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ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN  KOOPERATIF TIPE SOMATIK, 

AUDITORI, VISUAL, DAN INTELEKTUAL UNTUK MENINGKATKAN 

AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI KELAS XII IPS 1 SMA 

NEGERI 1 NATAR TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

 

Oleh 

 

Noviyani 

 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya hasil belajar geografi siswa 

kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Natar serta guru masih jarang menggunakan model 

pembelajaran terutama model pembelajaran tipe Somatik, Auditori, Visual dan 

Intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas belajar siswa  dengan penggunaan model pembelajaran 

Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual pada mata pelajaran geografi kelas 12 

IPS 1; 2) Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan penggunaan 

model pembelajaran Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual pada mata 

pelajaran geografi kelas 12 IPS 1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas dengan objek penelitian seluruh siswa kelas 12 

IPS 1 yang berjumlah 31 siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) Terdapat 

peningkatan aktivitas belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran 

Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual setelah diterapkan model pembelajaran 

tipe Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual siswa cenderung lebih aktif dalam 

proses pembelajaran; 2) Terdapat peningkatan hasil belajar siswa setalah 

diterapkan model pembelajaran tipe Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual 

setelah diterapkan model Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual sebagian 

siswa memperoleh nilai diatas KKM; 3) Model Pembelajaran tipe Somatik, 

Auditori, Visual, dan Intelektual sangat cocok diterapkan di kelas 12 IPS 1 karena 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa serta meningkatkan hasil belajar siswa 

mata pelajaran geografi. 

 

Kata kunci : model pembelajaran tipe SAVI, aktivitas, hasil belajar 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE APPLICATION  COOPERATIVE OF SOMATIC, AUDITORY, 

VISUAL, AND INTELLECTUAL LEARNING MODEL TO IMPROVE 

STUDENTS' LEARNING ACTIVITY AND LEARNING RESULTS ON  

GEOGRAPHY SUBJECT FOR TWELVE GRADERS  

OF SOCIAL STUDIES 1 SENIOR HIGH SCHOOL 1  

NATAR ACADEMIC YEAR OF 2017/2018 

 

By 

 

Noviyani 

  

The problem in this research was motivated by the low learning results on 

Geography subject of twelve graders of Social Studies 1 Senior High School 1 

Natar and also the limited application of learning model especially for types like 

Somatic, Auditory, Visual and Intellectual. This research aims to find out: 1) the 

improvement on students' learning activity by using Somatic, Auditory, Visual, 

and Intellectual learning model on Geography subject for twelve graders of Social 

Studies 1; 2) the improvement on students' learning results by using Somatic, 

Auditory, Visual, and Intellectual learning model on Geography subject for twelve 

graders of Social Studies 1. The method used in this research was classroom 

action research with all 31 students from grade 12 Social Studies 1.The results of 

this research showed that; 1) There was an improvement on students' learning 

activity after being taught with Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual 

learning model; the students were likely becoming more active in the learning 

process after the application of Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual 

learning model; 2) There was an improvement on students' learning results after 

being taught with Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual learning model; half 

of the students obtained an improvement on scores after the application of 

Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual learning model; 3) the Somatic, 

Auditory, Visual, and Intellectual learning model is suitable to be applied in grade 

12 Social Studies 1 because it could improve students' learning activity and 

students' learning results on Geography subject.  

 

Keywords: SAVI learning model, activity, learning results 
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MOTO 

 

 

 

 

 Dan kelak tuhan mu pasti memberikan karunia-Nya kepada mu lalu (hati)  

kamu menjadi puas. 

(Q.S. ad- Dhuha Ayat 5) 

 

 

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow 

(Albert Einstein) 

 

 

Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara 

bintang-bintang 

(Soekarno) 

 

 

Hidup hanya sekali, bersenang-senanglah, lakukan hal-hal yang kamu sukai dan 

jangan membebani orang lain. 

( Noviyani) 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 

karena pendidikan dapat dijadikan jalan bagi masyarakat untuk menaikkan derajat 

hidupnya dan untuk mencapai kesuksesannya. Oleh karena itu, Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 3 (tiga) yang 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Mudyahardjo (2001:18). Pendidikan 

ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang 

diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, Dalam Syaiful 

Sagala (2010:3). Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting bagi 

masyarakat karena dengan pendidikan akan mendapatkan pengalaman belajar 

yang akan mengakibatkan perubahan dalam diri individu yang mengarah kepada 
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sesuatu hal yang positif dan pendidikan berlaku seumur hidup yang dapat 

didapatkan tidak hanya di sekolah tetapi di lingkungan masyarakat. 

 

Meningkatkan kualitas pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan 

diperlukan penanganan yang komprehensif. Kualitas pendidikan dapat 

ditingkatkan dengan beberapa hal yang perlu disoroti yaitu pengembangan model 

kurikulum dan manajemen sekolah, peningkatan kualitas guru, dan tenaga 

kependidikan, serta mengangkat kualitas pembelajaran dan efektifitas model 

pembelajaran. Dengan cara penerapan strategi dan model pembelajaran terpadu 

yang melibatkan seluruh unsur terkait dengan proses pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran tercapai. Jadi, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan, 

semua unsur yang terkait harus saling bekerja sama agar kualitas pendidikan dapat 

meningkat tahun demi tahunnya. Apalagi pemerintah mencanangkan bahwa setiap 

warga Indonesia wajib belajar 9 tahun dan sudah selayaknya hal tersebut harus 

disertai dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. 

 

Peran guru disini sangatlah penting, karena guru yang mengendalikan dan 

memberikan pelajaran di dalam kelas. Guru harus aktif dalam memberikan 

pelajaran kepada siswanya dengan menggunakan metode pembelajaran yang 

cocok untuk pembelajaran di dalam kelas, agar siswa dapat dengan aktif 

mengikuti pelajaran dan materi yang diberikan guru untuk mendapatkan hasil 

belajar yang sesuai dengan harapan guru. 

 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru yang mengajar mata pelajaran 

Geografi di kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Natar, masih belum mendapatkan 

hasil yang optimal dan guru masih menggunakan metode ceramah dalam 
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pembelajaran. Hasil belajar siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Natar belum 

optimal seperti terlihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1. Hasil Ulangan Mid Semester Mata Pelajaran Geografi Kelas XI IPS 

1 Semester Genap Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

No Interval Frekuensi Persentase (%) 

1. ≥ 76 (tuntas) 6 14, 63% 

2. < 76 (tidak tuntas) 35 85, 36% 

 Jumlah  41 100 

Sumber: Data Guru Hasil Ulangan Mid Semester Genap 

 

Berdasarkan Tabel 1 hasil ulangan mid semester diatas, dapat diketahui bahwa 

hanya 6 dari 41 orang atau sekitar 14,63% siswa yang mencapai KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) untuk mata pelajaran Geografi. Hal itu membuktikan bahwa 

masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Para siswa 

menganggap bahwa pelajaran geografi itu sulit dan yang lainnya tidak merasa 

tertarik dengan mata pelajaran geografi, dan hal itulah yang diperkirakan sebagian 

besar siswa kelas XI IPS 1 masih banyak yang mendapatkan nilai yang rendah. 

 

Masalah yang terdapat dalam kelas XII IPS 1 tidak hanya masalah hasil belajar 

yang masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (kriteria 

ketuntasan minimal), tetapi juga kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran 

karena metode yang digunakan masih menggunakan metode ceramah, sehingga 

siswa malas untuk belajar secara aktif di kelas karena semua materi akan di 

jelaskan oleh guru. Guru menganggap bahwa metode ceramah merupakan metode 

yang cocok diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas karena guru khawatir 

jika diterapkan menggunakan metode lain, siswa tidak akan mampu untuk 

mengikutinya karena menurut guru siswa kelas XII IPS 1 sulit diajak aktif dalam 

pembelajaran.  
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Menurut guru yang mengampu mata pelajaran geografi pada kelas XII, materi 

yang dianggap paling sulit adalah materi Sistem Informasi geografis (SIG) karena 

pada mata pelajaran Sistem Informasi Geografis (SIG) guru masih kesulitan 

dalam menjelaskan materi tersebut karena tidak didukung oleh media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami 

materi Sistem Informasi Geografis (SIG). Hal itu yang membuat peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan materi Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe Somatik, Auditori, 

Visual, dan Intelektual. 

Model pembelajaran yang  akan digunakan seharusnya dapat membuat siswa 

menjadi aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Salah 

satunya model yang dapat diterapkan adalah model pembelajaran SAVI (Somatik, 

Auditori, Visual, dan intelektual). Pendekatan metode ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Dave Meier   (Huda Miftahul 2014:195), Pembelajaran dengan 

pendekatan SAVI (Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual) adalah 

pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat 

indra yang dimiliki siswa, Istilah SAVI (kriteria ketuntasan minimal) sendiri 

bermakna gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik) dimana belajar dengan 

mengalami dan melakukan dan belajar haruslah dengan menyimak, berbicara, 

presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi dan belajar 

juga harus dengan menggunakan panca indra mata untuk mengamati, 

menggambarkan, mendemonstrasikan, membaca dengan media, dan alat peraga, 

dan belajar yang terakhir secara intelektual yang artinya belajar harus 

menggunakan kemampuan berfikir (minds-on), belajar haruslah dengan 
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konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakan penalaran, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, dan menciptakan, mengkonstruksikan, 

memecahkan masalah, dan menerapkan (Suyatno, 2009:65), dalam (Huda 

Miftahul, 2014:199). 

 

Model pembelajaran tipe SAVI (Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual) 

sendiri mengapa sangat cocok diterapkan di jenjang SMA karena dengan model 

pembelajaran tipe SAVI (Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual) siswa 

mampu mengoptimalkan kinerja seluruh panca inderanya dalam belajar dikelas 

karena model ini menuntut siswa aktif dalam melihat, mendengar serta berfikir 

kreatif di dalam kelas. Model pembelajaran Kooperatif tipe SAVI (Somatik, 

Auditori, Visual, dan Intelektual) ini juga melatih konsentrasi siswa agar lebih 

fokus dalam pelajaran dan dapat membantu siswa yang kurang aktif menjadi lebih 

aktif lagi. Jika model ini digunakan di kelas XII IPS 1 sekolah SMA Negeri 1 

Natar maka akan membuat siswa akan lebih semangat dan aktif dalam mengikuti 

pelajaran di dalam kelas karena dengan model ini juga pembelajaran di dalam 

kelas akan lebih menyenangkan dan akan lebih inovatif dalam penyampaian 

materi yang diberikan oleh guru, dalam hal ini guru akan menerapkan model 

pembelajaran diskusi yang akan menstimulus siswa kelas XII IPS 1 untuk lebih 

aktif dalam pembelajaran di dalam kelas. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran. 
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2. Metode yang digunakan guru masih menggunakan metode ceramah. 

3. Media yang digunakan masih kurang bervariasi. 

4. Rendahnya hasil belajar. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Somatik, Auditori, Visual, dan 

Intelektual pada mata pelajaran Geografi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 

Natar Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Apakah penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe Somatik, Auditori, 

Visual, dan Intelektual pada mata pelajaran Geografi akan meningkatkan 

hasil belajar Geografi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Natar Tahun Ajaran 

2017/2018? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Somatik, Auditori, Visual, dan 

Intelektual pada mata pelajaran Geografi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 

Natar Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran Kooperatif tipe Somatik, Auditori, Visual, dan 
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Intelektual pada mata pelajaran Geografi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 

Natar Tahun Ajaran 2017/2018? 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khusus bagi penulis dan 

umumnya bagi yang berkepentingan dalam bidang Geografi. Adapun yang 

menjadi harapan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana kependidikan 

pada Program Studi Geografi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan 

Sosial, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kongkrit 

mengenai pemanfaatan model Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual 

dalam pembelajaran Geografi. 

 

2. Bagi Guru 

Bahwa pemanfaatan model pembelajaran Somatik, Auditori, Visual, dan 

Intelektual oleh guru dalam pembelajaran dapat terperinci dalam 

menerangkan materi pelajaran geografi kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Natar. 

a. Dengan menggunakan model pembelajaran Somatik, Auditori, Visual, 

dan Intelektual memudahkan dalam proses pembelajaran guru akan dapat 

mengajarkan materi pelajaran dengan rinci sesuai dengan PTK. 

b. Dengan menggunakanmodel pembelajaran Somatik, Auditori, Visual, 

dan Intelektual memudahkan guru untuk mendapatkan penilaian 

individu. 
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3. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan Model pembelajaran Somatik, Auditori, Visual, dan 

Intelektual siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran di dalam 

Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual, siswa mampu menerima dan 

memahami materi yang diberikan dengan baik dan maksimal. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar tidak terjadi salah penelitian, maka perlu adanya batasan ruang lingkup 

penelitian sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Natar. 

2. Objek yang diteliti adalah pemanfaatan Model pembelajaran Somatik, 

Auditori, Visual, dan Intelektual dalam pembelajaran Geografi 

3. Tempat penelitian kelas XII IPS 1 SMA Negeri 1 Natar. 

4. Ruang lingkup ilmu yaitu pembelajaran geografi. 

 

Pembelajaran Geografi adalah  salah satu mata pelajaran dalam proses kegiatan 

belajar mengajar di sekolah menengah atas (SMA) yang mempelajari tentang 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan keseluruhan gejala 

alam dengan variasi kewilayahannya. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR  

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku yang sebagai kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam keseluruhan hidupnya. Pengertian belajar 

dapat didefinisikan sebagai berikut: “Belajar ialah suatu proses yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

 

Menurut Moh. Surya (1981:32) dalam Oemar Hamalik (2004:24), belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksinya dengan lingkungan. Kesimpulan yang bisa diambil dari kedua 

pengertian di atas, bahwa pada prinsipnya, belajar adalah perubahan dari diri 

seseorang. 

 

Menurut Oemar Hamalik (2004:26), pengertian belajar merupakan proses 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang kemudian menimbulkan 

perubahan, yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh 
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lainnya. Berdasarkan pengertian ini segala proses yang dilakukan secara sadar dan 

menimbulkan perubahan dari diri pelajar dianggap belajar.  

 

Jadi, kesimpulannya belajar merupakan proses perbuatan yang sengaja dilakukan 

untuk menimbulkan perubahan bagi seseorang dan hasil perubahan tersebut 

sebagai hasil dari pengalaman yang dipelajari oleh seseorang tersebut, dengan 

kata lain hasil dari belajar adalah perubahan diri seseorang baik secara perilaku 

maupun cara berpikir. 

 

Konsep pembelajaran menurut Corey (1986:195) dalam Oemar Hamalik (2004: 

35) adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola 

untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisj-

kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu, pembelajaran 

merupakan subset khusus dari pendidikan. Sedangkan, menurut UUSPN No. 20 

Tahun 2003 menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata 

lain, pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkankan kreatifitas berfikir yang dapa meningkatkan kemampuan 

berfikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran. 

 

2.1.2. Pengertian Model Pembelajaran Tipe Somatik, Auditori, Visual, dan 

Intelektual 

 

Model pembelajaran SAVI diperkenalkan pertama kali oleh Dave Meier dalam 

Huda Miftahul (2014:199), Kepanjangan dari SAVI adalah Somatic, Auditori, 
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Visual dan teori otak triune, pilihan modalitas (visual, auditorial dan kinestetik), 

teori kecerdasan ganda Intektual. Teori yang mendukung pembelajaran SAVI 

adalah Accelerated Learning, teori otak kanan/kiri, pendidikan (holistic) 

menyeluruh, belajar berdasarkan pengelaman, belajar dengan symbol. Model 

Pembelajaran SAVI akan menuntut siswa untuk selalu aktif dalam proses 

pembelajaran karena setiap siswa dituntut untuk menggunakan semua indera nya 

untuk proses pembelajaran hal itu dilakukan agar siswa dapat memahami lebih 

dalam materi yang diberikan oleh guru. 

Lebih lanjut Menurut Suherman (2002:52) dalam Huda Miftahul (2014:201), 

dengan memperhatikan konsep belajar SAVI, siswa mempunyai kesempatan 

untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar sehingga dengan 

menggunakan model pembelajaran tipe SAVIdiharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Kreativitas pembelajaran akan berlangsung secara optimal jika 

aktivitas intelektual dan semua alat indra digabungkan dalam suatu kinerja 

pembelajaran. 

 

Huda Miftahul (2014:203) berpendapat model pembelajaran SAVI atau Somatic, 

Auditory, Visualization, Intelectualy pembelajaran yang menekankan bahwa 

belajar harus memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran di kelas adalah 

dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visualization, Intelectualy). 

 

Somatik adalah gerakan tubuh, yang berarti bahwa belajar harus dengan 

mengalami dan melakukan. Auditori adalah pendengaran, yang berarti bahwa 

indra telinga digunakan dalam proses pembelajaran dengan cara mendengarkan, 

menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan 

menanggapi. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Somatic
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Visualisasi adalah penglihatan, yang berarti bahwa belajar harus menggunakan 

mata melalui mengamatai, menggambar, melukis, mendemonstrasikan media 

pembelajaran dan alat peraga. Intelektual adalah berpikir, yang berarti bahwa 

kemampuan berpikir harus dilatih melalui bernalar, mencipta, memecahkan 

masalah, mengkontruksi, dan menerapkan. 

 

Meier (2002:89) dalam Huda Miftahul (2014:204), mengajukan sejumlah prinsip 

pokok dalam belajar dengan menggunakan pendekatan SAVI, yaitu sebagai 

berikut : 

a. Belajar melibatkan seluruh tubuh dan pikiran. 

b. Belajar adalah berkreasi, bukan mengkonsumsi. 

c. Kerjasama membantu proses belajar. 

d. Pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. 

e. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. 

f. Emosi positif sangat membantu pembelajaran. 

g. Otak-citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. 

 

Jadi dalam prinsip pembelajaran dengan model pembelajaran Somatik, Auditori, 

Visual, dan Intelektual siswa akan diarahkan keaktifan dalam proses pembelajaran 

di dalam kelas, siswa harus mampu menggunakan semua panca inderanya, 

kemampuan berpikirnya, dan juga emosi yang positif agar dapat bekerjasama di 

dalam kelompok diskusinya. Dan guru juga dituntut untuk selalu meningkatkan 

simultan dalam setiap proses pembelajarannya agar dapat memacu siswa untuk 

berpikir kreatif. 
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1. Langkah-langkah Model Pembelajaran SAVI 

Menurut Meier (2002), langkah-langkah model pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan (Preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar. 

Tujuan tahap persiapan adalah menimbulkan minat para pembelajar, memberi 

mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan 

menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Hal-hal yang 

dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran (auditori). 

2) Membagi kelas dalam beberapa kelompok (somatis). 

3) Membangkitkan minat, motivasi siswa dan rasa ingin tahu siswa 

(auditori). 

b. Tahap penyampaian (Presentation) 

Tahap penyampaian mempunyai tujuan untuk membantu siswa menemukan 

materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan menyenangkan. 

Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan 

fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan siswa untuk 

menciptakan pengetahuan disetiap langkahnya. 

 

Fungsi tahap ini adalah membantu pembelajar menemukan materi belajar 

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

panca indra, dan cocok untuk semua gaya belajar.Adapun langkah-langkah 

yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 
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1) Menyampaikan materi dengan cara memberi contoh nyata (somatis dan 

auditori). 

2) Dari contoh guru menjelaskan materi secara rinci (auditori). 

 

c. Tahap Pelatihan (practice) 

Tujuan tahap penelitian membantu siswa mengintegrasikan dan memadukan 

pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara yaitu mengajak 

siswa berpikir, berkata dan berbuat mengenai materi yang baru dengan 

aktivitas pelatihan pemecahan soal.Fungsi tahap ini adalah membantu 

pembelajar mengintegrasi dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru 

dengan berbagai cara. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap pelatihan adalah sebagai 

berikut: 

1) Memberikan lembar soal untuk diselesaikan dengan berdiskusi sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing (visual dan intelektual). 

2) Meminta beberapa siswa mewakili kelompok untuk menampilkan hasil 

pekerjaanya dan meminta yang lain menanggapi hasil pekerjaan 

temannya dan memberi kesempatan untuk bertanya (somatis, auditori, 

visual, intelektual). 

3) Menilai hasil pekerjaan siswa dan meralat jawaban apabila terdapat 

kesalahan terhadap hasil pekerjaannya (auditori). 

 

 

 



15 

d. Tahap Penampilan (Performance) 

Tujuan dalam penampilan hasil adalah membantu pelajar menerapkan dan 

mengembangkan pengetahuan serta kererampilan baru mereka pada pekerjaan 

sehingga pembelajar tetap melekat dan prestasi terus meningkat. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penampilan adalah sebagai 

berikut: yaitu dengan: 

1) Memberi suatu evaluasi yang berupa lembar soal untuk mengetahui dan 

mengembangkan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa setelah 

proses pembelajaran (somatis dan intelektual). 

2) Menegaskan kembali materi yang telah diajarkan kemudian 

menyimpulkan dan memberikan PR (auditori). 

 

2. Kelebihan dalam Penerapan Model Pembelajaran Somatic, Auditori, 

Visual, Intelektual (SAVI) 

 

Menurut teori dan hasil penelitian, ada beberapa kelebihan dari pendekatan SAVI 

antara lain: 

a. Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui 

penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intelektual 

b. Memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik dan efektif 

c. Mampu membangkitkan kreatifitas dan meningkatkan kemampuan 

psikomotor siswa; 

d. Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa melalui pembelajaran  

Dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran SAVI, dapat 

memicu siswa dalam berfikir lebih kreatif dalam setiap pembelajarannya dan 

dengan model pembelajaran SAVI siswa akan menggunakan gerak fisik dan 
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aktivitas intelektualnya yang lebih produktif dan akan melatih ketajaman 

konsentrasi siswa lebih dalam lagi, dan itu semua akan dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

3. Kekurangan dalam Penerapan Model Pembelajaran Somatic, Auditori, 

Visual, Intelektual (SAVI) 

 

Pendekatan SAVI juga memiliki kekurangan, yaitu:  

a. Pendekatan ini sangat menuntut adanya guru yang sempurna sehingga dapat 

memadukan keempat komponen dalam SAVI secara utuh 

b. Penerapan pendekatan ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana 

pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga 

memerlukan biaya pendidikan yang sangat besar. Terutama untuk pengadaan 

media pembelajaran yang canggih dan menarik. Ini dapat terpenuhi pada 

sekolah-sekolah maju. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan dari 

pendekatan SAVI ini, dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Memahami dan menguasai konsep-konsep pendekatan SAVI dan konsep-

konsep dari materi yang akan diajarkan, mempersiapkan berbagai hal 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran 

2) Memilih sekolah standar nasional yang memiliki sarana dan prasarana 

yang memadai. 

Dapat disimpulkan bahwa kekurangan dalam model pembelajaran SAVI 

ini adalah guru dituntut menjadi sosok guru yang sempurna karena harus 

dapat membimbing siswa agar dalam proses pembelajaranya dapa 

menggunakan akivitas fisik dan memicu siswa untuk menggunakan 

kemampuan intelektualnya. Selain itu, model Pembelajaran SAVI akan 
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sulit diterapkan di sekolah yang minim kelengkapan sarana dan 

prasarananya. 

 

2.1.3. Pembelajaran Geografi 

 

Secara sederhana, pengajaran geografi adalah geografi yang diajarkan ditingkat 

sekolah dasar dan sekolah menengah. Karena itu, penjabaran konsep-konsep, 

pokok bahasan, dan sub pokok bahasannya harus disesuaikan dan diserasikan 

dengan tingkat pengalaman dan perkembangan mental anak pada jenjang-jenjang 

pendidikan yang bersangkutan. 

 

Berkenaan dengan pengertian geografi, Richard Hartshorne (1960:47) dalam 

Nursid Sumaatmadja (2001:8) mengemukakan, “geography is that discipline that 

seeks to describe and interpret the variable character from place to place of the 

earth as the world of man”. Pada batasan ini Hartshorne menekankan kepada 

karakter variabel dari suatu tempat ke tempat lainnya sebagai dunia tempat 

kehidupan manusia. Dalam hal ini geografi sebagai ilmu mencari penjelasan dan 

interpretasi tentang karakter tadi sebagai hasil interaksi faktor-faktor geografi 

yang mencirikan tempat-tempat dipermukaan bumi sebagi dunia kehidupan 

manusia. Kedalam interaksi itu termasuk pemanfaatan sumber daya lingkungan 

oleh manusia bagi kepentingan hidupnya. 

 

Hakikatnya bahwa pengajaran geografi hakikatnya adalah pengajaran tentang 

aspek-aspek keruangan permukaan bumi yang merupakan seluruhan gejala alam 

dan kehidupan umat manusia dengan variasi kewilayahannya. Dengan kata lain, 

pengajaran geografi merupakan pengajaran tentang hakikat geografi yang 

diajarkan disekolah dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan mental anak 

pada jenjang pendidikan masing-masing (Nursid Sumaatmadja 2001:9-10) 
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2.1.4. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam proses 

belajar kedua aktivitas itu harus saling berkaitan. Lebih lanjut lagi piaget 

menerangkan dalam buku Sardiman bahwa jika seorang anak berfikir tanpa 

berbuat sesuatu, berarti anak itu tidak berfikir (Slameto, 2010:89). 

 

Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana (2002:24) dalam Slameto (2010:91) 

menjelaskan bahwa aktivitas belajar dapat memberikan nilai tambah (added 

value) bagi peserta didik, berupa hal-hal berikut ini: 

a. Peserta didik memiliki kesadaran (awareness) untuk belajar sebagai wujud 

adanya motivasi internal untuk belajar sejati. 

b. Peserta didik mencari pengalaman dan langsung mengalami sendiri, yang 

dapat memberikan dampak terhadap pembentukan pribadi yang integral. 

c. Peserta didik belajar dengan menurut minat dan kemampuannya. 

d. Menumbuh kembangkan sikap disiplin dan suasana belajar yang demokratis 

di kalangan peserta didik. 

e. Pembelajaran dilaksanakan secara konkret sehingga dapat menumbuh 

kembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya 

verbalisme. 

f. Menumbuh kembangkan sikap kooperatif dikalangan peserta didik sehingga 

sekolah menjadi hidup, sejalan dan serasi dengan kehidupan di masyarakat di 

sekitarnya. 
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Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Paul B. Diedrich dalam Oemar Hamalik (2004:172) menyatakan, aktivitas belajar 

dibagi ke dalam delapan kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membaca, melihat gambar-

gambar, mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati orang 

lain bekerja atau bermain. 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities), yaitu mengemukakan suatu fakta 

atau prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan pertanyaan, 

memberi saran, mengemukakan pendapat, berwawancara diskusi dan 

interupsi. 

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activities), yaitu mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, atau 

mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-kegiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau 

rangkuman, dan mengerjakan tes serta mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan menggambar (drawing activities), yaitu menggambar, 

membuat grafik, diagram, peta dan pola. 

f. Kegiatan-kegiatan motorik (motor activities), yaitu melakukan percobaan, 

memilih alat-alat, melaksanakan pameran, membuat, model, 

menyelenggarakan permainan, serta menari dan berkebun.  

g. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan mengingat, 

memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat hubungan-

hubungan, dan membuat keputusan. 
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h. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat, 

membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup. 

 

Dengan adanya pembagian jenis aktivitas di atas, menunjukkan bahwa aktivitas di 

sekolah cukup kompleks dan bervariasi. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dapat 

tercipta di sekolah, pastilah sekolah-sekolah akan lebih dinamis, tidak 

membosankan dan benar-benar menjadi pusat aktivitas belajar yang maksimal. 

 

Aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan fisik atau jasmani maupun mental 

atau rohani yang saling berkaitan sehingga tercipta belajar yang optimal. Dalam 

aktivitas belajar ini peserta didik haruslah aktif mendominasi dalam mengikuti 

proses belajar mengajar sehingga mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. 

Dengan kata lain dalam beraktivitas peserta didik tidak hanya mendengarkan dan 

mencatat seperti yang dijumpai di sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran 

secara konvensional. Jadi, dalam proses belajar mengajar di kelas, peserta didik 

seharusnya lebih aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan peran guru 

adalah menjadi fasilitator dan mampu membimbing dan mengarahkan peserta 

didik agar belajar dengan aktif dan baik. Kriteria dalam penilaian aktivitas siswa 

dalam pembelajaran di dalam penelitian ini, meliputi: 

a. Kegiatan-kegiatan visual (visual activities), yaitu membacam melihat gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran dan mengamati orang lain 

bekerja atau bermain 

b. Kegiatan-kegiatan lisan (oral activities) yaitu mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian mengajukan pertanyaan, member 

saran, mengemukakan pendapat, berwawancara diskusi dan interupsi. 
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c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (listening activites), yaitu mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok atau 

mendengarkan radio. 

d. Kegiatan-lehiatan menulis (writing activities), yaitu menulis cerita, menulis 

laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan copy, membuat outline atau 

rangkuman dan mengerjakan tes serta mengisi angket. 

e. Kegiatan-kegiatan mental (mental activities), yaitu merenungkan meningkat, 

memecahkan masalah, menganalisis factor-faktor, melihat hubungan-

hubungan dan membuat keputusan. 

f. Kegiatan-kegiatan emosional (emotional activities), yaitu minat, 

membedakan, berani, tenang, merasa bosan dan gugup. 

 

2.1.5. Hasil Belajar 

Menurut Oemar Hamalik (2004:180), hasil belajar adalah bila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sedangkan menurut 

Dimyanti dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari 

dua sisi yaitu sisi siswa dan sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar. Dan tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-

jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, bahwa hasil belajar adalah kompetensi yang di miliki peserta 

didik setelah setelah mengalami proses belajar yang ditunjukkan dengan adanya 

perubahan pada ranah kognitif, afektif, dan psikomor. Nandang dan Dede, 
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(2013:16). Menurut Nawawi dalam K. Ibrahim (2007:39), hasil belajar dapat 

diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelejari materi pelajaran 

di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai 

sejumlah mata pelajaran tertentu. Menurut Supriono sebagaimana yang dikutip 

oleh Thobroni (2015:20), hasil belajar adalah pola-pola, nilai-nilai, pengertian-

pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan keterampilan. Dalam penelitian ini hasil 

belajar yang akan diteliti yaitu hasil belajar persiklus yang akan dijadikan patokan 

keberhasilan dalam penelitian ini, jika saat pengambilan nilai hasil belajar 

persiklus banyak siswa yang mendapatkan nilai diatas atau sama dengan KKM 

yaitu nilai 77 maka siswa tersebut tuntas dan diharapkan setiap siklus dalam 

penelitian ini jumlah siswa yang mendapatkan nilai diatas atau sama dengan nilai 

KKM selalu mengalami peningkatan persiklusnya. 

 

2.1.6. Teori Belajar Kognitif  

Menurut Riyanto (2009:9), menyatakan bahwa “Teori belajar kognitif merupakan 

suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar itu sendiri. Belajar 

tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, lebih dari 

itu belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks”. Menurut Mujiman 

(2011:153) menyatakan bahwa ”Kemampuan Kognitif yang dimilikinya, yang 

berkembang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan diri, memungkinkan 

manusia melakukan kegiatan belajar aktif’. 

 

Menurut Syah (2010:103) menyatakan bahwa “Teori psikologi kognitif adalah 

bagian terpenting dari sains yang telah memberi kontribusi yang sangat berarti 

dalam perkembangan psikologi belajar. Sains kognitif merupakan himpunan 
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disiplin yang terdiri atas: psikologi kognitif, ilmu-ilmu komputer, linguistik, 

intelegensi buatan, matematika,epistemologi dan neuropsychology (psikologi 

syaraf) “. Sedangkan Menurut Ausubel (dalam Riyanto, 2009: 15) menyatakan 

“Belajar menerima dan menemukan masing-masing dapat merupakan hafalan atau 

bermakna, tergantung dengan situasi terjadinya belajar”. Dari berbagai pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif lebih menekankan daya 

ingat dan kemampuan berpikir seseorang. 

 

2.2. Penelitian yang Relevan 

 

1. Mhod Reza Pahlepi dalam karya skripsinya Penerapan Model Pembelajaran 

Tipe Savi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pelajaran 

Geografi di Kelas X SMA Negeri 1 Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar 

Menyatakan bahwa hasil (1) Pembelajaran dengan strategi SAVI ternyata 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari penelitian, diperoleh 

peningkatan hasil belajar sebagai berikut : a) Hasil yang diperoleh dari siklus 

I dengan rata-rata nilai sebesar 7,64 dan daya serap kalsikal sebesar 68,1% 

dengan kriteria cukup, sedangkan untuk aktivitas siswa mencapai 71,25% 

tergolong sebagian besar siswa cukup aktif di kelas dan aktivitas guru 

mencapai 68,0% tergolong bahwa guru telah menerapkan strategi SAVI, dan 

b) Hasil Siklus II diperoleh rata-rata nilai hasil belajar sebesar 8,05 dan daya 

serap klasikal 86,36% dengan kriteria tinggi, sedang aktivitas siswa mencapai 

81,67% tergolong siswa beraktivitas tinggi dan aktivitas guru 82,67% 

tergolong guru hampir seluruhnya menerapkan strategi SAVI, (2) Aktivitas 

guru dan siswa telah mencerminkan penerapan model pembelajaran 



24 

kooperatif tipe SAVI. Aktivitas guru yang dominan adalah guru memberi 

kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi kelompok, setiap anggota saling 

memeriksa jawaban teman dalam satu kelompok, sedangkan aktivitas siswa 

yang paling dominan adalah siswa berdiskusi dengan cara saling memeriksa 

jawaban teman satu kelompok, dan (3) Ada peningkatan keterampilan guru 

dalam mengelola pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe SAVI dari kategori sedang dengan perolehan skor 2,5 pada 

siklus pertama, menjadi kategori sangat baik dengan perolehan skor 3,51 pada 

siklus kedua. Respon siswa menunjukkan bahwa 90,00 persen belajar melalui 

model pembelajaran kooperatif SAVI dapat memperjelas pemahaman siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari. 

 

2. Made Yuli Aprianti dalam karya skripsinya Pengaruh Model Pembelajaran 

Somatic, Auditori, Visual, dan Intelektual Terhadap Hgasil Belajar Siswa 

Mata Pelajaran Geografi Pada Topik Hidrosfer Kelas X SMA Negeri 3 

Gorontalo Tahun 2015 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa Terdapat 

perbedaan antara hasil belajar siswa yang di belajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visualization Intelectualy) dengan 

hasil belajar siswa yang di belajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 

langsung pada topik hidrosfer. Dari hasil perhitungan di peroleh terhitung = 

6,0557 dan tabel = 1,9895. Ini berarti hasil belajar siswa yang di belajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran SAVI lebih tinggi dari hasil belajar 

siswa yang di belajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 
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langsung.Dengan demikian, bahwa pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran SAVI lebih cocok di gunakan dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran geografi khususnya pada topik hidrosfer. 

 

Berdasarkan 2 (dua) hasil penelitian dari Mhod Reza pahlepi dan Made Yuli 

Aprianti menunjukkkan bahwa penggunaan model pembelajaran Somatik, 

Auditori, Visual, dan Intelektual untuk mata pelajaran geografi sangat cocok 

digunakan dalam proses pembelajaran di kelas, Karena dengan menggunakan 

metode SAVI telah dibuktikan bahwa dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 

selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas siswa di dalam kelas karena siswa 

cenderung aktif di dalam kelas. maka dari itu skripsi ini menjadi rujukan untuk 

referensi. 

 

2.3. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah Model Pembelajaran Somatic, 

Auditori, Visual dan Intelektual (SAVI) ini bertujuan agar siswa mempunyai nilai 

hasil belajar yang bagus, karena itu siswa melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan Model Pembelajaran somatik, auditori, visual dan intelektual 

(SAVI), agar dalam proses pembelajarannya siswa lebih aktif dalam menerima 

materi karena dengan model ini semua panca indera dari setiap siswa akan 

digunakan dalam pembelajaran mata pelajaran geografi. Siswa dituntut untuk 

lebih peka dalam menerima materi pelajaran geografi yang diberikan oleh 

gurunya. 
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Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu : 

a. Variabel Bebas (X) : Penggunaan Model Pembelajaran Somatik,  

Auditori, Visual, dan Intelektual (SAVI) 

b. Variabel Terikat (Y) : Aktivitas dan Hasil Belajar Geografi 

 

Maka kerangka pikir, dapat diilustrasikan dalam diagram di bawah ini  

  

 

 

 

 

     Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini yang digunakan adalah Metode Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Penelitian Tindakan Kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classrom 

Action Research, diartikan penelitian dengan tindakan yang dilakukan dikelas. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2012:8), PTK adalah gabungan pengertian dari kata 

“penelitian tindakan dan kelas”. Penelitian adalah kegiatan mengamati suatu 

objek, dengan menggunakan kaidah metodologi tertentu untuk mendapatkan data 

yang bermanfaat bagi peneliti dan dan orang lain demi kepentingan bersama. 

Selanjutnya tindakan adalah suatu perlakuan yang sengaja diterapkan kepada 

objek dengan tujuan tertentu yang dalam penerapannya dirangkai menjadi 

beberapa periode atau siklus. Dan kelas adalah tempat di mana sekolompok siswa 

belajar bersama dari seorang guru yang sama dalam periode yang sama. 

 

3.2. Setting Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Natar lokasi tepatnya di Jalan Dahlia 

III, Desa Natar, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan , dengan jumlah 

guru 89 orang, tenaga administrasi 27 orang, dengan jumlah kelas 27 ruang kelas, 

dan jumlah siswa keseluruhan 1200 orang siswa. 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas 12 IPS 1 dengan jumlah 

siswa 31 orang yang terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 22 orang siswi 

perempuan. 

 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10-65 November 2017 atau pada 

semester ganjil 2017/2018. Materi yang diajarkan dalam penilitian ini adalah 

Sistem Informasi Geografis. 

 

3.3. Prosedur/ Rencana Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini adalah rancangan yang akan dilakukan peneliti 

dalam setiap siklusnya. Disini, peneliti mengadakan 3 (tiga) siklus penelitian, 

bagan setiap siklusnya adalah sebagai berikut: 
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        Siklus I 

 

 

    

 

 

 

        Siklus II 

 

 

 

 

     

 

 

   Siklus III 

 

 

 

 

Gambar 2. Siklus PTK 

Sumber : Arikunto Suharsimi, 2012 
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Kegiatan siklus I: Pada siklus pertama dilakukan 2 kali pertemuan yaitu pada 

pertemuan pertama peneliti melakukan perkenalan diri dan pendekatan kepada 

siswa 12 IPS 1 setelah dilakukan perkenalan maka selanjutnya siswa diberikan 

soal pretest. Pada pertemuan ke-2 sebelum pembelajaran dimulai siswa diberikan 

motivasi untuk membangkitkan semangat siswa lalu siswa dibagi dalam 5 

kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5-6 anggota kelompok, masing-

masing kelompok dibagikan gambar foto udara/foto citra satelit. Masing-masing 

kelompok menganalisis gambar foto udara/foto citra satelit tersebut. Setelah 

selesai menganalisis masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari 

diskusi kelompoknya dan kelompok lainnya menanggapi presentasi kelompok 

yang maju. 

 

Kegiatan siklus II: Pada siklus ke-2 ini, pada awal pembelajaran peneliti 

memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat siswa, setelah itu peneliti 

membagi kelompok yang berjumlah 2-3 anggota kelompok. Peneliti akan 

melakukan kerja kelompok dengan cara masing-masing kelompok menulis nama 

anggota nya dalam potongan kertas lalu di gulung dan diberikan kepada peneliti, 

peneliti juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dalam potongan kertas yang 

sudah di gulung dan diletakkan di dalam gelas. Setelah semua nama anggota 

kelompok sudah dikumpulkan maka peneliti akan mengocok dan mengambil 

nama secara acak, nama anggota kelompok yang keluar akan maju kedepan 

mengambil undian pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut akan dijawab oleh 

anggota kelompok yang maju dan jika kelompok yang maju tidak bisa menjawab 

maka kelompok lain akan diberikan kesempatan untuk menjawab dan hal itu 

dilakukan berulang kali hingga beberapa pertanyaan. 
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Kegaiatan siklus III : Pada siklus ke-3 atau siklus terakhir, seperti biasa peneliti 

memberikan motivasi kepada para siswa lalu peneliti melakukan pengulasan dan 

penjelasan materi yang telah dipelajari, pada siklus ke III peneliti membagi 

kelompok kecil yang masing-masing kelompoknya hanya terdiri dari 2 orang dan 

hanya ada 1 kelompok yang terdiri dari 3 orang siswa, pada siklus ketiga ini, 

peneliti memberikan kopian materi yang akan dibagikan pada setiap kelompok, 

lalu masing-masing kelompok akan memba dan memahami materi tersebut, jika 

sudah selesai membaca materinya maka peneliti bersama siswa akan membahas 

materi tersebut setelah selesai dibahaskertas foto kopi tersebut akan dikumpulkan, 

lalu peneliti akan memberikan lembar soal yang berisi 5 soal Essay yang akan 

dikerjakan oleh masing-masing kelompok setelah soal selesai dikerjakan maka 

kertas jawabannya dikumpul dan peneliti bersama dengan siswa akan membahas 

soal-soal tersebut. 

  

3.4. Variabel Penelitian 

 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, Misalnya seperti variabel 

model kerja, keuntungan, hasil belajar, aktivitas belajar, dan lain-lain. 

1. Aktivitas Belajar  

Pada aktivitas belajar, hal yang dapat diukur adalah aktivitas siswa dalam 

tahapan-tahapan pembelajaran dikelas. Seperti yang kita ketahui bahwa 

aktivitas belajar sangat menentukan hasil belajar siswa, siswa yang aktif 

dalam proses pembelajarannya biasanya akan mendapat hasil belajar yang 

tinggi begitupun sebaliknya siswa yang cenderung pasif rata-rata 

mendapatkan hasil belajar yang rendah. 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar pada penelitian ini diambil pada setiap akhir siklus penelitian. 

Pada penelitian ini, hasil belajar kemudian dibandingkan di setiap siklusnya 

dan di rata-ratakan dan itulah yang akan menjadi hasil belajar yang terakhir. 

 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan variabel yang akan 

diteliti, maka kiranya kita perlu ada bantuan atau definisi operasional variabel 

yang akan ditulis oleh peneliti. 

 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang di berikan suatu variabel 

dengan cara memberikan arti penafsiran kegiatan untuk mengukur variabel 

tertentu. Definisi operasional variabel adalah sebagai berikut: 

1. Aktivitas Belajar dengan Model Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual, 

dalam penelitian ini diukur menggunakan banyaknya jumlah siswa yang aktif 

dalam mengikuti pembelajaran diperoleh melalui observasi dengan persentase 

10-100 %.  

Tabel 2. Pengukuran Aktivitas Belajar 

Interval Keterangan 

81-100 % Sangat Aktif 

61-80% Aktif 

41-61% Cukup Aktif 

21-40% Kurang Aktif 
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2. Hasil Belajar dengan Model Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual 

Hasil belajar secara umum adalah kemampuan siswa dalam memahami materi 

pembelajaran sebelum dan sesudah siswa melakukan proses pembelajaran. 

Tes menggunakan pilihan ganda 20 butir soal dengan nilai tertinggi 20 dan 

nilai terendah 1 dan soal tersebut telah terstandarisasi. 

Tabel 3. Pengukuran Hasil Belajar 

Interval Keterangan 

Nilai ≥ 77 Tuntas 

Nilai < 77 Tidak Tuntas 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

Teknik yang dilakukan peneliti adalah teknik observasi langsung pada proses 

pembelajaran. Observasi dilakukan dari awal pembelajaran hingga akhir 

penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan, digunakan untuk 

mengetahui keadaan kelas XII IPS 1 yang meliputi pendapat guru tentang 

kelas XII IPS 1, keadaan kelas XII IPS 1 dan juga bagaimana proses 

pembelajaran di dalam kelas dan aktivitas siswa kelas XII IPS 1. 

 

2. Tes 

Tes adalah instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang individu atau objek. Sebagai alat pengumpul informasi atau data, tes 

harus dirancang secara khusus.Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal tes 

yang digunakan, jenis pertanyaan, rumusan pertanyaan yang diberikan, dan 
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pola jawabannya harus dirancang menurut kriteia yang telah ditetapkan. 

Demikian juga waktu yang disediakan untuk menjawab pertanyaan serta 

pengadministrasian tes juga dirancang secara khusus. Selain itu aspek yang 

diteskanpun terbatas. Biasanya meliputi ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. Kekhususan-kekhususan tersebut berbeda antara satu tes dengan 

tes yang lain. Tes ini dapat berupa pertanyaan tertulis, wawancara, 

pengamatan tentang unjuk kerja fisik, checklist, dan lain-lain. Dalam 

penelitian ini tes akan dilaksanakan pada awal siklus dan akhir siklus yang 

berguna untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan peningkatan siswa 

dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian menggunakan tes tertulis untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas XII IPS 1 persiklusnya. 

 

3.7. Analisis Data  

 

1. Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan/dilaksanakan untuk mengetahui aktivitas belajar 

siswa dalam kegiatan kelompok ataupun individu. pada penelitian ini analisis 

deskriptif digunakan untuk menghitung peningkatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran. 

 

Lembar observasi berbentuk checklist, data unjuk kerja siswa dihitung 

dengan rumus: 

Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Ike Retnawati, 2010 : 23) 

Nilai unjuk kerja siswa =  x 100% 
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Kriteria pencapaian: 

81%-100% : sangat aktif 

61%-80%  : Aktif 

41%-61%  : cukup aktif 

21%-40%  : kurang aktif 

 

2. Analisis Tabel  

Analisis tabel digunakan untuk mengetahui terjadinya peningkatan hasil 

belajar siswa. 

Tabel 4. Contoh Analisis Tabel 

No. Nama 

Hasil Belajar 

Siklus I Siklus II Siklus III 

Pretest Postest Pretest Postest Pretest Postest 

1 Aska Saputra 4,5 6,5 5 7 6 7,5 

2 Rani Oktarini 5,5 7 6,5 7,5 7,2 8 

3 Widya Amir 4 6,5 55,5 6,5 6,5 7,4 

4 Mira 

Damayanti 

5,5 7 6,5 8 6,4 7 

5 Agus Ariki 3,5 6 5 6,5 5,6 6,5 

 Jumlah 23 33 28,5 35,5 31,7 36,5 

 Rata-rata 4,6 6,6 5,7 7,1 6,34 7,8 

Sumber: internet 2017 

 

Dengan hasil yang tertera pada tabel diatas. Dapat dilihat bahwa terdapat 

perbedaan antara hasil belajar siswa pada setiap siklusnya. Hal itu terlihat 

dalam hasil dari pretest dan postest nya. Dengan melihat tabel tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar siswa pada setiap 

siklusnya. 
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3.8. Indikator Keberhasilan 

 

Pengertian keberhasilan adalah untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar 

mengajar dapat dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-

masing sejalan dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi 

sebaiknya berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah 

disempurnakan, antara lain bahwa “Satu proses belajar mengajar tentang suatu 

bahan pengajarannya dinyatakan berhasil apabila tujuan instruksional khusus 

(TIK)-nya dapat tercapai”. 

 

Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar dan mengajar dianggap 

berhasil adalah hal-hal sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional/khusus (TIK) 

telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

 

Pada penelitian ini pengukuran indikator keberhasilan nya sebagai berikut: 

1. Aktivitas pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Somatik, 

Auditori, Visual dan Intelektual dikatakan berhasil jika siswa aktif dalam 

proses pembelajaran mencapai ≥75%. 

2. Hasil belajar menggunakan model pembelajaran Somatik, Auditori, Visual 

dan Intelektual dikatakan berhasil jika ≥75% jumlah siswa di dalam kelas 

dapat mencapai atau melebihi nilai KKM yaitu 77 sebelum remedi. 



 

 

 

 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembelajaran Geografi 

dengan menggunakan Model Pembelajaran tipe Somatic, Auditori Visual dan 

Intelektual dengan materi Sistem Informasi Geografi kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 

1 Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang disajikan dalam bab 

IV dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan model pembelajaran  Kooperatif tipe SAVI (Somatik, Auditori, 

Visual, Dan Intelektual) dapat meningkatkan aktivitas  belajar siswa dalam 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas, siswa mampu menguraikan jawaban 

atas persoalan/permasalahan yang diajukan oleh peneliti dalam bentuk diskusi 

kelompok, dalam hal ini peneliti membimbing dan memantau siswa jika ada 

kesulitan, kemudian setelah hasil diskusi selesai, masing-masing kelompok 

presentasi di depan kelas lalu ditanggapi oleh siswa lain. Hasilnya pada 

Siklus I terdapat siswa aktif dengan persentase 6,45 %, dan siswa aktif pada 

siklus II dengan persentase 67,73%. Persentase ini meningkat di siklus III 

menjadi 77,421% dengan jumlah siswa yang aktif.  

2. Penggunaaan Model Pembelajaran Kooperatif  tipe SAVI (Somatik, Auditori, 

Visual, Dan Intelektual) dapat meningkatkan hasil belajar siswa terbukti 
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jumlah siswa tuntas di atas criteria ketuntasan minimal (KKM) pada siklus I 

yaitu 5 siswa dengan persentase 16,12 % meningkat pada siklus II yaitu 55,17 

% dengan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 16 siswa, dan meningkat pada 

siklus III menjadi 77,41 %.  

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Penggunaan Model Pembelajaran 

Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan 

Hasil Belajar Geografi Kelas 12 IPS 1 Sekolah SMA Negeri 1 Natar Tahun 

Ajaran 2017/2018, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 

 

5.2.1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dalam 

mengajar siswa di kelas dan diharapkan peneliti dapat menggunakan Model 

Pembelajaran Tipe Somatik, Auditori, Visual, Dan Intelektual jika menjadi guru 

agar siswa dapat belajar secara aktif dan juga dapat nilai yang maksimal. 

 

5.2.2. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan dapat menggunakan Model Pembelajaran Tipe Somatik, 

Auditori, Visual, Dan Intelektual dalam proses pembelajaran di dalam kelas, agar 

pembelajaran di dalam kelas lebih inovatif dan dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa dan siswa dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal, selain hal 

tersebut dengan penggunaan Model Pembelajaran Tipe Somatik, Auditori, Visual, 

Dan Intelektual akan membuat siswa lebih menguasai materi pembelajaran. 
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5.2.1. Bagi Siswa 

Dengan menggunakan Model pembelajaran Somatik, Auditori, Visual, dan 

Intelektual siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran di dalam kelas 

karena siswa mampu mengikuti dan berperan aktif serta mampu menguasai materi 

dengan baik sehingga hasil belajar belajar siswa juga akan meningkat. 
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