keterangan :

S   = Simpangan baku data tunggal

Xi = Skor data tunggal (dimana i = 1,2,3,...,n)Z = Skor baku (dimana i = 1,2,3,...,n)

X = Nilai rata-rata data tunggal

c. Menentukan besar peluang untuk masing-masing nilai Zi berdasarkan

tabel Zi sebut dengan f(Zi), dengan aturan:

a. Jika Zi > 0, maka F (Zi) = 0,5 + nilai tabel

b. Jika Zi < 0, maka F (Zi) = 0,5 - nilai tabel

9 Budiyono, Statistika Untuk Penelitian, UNS Press, Surakarta, 2009 . h.170
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d. Menghitung frekuensi komulatif dari masing-masing nilai Zi

sebut dengan S(Zi), maka:

= , , …
e. Menentukan nilai L0 dengan rumus = ( ) − ( )

kemudian tentukan nilai mutlaknya.

f. Adapun kriteria pengujian dengan hipotesis adalah sebagai

berikut :

H0 = sampel berdistribusi  normal

Ha = sampel berdistribusi tidak normal

g. Menetapkan keputusan uji

Keputusan uji normalitas ditentukan dengan kriteria:

a. jika L0 > Lt maka H0 ditolak

b. jika L0 ≤ Lt maka H0 tidak ditolak

6. Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan untuk membuktikan hipotesis

adalah teknik korelasi untuk menentukan besarnya hubungan antara dua

variabel. Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur atau mengetahui

hubungan X dan Y. Uji korelasi yang digunakan yaitu teknik korelasi

product moment dari Pearson. Harga koefisien korelasi yang diperoleh
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selanjutnya dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikan 5%. yaitu

sebagai berikut :

= ∑(∑ )(∑ )
Keterangan :

rxy : Koefisien korelasi antara  Variabel X dan Variabel Y∑ : Jumlah antara skor x dan y∑ : Jumlah  x kuadrat∑ : Jumlah kuadrat.10

Tabel 5

Interpretasi Koefisien Korelasi

Untuk menguji signifikasi korelasi product moment menggunakan uji t

dilakukan untuk menguji signifikasi, rumus yang digunakan sebagai berikut

:11

= √ −√ −
10 Sugiyono, Op.Cit, h. 255
11 Ibid, h. 257

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0.00 – 0.199

0.20 – 0.399

0.40 – 0.599

0.60 – 0.799

0.80 – 1.00

Sangat Rendah

Rendah

Sedang

Kuat

Sangat Kuat
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Keterangan :

r = nilai t hitung

r = Koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Dengan kriteria:

Jika thitung ≥ dari ttabel, maka signifikan

jika thitung ≤ dari ttabel, maka tidak signifikan
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Negeri 1 Kebun Tebu

SMP Negeri 1 KebunTebu merupakan sekolah menengah pertama yang

berada di kecamatan kebun tebu. SMP Negeri 1 Kebun Tebu berdiri pada tahun

1997. SMP Negeri 1 Kebun Tebu berada di pedesaan, yaitu di Jln. Bungin Raya

Desa Cipta Mulya Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Sebelum menjadi SMP Negeri 1 Kebun Tebu, pada awal mula didirikan

bernama SMP Negeri 2 Sumberjaya. Pada tahun 2010 baru lah resmi menjadi

SMP Negeri 1 Kebun Tebu setelah adanya pemekaran kecamatan. Selama

berdirinya sudah dijabat oleh 4 kepala sekolah dan terakhir saat ini menjabat

sebagai kepala sekolah adalah Bapak Tri Harjono, S.Pd.

2. Keadaan Guru dan Peserta Didik SMP Negeri 1 Kebun Tebu.

Secara umum keadaan guru dan karyawan di SMP Negeri 1 Kebun tebu

terdiri dari 36 guru dan staf tat usaha, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 5

Daftra Nama Guru SMP Negeri 1 Kebun Tebu

NO Nama Jabatan Bidang Studi
1 Tri Harjono Kepala Sekolah -
2 Edwin Natawijaya W. Kepala Sekolah IPA Fisika
3 Ira Daryanti Guru Bahasa Inggris
4 Slamet Raharjo Guru IPA Biologi
5 Zainuri A. fani Guru Bahasa Indonesia
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6 Hepi Nopadila Guru IPS
7 Budi Setiawan Guru Bahasa Lampung
8 Rohdani Guru Penjaskes
9 Rini Dian Nukianti Guru IPS
10 Eva Yulvira Guru Matematika
11 Ibrahim Guru Agama
12 Mulyadi Guru PKN
13 Destie Musfiqoh Guru Bahasa Indonesia
14 Rida Royani Guru IPS
15 Sri Fitriani Guru IPA Fisika
16 Panca Indraria Guru IPA Biologi
17 Nurhasanah Guru Seni Budaya
18 Fitria Kurniawati Guru Seni Budaya
19 Sakdiyah Guru Seni Budaya
20 Septrina Utami Guru Matematika
21 Junaidi Guru BK
22 Resi Utami Guru BK
23 Wiwinda Guru BK
24 Dian Sherlya Guru IPa Fisika
25 Mira Wari Guru IPA Biologi
26 Vetty Avero Guru Bahasa Inggris
27 Sri Wahyuni Guru Bahasa Inggris
28 Umi Kurni Guru PKN
29 Puspita Sari Guru Agama
30 Syarifah Intan Tenaga Administrasi -
31 Salis Supratman Tenaga Administrasi -
32 Mugiono Tenaga Administrasi -
33 Nurhayati Tenaga Administrasi -
34 Hasan Basri Tenaga Administrasi -
35 Anggi Paradina Tenaga Administrasi -

Sedangkan jumlah siswa SMP Negeri 1 Kebun Tebu Tahun Ajaran 2015/2016

seluruh berjumlah 351 peserta didik dengan perincian sebagai berikut :
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Tabel. 6

Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Kelas Jenis Kelamin Jumlah
Laki – Laki Perempuan

VII A 10 23 33
VII B 10 23 33
VII C 8 25 33
VII D 12 22 34
VIII A 9 18 27
VIII B 12 15 27
VIII C 10 17 27
VIII D 15 13 28
IX A 14 13 27
IX B 10 17 27
IX C 12 15 27
IX D 15 13 28

Jumlah 131 220 351

3. Keadaan Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Keadaan sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Kebun Tebu sudah cukup

baik dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Adapun sarana dan Prasarana

yang ada yaitu : ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang belaja/kelas,

perpustakaan UKS-OSIS, gudang, WC Guru, dan WC peserta didik.

B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

A. Analisis Data Variabel Angket

a. Uji Validasi Angket

Untuk mengetahui validitas alat ukur, penulis melakukan uji coba kepada

responden diluar sampel yang ditentukan, yang berjumlah 31 orang dengan
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menggunakan 20 butir angket. Adapun hasil validitas tersebut dapat dilihat

pada tabel dibawah ini:

Tabel. 7
Hasil Perhitungan validitas Item  Angket

Sumber : Pengolahan data lampiran 7

Berdasarkan tabel diatas r tabel ≥0,355 dinyatakan diterima/valid.

Karena dari hasil perhitungan item 1 sampai 20 menunjukan angka > 0,355

maka item soal dinyatakan valid .

No Item rhitung rtabel Keterangan

1 0,38 0,381 Valid
2 0,45 0,381 Valid
3 0,67 0,381 Valid
4 0,7 0,381 Valid
5 0,4 0,381 Valid
6 0,5 0,381 Valid
7 0.49 0,381 Valid
8 0,5 0,381 Valid
9 0.4 0,381 Valid

10 0.47 0,381 Valid
11 0,6 0,381 Valid
12 0,51 0,381 Valid
13 0,47 0,381 Valid
14 0,5 0,381 Valid
15 0,39 0,381 Valid
16 0,51 0,381 Valid
17 0,6 0,381 Valid
18 0,58 0,381 Valid
19 0,6 0,381 Valid
20 0,49 0,381 Valid
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b. Uji Reliabilitas Angket

Setelah melakukan uji validitas, item – item soal angket yang valid

kemudian diuji reliabilitasnya. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas

dari 20 soal, angka yang dihasilkan dari uji reliabilitas tersebut mempunyai

tingkat reliabilitas yang tinggi yaitu 0.84. Perhitungan uji reliabilitas tes dapat

dilihat pada lampiran.

Jika dikonsultasikan dengan kriteria uji r11 yang diperoleh hasil ≥ 0,70.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item – item nya reliabel sehingga

dapat digunakan dalam penelitian dan dapat di pakai sebagai alat ukur.

B. Analisis Data Variabel Hasil Belajar

a. Uji Validitas Soal tes

Untuk memperoleh data tes hasil belajar fisika peserta didik, dilakukan

uji coba tes hasil belajar fisika terdiri dari 30 soal pilihan ganda  pada siswa

diluar sampel penelitian.  Uji coba dilakukan pada 24 siswa kelas IX SMP

Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat.

Tabel. 8

Hasil Uji Validitas Butir Soal Tes

No rhitung rtabel Keterangan
1 0,1 0,404 Tolak
2 0,75 0,404 Valid
3 0,11 0,404 Tolak
4 0,49 0,404 Valid
5 0,57 0,404 Valid
6 0,5 0,404 Valid
7 0,01 0,404 Tolak
8 0,72 0,404 Valid
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9 0,52 0,404 Valid
10 0,43 0,404 Valid
11 0,8 0,404 Valid
12 0,6 0,404 Valid
13 0,54 0,404 Valid
14 0,67 0,404 Valid
15 0,42 0,404 Valid
16 0,58 0,404 Valid
17 0,64 0,404 Valid
18 0,48 0,404 Valid
19 0,57 0,404 Valid
20 0,13 0,404 Tolak
21 0,43 0,404 Valid
22 0,76 0,404 Valid
23 0,43 0,404 Valid
24 0,63 0,404 Valid
25 0,48 0,404 Valid
26 0.02 0,404 Tolak
27 0,42 0,404 Valid
28 0,63 0,404 Valid
29 0,57 0,404 Valid
30 0,64 0,404 Valid

Sumber : Pengolahan data lampiran 5

Butir soal dapat dikatakan valid dan dapat digunakan apabila

mendapatkan nilai koefisien lebih dari 0,4 dalam kategori sedang.

Berdasarkan tabel diatas ada 5 butir soal yang memiliki nilai koefisien

validitas yang sangat rendah yaitu pada nomor 1,3,7,20, dan 26. butir soal

dapat dikatakan valid dengan koefisien rendah apabila menggunakan r tabel

(koefisien product moment) di peroleh rtabel 0,404 dengan jumlah responden 24

orang siswa.
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b. Tingkat Kesukaran

Tingkat kesukaran bertujuan untuk mengetahui taraf kesukaran butir

soal, apakah tergolong sukar, sedang, terlalu mudah. adapun analisis tingkat

kesukaran butir soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 9

Hasil Uji Tingkat Kesukaran

No Tingkat Kesukaran Terlalu Mudah

1 0,208 Sukar
2 0,5 Sedang
3 0,25 Sukar
4 0,46 Sedang
5 0.46 Sedang
6 0,46 Sedang
7 0,42 Sedang
8 0,5 Sedang
9 0,38 Sedang

10 0,58 Sedang
11 0,58 Sedang
12 0,42 Sedang
13 0,46 Sedang
14 0,46 Sedang
15 0,5 Sedang
16 0,5 Sedang
17 0,46 Sedang
18 0,63 Sedang
19 0,5 Sedang
20 0,46 Sedang
21 0,58 Sedang
22 0,54 Sedang
23 0,58 Sedang
24 0,33 Sedang
24 0,63 Sedang
26 0,58 Sedang
27 0,54 Sedang
28 0,5 Sedang
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29 0,58 Sedang
30 0,46 Sedang
Sumber: pengolahan data dilampiran 6

hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang telah diuji

cobakan dengan 30 soal, diperoleh 2 soal dengan kriteria sukar, dan soal

yang lain nya dalam kriteria sedang.

c. Daya Pembeda

Daya pembeda digunakan untuk mengetahui seberapa jauh

kemampuan butir soal yang dapat membedakan antara peserta didik

berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah.

adapun analisis daya beda butir soal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 10

Hasil Uji Daya Pembeda

NO DAYA
PEMBEDA

KETERANGAN

1 0,2 Cukup
2 0,3 Cukup
3 0,67 Bagus
4 0,3 Cukup
5 0,4 Bagus
6 0.5 Bagus
7 0.2 Cukup
8 0.5 Bagus
9 0.33 Cukup

10 0.3 Cukup
11 0.3 Cukup
12 0.2 Cukup
13 0.6 Bagus
14 0.45 Bagus
15 0.3 Cukup
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16 0.5 Bagus
17 0.45 Bagus
18 0.2 Bagus
19 0.3 Cukup
20 0.5 Cukup
21 0.3 Bagus
22 0.4 Cukup
23 0.3 Cukup
24 1 Bagus sekali
25 -0 Jelek
26 0.4 Bagus
27 0.08 Jelek
28 0.3 Cukup
29 0.3 Cukup
30 0.2 Cukup

Sumber : Hasil pengolahan lampiran 6

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan daya pembeda butir soal tes

keterampilan proses pembelajaran IPA pada tabel diatas menunjukan

bahwa terdapat 2 butir soal yang mempunyai klasifikasi daya pembeda

jelek (0.00<DP≤0,20 yaitu butir soal 25 dan 27, terdapat 17 butir soal yang

mempunyai klasifikasi daya pembeda cukup (0,20 <DP≤0,40) yaitu butir

soal nomor 1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 28, 29, dan 30

sedangkan yang mempunyai klasifikasi daya pembeda baik (0,40 < DP ≤

0,70) yaitu butir soal nomor 3, 5, 6, 8, 13, 14, 16, 17, 20, 26 dan yang

mempunyai klasifikasi daya pembeda baik sekali yaitu butir soal nomoer

24. Berdasarkan kriteria daya pembeda butir soal yang akan digunakan

untuk mengambil data, maka butir soal tes nomor 25 dan 27 dibuang

karena item soal tersebut memiliki daya pembeda yang jelek, hal itu

dikarnakan nilai daya bedanya kurang dari 0,20 sehingga item soal tersebut
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tidak dapat digunakan, karena item tersebut tidak dapat membedakan

peserta didik yang berkemampuan tinggi dan berkemampuan rendah.

d. Reliabilitas Tes

Perhitungan indeks reliabilitas tes dilakukan terhadap butir tes yang

terdiri dari 30 butir yaitu dengan membuang nomor 1,3,7,20 dan 25 dan 25

yang akan digunakan untuk mengambil data. Dari hasil perhitungan

(Lampiran) menunjukan bahwa tes  tersebut memiliki indeks reabilitas

sebesar 0.832 dengan demikian tes tersebut memenuhi kriteria tes yang

layak digunakan untuk mengambil data.

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa hasil uji coba tes yang

dipergunakan terdiri dari 25 butir soal yang memenuhi kriteria tes yang

digunakan dan dapat digunakan sebagai alat ukur.

C. Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah sampel yang terpilih berdistribusi normal

atau tidak, akan dilakukan uji normalitas data terhadap kelas VIII A dan

kelas VIII D yang digabung sebanyak 55 peserta didik. Uji kenormalan data

dengan menggunakan metode liliefors. Berdasarkan hasil perhitungan

dengan menggunakan microsof excel. Berdasarkan tabel (terlampir)

diperoleh Lhitung = 0.109, dan untuk taraf signifikan = 0.05 dan banyaknya

sampel 55 responden, maka didapat Ltabel =
.√ = 0.119. Dari hasil
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perhitungan tersebut terlihat bahwa taraf signifikan 0.05, Lhitung ≤ Ltabel yang

berari bahwa hipotesis H0 ditolak. jadi dapat disimpulkan bahwa sampel data

berdistribusi normal.

D. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yang telah dilakukan

dengan menggunakan analisis product moment dengan bantuan microsof

excel. Data yang dikorelasikan adalah variabel penerapan pendekatan SAVI

(somatis, auditori, visual, intelektual) dan hasil belajar fisika. Dari hasil

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai 0.4159, kemudian hasil

rhitung dibandingkan dengan rtabel pada taraf 0.05. Taraf signifikasi 0.05 pada

n = 55 adalah 0.273 Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi maka rhitung =

0.4159 berada pada interval 0.40 - 0.599. Sehingga dapat disimpulkan

hubungan antara penerapan pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual,

intelektual) dengan hasil belajar fisika adalah korelasi yang cukup.

Selanjutnya dilakukan uji keberartian yang digunakan untuk

mengetahui apakah sampel yang digunakan siginifikan dan dapat digunakan

untuk seluruh populasi. Uji keberartian dalam penelitian ini menggunakan

uji-t. Dari hasil perhitungan (terlampir) diperoleh harga thitung = 3,66

sedangkan ttabel untuk = 5% dan db (derajat kebebasan) 53 adalah 2.01 ,

berarti thitung > ttabel. Jadi nilai koefisien koreasi 0.4159 adalah signifikan

.
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E. Pembahasan

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan

prapenelitian berupa wawancara terhadap guru IPA SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Lampung Barat. Berdasarkan hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara

ternyata nilai semester ganjil kelas VIII masih rendah. Langkah selanjutnya

menentukan sampel, dengan teknil random sampling. Penelitian ini penulis

melibatkan dua kelas yaitu kelas VIII A dan kelas VIII D dengan jumlah peserta

didik keseluruhan 55 siswa. Masing-masing kelas memiliki perlakuan yang sama

dengan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI

(somatis, auditori, visual, intelektual).

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan penerapan

pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelktual) terhadap hasil belajar

peserta didik.

Materi yang` diajarkan pada penelitian ini  adalah materi usaha dan

energi. Penelitian ini dilakukan 4 kali pertemuan dengan masing-masing 3 jam

pelajaran dalam setiap kali pertemuan.

Pada pelaksanaan pembelajaran peneliti menerapkan pembelajan

fisika yaitu dengan menggunakan pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual,

intelektual) masing-masing berlangsung selama 4 kali pertemuan. Pada

pertemuan pertama peneliti memberika langkah-langkah pembelajaran yang akan

diterapkan pada siswa. Peneliti memberikan apersepsi dan motivasi kepada siswa

mengenai penting nya belajar usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari
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siswa. Sebagai kegiatan awal proses pembelajaran menggunakan mendekatan

SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) yaitu somatis

Peneliti selanjutnya memberikan penjelasan tentang materi usaha dan

energi menggunakan LCD didalam kelas. Setelah peneliti menjelaskan materi

peneliti memberikan tanya jawab dengan menggunakan permainan, sehingga

siswa dapat mengingat kembali materi yang telah diberikan. Langkah ini

merupakan langkah kedua dan ketiga dalam pembelajar yaitu Auditori dan Visual

Pertemuan selanjutnya peneliti membagi siswa menjadi beberapa

kelompok. Masing-masing kelompok dapat menjelaskan materi usaha dan energi

beserta contoh nya dalam kehidupan sehari-hari. Langkah ini merupakan langkah

keempat dalam pembelajaran yaitu Intelektual

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI

(somatis, auditori, visual, intelektual) dilakukan 4 kali pertemuan. Pada akhir

pertemuan siswa diberika posttest tentang materi usaha dan energi. Akan tetapi,

selama penelitian berlangsung peneliti memiliki keterbatasan dalam

melaksanakan penelitian. Keterbatasan pertama yaitu kurang fokusnya peserta

didik secara keseluruhan karena waktu penelitian bersamaan dengan kegiatan

sekolah sehingga ada beberapa peserta didik yang tidak mengikuti penelitian

dengan maksimal. Penyajian pembelajaran oleh peneliti belum sepenuhnya

terpenuhi seperti yang telah direncanakan. Waktu yang digunakan peneliti untuk

mengambil data juga terlalu singkat. Lalu faktor yang selanjutnya adalah saat

melakukan proses belajar mengajar peserta didik tidak dihadapkan dengan guru
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mata pelajaran yang biasanya, namun peserta didik dihadapkan dengan peneliti

yang dianggap sosok baru dilingkungan mereka.

Meskipun seperti itu tidak melupakan tujuan dari penelitian yaitu

melihat hubungan pendekatan SAVI (somatis, auditori, visua, intelektual)

terhadap hasil belajar peserta didik.

Berdasarkan hasil analisis data dan pengolahan data dimulai dari

proses pengujian validitas, realibilitas, daya beda dan tingkat kesukaran pada

instrumen tes dan kuesioner yang diujikan pada 27 siswa peserta didik untuk

instrumen kuesioner dan 31 peserta didik untuk instrumen tes. Dari hasil yang

diperoleh 25 butir soal yang digunakan dalam penelitian dan 30 butir tes yang

disediakan, dan 20 pertanyaan yang digunakan untuk kuesioner. Soal-soal yang

telah diuji tersebut kemudian diujikan dikelas penelitian, maka selanjutnya

adalah menguji hipotesis dengan hasil perhitungan uji hipotesis menggunkaan uji

t atau t-tes. yang telah dilakukan di dapat thitung = 3.66 dan ttabel = 2.01 sehingga

thitung > ttabel artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian terdapat

hubungan pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual) terhadap hasil

belajar peserta didik.

Model pembelajaran SAVI (somatis, auditori, visual, intelektual)

sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran, mengingat dalam

pelaksanaanya peserta didik dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran

dengan memberikan pendapat, kritik, penguatan ataupun sanggahan pada saat

kegiatan diskusi/presentasi berlangsung. Dengan begitu secara tidak langsung
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peserta didik dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman materi sehingga

hasil belajar peserta didik meningkat, karena peserta didik tidak hanya sekedar

mengetahui informasi atau pelajaran dari penjelasan guru didalam kelas, akan

tetapi peserta didik langsung menggali pemahaman dengan aktif mencari dan

menemukan sendiri konsep-konsep materi yang diajarkan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMP

Negeri 1 Kebun Tebu Lampung Barat pada kelas VIII semester genap

tahun ajaran 2015/2016, hasil analisa dan pembahasan diketahui

bahwa :

1. Adanya hubungan pendekatan SAVI (somatis, auditori, visual,

intelektual) terhadap hasil belajar peserta didik materi usaha

dan energi pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kebun Tebu

Lampung Barat tahun ajaran 2015/2016.

2. Hasil belajar yang baik dapat dipengaruhi dengan menciptakan

suasana belajar yang menyenangkan yang dapat

membangkitkan motivasi siswa.

B. Saran-saran

Setelah memperhatikan data lapangan serta analisis data dan

kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Guru sebaiknya dapat memberikan inovasi-inovasi baru dalam

kegiatan pembelajaran, agar inovasi tersebut dapat

meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa dalam belajar
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2. Siswa sebaiknya dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah

dimiliki dan diperoleh dengan mengembangkan melalui sebuah

karya yang dapat membuat siswa menjadi lebih kreatif dalam

pembuatan karya ilmiah.

3. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan

mengetahui kendala yang ada, sebaiknya lebih memperhatikan

pengajar dan siswa supaya dapat memperbaiki proses belajar

mengajar serta hasil belajar lebih meningkat.


	COVER FIX.pdf
	ABSTRAK.pdf
	PERSETUJUAN PENGESAHAN.pdf
	Page 1
	Page 2

	PERSEMBAHAN.pdf
	RIWAYAT HIDUP.pdf
	KATA PENGANTAR.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	DAFTAR TABEL.pdf
	DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	ISI.pdf
	BAB 1.pdf
	Bab 11.pdf
	BAB III korelasi.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf


