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 Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa pada mata Pelajaran Matematika khususnya pada materi “Penjumlahan dan 
Pengurangan Pecahan berpenyebut sama dan tidak sama”. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah apakah Pendekatan SAVI yang diterapkan pada materi 
penjumlahan dan pengurangan pecahan di kelas IV SD Santa Lusia Sei Rotan T.A 
2013/2014 dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Matematika  di kelas IV SD 
Lusia Sei Rotan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
dalam 2 siklus dan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Dengan jumlah subjek penelitian sebanyak  35 orang siswa yang berasal 
dari siswa kelas IV pada tahun ajaran 2013/2014. Objek dalam penelitian ini 
adalah hasil belajar siswa pada pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan 
pecahan berpenyebut sama dan tidak sama, dimana kegiatan dilakukan saat 
pembelajaran Matematika berlangsung.  Untuk memperoleh data yang digunakan 
dalam penelitian ini penulis melakukan tes dan observasi. Adapun teknik analisa 
data dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menguraikan 
persentase yang digunakan. Setelah pelaksanaan pre test diperoleh tingkat 
ketuntasan hasil belajar secara klasikal yaitu dari 35 orang siswa terdapat 6 orang 
siswa (17,14%) yang tuntas dalam belajar. Setelah pelaksanaan siklus I dengan 
penerapan pendekatan SAVI diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar secara 
klasikal yaitu 24 orang siswa (68,57%) yang mencapai tingkat ketuntasan hasil 
belajar dnegan nilai rata-rata 68,57. Setelah pelaksanaan siklus II dengan 
penerapan pendekatan SAVI diperoleh tingkat ketuntasan hasil belajar secara 
klasikal sebanyak 32 orang siswa (91%) yang mencapai tingkat ketuntasan belajar 
dengan nilai rata-rata 81,4.  

Dengan demikian maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran dengan 
penerapan pendekatan SAVI dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 
Santa Lusia Sei Rotan Batang Kuis T.A 2013/2014 pada pelajaran Matematika 
dalam materi Penjumlahan dan Pengurangan Pecahan berpenyebut sama dan tidak 
sama.  

 


