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BAB V 

PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini berupa data hasil angket dan posttest yang 

diberikan kepada siswa kelas VII H yang diberi perlakuan model pembelajaran 

SAVI dan kelas VII G yang tidak diberi perlakuan model pembelajaran SAVI 

(menggunakan pendekatan saintifik). Sebelum melakukan pengujian hipotesis 

menggunakan uji-t, data hasil penelitian berupa data angket dan posttest terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat tersebut antara lain uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorof Smirnov dengan bantuan 

program SPSS 16.0 menunjukkan bahwa nilai angket motivasi belajar kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol lebih besar dari 0,05. Hal ini ditunjukkan pada 

nilai Asymp. Sig.(2-tailed) pada kelas eksperimen sebesar 0,986 sedangkan pada 

kelas kontrol sebesar 0,834. Karena pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki nilai sig      . Maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut 

berdistribusi normal. Selanjutnya uji normalitas yang dilakukan untuk menguji 

data hasil penelitian berupa posttest menunjukkan bahwa nilai nilai Asymp. Sig.(2-

tailed) pada kelas eksperimen sebesar 0,454 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 

0,168. Karena pada kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki nilai sig      . 

Maka dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal.
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Uji prasyarat yang selanjutnya ialah uji homogenitas. Uji homogenitas 

bertujuan untuk mengetahui apakah kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak. Jika kedua kelompok tersebut mempunyai varians yang sama 

maka kelompok tersebut dikatakan homogen. Berdasarkan hasil uji homogenitas 

menggunakan SPSS 16.0 yaitu Test of Homogenity of Variances menunjukkan 

bahwa nilai signifikasi hasil angket sebesar 0,777 dan nilai signifikasi hasil belajar 

sebesar 0,136. Dari dua data tersebut menunjukkan bahwa  nilai signifikansi 

tersebut lebih besar daripada nilai  =0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelas tersebut memiliki varian yang sama (homogen). 

A. Pengaruh model pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectually (SAVI) berbantuan alat peraga jam sudut terhadap 

motivasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 2 Sumbergempol 

Tulungagung pada materi sudut tahun ajaran 2017/2018. 

Dari data hasil angket, kelas eksperimen dengan jumlah responden 31 

siswa memiliki mean (rata-rata ) sebesar 69,90. Sedangkan pada kelas kontrol 

dengan jumlah responden 32 siswa memiliki mean (rata-rata) sebesar 67,06. 

Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pada 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol.  

Berdasarkan hasil analasis tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dengan menggunakan 

model pembelajaran SAVI berbantuan alat peraga dengan kelas kontrol yang tidak 

diberi perlakuan model pembelajaran SAVI (menggunakan pendekatan saintifik). 

Hal ini dapat dilihat pada nilai signifikansi yang diperoleh yaitu          
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2,048               . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually (SAVI) 

berbantuan alat peraga jam sudut terhadap motivasi belajar matematika siswa 

kelas VII SMP N 2 Sumbergempol Tulungagung pada materi sudut tahun ajaran 

2017/2018. 

Motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu.
135

 Sedangkan motivasi belajar adalah suatu daya, dorongan 

atau kekuatan, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari luar yang 

mendorong siswa untuk belajar.
136

 Dengan diterapkannya model pembelajaran 

SAVI mampu mendorong  siswa untuk lebih bersemangat dalam belajar. Menurut 

Meirer, pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan menyuruh anak berdiri 

dan bergerak. Akan tetapi menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas 

intelektual dan pengunaan semua indera dapat berpengaruh besar terhadap 

pembelajaran.
137

 Dengan diterapkannya model pembelajaran SAVI berbantuan 

alat peraga dapat lebih memotivasi siswa untuk belajar khususnya pada mata 

pelajaran matematika. Dengan adanya alat peraga, siswa akan lebih banyak 

mengikuti pelajaran dengan gembira, sehingga minatnya dalam mempelajari 

matematika semakin besar. Siswa akan senang, terangsang, tertarik dan bersilap 

positif terhadap pengajaran Matematika
138

. 
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B. Pengaruh model pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectually (SAVI) dengan menggunakan alat peraga jam sudut 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP N 2 

Sumbergempol Tulungagung pada materi sudut tahun ajaran 2017/2018. 

Dari data hasil posttest, kelas eksperimen dengan jumlah responden 31 

siswa memiliki mean (rata-rata) sebesar 64,90. Sedangkan pada kelas kontrol 

dengan jumlah responden 32 siswa memiliki mean (rata-rata) sebesar 56,38. 

Berdasarkan nilai rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata  posttest 

pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata kelas kontrol.  

Posttest disini digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui hasil belajar 

siswa. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
139

 Hasil belajar digunakan sebagai 

ukuran kemampuan siswa dalam menerima informasi pembelajaran yang diukur 

dari tiga sudut pandang, kognitif; afektif; dan psikomotorik.
140

 Pada penelitian ini 

yang diukur hanya pada ranah kognitif. Salah satu komponen pada model 

pembelajaran SAVI ialah intellectually, dimana belajar haruslah dengan 

konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengonstruksi, memecahkan masalah, 

dan menerapkannya.
141

 Dengan diterapkannya pembelajaran SAVI, hasil belajar 

siswa menjadi meningkat karena dalam pembelajaran ini siswa dilatih menalar, 

menemukan kembali, mengkontruksi dan memecahkan masalah.  
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Kelebihan dari model pembelajaran SAVI adalah membangkitkan 

kecerdasan terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan 

aktivitas intelektual, mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan 

kemampuan psikomotor siswa, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih 

baik, melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat dan 

berani menjelaskan jawabannya, serta merupakan variasi yang cocok untuk 

semua gaya belajar.
142

 

Berdasarkan hasil analasis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

SAVI berbantuan alat peraga jam sudut dengan kelas kontrol yang tidak diberi 

perlakuan model pembelajaran SAVI (menggunakan pendekatan saintifik). Hal ini 

dapat dilihat pada nilai signifikansi yang diperoleh yaitu          2,010 

              . Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model 

pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually (SAVI) berbantuan 

alat peraga jam sudut terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP N 2 

Sumbergempol Tulungagung pada materi sudut tahun ajaran 2017/2018. 
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