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UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 2015 
Abstrak 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya daya serap siswa terhadap materi yang 

mengakibatkan semakin menurunnya hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ini didapat dari 

hasil belajar yang diperoleh siswa masih ada yang lebih rendah dari KKM yang ditentukan sekolah. Inilah 

tugas guru untuk memperbaikinya. 

Pendekatan yang digunakan oleh guru sangatlah bermacam-macam baik pendekatan yang 

berorientasi pada guru seperti pendekatan konvensional atau pendekatan yang berorientasi pada siswa 

seperti pendekatan SAVI. Dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan kedua pendkatan tersebut. 

Permasalahan penelitian ini melingkupi : (1) Bagaimanakah hasil belajar  matematika siswa pada 

materi volume prisma dan limas menggunakan pendekatan SAVI ? (2) Bagaimanakah hasil belajar 

matematika siswa pada materi volume prisma dan limas menggunakan pendekatan konvensional ? (3) 

Bagaiamana perbandingan hasil belajar antara pendekatan SAVI dengan dengan pendekatan konvensional 

dalam pembelajaran matematika pada materi materi volume prisma dan limas? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan subyek penelitian siswa 

kelas IV SDN Islam Istiqlal , Tahun ajaran  2015/2016. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Pembelajaran matematika pada materi materi volume 

prisma dan limas menggunakan pendekatan SAVI memperoleh hasil belajar yang baik. (2) Pembelajaran 

matematika pada materi volume prisma dan limas menggunakan pendekatan konvensional memperoleh 

hasil belajar yang baik. (3) Ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika pada materi 

volume prisma dan limas menggunakan pendekatan SAVI dan pendekatan konvensional. (4) 

Pembelajaran matematika pada materi Volume Prisma Segitiga dan Tabung dengan menggunakan 

pendekatan SAVI memperoleh hasil yang lebih baik dari pada dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Perlu dilakukan penelitian 

tentang pengelolaan kelas selama pembelajaran berlangsung. (2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pendekatan SAVI bila dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lain. 

(3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penelitian ini bila dilihat dari hasil belajar siswa diluar 

prestasi belajar siswa yaitu hasil belajar pada aspek Afektif dan Psikomotor. 

Kata Kunci 

Pendekatan SAVI, Pendekatan Konvensional, Hasil Belajar, Perbandingan 
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I. LATAR BELAKANG 

Pendekatan yang digunakan oleh 

guru sangatlah bermacam-macam baik 

pendekatan yang berorientasi pada guru 

(teacher center) seperti pendekatan 

konvensional atau pendekatan yang 

berorientasi pada siswa (student center) 

seperti pendekatan SAVI. 

Pendekatan pembelajaran yang 

digunakan oleh guru sangatlah 

berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Oleh karena itu, pemilihan 

pendekatan yang salah akan mampu 

membuat hasil belajar menurun, 

sehingga perlu adanya perhatian 

terhadap pendekatan yang digunakan 

guru dalam pembelajarannya. 

Pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, dan Intellektual) 

merupakan sebuah pendekatan yang 

tergolong kategori pendekatan baru 

(2002). Pendekatan ini berangkat dari 

teori tentang modalitas awal yang 

dimiliki oleh peserta didik sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh Bobby 

DePorter dan Dave Meier. Modalitas 

dasar sendiri diartikan sebagai suatu 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh 

setiap anak semenjak ia terlahir ke 

dunia. Bobby DePorter (2000: 113) 

menyatakan bahwa tiap anak memiliki 

tiga modalitas dasar dalam belajar yaitu 

Modalitas Auditori, Modalitas Visual, 

dan Modalitas Kinestetik (Somatis). 

Sedangkan Dave Meier (2002: 99) 

menambahkan satu modalitas belajar 

anak yaitu Modalitas Intelektual. 

Modalitas awal tersebut ikut 

menentukan tipe belajar anak, sehingga 

tipe belajar setiap anak berbeda-beda 

satu sama lain. Pendekatan ini berusaha 

untuk memasukkan dan 

mengoptimalkan modalitas dasar belajar 

seorang anak dalam setiap pembelajaran 

yang dilakukan, sehingga diharapkan 

pendekatan ini akan mampu 

meningkatkan efektivitas pembelajaran 

yang dilakukan. 

Pendekatan konvensional 

merupakan pendekatan yang 

pembelajarannya lebih berpusat pada 

guru, pembelajaran bersifat satu arah 

yaitu dari guru kepada siswa. 

Pendekatan ini tergolong suatu 

pendekatan klasikal, karena pendekatan 

ini telah ada sejak dulu dan masih eksis 

sampai sekarang dan bahkan masih 

cukup banyak digunakan dalam 

pembelajaran sekarang ini. Pendekatan 

ini mampu bertahan sampai saat ini 

karena cukup efektif dalam penggunaan 

waktu pembelajaran dan juga mampu 

meningkatkan kemauan seseorang 

untuk mempelajari materi secara lebih 

mendalam. Pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan ini lebih 

cepat dalam menyampaikan materi 
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pelajaran, juga cepat dalam hal 

penyampaian informasi-informasi baru 

dari suatu materi pelajaran. 

Pendekatan pembelajaran yang baik 

seharusnya memperhatikan modalitas 

dasar belajar anak. Namun sayangnya, 

dalam pembelajaran matematika aspek 

tersebut masih sering diabaikan 

sehingga pembelajaran menjadi kurang 

efektif dan berpengaruh pada hasil 

belajar siswa. Dalam pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan 

konvensional sendiri, perhatian 

terhadap modalitas dasar belajar anak 

masih kurang diperhatikan meskipun 

dalam pelaksanaan pembelajarannya 

memuat modalitas dasar belajar anak 

tetapi tidak ada optimalisasi. Dalam 

pendekatan SAVI diupayakan 

optimalisasi pemberdayaan modalitas 

dasar belajar anak sehingga dengan 

pendekatan ini diharapkan akan 

memperoleh hasil belajar yang baik. 

Optimalisasi pemberdayaan 

modalitas dasar belajar anak pada 

pendekatan SAVI memungkinkan 

pendekatan ini memberikan hasil yang 

lebih baik dari pada pendekatan 

konvensional, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan pendekatan konvensional 

memberikan hasil yang lebih baik, 

karena dalam pengoptimalan 

pemberdayaan modalitas dasar belajar 

anak memiliki kelemahan yang mampu 

memberikan hasil yang berkebalikan 

dengan harapan. Hal ini dimungkinkan 

karena jika terdapat beberapa anak 

dalam kelas yang memiliki 

kecenderungan belajar tertentu saja 

semisal kecenderungan belajar auditori 

yang kuat sedang lemah dalam somatis, 

visual, dan intelektual maka anak 

tersebut akan mengalami kesulitan 

dalam belajar menggunakan pendekatan 

SAVI sehingga prestasi mereka akan 

menurun dari pada sebelum diberikan 

perlakuan dengan pendekatan SAVI. 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut guna mengetahui seberapa 

besar pengaruh pembelajaran 

matematika dengan menggunakan 

pendekatan SAVI dan pendekatan 

konvensional terhadap hasil belajar 

matematika siswa, adakah perbedaan 

hasil belajar siswa antara pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan SAVI 

dengan pendekatan konvensional, serta 

manakah yang memberikan hasil yang 

lebih baik, pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan SAVI 

ataukah pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pendekatan 

konvensional. 

 

II. METODE 

Pendekatan Savi dan pendekatan 

Konvensional 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pembelajaran matematika pada 

materi Volume Prisma dan Limas 

menggunakan pendekatan SAVI 

memperoleh hasil belajar yang 

baik. 

2. Pembelajaran matematika pada 

materi Volume Prisma dan Limas 

menggunakan pendekatan 

konvensional memperoleh hasil 

belajar yang baik. 

3. Ada perbedaan yang signifikan 

antara hasil belajar matematika 

pada materi Volume Prisma dan 

Limas menggunakan pendekatan 

SAVI dan pendekatan 

konvensional.  

Pembelajaran matematika pada materi 

Volume Prisma dan Limas dengan 

menggunakan pendekatan SAVI 

memperoleh hasil yang lebih baik dari pada 

dengan menggunakan pendekatan 

konvensiona 
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