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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada pengaruh pendekatan Somatis, 

Auditori, Visual, dan Intelektual (SAVI) melalui model Accelerated Learning (AL) terhadap hasil 

belajar kimia siswa kelas XI MIA pada materi minyak bumi SMAN 8 Mataram Tahun Pelajaran 

2018/2019. Jenis penelitian ini merupakan quasy eksperimen dalam bentuk rancangan pretest posttest 

control grup design. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh siswa kelas XI MIA SMAN 8 

Mataram yang terbagi menjadi 5 kelas yaitu kelas XI MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, dan XI 

MIA 5. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu dengan teknik purposive sampling. 

Sampel pada penelitian ini yaitu kelas XI MIA 3 sebagai kelas eksperimen dan kelas XI MIA 2 

sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberi perlakuan dengan penerapan pendekatan somatis, 

auditori, visual, dan intelektual (SAVI) melalui model accelerated learning (AL) sedangkan pada kelas 

kontrol diberi perlakuan dengan penerapan model pembelajaran konvensional (model pembelajaran 

langsung). Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan gain uji-t. Hasil uji statistik gain uji-t thitung 

pada taraf signifikan 5% menunjukkan thitung (1,774) > ttabel (1,671) yang berarti Ha diterima dan H0 

ditolak. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan somatis, auditori, 

visual, dan intelektual (SAVI) melalui model  accelerated learning (AL) memberikan pengaruh yang 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional (model pembelajaran langsung) terhadap hasil 

belajar kimia siswa kelas XI MIA pada materi minyak bumi SMAN 8 Mataram Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

 

Kata kunci: pendekatan SAVI, model accelerated learning, dan hasil belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

THE INFLUENCE OF SOMATIC, AUDITORY, VISUAL,  

AND INTELLECTUAL (SAVI) APPROACH TO THE  

ACCELERATED LEARNING (AL) MODELS  

ON THE LEARNING OUTCOMES OF  

CHEMISTRY OF XI MIA STUDENT  

ON PETROLEUM MATERIAL  

IN SMAN 8 MATARAM  

2018/2019. 

 

ABSTRACT 

His study aim to determine is there or not the influence of Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual 

(SAVI) approach to the Accelerated Learning (AL) models on the learning outcomes of chemistry of XI 

MIA Student on Petroleum Material in SMAN 8 Mataram 2018/2019. The type of research used was a 

Quasi Experimental research design Nonequivalent Control Group Design. The population in this 

study were all class students of XI MIA SMAN 8 Mataram which is divided into 5 classes, namely XI 

MIA 1, XI MIA 2, XI MIA 3, XI MIA 4, dan XI MIA 5. The sample in this study is XI MIA 3 as 

experiment class and XI MIA 2 as control class  which is determine by purposive sampling technique. 

The experiment class was treated with the application of the Somatic, Auditory, Visual, and 

Intellectual (SAVI) approach to the Accelerated Learning (AL) models, while the control class is 

treated the application of conventional learning models (direct learning models). Hypothesis testing is 

done by using the Gain t-test, it is obtained tcount (1, 774) < ttable (1,671) which means H0 rejected and 

Ha accepted. Based on these result it can be concluded that Somatic, Auditory, Visual, and 

Intellectual (SAVI) approach to the Accelerated Learning (AL) models give effect better than 

conventional learning models (direct learning models) on the learning outcomes of chemistry of XI 

MIA Student on Petroleum Material in SMAN 8 Mataram 2018/2019.  

 

Keywords: Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual (SAVI) approach, accelerated learning 

                   (AL) models, direct learning models, and student learning outcomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kimia pada hakekatnya merupakan cara 

mencari tahu dan memahami tentang alam 

secara sistematis, sehingga kimia tidak 

diajarkan hanya dengan sekedar memberikan 

pemahaman tentang pengertian-pengertian, 

fakta-fakta, konsep-konsep prinsip, tetapi juga 

merupakan penemuan melalui proses pencarian 

dengan tindakan nyata (Malihah, 2011). 

Sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, 

ilmu kimia mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK). Namun sampai 

saat ini pembelajaran kimia yang ada di 

sekolah, pada umumnya belum dapat 

menunjukkan hasil yang memuaskan (Kusuma, 

2008). Berdasarkan observasi dan wawancara 

dengan salah satu guru mata pelajaran kimia, 

SMAN 8 Mataram merupakan salah satu 

sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 

2013 di Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII. 

Walaupun telah menerapkan Kurikulum 2013, 

pembelajaran kebanyakan masih menggunakan 

pembelajaran konvensional dan pendekatan 

yang berpusat pada guru (teacher centered 

approach). 

Hal ini mengakibatkan ketika proses 

belajar mengajar, siswa di sekolah ini banyak 

yang mengantuk, berbicara dengan teman-

temannya dan terlihat tidak bersemangat serta 

kurang aktif. Cara belajar siswa yang 

menghafal dan tidak memahami juga membuat 

siswa tidak bisa memecahkan masalah dengan 

baik walaupun sebenarnya masalah yang 

diberikan sudah diajarkan pada pertemuan 

sebelumnya. Masalah lainnya siswa memiliki 

sejumlah ilmu pengetahuan, namun banyak 

pengetahuan itu diterima sebagai informasi 

saja, sedangkan siswa tidak dibiasakan untuk 

mencari sendiri informasi yang mereka 

butuhkan, sehingga informasi tersebut hanya 

bersifat hafalan belaka dan akan dilupakan 

apabila ujian telah berlalu dan juga menjadikan 

pengetahuan tersebut tidak bermakna dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang 

menyebabkan proses belajar mengajar kurang 

efektif dan berdampak pada hasil belajar kimia 

siswa masih rendah atau rata-rata masih di 

bawah Kriteria Ketuntasan Maksimal (KKM). 

Hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata 

semester ganjil siswa kelas X MIA Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebagai berikut.  

 

Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Kimia Semester Genap 

Siswa Kelas X MIA SMAN 8 Mataram Tahun 

Pelajaran 2017/ 2018 

No. Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Nilai Rata-

rata  

1. X MIA 1 36 54 

2. X MIA 2 38 46,21 

3. X MIA 3 33 52,96 

4. X MIA 4 37 53,51 

5. X MIA 5 36 55,27 

 

Untuk menerapkan suatu pendekatan 

ilmiah pada proses pembelajaran, diperlukan 

pendekatan dan model pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik pendekatan ilmiah. 

Penggunaan pendekatan dan model 

pembelajaran dengan karakteristik tersebut 

dapat mendorong siswa untuk melaksanakan 

pembelajaran dengan rasa senang dan 

meningkatkan motivasi, semangat dan  rasa 

ingin tahu  siswa terhadap pelajaran khususnya 

mata pelajaran kimia sehingga akan 

memungkinkan siswa untuk mendapatkan hasil 

belajar yang lebih baik. Supaya bisa menarik 

perhatian siswa dan membuat siswa senang 

pada mata pelajaran kimia, salah satu 

pendekatan yang dapat diterapkan adalah 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

dan Intelektual). Belajar akan lebih efektif jika 

siswa melibatkan seluruh indera yang mereka 

miliki. Pendekatan SAVI terdiri dari 4 unsur 

yaitu Somatis artinya siswa belajar dengan 

berbuat dan bergerak, Audio artinya siswa 

belajar dengan mendengarkan dan berbicara, 

Visual artinya siswa belajar dengan 

mengamati, dan Intelektual artinya siswa 

belajar dengan memecahkan masalah. Dari sini 

dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran siswa harus terlibat aktif, tetapi 

pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan 

hanya menyuruh siswa berdiri dan bergerak 

kesana kemari, akan tetapi, gerakan fisik dan 

penggunan alat indra harus dikombinasikan 

dengan aktifitas mental siswa (Alfiyani, 2015). 

Pendekatan SAVI ini dapat dilaksanakan 

dengan didukung oleh berbagai model 

pembelajaran salah satunya adalah Model 

Pembelajaran Accelerated Learning (AL). 

Accelerated Learning (AL) merupakan salah 

satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

mempercepat siswa dalam memahami materi 

pelajaran. Accelerated Learning atau yang 

dikenal dengan pembelajaran akselerasi adalah 

suatu kemampuan menyerap dan memahami 



informasi baru secara tepat serta 

mempertahankan informasi tersebut (Herawan, 

2008). Accelerated Learning memandang 

bahwa belajar itu bukan mengonsumsi 

melainkan belajar itu berkreasi (Nicholl, 

2002). Model ini mencoba menciptakan 

suasana belajar yang kondusif, aman, nyaman, 

dan dapat meningkatkan motivasi siswa. 

Bahkan, model ini memanfaatkan semua panca 

indera dalam tubuh seseorang dalam menerima 

pembelajaran. Model pembelajaran 

Accelerated Learning dapat meningkatkan 

kecepatan di dalam proses belajar dengan tetap 

menghargai proses belajar dari masing-masing 

individu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu 

diadakan penelitian eksperimen dengan judul 

“Pengaruh Pendekatan Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual (SAVI) melalui Model 

Accelerated Learning (AL) terhadap Hasil 

Belajar Kimia Siswa Kelas XI MIA pada 

Materi Minyak Bumi SMAN 8 Mataram 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk melihat 

pengaruh tertentu terhadap suatu kondisi yang 

terkendalikan. Jenis eksperimen yang 

dimaksud adalah eksperimen semu (Quasi 

Experimental Design) yang terdiri atas kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, dimana dalam 

desain ini variabel yang muncul dan kondisi 

eksperimen tidak bisa dikontrol secara ketat 

atau secara penuh (Sugiyono, 2016). Hal 

tersebut dikarenakan kondisi di lapangan 

(dalam hal ini adalah kondisi di sekolah) tidak 

memungkinkan untuk dilakukan penempatan 

subyek penelitian secara random ke dalam 

kelompok-kelompok. Dengan kata lain, 

peneliti harus menerima kelompok-kelompok 

yang sudah dibentuk oleh sekolah (kelompok 

yang dimaksud dalam hal ini adalah kelas). 

Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah nonequivalent control 

group design, dimana peneliti tidak memilih 

secara acak untuk menetapkan subyek yang 

dilibatkan dalam perlakuan. Penelitian ini 

dilakukan di SMAN 8 Mataram dengan 

populasi seluruh siswa kelas XI MIA Tahun 

Pelajaran 2018/2019. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling, yaitu penentuan sampel 

yang didasarkan atas pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2016). Sampel yang dipilih adalah 

kelas XI MIA 2 (kelas kontrol) dan XI MIA 3 

(kelas eksperimen).  

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tes hasil belajar dalam 

bentuk tes obyektif (pilihan ganda) yang 

berjumlah 30 soal pada cakupan materi 

Minyak Bumi. Instrumen yang telah disusun 

diuji dahulu tingkat validitas dan 

reliabilitasnya. Uji validitas instrumen 

menggunakan rumus Aiken’s V dan rumus 

Korelasi Point Biserial, sedangkan uji 

reliabilitas instrumen menggunakan rumus 

KR-20. Teknik analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu uji normalitas dengan 

menggunakan rumus chi-kuadrat, uji 

homogenitas varians dengan menggunakan 

rumus uji-F, dan uji hipotesis dengan 

menggunakan Gain Uji-t. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan somatis, 

auditori, visual, dan intelektual (SAVI) melalui 

model accelerated learning (AL) terhadap hasil 

belajar kimia siswa kelas XI MIA pada materi 

minyak bumi SMAN 8 Mataram. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI MIA SMAN 8 Mataram yang berjumlah 

lima kelas. Kelas XI MIA 3 terpilih menjadi 

kelas eksperimen dan kelas XI MIA 2 sebagai 

kelas kontrol dengan pertimbangan kelas XI 

MIA 3 lebih bisa dikontrol dan lebih kondusif 

dibandingkan dengan kelas XI MIA 2. Kelas 

eksperimen yang terpilih diberikan perlakuan 

berupa penerapan pendekatan somatis, 

auditori, visual, dan intelektual (SAVI) melalui 

model accelerated learning (AL), sedangkan 

kelas kontrol diberikan perlakuan berupa 

model pembelajaran konvensional atau model 

pembelajaran yang sering digunakan di kelas 

(model pembelajaran langsung). Fokus 

pengamatan pada penelitian ini adalah 

pengaruh pendekatan somatis, auditori, visual, 

dan intelektual (SAVI) melalui model 

accelerated learning (AL) terhadap hasil 

belajar kimia materi minyak bumi. Pengaruh 

model pembelajaran ini dapat dilihat dari 

peningkatan nilai tes awal (pretest) hingga tes 

akhir (posttest) pada ranah kognitif. Peneliti 

memberikan pretest untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa sebelum diberikan 

perlakuan model pembelajaran dan posttest 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 

diberikan perlakuan model pembelajaran. Nilai 



pretest dan posttest yang didapat kemudian 

dicari selisihnya, dimana selisih dari nilai 

pretest dan posttest diikutsertakan dalam 

perhitungan hipotesis. Setelah melakukan 

penelitian dengan menerapkan pendekatan 

somatis, auditori, visual, dan intelektual 

(SAVI) melalui model accelerated learning 

(AL) pada materi minyak bumi, diperoleh hasil 

penelitian bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar kimia antara siswa yang diajarkan 

menggunakan pendekatan somatis, auditori, 

visual, dan intelektual (SAVI) melalui model 

accelerated learning (AL) dengan siswa yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Grafik nilai rata-rata pretest, 

posttest, dan gain kelas eksperimen dan kelas 

kontrol disajikan pada gambar 5.1. 

Gambar 5.1 Grafik nilai rata-rata pretest, posttest, 

dan gain 

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata pretest kelas kontrol lebih besar 

daripada kelas eksperimen, namun nilai rata-

rata posttest kelas eksperimen lebih besar 

daripada kelas kontrol. Hasil pretest pada 

kedua kelas menunjukkan nilai rata-rata yang 

rendah dan masih di bawah KKM (75). Nilai 

yang rendah ini dikarenakan siswa belum 

memahami materi minyak bumi meskipun 

sebelum pretest telah diberikan kesempatan 

belajar mandiri menggunakan buku paket 

pegangan siswa selama ± 10 menit. Sedangkan 

pada hasil posttest, nilai rata-rata kedua kelas 

meningkat. Peningkatan nilai rata-rata ini 

disebabkan karena kedua kelas diberikan 

perlakuan model pembelajaran dan sudah 

mempelajari materi minyak bumi. 

Gambar 5.1 juga menunjukkan bahwa 

adanya nilai rata-rata gain dari kedua kelas 

tersebut. Gain itu sendiri merupakan selisih 

antara nilai pretest dan nilai posttest, baik pada 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Gambar 5.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

gain kelas eksperimen lebih tinggi daripada 

nilai rata-rata gain kelas kontrol. Hasil ini 

menunjukkan adanya peningkatan hasil 

pembelajaran sebelum dan sesudah 

diterapakannya model pembelajaran. Nilai 

rata-rata gain kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada nilai rata-rata gain kelas kontrol, hal 

ini menunjukkan bahwa perlakuan yang 

diterapkan pada kelas eksperimen yaitu 

pendekatan somatis, auditori, visual, dan 

intelektual (SAVI) melalui model accelerated 

learning (AL) memberikan pengaruh yang 

lebih baik daripada perlakuan yang diterapkan 

pada kelas kontrol yaitu pembelajaran 

konvensional (model pembelajaran langsung). 

Data hasil belajar (nilai rata-rata gain 

kelas eksperimen dan kelas kontrol) 

selanjutnya dianalisis menggunakan gain uji-t. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

thitung (1,774)  > ttabel (1,671) pada taraf 

signifikan 5%. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara statistik penerapan pendekatan somatis, 

auditori, visual, dan intelektual (SAVI) melalui 

model accelerated learning (AL) memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional (model pembelajaran langsung) 

terhadap hasil belajar kimia siswa. 

Tingkat pencapaian proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan somatis, auditori, 

visual, dan intelektual (SAVI) melalui model 

accelerated learning (AL) dalam penelitian ini 

dapat juga dilihat pada besar kecilnya nilai 

persentase keaktifan siswa dalam setiap 

pertemuan pada proses pembelajaran. Setiap 

melakukan proses pembelajaran terdapat 

observer yang mengamati sekaligus menilai 

aktifitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Grafik nilai rata-rata persentase 

aktifitas siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada gambar 5.2.  

 

 
Gambar 5.2 Grafik nilai rata-rata aktivitas siswa 
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seorang guru dalam mengajar haruslah 

memperhatikan bagaimana proses 

pembelajaran yang tidak membosankan bagi 

32.13

77.27

45.14
31.42

82.04

50.62

0

20

40

60

80

100

N
ila

i R
at

a-
ra

ta

Kelas Kontrol

Kelas
Eksperimen

78.84%
62.49%

0.00%

50.00%

100.00%

Kelas
Eksperimen

Kelas
Kontrol

Aktifitas Siswa



peserta didik sehingga peserta didik dapat 

termotivasi untuk belajar. Proses pembelajaran 

tersebut bisa menggunakan model, metode, 

strategi, media pembelajaran yang cocok agar 

tidak monoton. Pendekatan SAVI merupakan 

salah satu pendekatan yang dapat membuat 

siswa terdorong aktif dalam pembelajaran, 

karena melalui pendekatan ini siswa 

memanfaatkan kemampuan fisik, intelektual 

dan inderanya. Sehingga siswa akan lebih 

berani dalam mengemukakan idenya dan siswa 

akan lebih termotivasi dalam proses 

pembelajaran. Pendekatan SAVI ini juga 

dilaksanakan melalui model Accelerated 

Learning (AL). 

Accelerated Learning (AL) merupakan 

model pembelajaran yang memiliki ciri 

cenderung luwes, gembira, mementingkan 

tujuan, bekerjasama, manusiawi, multi indrawi, 

bersifat mengasuh, mementingkan aktivitas 

serta melibatkan mental emosional dan fisik 

(Azmi, 2007). Accelerated Learning (AL) 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

positif dan menyenangkan bagi siswa dengan 

mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. 

Salah satu prinsip dari Accelerated Learning 

(AL), adalah pentingnya belajar melalui 

kerjasama kelompok secara kolaboratif. Hal 

tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan belajar siswa sehingga siswa 

dapat belajar lebih cepat dan dapat terjadi 

pemerataan konsep antar siswa. Suasana 

belajar lebih menyenangkan dapat tercipta dan 

tejadi interaksi yang aktif antar guru dengan 

siswa sehingga pembelajaran dapat 

berlangsung efektif. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat 

dinyatakan bahwa penerapan pendekatan 

somatis, auditori, visual, dan intelektual 

(SAVI) melalui model accelerated learning 

(AL) dapat meningkatkan pemahaman siswa 

yang menyebabkan nilai rata-rata post test 

kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 82,04  

dibandingkan dengan nilai rata-rata post test 

kelas kontrol yaitu 77,27 dan juga nilai rata-

rata gain kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 

50,62 dibandingkan dengan nilai rata-rata gain 

kelas kontrol yaitu 45,14. Hal ini juga 

didukung dengan nilai rata-rata aktifitas siswa, 

dimana nilai rata-rata aktifitas siswa kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai rata-rata aktifitas siswa kelas kontrol yaitu 

78,84% yang tergolong kategori sangat baik 

sedangkan nilai rata-rata aktifitas siswa kelas 

kontrol yaitu 62,49% yang tergolong kategori 

baik. 

Adapun kendala-kendala pelaksanaan 

penelitian pada kelas eksperimen dan kontrol 

yaitu manajemen waktu yang kurang 

maksimal, sehingga pelajaran baru bisa 

dimulai setelah 5-10 menit setelah bel 

pergantian jam. Jadwal  pelajaran kimia pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak 

langsung full 90 menit, tetapi terjeda dengan 

jam istirahat yang menyebabkan fokus siswa 

terbagi sebelum waktu istirahat dengan setelah 

waktu istirahat. Pada kelas kontrol, masih 

terdapat beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru menjelaskan materi di 

depan kelas dan masih sibuk sendiri dengan 

kegiatannya. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan somatis, auditori, visual, dan 

intelektual (SAVI) melalui model  accelerated 

learning (AL) memberikan pengaruh yang 

lebih baik daripada model pembelajaran 

konvensional (model pembelajaran langsung) 

terhadap hasil belajar kimia siswa kelas XI 

MIA pada materi minyak bumi SMAN 8 

Mataram Tahun Pelajaran 2018/2019.  

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah 

dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran 

yaitu:  

a. Bagi peneliti berikutnya dapat mencoba 

melaksanakan penelitian dengan 

menerapkan pendekatan Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual (SAVI) melalui 

model Accelerated Learning (AL) dengan 

materi yang berbeda. 

b. Untuk peneliti berikutnya agar 

memperhatikan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

agar penelitian dapat berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan. 
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