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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SAINS MELALUI 

PENERAPAN METODE SOMATIC, AUDIOTORY, VISUALIZATION, 

INTELLECTUALLY (SAVI) SISWA KELAS V SDN 3 KARANG BONGKOT 

LABUAPI  TAHUN PELAJARAN 2015/2016. 

 

 

Oleh: 
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Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

E-mail: annisaamin07@gmail.com 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Sains siswa 

kelas V SDN 3 Karang Bongkot tahun pelajaran 2015/2016 melalui penerapan metode 

pembelajaran  Somatic, Audiotory, Visualization, Intellectually (SAVI). Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam dua siklus yang terdiri dari tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap refleksi.  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes yang berupa tes 

obyektif dan metode observasi dengan menggunakan lembar observasi. Metode tes 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah dibahas. Sedangkan metode observasi digunakan untuk mengetahui 

tingkat aktivitas guru dan siswa dalam melaksanankan pembelajaran dengan memanfaatkan 

penerapan metode pembelajaran  Somatic, Audiotory, Visualization, Intellectually (SAVI) 

selama pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian diperoleh data aktivitas siswa pada siklus 

I cukup aktif dengan prosentase aktivitas siswa sebesar 62,5% dari perolehan skor 25, 

sedangkan aktivitas guru pada siklus I berkategorikan baik dengan prosentase aktivitas guru 

sebesar 65,62% dan mendapat perolehan skor 63, untuk ketuntasan hasil belajar siswa 

mencapai 66,67% dari 14 siswa yang tuntas. Pada siklus II aktivitas belajar siswa diperoleh 

kategori sangat aktif dengan prosentase sebesar 87,5% dari perolehan skor 35, sedangkan 

aktivitas guru pada siklus II berkategorikan sangat baik dengan prosentase aktivitas guru 

sebesar 88.54% dan mendapat perolehan skor 85, untuk ketuntasan hasil belajar siswa 

mencapai 90,47% dari 19 siswa yang tuntas.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sains dengan 

menerapkan metode pembelajaran  Somatic, Audiotory, Visualization, Intellectually (SAVI).  

 

Kata-kata kunci: metode pembelajaran Audiotory, Visualization, Intellectually (SAVI), 

aktivitas siswa, hasil belajar. 

 

 

mailto:annisaamin07@gmail.com


v 

 

ABSTRACT 

 

 

THE IMPROVEMENTS OF ACTIVITY AND SCIENCES LEARNING OUTCOMES 

THROUGH THE APLICATION OF SOMATIC, AUDIOTORY, VISUALIZATION, 

INTELLECTUALLY (SAVI) METHOD FOR V-B GRADE STUDENT AT SDN 3 

KARANG BONGKOT LABUAPI 2015/2016 

 

 

By: 

Annisa Amin, Drs. H. Nasruddin, M.Kes. Drs. H. Ratnadi, M. Si.  

 

Study Program of Primary Teacher Education  

Majoring in Science Education, FKIP Mataram University 

E-mail: annisaamin07@gmail.com  

 

 

This research aims to improve activity and science learning outcomes of V-B grade 

students at SDN 3 Karang Bongkot 2015/2016 through the application of Somatic, 

Audiotory, Visualization, Intelectually (SAVI) method. This type of research is classroom 

action research that conducted in two cycles, which consist of planning phase, action phase, 

observation and evaluation phase, and reflection phase. Methods of data collection in this 

research using the test method in the form of objective test and observation method using 

observation sheets. The test methods used to determine the extent to which level of student 

mastery of the subject matter that has been discussed. While the observation methods is used 

to determine the level of teacher’s activity and student’s activity in implementing learning by 

utilizing SAVI methods application. The result of this research showed the activity of 

students in the first cycle was quite active with the percentage of student activity 62,5% of 

the acquisition score of 25., while the teacher’s activity in the first cycle was good with a 

percentage of teacher’s activity 62,65% and got a score of 63, the completeness of student 

learning outcomes reached 66,67% of 14 students who reached the minimum completeness 

criteria. In the second cycle, students learning activities obtained very active category with 

percentage of 87,5% of the acquisition score of 35, while the activities of teacher’s 

categorized very well with a percentage of 88,54% and got a score of 85, the completeness 

of students learning outcomes reached 90,47% of 19 students who reached the minimum 

completeness criteria. With sm  that result, it can be concluded that there is an increase in 

activity and student learning outcomes in Sciences subject by applying SAVI methods.  

 

 

 

Keywords: Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually (SAVI) method, student 

activity, learning outcomes. 
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A. Pendahuluan  

Salah satu permasalahan pendidikan nasional di Indonesia, adalah rendahnya 

mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, terutama pada jenjang 

pendidikan dasar. Menyadari hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan 

dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan 

sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah, meskipun 

demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan hasil yang 

memuaskan. (Mulyasa, 2012 : 158). 

Proses dalam pembelajaran membawa konsekuen kepada guru untuk 

meningkatkan peran dan kompetensinya karena proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Peranan dan 

kompetensi guru dalam proses pembelajaran meliputi banyak hal sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Adams dan Decey dalam Basic Principles of Student Teaching, 

antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, 

partisipan, ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor (Uzer, 1995:9). 

Guru dalam melaksanakan perannya harus mampu melayani peserta didik yang 

dilandasi kesadaran, keyakinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab secara optimal 

sehingga memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan peserta didik. (Suhana, 

2014:98) 

Berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 14 Desember 2015 dengan 

guru kelas V-B SDN 3 Karang Bongkot, mengatakan bahwa hasil belajar siswa masih 

rendah, terlihat dari siswa yang masih banyak mengobrol dan kurang berpartisipasi atau 

masih pasif dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.  

Dari hasil observasi yang telah dilakukan bahwa 57% siswa (12 orang siswa) 

belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) sedangkan 43% siswa (9 orang 

siswa) lainnya sudah memenuhi kriteria ketuntasan dengan standar nilai 65. Dari hasil 

tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yaitu ketuntasan hasil belajar siswa kelas V-B 

SDN 3 Karang Bongkot masih rendah karena masih berada di bawah nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) yang sudah ditetapkan yaitu 65. 
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Permasalahan pembelajaran ini tentu saja menjadi tanggung jawab dan 

kewajiban guru untuk menyelesaikan masalah-masalah belajar siswa. Pada dasarnya 

permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengembangkan berbagai macam alternatif 

pemecahan masalah, khususnya dalam pembelajaran Sains misalnya dengan 

menerapkan metode pembelajaran SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, 

Intelectually). Dengan pengenalan, pengembangan dan penerapan metode SAVI ini 

dimaksudkan dapat memperbaiki proses pembelajaran sehingga mampu meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa.  

Dengan penjelasan dan uraian di atas maka perlu diadakannya penelitian 

tindakan kelas (PTK), untuk mengetahui bagaimana penerapan dari metode SAVI 

(Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually) pada mata pelajaran IPA dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, maka peneliti mengangkat judul yaitu: 

“Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar Sains Melalui Penerapan Metode Somatic, 

Audiotory, Visualization, Intellectually (SAVI) Siswa Kelas V-B SDN 3 Karang 

Bongkot Labuapi Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

kelas V-B SDN 3 Karang Bongkot Tahun Pelajaran 2015/2016 malalui penggunaan 

metode “SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually)”? 

Dan Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V-B 

SDN 3 Karang Bongkot Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui metode SAVI (Somatic, 

Audiotory, Visualization, Intelectually). 

 

B. Kajian Pustaka 

Belajar merupakan proses yang penting dilalui dalam proses pembelajaran, 

karena dalam proses belajar kita akan mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan 

siswa dalam proses yang sedang dilakukan. Dalam proses pembelajaran, aktivitas 

belajar sangat menentukan keberhasilan belajar karena jika aktivitas belajar tidak 

terdapat dalam proses pembelajaran maka pembelajaran tersebut dikatakan belum 
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berhasil. Oleh karena itu aktivitas dalam pembelajaran sangat penting, sebab dengan 

adanya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran terciptalah situasi belajar yang aktif. 

Aktivitas belajar pada dasarnya merupakan sebuah proses yang bersifat 

individual, namun demikian dalam prosesnya belajar juga terjadi dalam bentuk 

kelompok atau klasikal. Belajar juga dapat terjadi baik secara spontan maupun 

intensional atau disengaja. Proses belajar yang disengaja dirancang biasanya memiliki 

tujuan spesifik, yaitu membantu seseorang agar memiliki kemampuan dan kompetensi 

tertentu. (Pribadi, 2011:14-15). 

Dengan adanya proses pembelajaran, tentu saja tidak lengkap jika kita tidak 

memperoleh hasil dari apa yang kita pelajari. Hasil yang kita pelajari disebut dengan 

hasil belajar, dimana hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses  dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan prilaku yang 

relative menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasanya 

guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Untuk mengetahui 

apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat 

diketahui melalui evaluasi (Susanto, 2012:5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses pembelajaran dengan 

membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di SD terdapat beberapa mata 

pelajaran yang wajib untuk dipelajari, salah satunta adalah mata pelajaran IPA. Sebelum 

kita mengetahui pengertian IPA terlebih dahulu kita harus mengetahui hakikat IPA yang 

sebenarnya. Hakikat IPA meliputi tiga komponen utama yaitu, produk: meliputi, fakta, 

konsep, prinsip, hukum, dan teori; proses: meliputi, mengamati, mengukur, 

mengklasifikasikan, dan menyimpulkan dan sikap: Sikap dalam pembelajaran IPA yang 

dimaksud adalah sikap ilmiah. Jadi, dengan pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

diharapkan dapat menumbuhkan sikap ilmiah. Dimana dari ketiga komponen ini dapat 

ditambah dengan komponen prosedur dan teknologi, namun penambahan ini bersifat 

pengembangan dari ketiga komponen di atas Kegita komponen itu merupakan ciri IPA 

yang utuh, yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 
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Dari hakikat IPA di atas maka dapat dijelaskan Pengertian IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam) adalah proses yang mana dapat menimbulkan sikap ilmiah siswa 

terhadap konsep-konsep IPA yang diperoleh dengan cara yang khas atau khusus, yaitu 

melakukan pengamatan, diskusi dan penyelidikan sederhana yang disusun dengan cara 

merumuskan masalah, menarik kesimpulan, sehingga siswa mampu berfikir kritis 

melalui pembelajaran IPA.  

Dalam pembealajarannya, mata pelajaran IPA sangat penting untuk dipelajari 

karena mempelajari IPA sama dengan kita mempelajari Alam. Dalam mempelajarinya 

tentu saja kita akan melalui proses yang disebut dengan belajar, dimana belajar 

merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan individu secara sengaja untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap 

menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Sehingga proses belajar dalam pembelajaran 

sangat penting karena belajar adalah dasar dari ilmu yang kita dapatkan. 

Dalam proses pembelajaran yang berlangsung, proses pembelajaran tidak 

terlepas dari metode yang digunaan guru untuk membuat pelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan serta metode yang digunakan juga dapat menunjang keberhasilan hasil 

belajar siswa. Dalam penelitian ini metode pembelajaran yang digunakan merupakan 

metode yang menurut peneliti cocok untuk digunakan dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan peneliti adalah metode pembelajaran 

SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually) yang menerangkan bahwa 

belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, 

Intelectually) ada dalam suatu peristiwa pembelajaran. Menggabungkan keempat 

modalitas belajar dalam satu peristiwa pembelajaran adalah inti dari pembelajaran multi 

indrawi.  

Shoimin (2014:177), menekankan bahwa belajar melalui pembelajaran SAVI 

(Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually) haruslah memanfaatkan semua alat 

indera yang dimiliki siswa. Berikut adalah penjelasan tentang itilah SAVI: 

1) Somatic, di definisikan sebagai belajar dengan bergerak dan berbuat (Learning by 

Doing), dimana siswa diminta untuk belajar dengan memanfaatkan gerak tubuh 

untuk melakukan suatu pembelajaran. 
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2) Audiotory, di definisikan sebagai belajar dengan berbicara dan mendengar 

(Learning by Hearing), bermakna bahwa belajar haruslah melalui mendengar, 

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

menanggapi. 

3) Visualization, di definisikan sebagai belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan (Learning by Seeing), bermakna belajar haruslah menggunakan 

indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, 

menggunakan media dan alat peraga.  

4) Intellectually, di definisikan sebagai belajar dengan memecahkan masalah dan 

berpikir (Learning by Thinking), bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan 

kemampuan berpikir. Belajar haeuslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 

menggunakannya, melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, 

mensipta, mengonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkannya. 

Dalam pelaksanaannya metode pembelajaran SAVI (Somatic, Audiotory, 

Visualization, Intelectually) memiliki langkah-langkah dalam proses pembelajarannya. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran SAVI dalam Shoimin (2014) melalui beberapa 

tahapan, antara lain: pertama: tahap persiapan (kegiatan pendahuluan); kedua: kegiatan 

inti, yang meliputi tahap penyampaian, tahap pelatihan: dan yang ketiga: tahap 

penampilan hasil (kegiatan akhir).  

Dalam penerapannya, metode pembelajaran SAVI (Somatic, Audiotory, 

Visualization, Intelectually) ini, sudah pernah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa 

mahasiswa senior yaitu, Sri Astuti (2011), dengan judul “Penerapan Pembelajaran 

Kooperatif Menggunakan Metode SAVI (Somatik, Audiotori, Visual, Intelektual) untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPS Terhadap Siswa Kelas IV SDN Sintung Timur Tahun 

Ajaran 2010/2011”. Dan Muhammad Hilal Hidayat (2015) yang berjudul “Penerapan 

Pendekatan SAVI (Somatis, Audiotori, Visual, Intelektual) untuk Meningkatkan 

Keterampilan Menyimak Cerita Pada Siswa Kelas III SDN 1 Telagawaru Tahun Ajaran 

2014/2015”. Hasil yang diperoleh dari penelitian mereka adalah dengan menggunakan 

metode pembelajaran SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually) dapat 

meningkatkan keterampilan serta hasil belajar siswa.  
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Dengan mengajarkan empat modalitas dasar belajar tersebut sebagaimana 

penerapan metode SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually) membuat 

siswa lebih aktif dan berkonsentrasi dalam proses pembelajaran sehingga menjadi lebih 

kondusif dan efektif. Maka diharapkan melalui metode SAVI (Somatic, Audiotory, 

Visualization, Intellectually) yang tepat, Aktivitas dan Hasil Belajar siswa kelas V-B 

SDN 3 Karang Bongkot Tahun Pelajaran 2015/2016 Kecamatan Labuapi Kabupaten 

Lombok Barat dapat ditingkatkan.peningkatan aktivitas dan hasil belajar melalui 

penerapan metode SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually). 

 

C. Pelaksanaan Tindakan 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan di SDN 

3 Karang Bongkot pada bulan Mei sampai bulan Juni Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V-B SDN 3 Karang Bongkot, yang 

berjumlah 21 anak, yang terdiri atas 17 siswi perempuan dan 4 siswa laki-laki dengan 

Ibu Ni Made Rupini sebagai observer yang merupakan guru kelas V-B SDN 3 Karang 

Bongkot.  

Ada beberapa faktor yang diamati dalam penelitian ini, antara lain: hasil belajar 

siswa, dan aktivitas belajar siswa, dengan menggunakan metode pembelajaran SAVI 

(Somatic, Audiotory, Visualization, Intellectually). Dimana Hasil belajar yang dimaksud 

adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Aktivitas belajar 

merupakan proses alami yng mendorong terciptanya perubahan dalam diri individu yang 

mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Serta metode SAVI (Somatic, 

Audiotory, Visualization, Intellectually) adalah cara yang melibatkan empat modalitas 

dasar yang dimiliki siswa, yaitu Somatic, Audiotory, Visualization, Dan Intellectually 

dalam pembelajaran IPA di kelas V-B SDN 3 Karang Bongkot Tahun Pelajaran 

2015/2016. 

Penelitian ini akan dilaksanakan minimal dalam dua siklus, di mana setiap 

siklus terdiri dari dua kali pertemuan. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari 

empat tahap, yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) penerapan tindakan, (3) observasi dan 

evaluasi, serta (4) refleksi, dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
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bentuk tes evaluasi untuk memperoleh data hasil belajar siswa, dan observasi terhadap 

aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini dilaksanakan di SDN 3 Karang Bongkot 

Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan menerapkan metode SAVI (Somatic, Audiotory, 

Visualization, Intelectually) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 

V-B pada pembelajaran Sains, yang dimulai dari tanggal 4 Mei sampai dengan 1 Juni 

2016. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini di laksanakan minimal dalam 2 siklus. Siklus 

pertama dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan dan siklus kedua dilakukan sebanyak 2 

kali pertemuan. Di mana  pada setiap siklus meliputi empat tahapan proses, yaitu: tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, dan tahap 

refleksi.  

Siklus I dilaksanakan pada tanggal 4 Mei sampai dengan 9 Mei 2016 dikelas V-

B. Pembelajaran pada siklus I ini dilakukan dalam dua kali pertemuan dan diakhiri 

dengan pemberian evaluasi berupa tes. Berikut adalah runtutan pelaksanaan 

pembelajaran setiap pertemuan pada siklus I: 

Tabel 1.2. Runtutan Pertemuan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

No. Siklus Hari/Tanggal 
Pertemuan 

ke- 

Al0kasi 

Waktu 
Materi Evaluasi 

1 I 

Rabu, 4 Mei 2016 1 
2 x 35 

Menit 

Proses 

pembentukan 

tanah, akibat 
pelapukan batuan  

- 

Senin, 9 Mei 

2016 
2 

3 x 35 

Menit 

Susunan lapisan 

tanah  

1 x 35 

Menit 

Evaluasi  

 

Dengan adanya uraian Runtutan Pertemuan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

di atas. Observasi aktivitas kegiatan guru dinilai oleh guru kelas V-B sebagai observer 

dan aktivitas belajar siswa dinilai oleh peneliti sebagai guru dalam proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun hasil observasi aktivitas belajar dan aktivitas kegiatan guru pada 

Siklus I disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 1.3. Data Capaian Hasil Aktivitas Siswa dan Guru Siklus I 

Siklus I 

Pertemuan 
Aktivitas 

siswa 
Aktivitas guru 

1 

Jumlah Skor 16 55 

Prosentase Aktivitas Siswa 40% 57.29% 

Kategori Aktivitas Siswa Kurang Aktif Cukup Baik 

2 

Jumlah Skor 25 63 

Prosentase Aktivitas Siswa 62,5% 65.62% 

Kategori Aktivitas Siswa Cukup Aktif Baik 

 

Berdasarkan tabel 1.3, di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

pada Siklus I berkategori cukup aktif dan aktivitas kegiatan guru berkategori baik. Hal 

ini menunjukkan indikator ketercapaian penelitian tentang aktivitas belajar siswa dan 

aktivitas kegiatan guru masih belum tercapai.  

Adapun untuk mendapatkan data hasil belajar IPA siswa, dilakukan tes evaluasi 

pada akhir pertemuan kedua. Hasil evaluasi Siklus I disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.4. Data Capaian Hasil Evaluasi Belajar Siswa Siklus I 

Hasil Belajar Siswa 
Siklus I 

Jumlah Siswa Prosentase 

Nilai 70 

Nilai 70 

7 33.33% 

14 66.67% 

Jumlah 21 100% 

Nilai rata-rata 72,85 

Ketuntasan secara klasikal 66,67% 

 

Berdasarkan data tabel 1.4. di atas hasil evaluasi diperoleh data hasil belajar 

siswa dengan nilai rata-rata mencapai 72,86 dengan ketuntasan secara klasikal mencapai 

66.67%. Dilihat dari segi ketercapaian indikator hasil belajar siswa pada siklus I belum 

dikatakan meningkat karena dalam penelitian ini nilai yang ingin dicapai adalah ≥ 70 

dengan prosentasi ketuntasan belajar secara klasikal  85%. Maka dari itu perlu 

dilakukan perbaikan pada Siklus selanjutnya. 

Berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I, diketahui kerurangan-kekurangan 

dalam pelaksanaan tidakan sebagai berikut: 

a. Guru kurang mampu meningkatkan motivasi siswa sehingga semangat siswa masih 

belum terlihat, dan siswa masih terlihat ribut dan sibuk sendiri dalam belajar, serta 
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sebagian siswa masih malu-malu dalam berbicara sehingga siswa terlihat enggan dan 

takut dalam mengeluarkan pendapat. 

b. Pada saat proses mengamati, dalam proses pembelajarannya siswa masih belum 

memadai, hal ini terlihat dari siswa yang kurang aktif dalam malaksanaka 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Karena hal yang diharapkan dalam 

penelitian menggunakan metode SAVI (Somatic, Audiotory, Visuallyzation, 

Intelectually) ini adalah siswa mampu menyeimbangkan semua alat indera yang ada 

pada diri siswa, seperti  

 Aktif dalam melaksanakan percobaan serta  mencatat materi-materi penting 

maupun hasil percobaan (Somatic), 

 Menyimak dan mendengarkan penjelasan yang tengah diberikan guru (Audiotory),  

 Memperhatikan guru yang tengah menjelaskan dan mempraktikkan petunjuk 

dalam melakukan percobaan, serta berani dan mampu menampilkan hasil dari 

percobaan yang dilakukan dengan baik (Visualization), 

 Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan guru serta mampu membuat 

pertanyaan maupun konsep-konsep atas materi yang dipelajari. Siswa juga mampu 

mengerjakan soal evaluasi yang diberikan guru dengan baik dan benar 

(Intelectually). 

c. Guru kurang memfasilitasi dan kurang dalam memberikan bimbingan pada saat 

mengerjakan LKS, sehingga kerjasama dalam satu kelompok kurang maksimal. 

Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang ada maka perlu ada perbaikan-

perbaikan pada Siklus II untuk lebih meningkatkan hasil belajar siswa. Adapun 

perbaikan-perbaikannya yaitu: 

a. Guru akan lebih meningkatkan aktivitasnya dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan lebih baik serta lebiih tegas terhadap siswa. 

b. Guru akan lebih memperhatikan kegiatan yang dilakukan siswa dengan 

mengarahkan siswa sesuai dengan tujuan, dan langkah-langkah dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran SAVI (Somatic, 

Audiotory, Visuallyzation, Intelectually). 

c. Ketelitian guru dalam memfasilitasi alat dan bahan dalam mengerjakan LKS akan 

lebih maksimal. 
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Untuk pengamatan secara keseluruhan, proses pembelajaran berlangsung baik 

akan tetapi siswa kurang aktif dan belum maksimal dalam belajar. Dari penjelasan 

diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang telah dilaksanakan dengan baik dan 

maksimal akan dipertahankan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan dengan maksimal 

akan dijadikan dasar perbaikan pada siklus berikutnya. 

Siklus II dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 25 Mei 2016 

dikelas V-B. Pembelajaran pada siklus II ini dilakukan dalam dua kali pertemuan dan 

diakhiri dengan pemberian evaluasi berupa tes. Berikut adalah runtutan pelaksanaan 

pembelajaran setiap pertemuan pada siklus II: 

Tabel 1.5. Runtutan Pertemuan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

No. Siklus Hari/Tanggal 
Pertemuan 

ke- 

Alokasi 

Waktu 
Materi Evaluasi 

2 II 

Senin, 23 Mei 2016 1 
2 x 35 

Menit 

Jenis-jenis 

tanah dan 

pengikisan 

tanah 

- 

Rabu, 25 Mei 2016 2 
3 x 35 

Menit 

Struktur 

lapisan bumi 

beserta 

daratan dan 

lautan 

1 x 35 

Menit 

Evaluasi 

 

Dengan adanya uraian Runtutan Pertemuan Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II 

di atas. Observasi aktivitas kegiatan guru dinilai oleh guru kelas V-B sebagai observer 

dan aktivitas belajar siswa dinilai oleh peneliti sebagai guru dalam proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun hasil observasi aktivitas belajar dan aktivitas kegiatan guru pada 

Siklus II disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.6. Data Capaian Hasil Aktivitas Siswa dan Guru Siklus II 

Siklus II 

Pertemuan Aktivitas siswa Aktivitas guru 

1 

Jumlah Skor 28 67 

Prosentase Aktivitas Siswa 70% 69.79% 

Kategori Aktivitas Siswa Aktif Baik  

2 

Jumlah Skor 35 85 

Prosentase Aktivitas Siswa 87,5% 88.54% 

Kategori Aktivitas Siswa Sangat Aktif Sangat Baik 
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Berdasarkan tabel 1.6, di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa 

pada Siklus II berkategori sangat aktif dan aktivitas kegiatan guru berkategori sangat 

baik. Hal ini menunjukkan indikator ketercapaian penelitian tentang aktivitas belajar 

siswa dan aktivitas kegiatan guru telah tercapai.  

Adapun untuk mendapatkan data hasil belajar IPA siswa, dilakukan tes evaluasi 

pada akhir pertemuan kedua. Hasil evaluasi Siklus I disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 1.7. Data Capaian Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Hasil Belajar Siswa 
Siklus II 

Jumlah Siswa Prosentase 

Nilai 70 

Nilai 70 

2 9,53% 

19 90,47% 

Jumlah 21 100% 

Nilai rata-rata 81,66 

Ketuntasan secara klasikal 90,47% 

 

Berdasarkan data tabel 1.7. di atas hasil evaluasi diperoleh data hasil belajar 

siswa dengan nilai rata-rata mencapai 81,66 dengan ketuntasan secara klasikal mencapai 

90,47%. Dilihat dari segi ketercapaian indikator hasil belajar siswa pada siklus II sudah 

meningkat karena dalam penelitian ini nilai yang telah dicapai adalah ≥ 70 dengan 

prosentasi ketuntasan belajar secara klasikal  85%.  

Berdasarkan data-data diatas, pada Siklus I skor aktivitas siswa dan aktivitas 

guru belum  mencapai indikator yang telah ditetapkan, dan persentase ketuntasan hasil 

belajar siswa belum mencapai indikator yang telah ditetapkan. Sedangkan pada Siklus II 

skor aktivitas guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya ketuntasan hasil belajar siswa 

secara klasikal maka prosentasi hasil belajar siswa secara klasikal dikatakan berhasil, 

karena hasil prosentasi belajar siswa secara klasikal yang diperoleh lebih dari prosentasi 

ketuntasan belajar secara klasikal yang telah ditentukan yaitu  85%., sehingga 

penelitian dicukupkan hingga siklus II. 
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E. Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode SAVI (Somatic, Audiotory, Visualization, Intelectually) dalam 

pembelajaran Sains dengan optimal dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa 

kelas V-B SDN 3 Karang Bongkot. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar tersebut 

dapat dilihat dari aktivitas belajar  siswa pada Siklus I berkategorikan cukup aktif, 

meningkat pada Siklus II berkategorikan sangat aktif dan aktivitas kegiatan guru pada 

siklus I mencapai kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi sangat baik. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar Sains yang pada siklus I mencapai 66,67%, meningkat 

pada Siklus II menjadi 90,47%. 
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