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ABSTRAK 

 

Wahyuningtyas, Sri Rizqi. 2017. Keefektifan Model Somatic Auditory 

Visualization Intelectualy (SAVI) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

V SDN Gugus Melati Kota Semarang. Sarjana Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Drs. Isa Ansori, M.Pd., Pembimbing 

Pendamping: Dra. Hartati, M.Pd, M.Pd. 338 hlm 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama guru ditemukan 

beberapa permasalahan yaitu cara dan minat belajar siswa yang berbeda-beda; 

penggunaan model konvensional yang kurang variatif; serta hasil belajar IPA 

siswa kelas V di SDN Gugus Melati belum optimal dan sebagian besar masih 

berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan 

permasalahan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model 

Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) berbantuan media 

audiovisual terhadap hasil belajar IPA materi Sifat-sifat Cahaya siswa kelas V 

SDN Gugus Melati Kota Semarang. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experimental dengan desain 

nonequivalent control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN Gugus Melati Kota Semarang tahun ajaran 2016/2017. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan cluster sampling sehingga didapatkan kelas V 

SDN Kalipancur 01 dengan jumlah 38 siswa sebagai kelas eksperimen dan SDN 

Kalipancur 02 dengan jmlah 35 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan 

data hasil belajar menggunakan tes tertulis dengan bentuk soal pilihan ganda. Data 

hasil belajar siswa kemudian dianalisis dengan uji-t dan uji gain. 

Berdasarkan analisis hasil pretest tedapat kesamaan rata-rata pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang ditunjukkan dengan  thitung < ttabel (- 0,222 

<1,994) dan signifikansi >  α ( 0,825 > 0,05). Pada analisis hasil postest, uji 

hipotesis menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,841>1,994) dengan signifikansi < α  

(0,006 < 0,05) sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat 

perbedaan rata-rata skor postest antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. 

Kelas eksperimen memiliki peningkatan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol 

dengan perbedaan rata-rata sebesar 7,37. Uji gain menunjukkan peningkatan rata-

rata gain ternormalisasi pada kelas eksperimen sebesar 0,5312 kategori sedang, 

sedangkan pada kelas kontrol sebesar 0,2974 kategori rendah.  

Dari hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa model SAVI 

berbantuan media audiovisual efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA 

materi Sifat-sifat Cahaya. Saran yang dapat disampaikan yaitu guru sebaiknya 

menyiapkan kelengkapan fasilitas pembelajaran semaksimal mungkin sebelum 

kegiatan pembelajaran dimulai, karena mengingat model SAVI memerlukan 

waktu yang relatif banyak. Selain itu, guru juga dapat memilih siswa untuk 

menjadi ketua dalam kelompoknya, agar kerja kelompok terkoordinir dan dapat 

berjalan efektif dan efisien. 

 

Kata kunci: keefektifan, SAVI, audiovisual, IPA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan modal utama suatu bangsa dalam menghadapi 

kehidupan era global. Melalui pendidikan yang berkualitas akan terbentuk 

generasi penerus yang cerdas, berkarakter, unggul, serta siap bersaing dengan 

bangsa lain untuk memajukan dan membangun negeri. Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan pendidikan 

sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan pembelajaran yang dapat 

memfasilitasi siswa agar mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia sebagaimana termaktub 

dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 memiliki tujuan untuk membentuk 

manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut, maka disusunlah 

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) yang dikembangkan 

berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Tujuan SKL-SP seperti yang tertulis 

dalam Permendiknas no. 23 Tahun 2006 untuk pendidikan dasar adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 



 

2 

 

 
 

Berdasarkan SKL-SP dalam Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), siswa 

dituntut untuk memiliki keyakinan terhadap Tuhan; mengembangkan pengetahuan 

dan pemahaman konsep IPA; mengembangkan sikap positif dan rasa ingin tahu; 

mengembangkan keterampilan proses menyelidiki lingkungan sekitar; 

meningkatkan peran dalam menjaga dan memelihara lingkungan; serta 

memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA. Selanjutnya, 

Permendiknas RI Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa:  

IPA merupakan suatu proses penemuan dan mencari tahu tentang 

alam secara sistematis, sehingga tidak terbatas pada penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja. Tujuan mata pelajaran IPA dimaksudkan untuk 

mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku 

ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri. Pendidikan IPA diharapkan 

dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut 

dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung 

untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami 

alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri 

dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar 

(BSNP 2006:161). 

 

Susanto (2016 : 170-171) menyatakan bahwa IPA atau sains merupakan 

pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip dan proses yang dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. Sikap ilmiah yang dimaksud 

antara lain sikap ingin tahu, percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa, dan objektif 

terhadap fakta. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya 

dilakukan dengan penyelidikan sederhana bukan dengan hafalan terhadap 

kumpulan konsep IPA. Pembelajaran IPA hendaknya dirancang agar siswa 
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memperoleh pengalaman langsung. Lebih lanjut Wisudawati (2015:21) 

berpendapat bahwa IPA merupakan ilmu yang terkonstruksi secara personal dan 

sosial serta berlandaskan konstruktivisme. Pembelajaran IPA adalah wahana 

siswa untuk melakukan inkuiri dan mengonstruksi sains seoptimal mungkin sesuai 

dengan kapasitas mereka masing-masing dengan memanfaatkan iklim kolaboratif 

di kelas. Dari pendapat tersebut, diketahui bahwa pembelajaran IPA perlu 

dirancang untuk menumbuhkan keterlibatan aktif siswa sebagai subjek 

pembelajaran agar dapat mengonstruksi pengetahuan dan pemahamannya melalui 

kegiatan yang dilakukannya. Namun pada kenyataannya praktik pembelajaran 

IPA di SD masih kurang melibatkan siswa. Susanto (2016 : 165-166) berpendapat 

bahwa : 

Pembelajaran IPA masih dianggap sulit oleh sebagian besar siswa 

mulai dari sekolah dasar sampai menengah, hal ini dibuktikan hasil 

perolehan Ujian Akhir Nasional (UAN) yang dilaporkan oleh 

Depdiknas masih sangat jauh dari standar yang diharapkan. Salah 

satu yang menjadi penyebabnya adalah lemahnya pelaksanaan 

proses pembelajaran yang diterapkan oleh guru di sekolah, Proses 

pembelajaran yang berlangsung selama ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pelaksanaan 

pembelajaran di kelas hanya diarahkan pada kemampuan siswa 

untuk menghafal informasi dengan mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 

diperoleh untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran IPA masih banyak dilaksanakan dengan cara 

konvensional, para guru belum sepenuhnya melaksanakan 

pembelajaran yang aktif dan kreatif dalam melibatkan siswa dan 

belum menggunakan berbagai pendekatan maupun strategi 

pembelajaran yang bervariasi sesuai karakter materi pelajaran dan 

siswa. 

 

Selain itu, berdasarkan hasil PISA (Programme for International Student 

Assessment) tahun 2015, Indonesia masih menduduki peringkat yang rendah. Dari 

70 negara peserta, Indonesia berada pada peringkat 62 dengan skor 403 poin. 
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Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan di kelas V SDN 

Gugus Melati Kota Semarang menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran diantaranya beberapa siswa membuat 

kegaduhan sehingga kegiatan pembelajaran tidak kondusif; minat belajar siswa 

yang kurang; cara belajar siswa yang berbeda-beda; guru menggunakan model 

pembelajaran yang kurang variatif sehingga siswa mudah bosan; kurangnya 

sumber dan media pembelajaran; guru merasa kesulitan menggunakan media 

berbasis komputer/IT, serta hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas V 

SDN Gugus Melati sebagian besar berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan di masing-masing SD. Berdasarkan data nilai ulangan 

tengah semester menunjukkan bahwa hasil belajar mata pelajaran IPA masih 

cukup rendah, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang nilainya belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan setiap sekolah. Di 

SDN Purwoyoso 03, dalam ulangan tengah semester IPA dengan KKM 63 dari 35 

siswa terdapat 15 (43%) siswa mendapat nilai diatas KKM dan 20 (57%) siswa 

dibawah KKM, di SDN Purwoyoso 04 KKM 64 dari 36 siswa terdapat 18 (50%) 

siswa di atas KKM dan 18 (50%) siswa di bawah KKM, di SDN Kalipancur 01 

KKM 64 dari 38 siswa terdapat 15 (40%) siswa di atas KKM dan 23 (60%) siswa 

di bawah KKM, sedangkan di SDN Kalipancur 02 KKM 70 dari 35 siswa terdapat 

13 (37%) siswa diatas KKM dan 22 (63%) siswa di bawah KKM. 

Dari data tersebut menunjukkan perlunya perubahan model pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa agar hasil belajar 

optimal. Sehingga dalam pembelajaran tidak sekedar menggunakan model 



 

5 

 

 
 

konvensional yang konstan melainkan perlunya pemilihan model pembelajaran 

yang tepat termasuk kaitannya dengan model yang inovatif, variatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Selain itu, diperlukan pemanfaatan optimal berbagai media dan 

sumber belajar untuk mendukung interaksi positif siswa dengan bahan belajar 

sehingga siswa dapat belajar melalui caranya masing-masing untuk membangun 

pemahamannya akan konsep yang dipelajari. Salah satu model pembelajaran yang 

inovatif yang dapat memfasilitasi siswa dengan cara belajar yang berbeda-beda 

adalah model Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI). 

Model pembelajaran SAVI berawal dari sebuah pendekatan yang dipelopori 

oleh Dave Meier (2000) yaitu “Accelerated Learning”. Accelerated Learning 

memiliki beberapa prinsip, salah satunya yang mendasari model SAVI adalah 

“belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh”. Oleh sebab itu, model SAVI 

menghendaki penggunaan optimal dari semua indra manusia dalam kegiatan 

belajar. Model SAVI termasuk ke dalam pendekatan berpikir dan berbasis 

masalah sehingga dalam pembelajaran siswa tidak hanya duduk, mendengarkan 

penjelasan guru, membaca dan menghafal materi saja, namun siswa diajak untuk 

belajar menggunakan aktivitas tubuhnya. Sehingga siswa dapat mengonstruk 

pengetahuannya secara maksimal (Huda 2016:283-284). 

Shoimin (2014:177) mengungkapkan pembelajaran model SAVI merupakan 

suatu pembelajaran yang menekankan bahwa dalam belajar haruslah 

memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki oleh siswa. SAVI adalah 

kependekan dari Somatic, Auditory, Visualization, dan Intellectualy. Somatic 

berarti pada belajar dengan berbuat atau bergerak, Somatic menghendaki siswa 
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untuk belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditory artinya belajar haruslah 

melalui mendengar, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, maupun menanggapi. Visualization, bermakna belajar 

haruslah menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. 

Intellectualy, bermakna bahwa belajar harus menghidupkan kemampuan pikir 

(minds on). Belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 

menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, 

mencipta, mengostruksi, memecahkan masalah, dan menerapkannya. 

Model SAVI dalam pembelajaran IPA sangat bermanfaat dalam membantu 

proses pembelajaran termasuk dalam penyampaian materi. Siswa dapat belajar 

dengan caranya sendiri untuk mengembangkan kemampuan berpikir sehingga 

dapat memecahkan suatu masalah. Melalui model SAVI siswa diberi kesempatan 

untuk mengeksplor materi pembelajaran, siswa juga dibelajarkan untuk 

menemukan konsep IPA sangat berkaitan erat dengan kehidupan nyata yang 

medianya bisa mengambil atau melihat dari alam sekitar. Bantuan media dalam 

model SAVI sangat diperlukan agar memberikan hasil belajar yang maksimal. 

Oleh karena itu, peneliti juga akan menggunakan media audiovisual dalam 

penelitian ini untuk mendukung interaksi dan aktivitas siswa agar tercapai 

kebermaknaan dalam belajar. Media audiovisual adalah media kombinasi antara 

audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset audio yang mempunyai unsur 

suara dan gambar yang biasa dilihat, misalnya rekaman video, slide suara dan 

sebagainya (Purwono, dkk. 2014:130). Dalam penyampaian pesan pembelajaran 
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media audiovisual memiliki manfaat yaitu 1) memperjelas penyajian pesan agar 

tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam bentuk kata-kata, tertulis atau lisan); 2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: objek yang terlalu 

besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model; dan 3) 

media audio-visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial (Atoel dalam 

Purwono, dkk. 2014:131). Sehingga melalui bantuan media audiovisual, siswa 

diharapkan akan lebih termotivasi untuk selalu belajar. 

Efektivitas penggunaan model SAVI berbantuan media audiovisual dalam 

penelitian ini akan dibandingkan dengan metode diskusi yang biasanya digunakan 

oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Metode diskusi merupakan suatu cara 

untuk menyampaikan bahan pelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk 

membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan 

(Sanjaya dalam Sumarni 2014:15). Menurut Depdiknas (dalam Manilah, dkk. 

2014:93) metode diskusi adalah aktivitas dari sekelompok siswa, berbicara saling 

bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau masalah, dimana 

setiap anak ingin mencari jawaban atau penyelesaian masalah dari segala segi dan 

kemungkinan yang ada. Penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran dapat 

memberikan beberapa manfaat antara lain 1) merangsang kreativitas siswa dalam 

bentuk ide, gagasan-prakarsa, dan terobosan baru dalam pemecahan suatu 

masalah; 2) mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain; 3) 

memperluas wawasan; dan 4) membina untuk terbiasa musyawarah untuk 

memperkuat dalam memecahkan. Namun dalam penerapannya metode diskusi 

juga memiliki beberapa kelemahan yaitu 1) tidak dapat dipakai pada kelompok 
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yang besar; 2) pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga memerlukan waktu 

yang panjang, dan 3) mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau 

ingin menonjolkan diri (Djamarah dalam Manilah, dkk. 2014:93). Oleh karena itu 

peran guru sebagai pemimpin atau pemandu diskusi diperlukan ntuk dapat 

meminimalisir kelemahan tersebut. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Penelitian yang mendukung penelitian ini yaitu penelitian dari Ni 

Kadek Andriani, dkk. (2013) dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

Bermuatan Peta Pikiran (Mind Mapping) Terhadap Hasil Belajar IPA pada 

Siswa Kelas V SD Semester Ganjil di Gugus VI Kecamatan Sawan Kabupaten 

Buleleng Tahun Pelajaran 2013-2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelompok siswa yang 

belajar dengan menggunakan model SAVI berbantuan peta dengan kelompok 

siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan perolehan t hitung = 4,15 > t tabel = 1,68.  

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Alit Mahendra, dkk. (2017) dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran SAVI Berbantuan Permainan Terhadap 

Hasil Belajar IPA Kelas V SD”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan 

dengan menggunakan model SAVI dan kelompok siswa yang dibelajarkan bukan 

dengan model SAVI. Hal tersebut dibuktikan dengan uji hipotesis  yaitu uji-t 

separated varians menunjukkan nilai thitung = 7,07 > ttabel = 2,01 yang diuji pada 

taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan sebesar 41. Temuan penelitian 
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juga menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan 

permainan membuat siswa menjadi aktif dan senang dalam belajar. 

Penelitian dari Eni Dewi Kurniawati, dkk. (2013) dengan judul “Developing 

a Model of Thematic Speaking Learning Materials Using SAVI Approach 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) In Senior High School in Sambas 

Regency, West Kalimantan Province, Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran tematik dengan menggunakan model SAVI terbukti efektif 

dalam meningkatkan kompetensi kemampuan berbicara siswa dengan level 

perolehan yang baik dan presentase rata-rata nilai hasil belajar sebesar 77,29%. 

Paparan tersebut menunjukkan bahwa model SAVI dapat meningkatkan 

keefektifan pembelajaran dan hasil belajar siswa. Sehingga berdasarkan latar 

belakang yang demikian, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Somatic Auditory Visualization 

Intellectualy (SAVI) Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SDN Gugus 

Melati Kota Semarang”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, permasalahan 

yang ditemukan dalam pembelajaran di kelas V SDN Gugus Melati, Kota 

Semarang antara lain: 

1) Minat belajar siswa yang kurang. 

2) Gaya belajar siswa yang berbeda-beda. 



 

10 

 

 
 

3) Guru masih menggunakan model pembelajaran yang kurang divariasikan 

sehingga siswa mudah bosan. 

4) Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA kelas V SDN Gugus Melati 

sebagian besar berada di bawah KKM yang ditetapkan di masing-masing SD. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1) Penelitian difokuskan pada penerapan model Somatic Auditory Visualization 

Intellectualy (SAVI) dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

materi Sifat-sifat Cahaya. 

2) Media yang digunakan adalah media audiovisual. 

3) Hasil belajar siswa dijadikan sebagai variabel untuk mengukur keefektifan 

penerapan model SAVI dalam pembelajaran IPA materi Sifat-sifat Cahaya. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1.4.1 Apakah model SAVI berbantuan media audiovisual efektif terhadap hasil 

belajar IPA materi Sifat-sifat Cahaya siswa kelas V SDN Gugus Melati 

Kota Semarang? 

1.4.2 Bagaimanakah peningkatan rata-rata hasil belajar IPA materi Sifat-sifat 

Cahaya siswa kelas V SDN Gugus Melati Kota Semarang? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.5.1 Menguji keefektifan model pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar IPA 

materi Sifat-sifat Cahaya siswa kelas V. 

1.5.2 Menguji peningkatan rata-rata hasil belajar IPA materi Sifat-sifat Cahaya 

siswa kelas V. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan 

guru untuk mengolah dan mengembangkan praktik pembelajaran menjadi kreatif, 

inovatif, dan menyenangkan sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik 

siswa. Selain itu, menjadi referensi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan model pembelajaran. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi pada 

pengembangan model pembelajaran. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi: 

1.6.2.1 Bagi Siswa 

1) Melalui model SAVI diharapkan siswa dapat belajar dan memahami 

pembelajaran dengan minat dan gaya belajarnya masing-masing. 

2) Melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual diharapkan 

dapat membangkitkan kecerdasan terpadu siswa. 
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3) Memfasilitasi siswa untuk mengembangkan daya imajinasi serta 

kreativitasnya yang sesuai konteks pembelajaran. 

4) Mendorong kerjasama antar siswa dalam belajar. 

5) Siswa dapat terlibat langsung dalam mengonstruk pengetahuan untuk 

memahami dan menguasai materi belajar sehingga dapat mengoptimalkan 

hasil belajar. 

1.6.2.2 Bagi Guru 

1) Memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi guru untuk 

mengembangkan pembelajaran melalui pemilihan model pembelajaran yang 

variatif, kreatif, dan menyenangkan. 

2) Memberikan pengalaman langsung bagi guru untuk mengaplikasikan model 

pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. 

3) Sebagai solusi alternatif bagi guru untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang positif dan suasana belajar yang aktif serta partisipatif. 

1.6.2.3 Bagi Sekolah 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah sebagai 

referensi dalam rangka perbaikan sistem pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam dan menambah inovasi dalam pemilihan model pembelajaran. 

2) Penerapan model SAVI dengan bantuan media audiovisual diharapkan dapat 

dijadikan referensi dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. 

3) Sebagai bahan pertimbangan untuk memotivasi guru dalam melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Hamdani (2011:17) belajar dilakukan manusia sepanjang 

hidupnya, dimana saja dan kapan saja. Belajar terjadi ketika terdapat interaksi 

antara individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. 

Belajar merupakan proses aktif siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dengan 

cara membuat “link” antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan 

yang sedang dipelajari melalui interaksi dengan yang lain (Lapono, 2008 : 25).  

Gagne (dalam Susanto 2016 : 1) berpendapat bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan tingkah laku pada organisme sebagai akibat dari 

pengalaman. E.R. Hillgard (dalam Susanto 2016 : 3) mendefinisikan belajar 

sebagai perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Perubahan ini mencakup 

pengetahuan, kecakapan, dan tingkah laku yang diperoleh melalui latihan 

(pengalaman). Lebih lanjut Harold Spears (dalam Suryabrata 2012 : 251) 

mengungkapkan belajar adalah untuk mengamati, membaca, menirukan, mencoba 

berbagai hal sendiri, mendengarkan dan mengikuti petunjuk. Cronbach (dalam 

Suryabrata 2012 : 251) juga mengungkapkan sebaik-baiknya belajar adalah 

dengan mengalami, siswa mengalami dengan menggunakan panca inderanya. 

Lebih lanjut Thursan Hakim (dalam Hamdani 2011:21) mengungkapkan bahwa 
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belajar adalah proses perubahan dalam kepribadian manusia, dan perubahan 

tersebut ditunjukkan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, 

seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, 

keterampilan, daya pikir, dsb. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang ditujnjukkan oleh peningkatan 

kemampuan seseorang dalam berbagai bidang. Apabila seseorang tersebut tidak 

mendapatkan peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan, orang tersebut 

belum mengalami proses belajar atau mengalami kegagalan dalam proses belajar. 

Selain pendapat-pendapat diatas, definisi tentang belajar juga diungkapkan 

menurut tiga teori belajar terkenal antara lain. 

(a) Teori behavioristik yang berpandangan bahwa belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku. Perubahan yang terjadi dikarenakan seringnya 

interaksi antara stimulus dan respon. 

(b) Teori kognitif berpandangan bahwa belajar adalah proses membangun 

persepsi seseorang dari sebuah objek yang dilihat sehingga proses lebih 

berharga daripada hasil. 

(c) Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai upaya untuk 

membangun pemahaman melalui pengalaman yang dialami siswa (Aqib, 

2015:66-67). 

Rifa’i dan Anni (2012 : 66)
 
mengungkapkan belajar merupakan proses 

penting yang menghasilkan perubahan perilaku setiap orang. Belajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 
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kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang. Belajar mencakup segala sesuatu 

yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seseorang.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki makna 

suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

perubahan kualitas dan kuantitas kemampuan baik dalam pengembangan 

pengetahuan, kecakapan, maupun sikap dikarenakan pengalaman yang didapat 

melalui mengamati, mendengarkan, berbicara, bernalar, berlatih, dan sebagainya. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Prinsip belajar merupakan sesuatu yang dipegang teguh sebagai panutan 

yang utama dan menjadi dasar dalam upaya belajar. Agar mencapai hasil yang 

maksimal prinsip-prinsip belajar harus selalu diterapkan ketika seseorang belajar. 

Hamdani (2011 : 22) mengungkapkan terdapat beberapa prinsip di dalam belajar 

antara lain kesiapan belajar, perhatian, motivasi, keaktifan siswa, mengalami 

sendiri, pengulangan, materi pelajaran yang menantang, balikan dan penguatan, 

serta perbedaan individual. Rifa’i dan Anni (2012 : 79) juga berpendapat bahwa 

beberapa prinsip belajar lama yang berasal dari teori dan penelitian tentang belajar 

masih relevan dengan beberapa prinsip lain yang dikembangkan oleh Gagne. 

Beberapa prinsip yang dimaksud adalah: 

a. Keterdekatan (contiguity), menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak 

direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya 

dengan respon yang diinginkan. 
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b. Pengulangan (repetition), menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya 

perlu diulang-ulang, atau dipraktikkan, agar belajar dapat diperbaiki dan 

meningkatkan retensi belajar. 

c. Penguatan (reinforcement), menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan 

diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang 

menyenangkan.  

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa agar memperoleh hasil 

optimal dalam belajar, perlu mendasarkan pada prinsip keterdekatan, 

pengulangan, dan penguatan. Keterdekatan bermakna stimulus harus disampaikan 

dalam waktu yang sedekat mungkin dengan respon yang diingikan. Pengulangan 

menghendaki agar situasi stimulus dan respon perlu diulang-ulang. Sedangkan 

penguatan merupakan respon terhadap perilaku untuk meningkatkan 

kemungkinan berulangnya perilaku tersebut. 

2.1.1.3 Unsur-unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur 

yang saling berkaitan sehingga menghasilkan perubahan perilaku (Gagne dalam 

(Rifa’i dan Anni 2012 : 68-69). Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Peserta didik 

Peserta didik diartikan sebagai peserta didik, pembelajar, warga belajar, dan 

peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar.  
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2. Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan peserta didik disebut situasi stimulus. 

Peserta didik mampu belajar optimal jika difokuskan belajar pada stimulus 

tertentu yang diminati. 

3. Memori 

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari aktivitas belajar 

sebelumnya. 

4. Respon 

Respon merupakan tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori. Peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus, maka memori yang ada didalam 

dirinya kemudian memberikan respon terhadap stimulus tersebut. 

Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat 

interaksi antara stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari 

waktu sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan 

perilaku, maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik telah 

melakukan kegiatan belajar. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki unspur-unsur yaitu 

peserta didik, stimulus, memori, dan respon. Keempat unsur tersebut akan 

mempengaruhi terjadinya kegiatan belajar. 
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2.1.1.4 Ciri-ciri Belajar  

Belajar memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan 

kegiatan lain. Ciri-ciri belajar seperti yang diungkapkan Darsono (dalam 

Hamdani, 2011 : 22) antara lain : 

1. Belajar dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan. Tujuan digunakan sebagai 

orientasi kegiatan sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar. 

2. Belajar bersifat individual yaitu merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat 

diwakilkan kepada orang lain. 

3. Belajar merupakan proses interaksi individu dengan lingkungan. Sehingga 

individu harus aktif saat dihadapkan pada lingkungan tertentu. Keaktifan dapat 

terwujud jika individu memiliki berbagai potensi untuk belajar. 

4. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Selanjutnya Syah (2013 : 114-116) mengungkapkan ciri khas perilaku 

belajar yaitu : 

1. Perubahan intensional, perubahan dalam proses belajar yang terjadi karena 

pengalaman yang dilakukan dengan sengaja dan disadari. 

2. Perubahan positif dan aktif, perubahan yang terjadi karena proses belajar yang 

bersifat positif dan aktif, sehingga selalu memberikan tambahan pengalaman 

atau pemahaman dan keterampilan baru. 

3. Perubahan efektif dan fungsional, perubahan yang memberikan pengaruh dan 

manfaat tertentu pada siswa yang bersifat relatif permanen. 
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Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar memiliki ciri-ciri 

yaitu dilakukan secara sadar sesuai tujuan, bersifat individual, individu dengan 

lingkungan, serta mengakibatkan perubahan pada pelaku belajar. 

2.1.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu hal yang ikut 

mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya sesuatu. Faktor dalam belajar sangat 

berpengaruh terhadap seseorang yang sedang belajar. Agar mendapat hasil 

maksimal dalam belajar hendaknya memperhatikan faktor-faktor tersebut. 

Slameto (2010:54) menjelaskan bahwa terdapat banyak jenis faktor yang 

mempengaruhi belajar, namun secara garis besar digolongkan menjadi dua saja 

yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern berada dalam diri individu yang 

sedang belajar sedangkan ekstern berasal dari luar individu. Lebih lanjut Slameto 

(2010:54-60) menjelaskan jenis faktor intern antara lain. 

1. Faktor Jasmaniah 

a. Faktor Kesehatan  

Sehat bermakna keadaan baik segenap badan beserta bagiannya yang bebas 

dari penyakit. Seseorang harus menjaga kesehatannya agar dapat belajar 

dengan baik, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur pola istirahat, 

tidur, makan, olahraga, rekreasi, dan ibadah. 

b. Cacat Tubuh 

Cacat tubuh menyebabkan kurang sempurnanya bagian tubuh. Kecacatan 

seseorang dapat mengganggunya dalam belajar. penggunaan alat bantu 

dapat menghindari atau menggurangi pengaruh kecacatan. 
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2. Faktor psikologis meliputi  

a. Inteligensi 

Merupakan kecakapan yang terdiri dari kecakapan ubtuk menghadapi dan 

menyesuaikan dengan situasi baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui/menggunakan konsep-konsep abstrak secara efektif, dan 

mempelajarinya dengan cepat. Tingkat inteligensi berpengaruh terhadap 

kemajuan belajar. 

b. Perhatian 

Merupakan aktivitas jiwa yang semata-mata tertuju pada suatu objek. Untuk 

menjamin hasil belajar yang baik siswa harus mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya. 

c. Minat 

Adalah kecenderungan untuk tetap memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Bahan pelajaran yang menarik minat siswa, akan lebih 

mudah dipelajari dan disimpan, karena minat menambah kegiatan belajar. 

d. Bakat 

Yaitu kemampuan untuk belajar yang akan terealisasi memnjadi kecakapan 

nyata melalui belajar atau berlatih. Hasil belajar seseorang akan lebih baik 

jika bahan yang dipelajari sesuai dengan bakatnya. 

e. Motif 

Merupakan daya penggerak seseorang untuk berbuat. Agar hasil belajar 

baik, perlu ditanamkan motif yang kuat dlaam belajar yang dapat dilakukan 

melalui pemberian latihan dan penanaman kebiasaan. 



 

21 
 

 
 

f. Kematangan 

Suatu fase dalam pertumbuhan seseorang yang memungkinkan alat 

tubuhnya melakukan kecakapan baru. Belajar akan berhasil jika siswa sudah 

siap (matang). 

g. Kesiapan 

Adalah kesediaan memberi respon atau bereaksi. Jika siswa memiliki 

kesiapna dalam belajar maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

3. Faktor Kelelahan 

Meliputi kelelahan jasmani dan rohani (psikis). Kelelahan jasmani ditandai 

dengan lemah lunglainya tubuh sedangkan kelelahan rohani ditandai kelesuan 

dan kebosanan. Agar dapat belajar dengan baik, kelelahan dalam belajar harus 

dapat dihindari. 

Sedangkan faktor ekstern menurut Slameto (2010:60-72) yaitu : 

1. Faktor Keluarga, antara lain : 

a. cara orang tua mendidik, 

b. relasi antar anggota keluarga, 

c. keadaan ekonomi keluarga, 

d. pengertian orang tua, dan 

e. latar belakang kebudayaan. 

2. Faktor Sekolah, meliputi : 

a. metode mengajar dan belajar, 

b. kurikulum, 

c. relasi guru dengan siswa, 



 

22 
 

 
 

d. relasi siswa dengan siswa, 

e. disiplin sekolah , 

f. alat pelajaran, 

g. waktu sekolah, 

h. standar pelajaran diatas ukuran , 

i. keadaan gedung, dan 

j. tugas rumah. 

3. Faktor Masyarakat, meliputi : 

a. kegiatan siswa dalam masyarakat, 

b. media masa, 

c. teman bergaul, dan 

d. bentuk kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya Rifa’i dan Anni (2012 : 81) juga berpendapat bahwa peristiwa 

belajar yang terjadi pada diri peserta didik dapat diamati dari perbedaan perilaku 

(kinerja) sebelum dan sesudah berada dalam peristiwa belajar. Belajar sangat 

dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternal peserta didik. Kondisi 

internal meliputi kesehatan organ tubuh, kondisi psikis, seperti kemampuan 

intelektual, emosional, dan kondisi sosial. Sedangkan faktor eksternal yang dapat 

berpengaruh terhadap belajar peserta didik yaitu variasi dan tingkat kesulitan 

materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, iklim suasana 

lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses, 

dan hasil belajar. 
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Belajar yang berhasil mempersyaratkan pendidik untuk memperhatikan 

kemampuan internal peserta didik dan situasi stimulus yang berada di luar peserta 

didik. Dengan kata lain belajar tipe kemampuan baru harus dimulai dari 

kemampuan yang telah dipelajari sebelumnya (prior learning), dan menyediakan 

situasi ekternal yang bervariasi. (Rifa’i dan Anni 2012:82) 

Suryabrata (2012:233-237) juga berpendapat mengenai faktor yang 

mempengaruhi belajar antara lain : 

1. Faktor Eksternal 

a. Nonsosial 

Banyak hal yang termasuk ke dalam faktor ini, misalnya keadaan udara, 

suhu udara, cuaca, waktu (pagi, siang, atau malam), tempat, alat yang 

dipakai untuk belajar (alat tulis, buku, alat peraga), dan sebagainya. 

Berkaitan dengan faktor tersebut hendaknya sekolah atau tempat belajar 

memenuhi syarat seperti jauh dari kebisingan, selain itu alat-alat pelajaran 

diusahakan untuk memenuhi syarat-syarat pertimbangan yang didaktis, 

psikologis, dan paedagogis. 

b. Sosial 

Faktor ini berkaitan dengan manusia, baik manusia itu ada (hadir) maupun 

tidak langsung hadir. Kehadiran orang lain saat seseorang sedang belajar 

dapat mengganggu konsentrasi belajar, misalnya saat siswa belajar di kelas 

kemudian diajak bercanda oleh temannya. Kehadiran yang tidak langsung 

misalnya lagu yang diputar di radio dapat pula mengganggu konsentrasi 

belajar. 
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2. Faktor Internal 

a. Fisiologis 

Nutrisi yang cukup akan mendukung kegiatan belajar. namun adanya 

penyakit kronis maupun penyakit musiman seperti batuk, influensa, dan 

pilek dapat mengganggu aktivitas belajar. 

b. Psikologis 

Faktor ini merupakan alasan mengapa seseorang melakukan aktivitas 

belajar. Diantaranya yaitu rasa ingin tahu, sikap kreatif, sikap ingin maju, 

ingin memperbaiki kegagalan, rasa aman jika menguasai pelajaran serta 

adanya ganjaran atau hukuman sebagai konsekuensi dari belajar. 

Dari penjelasan-penjelasan ahli dapat disimpulkan bahwa belajar 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam 

diri siswa berupa kesehatan dan faktor psikologis seperti perhatian, minat, bakat, 

motivasi, rasa ingin tahu, kematangan, dan kesiapan belajar. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi sosial dan non sosial, seperti kehadiran orang yang 

mengganggu belajar, cuaca, keadaan lingkungan belajar, keluarga, masyarakat, 

dan sebagainya. 

 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas yaitu belajar dan 

mengajar. Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (dalam Susanto 2016 : 19) 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan 
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sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Istilah pembelajaran diidentikkan 

dengan “mengajar” yang diartikan aktivitas kompleks yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan lingkungan agar siswa mau melakukan proses belajar. 

Aktivitas kompleks ini meliputi penyampaian pengetahuan secara lisan dan 

tertulis, menciptakan kondisi yang kondusif bagi siswa untuk belajar, 

membimbing siswa, memotivasi siswa, dan melakukan penilaian terhadap hasil 

dari kegiatan belajar yang telah dilakukan siswa (Susanto 2016 : 26-27).  

Hamdani (2011 : 23) mengemukakan pendapat aliran pembelajaran 

mengenai definisi pembelajaran: 

1. Aliran behavioristik: pembelajaran adalah usaha guru untuk membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. 

2. Aliran kognitif: pembelajaran caar guru memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang sedang dipelajari. 

3. Aliran humanistik: pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk memilih bahan pelajaran dan mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

Lebih lanjut Usman (2013 : 4) mengartikan pembelajaran sebagai proses 

yang mengandung serangkaian aktivitas guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Gagne dalam Rifa’i dan Anni (2012 : 158) pembelajaran berorientasi 

pada bagaimana peserta didik berperilaku memberikan makna bahwa 

pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang 

merubah stimuli dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi, yang 
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selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka 

panjang. Hasil belajar itu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk 

melakukan berbagai penampilan. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah interaksi serangkaian aktivitas guru dan siswa dalam situasi dan 

lingkungan edukatif memberikan kemudahan bagi siswa untuk menggali 

informasi dari lingkungan dengan tujuan mendapat hasil belajar yang optimal. 

2.1.2.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

Pembelajaran proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. pembelajaran memiliki ciri-ciri seperti yang 

diungkapkan Darsono (dalam Hamdani 2011:47) antara lain : 

a. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis. 

b. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. 

c. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan 

menantang siswa. 

d. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. 

e. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi siswa. 

f. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik secara fisik 

maupun psikologi. 

g. Pembelajaran menekankan keaktifan siswa. 

h. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja.  
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pembelajaran yaitu dilakukan 

secara sadar, memunculkan motivasi belajar, memfasilitasi bahan belajar, 

memaksimalkan penggunaan alat bantu, dan menekankan aktivitas siswa. 

2.1.2.3 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Dalam pembelajaran terdapat komponen yang harus diperhatikan dengan 

baik. Menurut Rifa’i dan Anni (2012 : 159) komponen-komponen pembelajaran 

meliputi: 

a. Tujuan, merupakan hasil yang ingin dicapai, dirumuskan secara spesifik dan 

operasional serta sebagai penentu dan arah kegiatan pembelajaran. 

b. Subjek belajar, merupakan komponen utama karena memiliki peran penting 

sebagai subjek sekaligus objek. 

c. Materi pelajaran, merupakan komponen dalam proses pembelajaran yang 

memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. 

d. Strategi pembelajaran, merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

e. Media pembelajaran, alat atau wahana yang digunakan oleh seorang pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu menyampaikan isi atau pesan 

pembelajaran. 

f. Penunjang, meliputi fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan 

pelajaran, dan semacamnya yang berfungsi memperlancar, melengkapi, dan 

mempermudah jalannya proses pembelajaran. 
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Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen 

pembelajaran meliputi tujuan, subjek belajar, materi pelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran, dan penunjuang dalam sistem pembelajaran. 

 

2.1.3 Keefektifan Pembelajaran 

2.1.3.1 Hakikat Keefektifan Pembelajaran 

Keefektifan atau efektivitas merupakan suatu konsep yang mampu 

memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai tingkat 

pencapaian tujuan. Sedangkan belajar diartikan sebagai komunikasi terencana 

yang menghasilkan perubahan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam 

hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola perilaku individu 

untuk mewujudkan tugas tertentu. Sehingga efektivitas belajar merupakan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran (Hamdani 2011:194).  

Belajar di dalam pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional 

yang hendak dicapai. Agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, guru perlu 

memperhatikan kondisi siswa baik kondisi internal maupun kondisi eksternal. 

Kondisi internal adalah yang ada dalam diri siswa meliputi kesehatan, 

keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. Sedangkan kondisi eksternal atau 

kondisi di luar diri pribadi siswa, misalnya belajar yang bersih, sarana prasarana 

yang memadai, dan sebagainya (Hamdani 2011:22). Untuk mewujudkan 
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pembelajaran yang efektif, guru harus tekun mengembangkan kompetensi 

profesional yang dimilikinya serta memperhatikan setiap aspek dari efektivitas 

belajar. Menurut Hamdani (2011:94) aspek-aspek efektivitas belajar meliputi 

peningkatan pengetahuan, peningkatan keterampilan, perubahan sikap, perilaku, 

kemampuan adaptasi, peningkatan integrasi, peningkatan partisipasi, dan 

peningkatan interaksi kultural. 

Dalam rangka pencapaian efektivitas belajar, UNESCO (dalam Hamdani 

2011:194) telah menetapkan empat pilar pendidikan yang harus diperhatikan 

sungguh-sungguh oleh pengelola dunia pendidikan, yaitu: 

1. Learning To Know 

Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran hendaknya dapat berperan aktif 

sebagai teman sejawat dalam berdialog dengan siswa, dalam rangka 

mengembangkan penguasaan pengetahuan maupun ilmu tertentu. 

2. Learning To Do 

Sekolah hendaknya memfailitasi siswa untuk mengembangkan keterampilan, 

bakat, dan minatnya. Keterampilan yang dimiliki seseorang, dapat digunakan 

untuk menopang kehidupannya. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada 

penguasaan pengetahuan dalam mendukung keberhasilan kehidupan siswa. 

Oleh karena itu pembinaan keterampilan siswa perlu mendapatkan perhatian 

yang serius. 

3. Learning To Live Together 

Fungsi lembaga pendidikan salah satunya adalah sebagai tempat bersosialisasi 

dan belajar tatanan kehidupan dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk 



 

30 
 

 
 

bermasyarakat. Situasi bermasyarakat hendaknya dikondisikan dalam 

lingkungan pendidikan. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, 

memberi, dan menerima perlu ditumbuhkembangkan. 

4. Learning To Be 

Pengembangan diri siswa berkaitan erat dengan bakat dan minat, tipologi 

pribadi anak, perkembangan fisik dan kejiawaan, serta kondisi lingkungannya. 

Dalam hal ini fasilitator sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri siswa 

secara maksimal. Kemampuan diri yang terbentuk di sekolah secara maksimal 

memungkinkan siswa untuk mengembangkan diri pada tingkat yang lebih 

tinggi.  

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pembelajaran adalah kesesuaian tingkat pencapaian belajar siswa terhadap tujuan 

instruksional, pencapaian hasil belajar didapatkan melalui pembelajaran yang 

tepat. 

2.1.3.2 Meningkatkan Keefektifan Pembelajaran 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan 

kuantitas pengajaran yang dilaksanakannya. Guru berperan sebagai pengelola 

proses pembelajaran, bertindak selaku fasilitator yang berusaha menciptakan 

kondisi belajar-mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses 

pembelajaran, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan meningkatkan 

kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan 

pendidikan yang harus dicapai. Agar memenuhi hal tersebut guru dituntut untuk 
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dapat mengelola proses pembelajaran yang dapat menciptakan keaktifan siswa 

sebagai subjek utama dalam pembelajaran (Usman 2013 : 21).  

Menurut Usman (2013 : 21-33) untuk menciptakan kondisi pembelajaran 

yang efektif, terdapat variabel yang menentukan keberhasilan siswa, sebagai 

berikut. 

1. Melibatkan siswa secara aktif 

Dalam pembelajaran, sangatlah penting untuk menciptakan keaktifan 

siswa, karena peran siswa sebagai subjek utama pembelajaran. Aktivitas 

belajar siswa yang perlu dikembangkan meliputi aktivitas jasmaniah dan 

rohaniah. Aktivitas siswa digolongkan ke dalam beberapa hal. 

a. Visual, meliputi membaca, meneliti, melakukan eksperimen, dan 

demonstrasi. 

b. Lisan, meliputi bercerita, membaca sajak, tanya jawab, diskusi, dan 

menyanyi. 

c. Mendengarkan, meliputi mendengarkan penjelasan guru, ceramah, dan 

pengarahan. 

d. Gerak, meliputi senam, atletik, menari, dan melukis. 

e. Menulis, meliputi, mengarang, membuat makalah, dan membuat surat. 

Usman (2013:26) mengungkapkan untuk meningkatkan keaktifan siswa, 

guru dapat melakukan: 

a. Mengenali dan membantu siswa yang kurang terlibat (aktif). 

b. Menyiapkan siswa secara tepat dengan memperhatikan persyaratan awal 

yang diperlukan siswa untuk mempelajari tugas belajar yang baru. 
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c. Menyesuaikan pelajaran dengan kebutuhan-kebutuhan individual siswa. 

2. Menarik minat dan perhatian siswa 

Kondisi pembelajaran yang efektif adalah adanya minat dan perhatian 

siswa. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada seseorang. Minat 

memiliki pengaruh yang besar terhadap belajar siswa. Sehingga guru 

hendaknya mengenali dan berusaha untuk membangkitkan minat yang dimiliki 

siswanya.  

Berbeda dengan minat perhatian bersifat sementara namun tetap 

memiliki hubungan dengan minat. Perhatian dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Perhatian terpusat 

Perhatian terpusat hanya tertuju pada satu objek saja. Siswa harus memiliki 

perhatian terpusat pada pembelajaran agar dapat menerima dan memahami 

pelajaran dengan baik. Untuk itu, guru harus berusaha untuk memusatkan 

perhatian siswa terhadap apa yang disampaikannya salah satunya dengan 

menggunakan media atau alat peraga dalam pembelajaran. 

b. Perhatian terbagi (tidak terkonsentrasi) 

Perhatian tertuju berbagai hal atau objek sekaligus. Guru hendaknya tidak 

saja memperhatikan pelajarannya, namun juga memperhatikan segala 

sesuatu yang terjadi di sekitarnya untuk memandu perhatian siswa agar tetap 

fokus dalam pembelajaran. 
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3. Membangkitan motivasi siswa  

Motif merupakan daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu. Guru harus mampu membangkitkan motivasi siswa 

sehingga mau belajar. 

4. Prinsip Individualitas 

Dalam pembelajaran guru hendaknya memperhatikan prinsip 

individualitas. Hal ini tidak berarti pembelajaran ditujukan untuk satu orang 

saja namun ditujukan kepada sekelompok siswa atau kelas, namun dengan 

mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan siswa sehingga pembelajaran 

memungkinkan berkembangnya potensi-potensi siswa. 

5. Peragaan dalam pembelajaran 

Belajar efektif harus dimulai dengan pengalaman langsung atau konkret 

menuju ke pengalaman yang lebih abstrak. Belajar akan lebih efektif jika 

penyajiannya dibantu dengan alat peraga pembelajaran, karena siswa akan 

lebih tertarik dan mengerti pelajaran yang diterimanya. 

Mulyasa (2015 : 161) juga mengungkapkan cara meningkatkan 

keefektifan pembelajaran dengan melakukan usaha-usaha antara lain. 

1. Mengembangkan kecerdasan emosi siswa. 

2. Mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. 

3. Mendisiplinkan siswa dengan kasih sayang. 

4. Membangkitkan minat belajar. 

5. Memecahkan masalah. 

6. Mendayagunakan sumber belajar. 
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7. Melibatkan masyarakat dalam pembelajaran. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan keefektifkan pembelajaran guru perlu menumbuhkan minat siswa; 

memecahkan kesulitan belajar siswa; mendisiplinkan siswa dengan kasih sayang; 

menggunakan variasi model dan media; serta mengembangkan kecerdasan emosi 

dan kreativitas siswa. 

2.1.4 Hasil Belajar 

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Susanto (2016 : 5) hasil belajar merupakan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap, 

maupun keterampilan sebagai hasil dari kegiatan belajar. Senada dengan pendapat 

tersebut, Rifa’i dan Anni (2012 : 69) berpendapat bahwa : 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Dalam pembelajaran, perubahan 

perilaku yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melaksanakan 

kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan 

melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang 

diinginkan pada diri peserta didik, yakni pernyataan tentang apa 

yang diinginkan pada diri peserta didik setelah menyelesaikan 

pengalaman belajar. Untuk mengukur kemampuan peserta didik di 

dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut diperlukan adanya 

pengamatan kinerja (performance) peserta didik sebelum dan setelah 

peserta didikan berlangsung, serta mengamati perubahan kinerja 

yang telah terjadi.  

 

Susanto (2016 : 5-6) menjelaskan bahwa untuk mengetahui hasil belajar 

yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui 

evaluasi. Evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat 
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pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan siswa 

(Sunal dalam Susanto, 2016 : 5). Evaluasi dapat dijadikan feedback dan tingkat 

penguasaan siswa terhadap materi yang dipelajari. Kemajuan prestasi belajar 

siswa tidak dapat diukur hanya dari tingkat penguasaan pengetahuan, namun juga 

sikap dan keterampilannya. Sehingga penilaian hasil belajar siswa menyangkut 

segala hal yang dipelajari di sekolah baik menyangkut pengetahuan, sikap, 

maupun keterampilan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diberikan 

kepada siswa.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan berbagai 

perubahan berupa peningkatan kualitas menyangkut aspek sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan dikarenakan pengalaman yang didapat melalui proses belajar. 

2.1.4.2 Jenis-jenis Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut Susanto (2016 : 6) meliputi pemahaman konsep 

(aspek kognitif), keterampilan proses (psikomotor), dan sikap siswa (aspek 

afektif). Berikut penjelasan dari masing-masing aspek menurut Susanto (2016 : 6-

11). 

1. Pemahaman Konsep 

Menurut Bloom (1979 : 89), pemahaman adalah seberapa besar siswa mampu 

menerima, menyerap, memahami, pelajaran yang tekah diberikan guru kepada 

siswa, sejauh mana siswa mengerti apa yang dilihat, dibaca, dialami , atau 

dirasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsunng yang dilakukannya. 

Sedangkan konsep merupakan sesuatu yang melekat dalam hati seseorang dan 

tergambar dalam pikiran, gagasan, maupun suatu pengertian. Seseorang yang 
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telah memiliki konsep akan mempunyai pemahaman yang jelas akan suatu 

konsep atau citra mental tentang sesuatu. 

Untuk mengukur hasil belajar yang berupa pemahaman konsep, maka guru 

dapat melakukan evaluasi produk. Di SD umumnya evaluasi ini 

diselenggarakan dalam bentuk ulangan harian, ulangan semester, maupun 

ulangan umum. 

2. Keterampilan Proses 

Menurut Usman dan Setiawati (1993:77) keterampilan proses merupakan 

keterampilan yang mengarah kepada pembangunan mental, fisik, dan sosial 

yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dalam diri 

siswa. Indrawati (1993:3) mengemukakan bahwa keterampilan proses dapat 

digunakan untuk menemukan prinsip dan teori, mengembangkan konsep yang 

telah ada, dan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Keterampilan proses 

terdiri atas dua tingkatan yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan 

proses terpadu. Keterampilan proses dasar meliputi observasi, klasifikasi, 

komunikasi, pengukuran, prediksi, serta inference. Sedagkan keterampilan 

proses terpadu meliputi menentukan variabel, menyusun tabel data, menyusun 

grafik, memberi hubungan variabel, memproses data, menganalisis 

penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, 

merencanakan penyelidikan, dan melakukan eksperimen. 

3. Sikap 

Menurut Sardiman (1996:275) sikap adalah kecenderungan untuk melakukan 

sesuatu dengan cara, metode, pola, dan teknik tertentu terhadap dunia 
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sekitarnya baik berupa individu-individu maupun objek-objek tertentu. Sikap 

merujuk pada perbuatan, perilaku, atau, tindakan seseorang. Azwar (1998:3) 

mengungkapkan sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang yaitu 

komponen kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif merupakan 

representasi apa yang dipercaya oleh individu pemilik sikap. Komponen afektif 

merupakan perasaan yang menyangkut emosional, dan konatif yaitu aspek 

kecenderungan berperilaku tertentu sesuai sikap yang dimiliki seseorang. 

Menurut Bany dan Johnson (dalam Susanto, 2016 : 10) beberapa model yang 

dapat mencakup ketiga aspek tersebut yaitu teknik pelaporan diri sendiri, 

observasi terhadap perilaku yang tampak, dan sikap yang disimpulkan dari 

seseorang yang bersangkutan. Berkaitan dengan hasil belajar, sikap lebih 

diarahkan pada pengertian pemahaman konsep. Dalam pemahaman konsep 

yang sangat berperan adalah domain kognitif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis hasil belajar meliputi 

pemahaman konsep, keterampilan proses, dan sikap. Ketiga aspek tersebut saling 

melengkapi dan tidak dapat terpisahkan sebagai intructional effect dari belajar. 

2.1.4.3 Penilaian Hasil Belajar 

Penilaian hasil belajar atau evaluasi merupakan proses pemberian makna 

atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka 

hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu (Poerwanti, 2008:1-5). Menurut 

Gronlund (dalam Purwanto, 2009:3) evaluasi dalam pembelajaran adalah suatu 

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan atau membuat 

keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai siswa. Syah 
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(2013:139) mengungkapkan evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program. 

Tardif (dalam Syah 2013:139) berpendapat bahwa evaluasi diidentikkan 

dengan assessment yaitu sebagai proses penilaian untuk menggambarkan prestasi 

yang dicapai seorang siswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurut Petty 

(dalam Syah 2013:140) assessment berfungsi untuk mengukur keluasan dan 

kedalaman belajar, sedangkan evaluasi merupakan pengungkapan atau 

pengukuran hasil belajar yang pada dasarnya sebagai proses penyusunan deskripsi 

siswa, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dari penjelasan tersebut terdapat 

tiga aspek yang menggambarkan evaluasi yaitu : 

1. Sebagai proses yang sistematis, merupakan kegiatan yang terencana dan 

berkesinambungan. Proses evaluasi dilakukan selama kegiatan atau program 

dilaksanakan mulai dari permulaan, berlangsungnya kegiatan, dan di akhir 

kegiatan. (Purwanto, 2009:3-4). Sebuah program pembelajaran hendaknya 

dievaluasi di setiap akhir program (Hamdani, 2011:297). 

2. Dalam melaksanakan evaluasi diperlukan berbagai informasi atau data 

menyangkut objek yang sedang dievaluasi. Dalam kegiatan pembelajaran, data 

yang dimaksud dapat berupa penampilan siswa dalam mengikuti pembelajaran, 

pekerjaan rumah, dan hasil ulangan (Purwanto, 2009:4). Menurut Hamdani 

(2011:297) dalam evaluasi membutuhkan data yang akurat untuk mendukung 

keputusan yang diambil. Asumsi dan prasangka bukan merupakan landasan 

yang untuk mengambil keputusan dalam evaluasi. 
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3. Kegiatan evaluasi tidak dapat terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan sebelumnya sehingga pendekatan goal-oriented merupakan 

pendekatan yang paling sesuai untuk evaluasi (Hamdani, 2011:297). 

Dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil belajar 

atau evaluasi merupakan proses sistematis didukung dengan berbagai data akurat 

untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

2.1.4.4 Prinsip-prinsip Penilaian Hasil Belajar 

Menurut BNSP (dalam Poerwanti, 2008:2.13) pelaksanaan penilaian hasil 

belajar peserta didik harus didasarkan pada data sahih yang diperoleh melalui 

prosedur dan instrumen yang memenuhi persyaratan dengan mendasarkan diri 

pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Mendidik, artinya proses penilaian hasil belajar harus mampu memberikan 

sumbangan positif pada peningkatan pencapaian hasil belajar peserta didik, 

dimana hasil penilaian harus dapat memberikan umpan balik dan motivasi 

kepada peserta didik untuk lebih tekun belajar. 

b. Terbuka atau transparan, artinya bahwa prosedur penilaian, kriteria penilaian 

ataupun dasar pengambilan keputusan harus disampaikan secara transparan dan 

diketahui oleh pihak-pihak terkait secara objektif. 

c. Menyeluruh, artinya penilaian hasil belajar yang dilakukan harus meliputi 

berbagai aspek kompetensi yang akan dinilai yang terdiri dari ranah 

pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, sikap, dan nilai afektif yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. 
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d. Terpadu dengan pembelajaran, artinya bahwa dalam melakukan penilaian 

kegiatan pembelajaran harus mempertimbangkan kognitif, afektif, dan 

psikomotor, sehingga penilaian tidak hanya dilakukan setelah siswa 

menyelesaikan pokok bahasan tertentu, namun juga dalam proses 

pembelajaran. 

e. Objektif, artinya proses penilaian yang dilakukan harus meminimalkan 

pengaruh-pengaruh atau pertimbangan subjektif dari penilai. 

f. Sistematis, yaitu penilaian harus dilakukan secara terencana dan bertahap serta 

berkelanjutan untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan 

belajar siswa. 

g. Berkesinambungan, yaitu evaluasi harus dilakukan secara terus menerus 

sepanjang rentang waktu pembelajaran. 

h. Adil, bahwa dalam proses penilaian tidak ada siswa yang diuntungkan atau 

dirugikan berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, agama, budaya, bahasa, 

suku bangsa, warna kulit, dan gender. 

i. Pelaksanaan penilaian menggunakan acuan kriteria yaitu menggunakan kriteria 

tertentu dalam menentukan kelulusan yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Hamdani (2011:303-304) juga mengungkapkan prinsip-prinsip penilaian 

hasil belajar yaitu : 

c. Valid, harus dapat mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam 

standar isi dan standar kompetensi lulusan. 

d. Objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 
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e. Transparan, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan terhadap hasil belajar siswa diketahui oleh semua pihak yang 

berkepantingan. 

f. Adil, tidak menguntungkan atau merugikan siswa dengan berbagai latar 

belakang. 

g. Terpadu, tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

h. Menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup semua aspek kompetensi 

dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau 

perkembangan siswa. 

i. Bermakna, mudah dipahami, mempunyai arti, bermanfaat , dan dapat 

ditindaklanjuti oleh semua pihak. 

j. Sistematis, dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan prosedur. 

k. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur, dan 

hasilnya. 

l. Beracuan kriteria, didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penilaian hasil belajar 

harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang meliputi valid, objektif, sistematis, 

berkesinambungan, transparan, menyeluruh, terpadu, adil, akuntabel, bermakna, 

serta beracuan kriteria. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan penilaian hasil 

belajar yang sahih agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 
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2.1.4.5 Jenis Penilaian Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar pada prinsipnya merupakan kegiatan berencana dan 

berkesinambungan sehingga jenisnya pun beragam. Hamdani (2011:306-308) 

mengungkapkan jenis-jenis evaluasi antara lain. 

1. Evaluasi Formatif 

Evaluasi formatif dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar, 

dilaksanakan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik 

untuk mengetahui proses pembelajaran telah berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. 

2. Evaluasi Sumatif 

Evaluasi sumatif dilakukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau 

hasil belajar siswa. Evaluasi jenis ini biasanya dilaksanakan setelah guru 

menyelesaikan pengajaran yang diprogramkan untuk satu semester. 

3. Evaluasi Penempatan 

Evaluasi penempatan dilakukan untuk menempatkan siswa dalam situasi 

belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. 

4. Evaluasi Diagnostik 

Jenis evaluasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah kesulitan belajar 

yang dialami siswa. 
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Lebih lanjut, Syah (2013:142-143) mengungkapkan jenis-jenis evaluasi 

pembelajaran meliputi: 

1. Pretest dan Postest 

Pretest dilakukan guru setiap memulai penyajian materi yang baru untuk 

mengidentifikasi pengetahuan siswa akan materi yang akan disajikan. 

Sedangkan postest merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan guru sesudah 

penyajian materi tersebut. 

2. Evaluasi Prasyarat 

Evaluasi ini memiliki kemiripan dengan pretest, tujuan evaluasi prasyarat 

adalah untuk mengidentifikasi penguasaan siswa atas materi lama yang 

mendasari materi baru yang akan diajarkan. 

3. Evaluasi Diagnostik 

Dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran, tujuannya untuk 

mengetahui bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Instrumen 

evalusi diagnostik dititikberatkan pada materi yang dipandang telah membuat 

siswa kesulitan. 

4. Evaluasi Formatif 

Tujuan evaluasi ini untuk memperoleh umpan balik yang mirip dengan 

evaluasi diagnostik untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Hasil diagnosis 

kesulitan digunakan untuk pertimbangan rekayasa pengajaran remedial. 

5. Evaluasi Sumatif 

Dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada 

akhir periode pelaksanaan program pembelajaran. 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi memiliki beragam 

jenis yaitu evaluasi pretest dan posttest, prasyarat, diagnostik, formatif, sumatif, 

dan penempatan. Evaluasi penting untuk dilakukan sebab untuk menentukan 

perlakuan pada siswa termasuk memecahkan kesulitan belajar yang dialaminya 

serta untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa dan tingkat prestasi 

belajar yang diperolehnya. 

 

2.1.5 Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA berasal dari kata “natural science” yang berarti ilmu yang berhubungan 

dengan alam dan mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini 

(Samatowa 2016 : 3). Menurut Hendro Darmojo (dalam Samatowa 2016 : 2) IPA 

adalah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam dan isinya. Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya merupakan penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

namun juga merupakan suatu proses penemuan (BNSP 2006 :161). 

Powler (dalam Samatowa 2016 : 3) IPA merupakan ilmu berhubungan 

dengan gejala alam dan kebendaan yang sistematis dan tersusun teratur, berlaku 

secara umum berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen. Ilmu yang 

tersusun sebagai suatu sistem, satu dengan lainnya saling berkaitan, saling 

menjelaskan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Sedangkan menurut 

Susanto (2016 : 167) IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam 
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semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, menggunakan prosedur, dan 

dijelaskan melalui penelaran sehingga menghasilkan kesimpulan. 

IPA merupakan rumpun ilmu yang memiliki karakteristik khusus 

mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan maupun 

kejadian serta hubungan sebab-akibatnya (Wisudawati 2015:22). Lebih lanjut 

Carin dan Sund (dalam Wisudawati 2015:24) mengungkapkan bahwa IPA sebagai 

pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara teratur, belaku umum, dan 

berupa kumpulan observasi dan eksperimen. IPA memiliki empat unsur utama 

yaitu : 

a. Sikap 

IPA memunculkan rasa ingin tahu akan benda, fenomena alam, makhluk hidup, 

serta hubungan sebab-akibat. Persoalan IPA dapat dipecahkan dengan 

menggunakan prosedur yang open ended. 

b. Proses 

Proses pemecahan masalah dalam IPA memerlukan prosedur yang runtut dan 

sistematis melalui metode ilmiah. 

c. Produk 

IPA menghasilkan produk berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum. 

d. Aplikasi 

Penerapan metode ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari.  

Dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa IPA 

merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala dan fenomena yang terjadi di 
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alam, bersifat universal dan tersusun sistematis, berisi kumpulan fakta, konsep, 

serta prinsip sebagai hasil dari berbagai eksperimen dan observasi. 

 

2.1.6 Hakikat Pembelajaran IPA 

Pembelajaran IPA merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen 

masukan pembelajaran, proses pembelajaran, dan keluaran pembelajaran. 

Pembelajaran IPA adalah interaksi antar komponen-komponen pembelajaran 

dalam bentuk proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang berbentuk 

kompetensi yang telah ditetapkan (Wisudawati dan Eka 2015 : 26). Pembelajaran 

IPA merupakan pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip, proses yang dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah terhadap konsep-konsep IPA (Susanto 2016 : 170). 

Pembelajaran IPA tidak hanya untuk memahami konsep-konsep ilmiah dan 

aplikasinya dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengembangkan nilai 

sehingga pembelajaran IPA diharapkan tidak hanya berguna bagi anak dalam 

kehidupannya saja, namun juga untuk perkembangan masyarakat dan kehidupan 

yang akan datang (Samatowa 2016 : 8). 

Objek IPA adalah proses dan produk IPA. Oleh karena itu, pembelajaran 

IPA juga meliputi pembelajaran proses dan produk IPA. Objek proses belajar IPA 

adalah kerja ilmiah, sedangkan objek produk IPA adalah oengetahuan faktual, 

pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif 

IPA (Wisudawati dan Eka, 2015 : 27). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA merupakan interaksi antar 

komponen pembelajaran yang berguna untuk mendukung ketercapaian 
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kompetensi IPA termasuk diantaranya mengembangkan sikap ilmiah; 

mengembangkan kreativitas dan rasa ingin tahu; serta mengaplikasikan nilai dan 

guna IPA dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka mendukung perkembangan 

kehidupan masyarakat. 

 

2.1.7 Pembelajaran IPA di SD  

2.1.7.1 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific 

inquiry). Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan 

bersikap ilmiah serta mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan 

hidup. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran IPA di SD/MI hendaknya 

ditekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (BNSP 

2006:161). 

Pembelajaran IPA di SD akan lebih efektif jika menekankan pengalaman 

langsung sebelum mengajarkan generalisasi-generalisasi abstrak agar konsep IPA 

yang tertanam dalam diri siswa dapat berkembang dengan baik (Samatowa 2016 : 

6). Lebih lanjut Samatowa (2016 : 6-7) menjelaskan terdapat daur belajar yang 

dapat mendorong perkembangan konsep IPA antara lain. 

1. Eksplorasi, kegiatan mengalami atau mengamati objek secara langsung, pada 

langkah ini siswa akan memperoleh informasi baru yang mungkin bertentangan 

dengan konsep yang telah dimilikinya. 
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2. Generalisasi, menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang bertentangan 

dengan konsep yang telah dimiliki siswa. 

3. Deduksi, mengaplikasikan konsep baru pada situasi dan kondisi yang baru. 

Proses berpikir berkembang melalui tahap-tahap daur belajar ini akan 

mendorong perkembangan berpikir sietiko-dedukatif, yaitu anak dapat 

menganalisis objek IPA dari pemahaman umum hingga pemahaman khusus. 

Selanjutnya Samatowa (2016:7) menjelaskan ciri tahap daur belajar yaitu. 

1. Tahap eksplorasi dalam tahap ini guru berperan secara tidak langsung. Guru 

adalah pengamat yang memiliki sekumpulan pertanyaan dan membantu 

individu maupun kelompok siswa. Dalam tahap ini siswa akan aktif 

memaipulasi materi yang diberikan oleh guru. 

2. Tahap pengenalan konsep, dalam tahap ini guru mengumpulkan informasi yang 

didapat siswa melalui pengalaman selama eksplorasi. Tahap ini merupakan 

tahap untuk menyusun perbendaharaan kata. Buku, alat pandang dengar, dan 

berbagai materi tertulis sangat diperlukan untuk menyusun konsep-konsep. 

3. Tahap penerapan konsep, pada tahap ini guru memiliki masalah yang dapat 

dipecahkan berdasarkan pengalaman eksplorasi sebelum pengenalan konsep.  

Dari beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di 

SD dikembangkan melalui pembelajaran inkuiri yang menekankan pada 

pengalaman langsung, memberikan kesempatan pada siswa untuk membangun 

pemahaman dan pengetahuannya sendiri melalui tahap eksplorasi, generalisasi, 

dan deduksi agar memperoleh pembelajaran yang bermakna. 
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2.1.7.2 Tujuan Pembelajaran IPA di SD 

Badan Nasional Standar Pemdidikan (2006:161) menyatakan bahwa : 

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi 

kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana 

agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD 

diharapkan ada penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, 

lingkungan, teknologi, dan masyarakat) yang diarahkan pada 

pengalaman belajar untuk merancang dan membuat suatu karya 

melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara 

bijaksana. 

Pembelajaran IPA di SD menurut Susanto (2016:168) memiliki tujuan untuk 

menumbuhkan sikap ilmiah seperti seorang ilmuwan. Jenis-jenis sikap yang 

dimaksudkan yaitu rasa ingin tahu, percaya diri, jujur, tidak tergesa-gesa, dan 

objektif terhadap fakta. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran IPA, Samatowa 

(2016:6) juga berpendapat alasan pembelajaran IPA dimasukkan ke dalam 

kurikulum di SD antara lain. (1) IPA bermanfaat bagi suatu bangsa, kesejahteraan 

materiil suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuan bangsa di bidang IPA, 

karena IPA merupakan dasar teknologi dan merupakan tulang punggung 

pembangunan. Melalui pembelajaran IPA diharapkan dapat memajukan 

kehidupan dan dapat menyejahterakan bangsa. (2) Melalui pengajaran yang tepat, 

IPA diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. (3) IPA 

bertujuan untuk mengonstruk dasar pemahaman dan pengetahuan dalam diri 

siswa, sehingga IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilalukan 

sendiri oleh siswa. Hal ini menunjukkan IPA bukan merupakan mata pelajaran 

hafalan saja. (4) Materi IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yang dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 



 

50 
 

 
 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar menurut Badan Nasional Standar 

Pendidikan (dalam Susanto, 2016 : 171) memiliki tujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positip dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA di SD memiliki 

tujuan untuk membentuk sikap ilmiah dalam diri siswa, mengembangkan berbagai 

pemahaman dan pengetahuan terhadap konsep IPA, dan memberikan bekal 

keterampilan kepada siswa untuk memecahkan masalah dan mengaplikasikan 

sains di berbagai situasi di kehidupan sehari-hari.  
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2.1.7.3 Ruang Lingkup IPA di SD 

Ruang Lingkup bahan kajian IPA untuk SD/MI menurut BNSP (2016:161) 

meliputi aspek-aspek berikut. 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi:cair, padat dan gas 

3. Energi dan perubahannya meliputi:gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana 

4. Bumi dan alam semesta meliputi:tanah, bumi, tata surya, dan benda benda 

langit lainnya. 

 

2.1.8 Model Somatic Auditory Vizualization Intellectualy (SAVI) 

2.1.8.1 Pendekatan Accelerated Learning (AL) 

Model SAVI berawal dari suatu pendekatan yang dinamakan Accelerated 

Learning (AL). Accelerated Learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang berpusat pada aktivitas siswa dalam belajar. Meier (2004:33-35) 

dibandingkan dengan pendekatan tradisional, pendekatan accelerated learning 

bersifat lebih fleksibel, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dari 

berbagai cara belajar, mementingkan tujuan, mengutamakan kerjasama, lebih 

manusiawi, multi-indrawi, berorientasi pada mental/emosional/fisik, serta 

berdasar hasil. Accelerated learning berupaya untuk merancang pembelajaran 

yang dapat membangkitkan semangat siswa dengan menciptakan lingkungan 



 

52 
 

 
 

belajar yang positif, baik lingkungan fisik, emosi, maupun sosial, serta 

menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran beserta aktivitasnya. 

Prinsip pendekatan accelerated learning menurut Meier (2004:54-55) antara 

lain: 

1. Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh, bahwa belajar tidak hanya 

melibatkan otak tetapi juga melibatkan seluruh tubuh/pikiran dengan segala 

emosi, indra, dan sarafnya. 

2. Belajar adalah berkreasi, bukan mengonsumsi. Pengetahuan bukan sesuatu 

yang diserap pembelajar melainkan yang diciptakan pembelajar. Pembelajaran 

terjadi ketika pembelajar memadukan pengetahuan dan keterampilan yang baru 

ke dalam struktur dirinya sendiri yang telah ada. 

3. Kerja sama membantu proses belajar. Semua usaha belajar yang baik memiliki 

landasan sosial. Suatu komunitas belajar selalu memiliki hasil yang lebih baik 

daripada beberapa individu yang belajar sendiri-sendiri. 

4. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Belajar 

tidak hanya menyerap satu hal kecil dalam satu waktu secara linier, melainkan 

menyerap banyak hal sekaligus. Pembelajaran yang baik melibatkan orang 

pada banyak tingkatan secara simultan dan memanfaatkan seluruh reseptor, 

indra, dan jalan dalam sistem total otak/tubuh seseorang. 

5. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri (dengan umpan balik). 

Belajar paling baik adalah belajar kontekstual. Pengalaman yang nyata dan 

konkret dapat menjadi guru yang jauh lebih baik daripada konsep-konsep 

abstrak. 
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6. Emosi positif sangat membantu pembelajaran. Perasaan menentukan kualitas 

dan kuantitas belajar seseorang. Perasaan yang negatif akan menghambat 

dalam belajar sebaliknya perasaan positif akan mempercepat seseorang dalam 

belajar. 

7. Otak-citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Gambar konkret 

jauh lebih mudah ditangkap dan disimpan daripada abstraksi verbal. 

Menerjemahkan abstraksi verbal menjadi berbagai gambar konkret akan 

membuat konsep tersebut lebih mudah dan cepat untuk dipelajari dan diingat. 

2.1.8.2 Macam-macam Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi 

tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggngjawabnyauntuk emndapatkan 

satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan (Fleming dan Mills 1992). 

Gaya belajar merupakan suatu cara yang disenangi dan digunakan siswa dalam 

menyerap informasi pembelajaran.  

Terdapat bermacam-macam gaya belajar siswa diantaranya menurut 

Dalyono (2015:237) terbagi menjadi tiga macam yaitu; pertama tipe visual 

dimana siswa akan cepat menerima materi pelajaran jika diwujudkan dalam 

bentuk penglihatan; kedua, tipe auditif, siswa dengan tipe auditif mudah 

mempelajari bahan yang disajikan dalam bentuk suara; ketiga tipe motorik, siswa 

yang mudah mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan. Lebih lanjut 

penjelasan mengenai jenis gaya belajar sebagai berikut. 
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1. Somatis (S) 

Gaya belajar dengan bergerak, siswa senantiasa menggunakan dan 

memanfaatkan anggota gerak tubuhnya dalam proses pembelajaran atatu untuk 

meamhami sesuatu. Siswa dengan gaya belajar ini akan sulit untuk duduk diam 

berjam-jam karena keinginan yang kuat untuk beraktivitas dan bereksplorasi 

(Suparman 2010:68-69). 

Meier (2004:92-93) mendefinisikan somatis yang berarti belajar dengan 

indra peraba, kinetetik, praktis melibatkan fisik serta menggunakan gerak 

tubuh saat belajar. Somatis berkeyakinan bahwa pikiran terdapat dalam seluruh 

tubuh. Pikiran adalah tubuh dan tubuh adalah pikiran. Hal ini merupakan 

kesatuan sistem elektris kimiawi-biologis yang terpadu. Sehingga siswa tidak 

perlu dihalangi untuk bergerak karena siswa belajar sepenuhmya dengan 

menggunakan gerak tubuh dan apabila dihalangi maka proses belajar dan 

memahami akan terhambat  

Ciri pembelajar somatis menurut Suparman (2010:68) yaitu : 

1) Berbicara dengan lambat dan pelan. 

2) Menanggapi perhatian fiisik. 

3) Menyentuh orang untuk mendapatkan sesuatu. 

4) Berdiri sangat dekat ketikan berbicara dengan orang.  

5) Belajar melaui praktik dan rekayasa. 

6) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat. 

7) Banyak menggunakan isyarat tubuh. 
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2. Auditorial (A) 

Yaitu gaya belajar memaksimalkan pendengaran dalam proses 

penangkapan dan penyerapan informasi (Suparman 2010:64). Secara tidak 

disadari, indra pendengaran terus menerus menangkap dan menyimpan 

informasi auditori. Saat seseorang membuat suara sendiri dengan berbicara, 

beberapa area penting di otaknya menjadi aktif (Meier 2004:95). 

Suparman (2010:64) menjelaskan bahwa siswa yang memiliki gaya 

belajar ini memiliki ketertarikan pada kata-kata maupun suara. Siswa dengan 

gaya belajar auditori lebih cepat belajar dengan menggunakan diskusi verbal 

dan mendengarkan penjelasan dari guru, serta lebih senang menggunakan 

media audio. Siswa auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui 

tone suara, pitch, kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya.  

Siswa dengan gaya belajar auditori menurut Suparman (2010:65) ciri-

cirinya: 

1) Berbicara pada dirinya sendiri saat bekerja.  

2) Berpenampilan rapi. 

3) Mudah terganggu keributan.  

4) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari 

apa yang dilihat.  

5) Menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan dengan suara keras saat 

membaca buku. 

6) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. 

7) Merasa kesulitan dalam menulis, namun pandai berbicara atau bercerita. 
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8) Mempunyai masalah yang melibatkan visualisasi, seperti menggambar 

bangun ruang 3 dimensi. 

9) Senang mendengarkan orang berbicara. 

3. Visual (V) 

Merupakan gaya belajar pengamatan yang sangat mengandalkan 

penglihatan dalam proses pembelajaran (Suparman 2010:66). Ketajaman 

visual, lebih menonjol pada sebagian orang dan sangat kuat dalam diri setiap 

orang. Hal ini dikarenakan dalam otak manusia terdapat lebih banyak 

perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indra yang lain 

(Meier 2004:97). 

Siswa dengan gaya belajar visual belajar dengan sangat baik apabila 

melihat contoh dari dunia nyata, diagram, peta gagasan, ikon, gambar, serta 

gambaran dari segala hal saat sedang belajar. Siswa terkadang juga belajar 

lebih baik apabila menciptakan peta gagasan, diagram, ikon, dan citranya 

sendiri terhadap hal-hal yang dipelajari (Meier 2004:98). Suparman (2010:66-

67) mengungkapkan : 

Siswa dengan gaya belajar visual sangat tertarik pada warna, bentuk, dan 

gambar-gambar hidup. Koordinasi antara mata dan tangan sangat baik 

dan sangat antusias dalam bermain balok-balok maupun puzzle 

sederhana. Siswa dengan gaya belajar visual juga memperhatikan bahasa 

tubuh dan ekspresi guru agar dapat memahami materi pelajaran. Siswa 

berpikir dengan gambar-gambar diotak dan belajar lebih cepat 

menggunakan tampilan-tampilan visual. Biasanya siswa akan sangat suka 

mencatat materi dengan sedetil-detilnya untuk mendapatkan informasi.  

 

Siswa tipe belajar visual memiliki ciri-ciri yaitu : 

1) Rapi dan teratur, sangat mementingkan penampilan. 

2) Berbicara dengan cepat. 
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3) Senang merencanakan sesuatu bersifat jangka panjang dengan sangat baik. 

4) Sangat teliti dan menyukai detail atas sesuatu. 

5) Mengingat dengan asosiasi visual. 

6) Biasanya tidak mudah terganggu keributan saat sedang belajar karena 

lebih memaksimalkan penggunaan mata. 

7) Lebih suka membaca daripada dibacakan. 

8) Agak mengalami kesulitan dalam mengingat pesan verbal. 

9) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato (Suparman 

2010:67-68). 

2.1.8.3 Model Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) 

Menurut Meier (2004:91-92) SAVI merupakan model pembelajaran yang 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indra. Unsur-unsur SAVI yaitu: 

1. Somatic:belajar dengan bergerak dan berbuat.  

2. Auditory:belajar dengan berbicara dan mendengar. 

3. Visualization:belajar dengan mengamati dan menggambarkan. 

4. Intellectualy:belajar dengan memecahkan masalah dan merenung.  

Selanjutnya Shoimin (2014:177-178) berpendapat bahwa pembelajaran 

model SAVI merupakan pembelajaran yang menekankan bahwa dalam belajar 

haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki oleh siswa. Somatic yang 

bermakna gerakan tubuh (hands on, aktivitas fisik) menghendaki siswa untuk 

belajar dengan mengalami dan melakukan. Auditory artinya belajar haruslah 

melalui mendengar, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 
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mengemukakan pendapat, maupun menanggapi. Visualization, bermakna belajar 

haruslah menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga. 

Intellectualy, bermakna bahwa belajar harus menghidupkan kemampuan pikir 

(minds on). Belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 

menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, 

mencipta, mengostruksi, memecahkan masalah, dan menerapkannya. 

Berikut langkah-langkah pembelajaran model SAVI beserta aktivitas guru 

menurut Meier (2004, 131:171) 

1. Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

Pada tahap ini guru membangkitkan minat siswa, memberikan perasaan positif 

mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan siswa 

dalam situasi optimal untuk belajar. 

2. Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

Guru hendaknya membantu siswa dalam menemukan materi belajar yang baru 

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

dan sesuai dengan semua gaya belajar. 

3. Tahap Pelatihan (Kegiatan Inti) 

Pada tahap ini guru hendaknya membantu siswa mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. 
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4. Tahap Penampilan Hasil (Kegiatan Penutup) 

Guru hendaknya membantu siswa dalam menerapkan dan memperluas 

pengetahuan atau keterampilan baru yang didapat pada pekerjaan sehingga 

hasil belajar akan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat. 

2.1.8.4 Kelebihan dan Kelemahan Model Somatic Auditory Visualization 

Intellectualy (SAVI) 

Shoimin (2014 : 182) mengungkapkan bahwa model SAVI memiliki 

beberapa kelebihan antara lain. 

1. Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh. 

2. Siswa tidak mudah lupa karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. 

3. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena siswa merasa 

diperhatikan sehingga siswa tidak cepat bosan untuk belajar. 

4. Memupuk kerjasama karena siswa yang pandai diharapkan akan membantu 

siswa yang kurang pandai. 

5. Memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik, dan efekitf. 

6. Dapat membangkitkan kreativitas dan meningkatkan psikomotor siswa. 

7. Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa. 

8. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik. 

9. Melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat serta 

berani menjelaskan jawabannnya. 

10. Merupakan variasi yang sesuai untuk semua gaya belajar. 

Selain kelebihan Shoimin (2014:182-183) juga mengungkapkan kelemahan 

model SAVI antara lain. 
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1. Menuntut adanya guru sempurna yang dapat memadukan keempat komponen 

dalam SAVI secara utuh. 

2. Memerlukan kelengkapan sarana dan prasarana yang menyeluruh dan 

disesuaikan dengan kebutuhannya. 

3. Membutuhkan waktu yang lama terutama bila siswa kemampuannya kurang. 

4. Membutuhkan perubahan agar sesuai dengan pembelajaran saat itu. 

5. Model SAVI masih tergolong baru, sehingga banyak guru yang belum 

mengetahui model SAVI. 

6. Model SAVI menyaratkan keaktifan siswa sehingga siswa yang kurang pandai 

mungkin bisa merasa minder. 

2.1.8.5 Teori Belajar yang Mendasari Model SAVI 

2.1.8.5.1 Teori Perkembangan Kognitif 

Piaget (dalam Lestari dan Yudhanegara, 2017 : 32) mengungkapkan bahwa 

perkembangan kognitif merupakan proses yang didasarkan atas mekanime 

biologis perkembangan sistem saraf. Seseorang yang bertambah umurnya akan 

memiliki susunan sel saraf yang semakin kompleks sehingga dapat meningkatkan 

kemampuannya. Proses belajar akan terjadi apabila mengikuti tahap asimilasi, 

akomodasi, dan ekuilibrasi. 

Piaget (dalam Lestari dan Yudhanegara, 2017 : 32) membagi tahap-tahap 

perkembangan kognitif menjadi empat tahap yaitu: 

1. Tahap sensori motorik (usia 0-2 tahun). Ciri pokok perkembangan pada 

tahapan ini berdasaekan tindakan yang dilakukan selangkah demi selangkah. 

Bayi pada umur 2 tahun pertamanya dapat memahami lingkungan dengan jalan 
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melihat, meraba, memegang, mengacap, mencium, mendengar dan 

menggerakkan anggota tubuh.  

2. Tahap pra-operasional ( usia 2-7 tahun). Ciri perkembangan pada tahap ini 

yaitu anak dapat menggunakan simbol atau tanda bahasa dan mengalami 

perkembangan konsep-konsep intuitif. Sehingga anak dapat mengingat banyak 

hal tentang lingkungannya.  

3. Tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun). Karakteristik perkembangan pada 

tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan 

logis serta dintandai dengan adanya reversible dan kekekalan. Pada kurun 

waktu ini pikiran logis anak mulai berkembang.  

4. Tahap operasi formal (usia 11-18 tahun). Pada tahap ini individu sudah mampu 

untuk berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir 

kemungkinan. Seseorang sudah mampu untuk berpikir mengenai ide dan 

memikirkan beberapa alternatif pemecahan masalah.  

Berdasarkan teori perkembangan Piaget tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V SD berada pada tahap operasional konkret, sehingga anak 

sudah mulai dapat berpikir logis. Namun sesuai dengan tahapnya yaitu 

operasional konkret, dalam memahami sesuatu siswa masih membutuhkan 

bantuan benda-benda atau peristiwa yang berwujud atau konkret. Sehingga sanagt 

disarankan untuk guru menggunakan media maupun alat peraga dalam 

pembelajaran. 
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2.1.8.5.2 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme berkembang dari teori perkembangan 

kognitif. Konstruktivisme berpandangan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya 

bergantung pada lingkungan atau kondisi belajar, namun juga pada pengetahuan 

awal siswa. Belajar melibatkan proses pembentukan makna oleh siswa melalui 

apa yang dilihat, didengar, maupun dilakukan (West dan Pines dalam Samatowa, 

2016 : 54). Menurut teori konstruktivisme pengetahuan seseorang terbentuk 

melalui proses yang berlangsung secara bertahap dan selalu melengkapi atribut-

atribut yang belum ada dalam pemikiran seseorang. Pengetahuan juga akan 

berkembang seiring perkembangan mental individu (Wisudawati, 2015:45). 

Dalam pembentukan pengetahuan siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, membandingkan informasi-informasi 

baru dengan prinsip-prinsip lama, dan mengubah prinsip lama tersebut jika sudah 

tidak relevan lagi (Susanto, 2016 : 96).  

Model SAVI yang berasal dari pendekatan Accelerated Learning (AL) 

merupakan model pembelajaran yang berpusat pada aktivitas siswa dalam belajar. 

Dalam pembelajaran menggunakan SAVI siswa diajak untuk belajar mengamati, 

mendengarkan, melakukan, dan berpikir intelektual. Sesuai dengan 

konstruktivisme dalam model SAVI, pengetahuan diciptakan pembelajar dan 

bukan diserap. Pembelajaran terjadi ketika siswa memadukan pengetahuan dan 

keterampilan yang baru ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang telah ada. 
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2.1.8.5.3 Teori Interaksi Sosial 

Menurut Vigotsky (dalam Lestari dan Yudhanegara, 2017 : 32), dalam 

mengonstruksi suatu konsep, siswa perlu memperhatikan lingkungan sosial. Teori 

ini menekankan bahwa belajar dilakukan dengan adanya interaksi dengan 

lingkungan sosial ataupun fisik seseorang. 

Terdapat dua konsep penting dalam teori Vigotsky yait Zone of Proximal 

Development (ZPD) dan Scaffolding. ZPD merupakan jarak antara tingkat 

perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan 

penyelesaian masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial 

yaitu sebagai kemampuan penyelesaian masalah di bawah bimbingan orang 

dewasa (guru) atau melalui kerja sama dengan teman sejawat yang lebih mampu. 

Sementara itu, scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa 

selama tahap-tahap awal pembelajaranuntuk belajar dan menyelesaikan masalah, 

kemudian mengurangi bantuan tersebut secara bertahap dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar segera setelah siswa dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa 

petunjuk, dorongan, peringatan, memberikan contoh, dan tindakan lainnya  yang 

memungkinkan siswa untuk belajar mandiri. Sehingga pembelajaran yang sesuai 

menurut teori ini adalah pembelajaran kooperatif termasuk pembelajaran dengan 

model SAVI. 
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2.1.9 Metode Diskusi 

2.1.9.1 Pengertian Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan interaksi antara siswa dengan siswa atau siswa 

dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali 

memperdebatkan topik, atau permasalahan tertentu (Aqib 2015:107). cara 

pencapaian tujuan pembelajaran dengan komunikasi interaktif dalam 

menyampoaikan ide atau pendapat dalam suatu forum ilmiah untuk membahas 

suatu permasalahan. Wisudawati (2015:146) mengungkapkan metode diskusi 

mempersyaratkan : 

1. Masalah yang akan dibahas 

Masalah yang dibahas dalam forum diksusi merupakan masalah yang 

berhbungan dengan fenomena yang dihadapai peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari dan membutuhkan pemecahan masalah.  

2. Kumpulan beberapa peserta didik atau kelompok (group discussion) 

Belajar bersama di dalam kelompok akan meningkatkan resitasi bersama 

(socialized recitation) hal ini dikarenakan dalam metode diskusi terjadi 

pertukaran pikiran atau pendapat. 

3. Pemandu diskusi 

Pemandu diskusi merupakan pemimpin yang mengatur jalannya diskusi. 

Pemandu diskusi diperlukan untuk menjaga diskusi agar berjalan sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah metode diskusi menurut Djamaraah 

dalam Manilah, dkk. (2014:95). 
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1) Guru mengemukakan masalah yang akan didiskusikan dan memberikan 

pengarahan seperlunya mengenai cara-cara pemecahannya.  

2) Para siswa membentuk kelompok-kelompok diskusi memilih pimpinan diskusi 

(ketua, sekretaris, pelapor) mengatur tempat duduk, ruangan, dan sebagainya 

dengan bimbingan guru.  

3) Para siswa berdiskusi dalam kelompoknya masing-masng, sedangkan guru 

berkeliling dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain, menjaga 

ketertiban, serta memberikan dorongan dan bantuan agar anggota kelompok 

berpartisipasi aktif dan diskusi dapat berjalan lancar. Setiap siswa hendaknya, 

mengetahui secara persis apa yang akan didiskusikan dan bagaimana caranya 

berdiskusi.  

4) Setiap kelompok harus melaporkan hasil diskusinya. Hasil diskusi dilaporkan 

ditanggapi oleh semua siswa, terutama dari kelompok lain. Guru memberikan 

ulasan atau penjelasan terhadap laporan tersebut. Akhirnya siswa mencatat 

hasil diskusi, sedangkan guru menyimpulkan laporan hasil diskusi dari setiap 

kelompok.  

 Aqib (2015:108) mengungkapkan bahwa metode diskusi tepat digunakan 

jika: 

1. siswa belajar di tahap menengah atau di tahap akhir proses belajar, 

2. pelajaran formal atau magang; 

3. perluasan pengetahuan yang telah diketahui siswa; 

4. belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil 

keputusan; 
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5. membiasakan siswa berhadapan dengan berbagai pendekatan, interpretasi, dan 

kepribadian; 

6. menghadapi masalah secara berkelompok; dan 

7. membiasakan siswa untuk beragumentasi dan berpikir rasional. 

2.1.9.2 Kelebihan dan Kelemahan Metode Diskusi 

Wisudawati (2015: 147) metode diskusi memiliki beberapa kelebihan antara 

lain. 

1. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengekspresikan pendapat secara 

bebas. 

2. Menyadarkan siswa bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan. 

3. Menyadarkan siswa bahwa dengan berdiskusi siswa dapat mengemukakan 

pendapat secara konstruktif sehingga memperoleh keputusan yang terbaik. 

4. Membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain walaupun 

berbeda dengan pendapatnya serta mengembangkan sikap toleransi. 

5. Menanamkan karakter kooperatif atau senang bekerjasama. 

Sedangkan kelemahan metode diskusi antara lain. 

1. Sulit untuk diterapkan dalam kelompok besar atau kelas dengan jumlah siswa 

yang banyak. 

2. Peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. 

3. Dapat dikuasai oleh siswa-siswa yang suka berbicara atau agresif sehingga 

siswa yang cenderung pendiam atau nonassertive mempunyai kesempatan yang 

terbatas dalam menyampaikan pendapat atau gagasan. 
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Aqib (2015:108) juga menambahkan bahwa metode diskusi memiliki 

kelemahan yaitu: 

1. menyita waktu dan jumlah siswa harus sedikit; 

2. mempersyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik atau 

masalah yang didiskusikan; dan  

3. metode ini kurang tepat diajarkan pada tahap awal proses belajar bila siswa 

baru diperkenalkan dengan bahan pembelajaran baru. 

 

2.1.10 Media Pembelajaran 

2.1.10.1 Pengertian Media 

Media berasal dari Bahasa Latin “medium” yang artinya “tengah, perantara, 

atau pengantar”. Menurut Suparman dalam (Asyhar 2012: 4) media merupakan 

alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim 

pesan kepada penerima. Sedangkan pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat membawa informasi dan pengetahuan yang berlangsung antara guru dan 

siswa. Menurut Arsyad (2009: 4) media pembelajaran membawa pesan-pesan 

yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. 

Sedangkan Asyhar (2012:8) mengartikan media pembelajaran sebagai segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dari sumber yang terencana, sehingga 

terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. Aqib (2015:50) mendefinisikan media 

pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah berbagai 

alat yang digunakan untuk memudahkan penyampaian informasi terkait materi 

pesan atau materi pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara efektif dan 

efisien serta menghasilkan pemahaman yang optimal. 

2.1.10.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media sudah dikembangkan sehingga memiliki beragam jenis dan format 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Namun secara garis besar madi 

digolongkan menjadi 4 jenis yaitu media visual, audio, audio-visual, dan 

multimedia. Asyhar (2015:44-46) menjelaskan penggolongan jenis media yaitu: 

1. Media visual, yaitu jenis media yang penggunaannya hanya mengandalkan 

indra penglihatan semata-mata dari siswa. Sehingga pengalaman belajar dari 

peserta didik sangat tergantung pada indra penglihatannya. Contoh media 

visual antara lain (a) media cetak seperti buku, jurnal, modul, peta, gambar, 

dan poster; (b) model dan prototipe seperti globe bumi; (3) media realitas alam 

sekitar; dan sebagainya. 

2. Media audio, yaitu jenis media yang penggunaannya hanya melibatkan indra 

pendenganran siswa. Pengalam belajar sangat ergantung ada kemampuan 

pendengaran. 

3. Media audio-visual, yaitu jenis media yang penggunaannya melibatkan 

pendengaran dan penglihatan sekaligusdalam satu proses atau kegiatan. Pesan 

dan informasi yang disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal 

maupun nonverbal. Contoh media audio-visual antara lain film, video, program 

TV, dan sebagainya. 
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4. Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan 

secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran multimedia 

melibatkan indra penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual 

diam, visual gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan 

teknologi komunikasi dan informasi (TIK). Multimadia memberikan 

pengalaman belajar secara langsung baik dengan cara berbuat dan melakukan 

di lokasi, maupun dengan cara terlibat seperti permainan, simulasi, bermain 

peran, teater, dan sebagainya. 

2.1.10.3 Karakteristik Pemilihan Media 

Dalam memilih media pembelajaran hendaknya dilakukan melalui berbagai 

pertimbangan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Arsyad (2009:72-78) 

mengungkapkan terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

media antara lain. 

1. Motivasi 

Media pembelajaran hendaknya dapat menyampaikan informasi yang dapat 

memunculkan minat dan memotivasi siswa untuk belajar. 

2. Perbedaan Individual 

Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan pemahaman yang berbeda-

beda. Sehingga tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus 

berdasarkan kepada tingkat pemahaman siswa. 

3. Tujuan Pembelajaran 

Agar pembelajaran memiliki itngkat keberhasilan yang tinggi, guru perlu 

memberitahu siswa tujuan yang ingin dicapai dalam belajar menggunakan 
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media. Tujuan akan menentukan bagian isi mana yang memerlukan perhatian 

pokok dalam nedia pembelajaran. 

4. Organisasi Isi 

Pembelajaran akan lebih mdah jika isi dan prosedur yang akan dipelajari 

diatur dan diorganisasikan ke dalam urut-urutan yang bermakna. 

5. Persiapan Sebelum Belajar 

Siswa sebaiknya telah memiliki pengetahuan atau pengelaman prasyarat 

untuk penggunaan media agar pembelajaran dapat berhasil. 

6. Emosi 

Emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan sangat berpengaruh dan bertahan 

sehingga guru hendaknya dapat dapat membina emosi siswa untuk 

memunculkan sikap positif. 

7. Partisipasi 

Partisipasi aktif dari seluruh siswa akan membuka kesempatan lebih besar 

untuk siswa agar memahami dan mengingat materi pelajaran. 

8. Umpan Balik 

Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala guru menginformasikan 

kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya. 

9. Penguatan 

Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan sangat bermanfaat karena 

dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perlaku 

di masa-masa mendatang. 
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10. Latihan dan Pengulangan 

Pengulangan dan latihan dapat membuat pengetahuan atau keterampilan 

menjadi bagian dari kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang. 

11. Penerapan 

Media pembelajaran diharapkan menunjang hasil belajar yang dapat 

meningkatkankemampuan seseorang untuk menerapkan hasil belajar pada 

situasi baru. 

2.1.10.4 Manfaat Media Pembelajaran 

Penggunaan media di dalam pembelajaran memberikan berbagai manfaat 

positif. Menurut Aqib (2015:50) manfaat media pembelajaran antara lain 

1. Menyeragamkan penyampaian materi. 

2. Pembelajaran lebih jelas dan menarik. 

3. Proses pembelajaran lebih interaktif. 

4. Efisiensi waktu dan tenaga. 

5. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indra. 

6. Meningkatkan kualitas hasil belajar. 

7. Belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

8. Menumbuhkan sikap positif belajarterhadap proses dan materi belajar. 

9. Meningkatkan peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. 

Lebih lanjut Ashyar (2012:41) mengungkapkan berbagai manfaat media 

adalah sebagai berikut. 

1. Dapat memperluas cakrawala penyajian materi pembelajaran yang diberikan di 

kelas. 
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2. Penggunaan berbagai jenis media dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pengalaman yang beragam selala proses pembelajaran. 

3. Memberikan pengalaman konkret dan langsung kepada siswa. 

4. Menyajikan sesuatu yang sulit diadakan, dilihat, maupun dikunjungi oleh 

siswa. 

5. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 

6. Dapat menambah kemenarikan tampilan materi sehingga meningkatkan 

motivasi dan minat serta mengambil perhatian siswa untuk tetap fokus 

mengikuti materi yang disajikan. 

7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. 

8. Merangsang siswa untuk berpikir kritis, mengembangkan kemampuan 

imajinasinya, bersikap dan berkembang lebih lanjut, sehingga melahirkan 

kreativitas dan karya-karya inovatif. 

9. Dapat membantu memecahkan masalah endidikan atau pengajaran baik dalam 

lingkup mikro maupn makro. 

2.1.10.5 Media Audiovisual 

Media Audiovisual adalah media visual yang menggabungkan penggunaan 

suara (Arsyad 2009:94). Sanjaya (dalam Purwono 2014:130) media audiovisual 

adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar yang bisa dilihat, 

misalnya rekaman video, slide, suara, dan sebagainya. Menurut Asyhar (2012 :73) 

media audiovisual dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan 

pada saat menkomunikasikan pesan atau informasi. Media audiovisual 

memainkan peran penting dalam proses pendidikan, terutama ketika digunakan 
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oleh guru dan siswa. Media audiovisual memberikan banyak stimulus kepada 

siswa, karena sifat audiovisual/suara-gambar. Audiovisual memperkaya 

lingkungan belajar, memelihara eksplorasi, eksperimen dan penemuan, dan 

mendorong siswa untuk mengembangkan pembicaraan dan mengungkapkan 

pikiranya (Semenderiadis dalam Purwono 2014:130). 

Asyhar (2012 :73) mengungkapkan media audiovisual terbagi menjadi dua 

macam yaitu (1) audiovisual murni yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar 

berasal dari satu sumber seperti kaset; dan (2) audiovisual tidak murni yaitu unsur 

suara dan unsur gambar berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film bingkai 

suara yang unsur gambarnnya berasal dari proyektor sedangkan unsur suara dari 

tape recorder. Sedangkan Bahri (dalam Purwono 2014:130-131) 

mengelompokkan media audiovisual ke dalam dua katergori yaitu (1) audiovisual 

diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti: film bingkai 

suara, film rangkai suara, dan cetak suara; dan (2) audiovisual gerak yaitu media 

yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti: film 

suara dan video kaset, televisi, OHP, dan komputer.  

Karakteristik yang paling utama dari media audiovisual adalah memiliki 

unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih 

baik, karena meliputi kedua jenis media yaitu media audio dan visual, Miarso 

(dalam Purwono 2014:131). Djamarah (dalam Purwono 2014:131) menyatakan 

bahwa sebagai alat bantu (media pembelajaran) dalam pendidikan dan pengajaran, 

media audiovisual mempunyai sifat sebagai berikut: 
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a. Kemampuan untuk meningkatkan persepsi. 

b. Kemampuan untuk meningkatkan pengertian. 

c. Kemampuan untuk meningkatkan transfer (pengalihan) belajar. 

d. Kemampuan untuk memberikan penguatan (reinforcement) atau pengetahuan 

hasil yang dicapai 

e. Kemampuan untuk meningkatkan retensi (ingatan) 

f. Dengan menggunakan media audiovisual, pembelajaran akan memberikan 

pengalaman langsung dan membuat pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan untuk siswa. 

Penerapan media audiovisual memberikan beberapa manfaat yaitu : 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata, tertulis atau lisan). 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera, seperti: objek yang 

terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model. 

3) Media audio-visual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial (Atoel dalam 

Purwono 2014:131) . 

 

2.1.11 Materi Sifat-sifat Cahaya 

Energi dan perubahannya termasuk di dalamnya adalah sifat-sifat cahaya 

merupakan salah satu lingkup bahan kajian IPA yang harus dipelajari di SD/MI 

(BNSP, 2006:170). 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Komptetensi Dasar Materi Sifat-sifat 

Cahaya 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Menerapkan sifat-sifat cahaya 

melalui kegiatan membuat 

suatu karya/ model 

6.1 Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya 

 

Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang, yang dapat membantu 

manusia untuk melihat. Cahaya didefinisikan sebagai radiasi yang dapat 

mempengaruhi mata dan memiliki kecepatan sebesar 299.792.458 meter per 

sekon (Sumardi 2008:10.3). Menurut Rositawati (2008:99) terdapat 2 macam 

cahaya, yaitu: 

1. cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, seperti matahari, senter, lilin, dan 

lampu; 

2. cahaya yang memancar dari benda akibat memantulnya cahaya pada 

permukaan benda tersebut dari sumber cahaya. 

Lebih lanjut Azmiyati (2008:110-116) mengungkapkan bahwa cahaya 

memiliki sifat-sifat yaitu : 

1. Merambat lurus 

Cahaya merambat lurus, hal ini dibuktikan dengan percobaan melihat rambat 

cahaya lilin melalui tiga buah karton yang dilubangi setinggi lilin kemudian 

diposisikan dengan beberapa jarak tertentu maka akan terlihat cahaya lilin dari 

lubang karton. Hal ini dimanfaatkan manusia dalam lampu senter dan lampu 

kendaraan (Rositawati, 2008:100-101). 
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Berdasarkan dapat tidaknya memancarkan cahaya, benda dikelompokkan 

menjadi benda sumber cahaya dan benda gelap. Benda sumber cahaya dapat 

memancarkan cahaya, contohnya matahari, lampu, dan nyala api. Sedangkan 

benda gelap tidak dapat memancarkan cahaya. contohnya batu, kayu, dan 

kertas.  

Berdasarkan dapat tidaknya meneruskan cahaya, benda dibedakan menjadi 

benda tidak tembus cahaya dan benda tembus cahaya. Benda tidak tembus 

cahaya tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya sehingga benda ini 

akan membentuk bayangan, contohnya kertas, karton, tripleks, kayu, dan 

tembok. Sementara itu, benda tembus cahaya dapat meneruskan cahaya yang 

mengenainya. Contoh benda tembus cahaya yaitu kaca.  

2. Dapat dipantulkan 

Pemantulan cahaya ada dua jenis yaitu pemantulan baur (pemantulan difus) 

dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai 

permukaan yang kasar atau tidak rata sehingga sinar pantul memiliki arah tidak 

beraturan. Sedangkan, pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai 

permukaan yang rata, licin, dan mengilap, sehingga sinar pantul memiliki arah 

yang teratur misalnya pada cermin.  

 

 
Gambar 2.1 Jenis Pemantulan Cahaya 
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3. Dapat dibiaskan 

Pembiasan terjadi apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatannya 

berbeda, sehingga arah rambatan cahaya dibelokkan.  

 

 
Gambar 2.2 Arah Pembiasan Cahaya 

 

Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, 

cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya cahaya merambat 

dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih 

rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. 

Misalnya cahaya merambat dari air ke udara. 

4. Dapat diuraikan 

Contoh peristiwa penguraian cahaya atau dispersi adalah pelangi dan 

gelembung pada sabun. Dispersi merupakan penguraian cahaya putih menjadi 

berbagai cahaya berwarna. 

Penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari menurut 

Azmiyawati (2008:117-120) yaitu 
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1. Cermin 

Cermin merupakan benda yang mempunyai permukaan mengkilap. Benda 

yang mengkilap memantulkan cahaya yang datang kepadanya. Bayangan pada 

cermin sesungguhnya juga merupakan pantulan cahaya. 

Terdapat tiga jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin 

cekung. Setiap jenis cermin mempunyai sifat-sifat pemantulan cahaya yang 

berbeda.  

a. Cermin Datar 

Cermin datar adalah cermin yang permukaannya datar dan mengkilat. 

Cermin datar biasa kita gunakan untuk bercermin, berhias di rumah-

rumah, atau salon-salon kecantikan.  

Sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar, antara lain: 

1) posisi bayangan tegak; 

2) bayangan mirip dengan benda asli; 

3) besar atau tinggi bayangan sama dengan besar atau tinggi benda; 

4) jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin; dan 

5) sisi tertukar, benda di sebelah kiri tampak di sebelah kanan pada 

cermin. 

Sehingga dapat disimpulkan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin 

datar adalah maya (semu), tegak, besarnya sama dengan besar benda. 

Bayangan maya atau semu adalah bayangan yang terletak di belakang 

cermin dan tidak dapat ditangkap layar. Bayangan nyata adalah bayangan 

yang dapat ditangkap layar. 
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b. Cermin Cekung 

Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. 

Permukaan pantul cermin cekung adalah bagian yang cekung. Cermin 

cekung dapat membentuk bayangan nyata sebuah benda. Bayangan nyata 

akan terbentuk jika jarak benda cukup jauh dari cermin. Jika letaknya 

dekat dengan cermin, maka yang terbentuk adalah bayangan semu yang 

ukurannya lebih besar daripada ukuran bendanya. Cermin cekung bersifat 

mengumpulkan cahaya atau disebut konvergen. Sifat bayangan benda yang 

dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap 

cermin. 

1) Jika benda dekat dengan cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, 

lebih besar, dan semu (maya). 

2) Jika benda jauh dari cermin cekung, bayangan benda bersifat nyata 

(sejati) dan terbalik. 

Cermin cekung biasa digunakan sebagai reflektor (benda yang 

memantulkan cahaya). Cermin cekung biasa digunakan pada lampu senter, 

lampu sepeda, lampu mobil, lampu sepeda motor. Cermin cekung juga 

biasa digunakan oleh dokter gigi dan tukang cukur.  

c. Cermin Cembung 

Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulnya melengkung ke 

luar. Cermin tersebut mempunyai sifat menyebarkan cahaya yang jatuh 

padanya (divergen). Cermin cembung biasa dipakai untuk kaca spion 

mobil yang berfungsi untuk melihat kendaraan lain yang ada di belakang 
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mobil tanpa menoleh ke belakang. Cermin cembung juga dimanfaatkan 

pada persimpangan jalan maupun tikungan. Bayangan yang terbentuk pada 

cermin cembung bersifat:  

1) tegak seperti bentuk bendanya; 

2) maya atau semu.;  

3) kecil (diperkecil); dan 

4) semakin jauh jarak benda ke cermin cembung semakin kecil 

bayangannya. 

2. Lensa 

Lensa adalah benda transparan yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau 

dibatasi oleh satu bidang lengkung dan satu bidang datar. Contoh: lensa 

kacamata, lensa mata dan lain-lain. 

Lensa menggunakan sifat pembiasan cahaya dan efek kelengkungan 

permukaannya. Pembiasan pada lensa bergerak dari medium kurang rapat ke 

medium lebih rapat. Medium yang kurang rapat adalah udara, dan medium 

yang lebih rapat adalah lensa. 

a. Sifat lensa 

Lensa cembung atau konveks bersifat mengumpulkan sinar. Sedangkan 

Lensa cekung atau konkaf menyebarkan sinar 

b. Jenis lensa 

Jenis-jenis lensa seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.3 Jenis-jenis Lensa 

 

c. Fungsi lensa 

Lensa digunakan untuk membuat alat-alat sebagai berikut: 

1) Mikroskop 

Digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar lebih jelas. Mikroskop 

terdiri dari dua buah lensa positif. Lensa yang dekat ke benda disebut 

lensa objektif. Lensa yang dekat ke mata disebut lensa okuler. 

2) Lup atau Suryakanta 

Lup terbuat dari sebuah lensa positif. Lup digunakan sebagai kaca 

pembesar. Lup biasa digunakan untuk mengamati benda yang kecil. 

Misalnya digunakanoleh tukang arloji, peneliti tumbuhan dan dalam 

bidang grafis. 

3) Teleskop atau teropong 

Teleskop terdiri dari susunan tiga lensa cembung atau positif. Ketiga 

lensa cembung atau positif tersebut, yaitu lensa obyektif, lensa 

pembalik, dan lensa okuler. Teleskop digunakan untuk membantu 

melihat benda-benda di angkasa. 
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4) Teropong bintang 

Teropong bintang digunakan untuk mengamati benda-benda yang 

sangat jauh. Misalnya untuk melihat benda langit atau bintang.  

5) Kamera 

Kamera menggunakan lensa positif. Lensa tersebut disangga oleh 

tabung yang dapat digeser ke depan atau ke belakang untuk 

memfokuskan bayangan benda agar bayangan jatuh pada film. 

Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk membentuk gambar 

suatu benda. Kamera mempunyai beberapa lensa yang dipasang 

bersusun. Kamera mempunyai bagian yang disebut diafragma. 

Diafragma berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya. 

Diafragma diibaratkan seperti pupil pada kamera. Cahaya yang masuk 

ke lensa kamera akan membentuk gambar pada film. Pada kamera, film 

ini yang berperan sebagai retina. Film sangat peka terhadap cahaya. 

Sehingga film harus dicuci di tempat yang delap, tanpa cahaya. Film, 

jika dicuci akan menghasilkan gambar benda yang difoto. 

6) Proyektor 

Proyektor digunakan untuk menghasilkan bayangan nyata pada layar. 

Proyektor terdiri atas lampu, cermin cekung, dan lensa cembung. 

Penggunaan proyektor misalnya di bioskop dan dalam rapat-rapat atau 

seminar.  
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7) Periskop 

Sifat cermin datar dimanfaatkan orang untuk membuat periskop. 

Periksop adalah optik yang biasanya digunakan pada kapal selam. Alat 

ini berfungsi untuk melihat benda-benda di permukaan laut. Periskop 

mempunyai 2 lensa dan 7 cermin. Cermin yang digunakan adalah 

cermin datar. Cermin pada periskop dipasang berhadapan secara pararel 

dengan sudut 45°. Periskop umumnya dipasang pada kapal selam dan 

tank. Periskop dilengkapi dengan alat untuk memperbesar bidang 

pandang yang disebut teleskop. Teleskop tetrsebut menggunakan lensa, 

yaitu lensa objektif dan lensa okuler. 

3. Hubungan Antara Cahaya dan Penglihatan 

Mata merupakan indra penglihatan yang sangat penting bagi manusia. Tuhan 

Yang Maha Kuasa menciptakan mata bagi manusia sehingga manusia bisa 

melihat. Manusia memiliki sepasang mata berbentuk seperti bola dan terletak 

di dalam rongga mata. 

a. Bagian-Bagian Mata 

Gambar di bawah ini memperlihatkan bagian-bagian mata. 

 
Gambar 2.4 Bagian-bagian Mata 
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3) Kornea mata, berfungsi untuk melindungi mata bagian dalam. 

4) Iris, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. 

5) Pupil atau celah (lubang yang terdapat pada iris), berfungsi sebagai 

tempat masuknya cahaya. Jika cahaya yang masuk sedikit, pupil akan 

melebar. Jika cahaya yang masuk banyak, pupil akan mengecil. 

6) Lensa mata, dapat berakomodasi. Jika melihat benda yang jauh, lensa 

mata akan memipih. Jika melihat benda yang dekat, lensa mata akan 

menebal. 

7) Retina, merupakan tempat terbentuknya bayangan yang akan dikirim ke 

saraf. 

b. Cara Kerja Mata 

Benda dapat dilihat jika ada cahaya. Cahaya dipantulkan oleh benda menuju 

mata. Pemantulan cahaya tersebut diterima oleh kornea. Oleh lensa mata, 

cahaya itu dibiaskan sehingga terbentuk bayangan terbalik pada retina. 

Selanjutnya, saraf-saraf pada retina akan menyampaikan informasi 

bayangan menuju otak. Otak akan mengolahnya sehingga kamu dapat 

melihat benda yang sebenarnya. Bayangan yang terbentuk pada retina 

adalah nyata, diperkecil, dan terbalik. 

c. Kelainan atau Gangguan pada Mata 

Manusia memiliki mata di sebelah kiri dan kanan. Kehilangan atau 

kerusakan salah satu bola mata dapat mengganggu penglihatan. Beberapa 

kelainan atau gangguan pada mata serta faktor penyebabnya adalah sebagai 

berikut. 
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1) Rabun Jauh (Miopi) 

Miopi disebabkan jarak titik api lensa mata terlalu pendek atau lensa mata 

terlalu cembung. Titik api adalah pusat pertemuan sinar yang sudah dipecah 

 oleh lensa. Jadi, sinar yang masuk jatuh di depan retina sehingga mata tidak 

dapat melihat benda jauh.  

 

 
Gambar 2.5 Fungsi Lensa Cekung untuk Penderita Miopi 

 

 

a) Mata yang menderita rabun jauh. 

b) Penderita rabun jauh bisa ditolong dengan mengguna-kan lensa cekung. 

Untuk menolong penderita miopi (rabun jauh) harus menggunakan 

kacamata dengan lensa cekung (negatif). Lensa cekung ini akan 

menempatkan bayangan tepat pada retina. 

2) Rabun Dekat (Hipermetropi) 

Rabun dekat disebabkan lensa mata terlalu pipih. Titik api lensa berada di 

belakang retina sehingga mata tidak dapat melihat benda-benda yang dekat. 

Jadi, penderita hipermetropi harus menggunakan kacamata berlensa 

cembung. Dengan lensa cembung, sinar yang jatuh di belakang retina akan 

dikembalikan tepat pada retina. 
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Gambar 2.6 Fungsi Lensa Cembung untuk Penderita Hipermetropi 

 

3) Presbiopia (Mata Tua) 

Presbiopi adalah kelainan pada mata yang disebabkan oleh faktor usia 

sehingga daya akomodasi matanya berkurang. Penderita ini tidak dapat 

melihat benda dekat dan tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. 

Penderita ini harus menggunakan kacamata berlensa cekung dan cembung 

sekaligus.  

4) Astigmatisme 

Astigmatisme adalah kelainan mata yang disebabkan kelengkungan kornea 

matanya yang tidak berbentuk bola sehingga sinar-sinar yang masuk tidak 

terpusat sempurna. Akibatnya, benda yang dilihat ada bayangannya. 

Penderita ini dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris. 

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga mata agar tetap sehat, di 

antaranya sebagai berikut. 

a) Mengatur jarak baca (minimal 30 cm); 

b) Menonton televisi jangan terlalu dekat; 
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c) Membaca di ruangan yang terang karena jika membaca di tempat yang 

kurang terang, pupil mata akan melebar dengan kuat sehingga lama 

kelamaan akan menimbulkan kelelahan pada mata; 

d) Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. 

2.1.12 Penerapan Model Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) 

di SD pada Materi Sifat-sifat Cahaya 

Penerapan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectualy (SAVI) pada materi cahaya di kelas V dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

Tabel 2.2 Penerapan Model SAVI pada Materi Sifat-sifat Cahaya 

 

No. Langkah-langkah Pembelajaran Tahapan 

Model SAVI Kegiatan Guru Kegiatan siswa 

1.  Guru menyiapkan materi 

pembelajaran sifat-sifat 

cahaya dan menyiapkan 

alat peraga atau media 

yang akan digunakan yaitu 

slide powerpoint dan video 

pembelajaran yang 

membahas tentang sifat 

cahaya merambat lurus, 

menembus benda bening, 

dapat dipantulkan, dapat 

dibiaskan, dapat diuraikan, 

serta proses terjadinya 

pelangi. 

Guru menyapa dan 

menanyakan kabar siswa. 

Guru mengajak siswa 

berdoa dan dilanjutkan 

presensi. 

 

Menyiapkan buku dan alat 

tulis. 

Berdoa bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

Persiapan 

(Kegiatan 

Pendahuluan) 

2.  Untuk membangkitkan 

rasa ingin tahu siswa guru 

mengajukan pertanyaan 

Siswa aktif menjawab soal 

apersepsi. 
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apersepsi seputar sifat-sifat 

cahaya (merambat lurus, 

menembus benda bening, 

dapat dipantulkan, dapat 

dibiaskan, dan dapat 

diuraikan) yang dapat 

diamati dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3.  Agar siswa merasa 

nyaman dan bersemangat, 

guru mengajak siswa 

bernyayi atau tepuk yang 

disesuaikan materi sifat-

sifat cahaya (merambat 

lurus, menembus benda 

bening, dapat dipantulkan, 

dapat dibiaskan, dan dapat 

diuraikan). 

Guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada 

masing-masing pertemuan 

dengan jelas. 

Mengikuti instruksi guru dan 

memperhatikan tujuan 

pembelajaran yang 

disampaikan guru. 

4.  Guru menyampaikan 

materi pengantar 

pembelajaran. Guru 

memutar slide powerpoint 

dan video pembelajaran. 

Memperhatikan dan membuat 

catatan kecil tentang poin 

penting dari materi yang 

disampaikan. (somatic, 

auditory, visualization) 

Tahap 

Penyampaian 

(Kegiatan 

Inti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 

Penyampaian 

(Kegiatan 

Inti) 

5.  Guru membagi siswa ke 

dalam kelompok yang 

terdiri dari 5-6 siswa. 

. 

Siswa membentuk kelompok 

dan berkumpul sesuai 

kelompok masing-masing.  

6.  Guru membagikan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) dan 

bahan percobaan. 

Guru mengajak siswa 

melakukan uji coba 

kolaboratif untuk 

membuktikan sifat-sifat 

cahaya merambat lurus, 

menembus benda bening, 

dapat dipantulkan, dapat 

dibiaskan, dapat diuraikan, 

serta membuat pelangi 

sederhana. 

Siswa dalam kelompok 

bekerja sama dan berbagi 

tugas untuk melakukan 

percobaan membuktikan 

sifat-sifat cahaya merambat 

lurus, menembus benda 

bening, dapat dipantulkan, 

dapat dibiaskan, dapat 

diuraikan, serta membuat 

pelangi sederhana. 

Siswa melakukan langkah 

percobaan sesuai dengan 

prosedur pada lembar kerja 

serta menulis catatan kecil 

mengenai pengamatan 
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percobaan (somatic, 

visualization). 

7.  Guru membimbing siswa 

mendiskusikan hasil 

pengamatan. 

Siswa berdiskusi dengan 

teman kelompok dalam 

menjawab pertanyaan dalam 

LKS. Siswa berdiskusi dan 

menuliskan simpulan hasil 

pengamatan (somatic, 

intellectualy). 

8.  Guru menginstruksikan 

kelompok untuk 

menyampaikan hasil 

pengamatan. 

Siswa mempresentasikan 

hasil pengamatan dengan 

suara keras dan jelas. 

Kelompok yang tidak 

presentasi memperhatikan 

dan memberikan pertanyaan 

maupun tanggapan terhadap 

hasil pengamatan yang 

dipaparkan (auditory, 

intellectualy).  

9.  Guru memberikan refleksi 

ataupun umpan balik atas 

hasil presentasi dan 

memberi kesempatan pada 

siswa untuk bertanya. 

Siswa memperhatikan dan 

mengajukan pertanyaan 

tentang apa yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

Tahap 

Pelatihan 

(Kegiatan 

Inti) 

10.  Guru memberikan selingan 

permainan pembelajaran 

berupa kuis ringan seputar 

materi. 

Guru memberikan 

apresiasi pada siswa 

maupun kelompok. 

Siswa menjawab pertanyaan 

dari guru (intellectualy). 

11.  Guru memberikan materi 

penguatan persepsi. 

Siswa memperhatikan 

penjelasan guru (auditory). 
 

 

 

 

 

Tahap 

Penampilan 

Hasil 

(Kegiatan 

Penutup) 

12.  Guru membagikan soal 

evaluasi 

Siswa mengerjakan soal 

evaluasi dengan cermat 

(intellectualy). 

13.  Guru memberikan tugas 

rumah, memberitahukan 

materi pada pertemuan 

berikutnya, memotivasi 

siswa agar giat belajar, dan 

menutup pembelajaran. 

Siswa menulis tugas rumah 

dan materi pertemuan 

berikutnya. 

(Meier, 2004 : 104-108) 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

beberapa peneliti sebelumnya mengenai penerapan model SAVI dalam 

pembelajaran. Penelitian yang relevan untuk mendukung penelitian eksperimen 

ini antara lain : 

Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Gede Satria Juniarta, dkk. (2014) 

dengan judul “Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 

Kelas V SD Gugus 5 Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan”. Dalam penelitian 

hasil uji-t menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar 

kelompok siswa yang belajar dengan menggunakan pendekatan Somatic Auditory 

Visual Intelectual (SAVI) dan hasil belajar kelompok siswa yang belajar dengan 

menggunakan model pembelajaran thitung 3,42 > ttabel 2,021, db = 40. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan 

SAVI lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model 

konvensional. 

Penelititan yang dilakukan oleh I Gede Astawan dan Dewa Nyoman Sudana 

(2014) dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran SAVI Bermuatan Peta 

Pikiran Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V SD”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran SAVI 

bermuatan peta pikiran dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal 

ini ditunjukkan dengan presentase peningkatan motivasi belajar dari siklus I ke 
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siklus II sebesar 15,84% dan presentase peningkatan hasil belajar IPA dari siklus I 

ke siklus II sebesar 13,49%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk. (2015) dengan judul 

“Pengaruh Model SAVI Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Mata 

Pelajaran IPA Kelas V SD”. Hasil penelitian menunjukkan thitung = 6,70 > ttabel = 

2,000 dengan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis IPA siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI adalah 32,92 berada pada 

kategori tinggi. Sedangkan rata-rata skor kemampuan berpikir kritis IPA siswa 

yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional adalah 

15,28 berada pada kategori rendah.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kdk. Ariasih, dkk. (2014) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif SAVI Berbantuan Media Konkret 

Terhadap Hasil Belajar IPA SD”. Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian, 

pada uji hipotesis diperoleh hasil (thitung= 34,02 > ttabel = 2,000). Hal tersebut 

menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa 

yang dibelajarkan melalui model SAVI berbantuan media konkret dengan siswa 

yang dibelajarkan dengan model konvensional. Nilai rata-rata untuk kelompok 

eksperimen adalah 79,60 dan nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 61,71. Siswa 

yang dibelajarkan dengan model SAVI menunjukkan perolehan rata-rata hasil 

belajar yang lebih baik. 

Penelititan yang dilakukan oleh Md.Mei Yudiari, dkk. (2015) dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran SAVI Berbantuan Media Mind Mapping 

Terhadap Hasil Belajar IPA Siswa Kelas V”. Berdasarkan uji hipotesis (uji t) 
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didapatkan thitung = 5,644 > ttabel = 2,021. Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran SAVI berbantuan media mind mapping 

dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran 

konvensional. Rata-rata hitung pada kelompok eksperimen adalah 23,80 dan 

kelompok kontrol adalah 18,31, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran SAVI berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V 

SD di gugus II Kecamatan Mendoyo 

Penelitian yang dilakukan oleh Mujiyem Sapti dan Suparwati (2011) dengan 

judul “An Experiment of Mathematics Teaching Using SAVI Approach and 

Conventional Approach Viewed from The Motivation of The Students of Sultan 

Agung Junior High School in Purworejo”. Berdasarkan penelitian siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model SAVI mendapatkan hasil belajar yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang mendapat pembelajaran dengan 

pendekatan konvensional hal ini ditunjukkan dengan nilai uji hipotesis pertama 

Fhitung 4,378 > Ftabel 4,024. Rata-rata nilai kelas eksperimen 60,57 sedangkan 

kontrol 51,73. Kemudian uji kedua dengan hasil Fhitung 20.822 > Ftabel 3.174 

menunjukkan bahwa siswa yang memiliki motivasi tinggi dalam pembelajaran 

Matematika lebih baik daripada siswa yang memiliki motivasi yang rendah, dan 

uji ketiga menunjukkan Fhitung 1.617 < Ftabel 3.174 yang berarti bahwa perbedaan 

karakteristik diantara pembelajaran Matematika yang menggunakan pendekatan 

SAVI dengan yang menggunakan pendekatan konvensional adalah sama atau 

dapat dikatakan tidak ada perbedaan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuning Hadiyana Sari, dkk. (2014) 

dengan judul “Constructivism Mathematics Learning Integrated With The School 

Program Using SAVI Model To Enhance Problem Solving Ability and Discipline 

Characters”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai pada kelompok 

eksperimen yang dibelajarkan dengan model SAVI memiliki nilai rata-rata 82.59 

sedangkan kelompok kontrol yang dibelajarkan dengan model konvensional 

memiliki rata-rata nilai 61.28. Data menunjukkan thitung 7,169 > 1.702 ttabel. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika konstruktivis 

terintegrasi dengan model SAVI lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

matematika konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rasiman, dkk. (2016) dengan judul 

“Humanistic Mathematics Learning Assisted by Interactive CD using SAVI 

approach to Increase Students’ Critical Thinking Skill”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa skor respon guru adalah 3.29 dari skor maksimum 4.00 

dikategorikan baik, skor respon siswa 3.43 dikategorikan sangat baik, dan skor 

rata-rata berpikir kritis dari kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pendekatan 

SAVI adalah 82.95 dikategorikan baik. 
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2.3 KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan hasil observasi, hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

yang belum maksimal. Hal ini berkaitan dengan cara atau gaya belajar siswa yang 

berbeda-beda serta model pembelajaran konvensional yang diterapkan guru 

kurang membangkitkan minat siswa dalam belajar sehingga aktivitas belajar siswa 

menjadi berkurang. Pembelajaran IPA menghendaki pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar termasuk dalam mengonstruksi 

pengetahuan maupun pemahamannya. 

“Belajar melibatkan seluruh pikiran dan tubuh” merupakan salah satu 

prinsip accelerated learning yang dikemukakan oleh Dave Meier (2004:54) yang 

kemudian mendasari model pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectualy (SAVI). Pembelajaran dengan model SAVI berusaha 

membangkitkan minat dan keaktifan siswa dalam belajar dengan menyediakan 

berbagai gaya belajar yang dijadikan satu dalam model SAVI. Hal ini bertujuan 

agar siswa dapat membangun pemahamannya sendiri melalui gaya belajar yang 

sesuai dengan dirinya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Kerangka berpikir dapat digambarkan bagan sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Kelas Eksperimen : 

pembelajaran dengan model 

SAVI berbantuan media 

audiovisual 

 

Kelas Kontrol : 

pembelajaran dengan 

metode diskusi 

Tes Akhir (Postest) 

Dibandingkan 

Guru belum menggunakan model pembelajaran yang variatif 

dan inovatif sehingga minat belajar siswa kurang dan 

mengakibatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA 

tidak optimal. 

Tes Awal (Pretest) 

Pembelajaran IPA Materi Sifat-sifat 

Cahaya 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut. 

Ho : Model SAVI berbantuan media audiovisual tidak efektif 

terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Sifat-sifat 

Cahaya. 

Ha : Model SAVI berbantuan media audiovisual efektif terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V materi Sifat-sifat Cahaya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa model SAVI berbantuan 

media audiovisual efektif terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V materi Sifat-

sifat Cahaya. Hal tersebut dibuktikan oleh uji hipotesis (uji t) yang menunjukkan 

bahwa nilai signifikansi (Sig. (2-tailed)) yang diperoleh adalah sebesar 0,006 < α 

= 0,05 dan nilai thitung= 3,530 > ttabel= 1,994, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan 

antara kelas ekperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh nilai 

rata-rata sebesar 79,08 sedangkan kelas kontrol sebesar 71,71, sehingga selisih 

nilai rata-rata kedua kelas adalah sebesar 7,365. Kelas eksperimen dengan 

penerapan model SAVI memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi. 

Dari perhitungan n-gain menunjukkan bahwa kelas eksperimen memperoleh 

nilai rata-rata gain sebesar 0,5312 yang dikategorikan sedang, sedangkan pada 

kelas kontrol menunjukkan rata-rata gain sebesar 0,2974 yang dikategorikan 

rendah. Dari  hasil tersebut mneunjukkan bahwa kelas eksperimen memiliki 

peningkatan dari pretest ke poestest yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Perolehan n-gain yang lebih tinggi membuktikan bahwa hasil belajar yang 

diperoleh kelas eksperimen merupakan pengaruh dari penerapan model SAVI 

berbantuan media audiovisual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
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SAVI berbantuan media audiovisual efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

IPA siswa kelas V materi Sifat-sifat Cahaya. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

diantaranya sebagai berikut. 

1. Penerapan model SAVI memerlukan waktu yang relatif banyak sehingga 

hendaknya guru mempersiapkan segala fasilitas kelengkapan pembelajaran 

termasuk materi, sumber, media maupun alat peraga dengan sebaik-baiknya 

sebelum kegiatan pembelajaran agar dalam kegiatan pembelajaran nantinya 

berjalan efektif dan efisien. 

2. Dalam uji coba kolaboratif sifat-sifat cahaya, guru sebaiknya memilih ketua-

ketua kelompok, sehingga terdapat siswa yang mengkoordinir teman dari 

kelompok masing-masing agar tidak gaduh dan tetap fokus pada kegiatan 

percobaan dan  topik diskusi yang sedang dibahas. 
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