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Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 028229 Payaroba Kota Binjai. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas IV ditemukan 

bahwa hasil belajar siswa kelas IV SDN 028229 masih rendah. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dengan menerapkan 

pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual (SAVI) pada materi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas IV SD 028229 Kota Binjai T.A 

2012/2013, dan untuk mengetahui perbedaan belajar siswa yang menerapkan 

pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual (SAVI) dengan yang tidak 

menerapkan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual (SAVI) pada 

pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas 

IV SD Negeri 028229 Kota Binjai. 

Menurut Munawar, (2008) berdasarkan teori Taksanomi Bloom hasil 

belajar dicapai melalui tiga kategori yaitu ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Untuk mendukung pernyataan tersebut, Idris Harta, (2007:35) 

menyatakan bahwa “Pembelajaran dengan pendekatan SAVI adalah pembelajaran 

dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktifitas intelektual serta melibatkan 

semua indera yang berpengaruh besar dalam pembelajaran.” 

Penelitian ini menggunakan desain PTK dengan tindakan menerapkan 

pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual (SAVI) dalam pembelajaran. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN 028229 Kota 

Binjai T.A 2012/2013 yang berjumlah 34 orang. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan tes dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, 

yakni siklus I dan siklus II. Data dianalisis dengan menggunakan persentase dan 

analisis kualitatif. 

Berdasarkan analisis data, pada tes awal diperoleh tingkat ketuntasan hasil 

belajar siswa secara klasikal yaitu sebanyak 3 orang siswa (8,8%). Setelah 

pelaksanaan siklus I diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar siswa secara 

klasikal yaitu 9 orang siswa (26,4%). Selanjutnya pada siklus II diperoleh tingkat 

ketuntasan hasil belajar siswa lebih meningkat yaitu sebanyak 32 orang siswa 

(94,1%). Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pendekatan somatik, auditori, visual, dan intelektual (SAVI) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan pecahan kelas IV SD Negeri 028229 Kota Binjai 

T.A 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 


