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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika 

siswa kelas VIIA SMP dengan menerapkan strategi pembelajaran Somatis 
Auditori Visual Intelektual. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII A SMP N 4 Karanganyar yang 
berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data, observasi,wawancara, catatan 
lapangan, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu  
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui 
strategi pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual. Peningkatan ini dapat 
dilihat dari indikator-indikator, yaitu motivasi siswa dalam ketekunan 
mengerjakan tugas yang diberikan guru setiap putaran semakin meningkat. 
Sebelum penelitian baru 4 siswa (12,5%), pada putaran I mencapai 10 siswa 
(30,5%) dan pada putaran II mencapai 20 siswa (62,25%), Motivasi keuletan 
siswa dalam menghadapi kesulitan mengerjakan soal (tidak lekas putus asa) 
setiap putaran semakin meningkat. Sebelum penelitian baru 3 siswa (10%), pada 
putaran I mencapai 9 siswa (28,15%) dan pada putaran II mencapai 18 siswa 
(56,25%), siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek)  setiap 
putaran semakin meningkat. Sebelum penelitian baru 4 siswa (12,5%), pada 
putaran I mencapai 9 siswa (28,25%) dan pada putaran II mencapai 15 siswa 
(46,875%), kuatnya kemauan siswa untuk belajar setiap putaran semakin 
meningkat. Sebelum penelitian baru 2 siswa (6,25%), pada putaran I mencapai 6 
siswa (18,25%) dan pada putaran II mencapai 17 siswa (53,25%). Dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Somatis Auditori Visual 
Intelektual dapat meningkatkan motivasi belajar matematika. 

 
Kata kunci : SAVI, Motivasi, Belajar 

. 
Pendahuluan 

Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

disebutkan bahwa tujuan dari Pendidikan Nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari Pendidikan Nasional sebagaimana 
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yang telah disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah dengan meningkatkan 

kualitas dari pendidikan nasional.  

Kualitas dari pendidikan nasional salah satunya dapat dilihat dari motivasi 

belajar siswa di setiap jenjang pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

mutu dari pendidikan nasional salah satunya dapat ditempuh dengan 

meningkatkan motivasi belajar siswa di setiap jenjang pendidikan. 

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional dengan meningkatkan 

prestasi belajar siswa di setiap jenjang pendidikan tidaklah lepas dari peran 

seorang guru. Setiap media, pendekatan dan metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam mengajar sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa. Meskipun kemajuan teknologi saat ini sangatlah pesat dan kemajuan 

teknologi ini sangatlah mungkin menjadi pendukung kemajuan pendidikan di 

negara ini. Akan tetapi, peran guru masih tetap saja sangatlah diperlukan.  

Guru memiliki empat peran strategis dalam kegiatan pendidikan yaitu 

sebagai pendidik, fasilitator, motivator, evaluator. Guru sebagai pendidik berarti 

ada dua hal yang harus dilakukan oleh guru, yaitu mengajarkan anak nilai-nilai 

kebaikan dan membiasakan anak berbuat kebaikan. Sebagai fasilitator berarti guru 

diharapkan mampu mengelola kelas dengan baik, sebagai motivator berarti guru 

selalu memberikan masukan-masukan yang positif kepada siswa, agar siswa 

bersemangat dan antusias dalam belajar, sebagai evaluator berarti guru harus 

mampu mengevaluasi hasil belajar siswa. Selain guru harus bertindak sebagai 

pendidik, fasilitator, motivator, dan evaluator guru juga harus bertindak 

profesional. 

Saat ini pendidikan  dihadapkan  pada tantangan  yang mengharuskan 

mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat memenuhi 

tuntutan global dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebab pendidikan merupakan suatu wadah kegiatan yang  berusaha  untuk  

membangun  masyarakat  dan  watak  bangsa secara berkesinambungan yaitu 

membina mental, rasio, intelektual dan kepribadian dalam rangka membentuk 

manusia seutuhnya yang dapat memperoleh dan mengembangkan pemikiran, 
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keaktifan, dan kreativitas yang dimilikinya dalam dunia pendidikan yang 

berdampak pada motivasi belajar yang semakin tinggi. Oleh karena itu pendidikan 

perlu mendapat perhatian, penanganan dan prioritas secara intensif dari 

pemerintah, masyarakat maupun pengelola pendidikan.  

Pendidikan adalah aktivitas pembelajaran yang ditandai dalam bentuk 

interaksi edukatif dengan menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan, 

tetapi pendidikan masih diprasyaratkan untuk penunaian tugas yang mengarahkan 

pada upaya memberi arah dan watak pada peserta didik (Jumali dkk, 2008:18). 

Pendidikan membutuhkan sikap yang aktif, kreatif, inovatif dan berfikir kritis 

dalam kegiatan pembelajaran agar apa yang ada dan telah dipelajari dapat 

ditangkap atau diterima dengan baik.  

Kondisi awal pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Karanganyar terlihat 

bahwa guru kurang optimal dalam memanfaatkan strategi pembelajaran inovatif. 

Guru masih menggunakan strategi yang konvensional dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi dan pembelajaran 

berpusat pada guru. Hasil analisis data dari 32 siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 

Karanganyar, pada kodisi awal terlihat bahwa motivasi siswa dalam ketekunan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru sebanyak 4 siswa atau 12,5%. Motivasi 

keuletan siswa dalam menghadapi kesulitan mengerjakan soal (tidak lekas putus 

asa)  sebanyak 3 siswa atau 9,375%. siswa yang lebih senang bekerja mandiri 

(tidak menyontek) hanya sebanyak 4 siswa atau 12,5%.  kuatnya kemauan siswa 

untuk belajar  hanya sebanyak 2 siswa atau 6,25%. Faktor penyebabnya antara 

lain  penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan monoton, siswa 

hanya bertindak sebagai objek pembelajaran, dan guru jarang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, yaitu: adakah peningkatan 

motivasi belajar matematika setelah dilakukan strategi pembelajaran SAVI. 

Tujuan dari penelitian ini meliputi: (1) Tujuan umum dalam penelitian 

adalah untuk meningkatkan motivasi belajar matematika, (2) Tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar matematika siswa, dilihat dari 

indikator: ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, 
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keuletan siswa dalam menghadapi kesulitan mengerjakan soal (tidak lekas putus 

asa), motivasi siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek), 

motivasi kuatnya kemauan siswa untuk belajar di SMP N 4 Karanganyar Semester 

Genap Tahun Ajaran 2012/2013 melalui strategi pembelajaran SAVI. Indikator 

pencapaian prestasi belajar matematika diukur dengan tes tertulis (individu) 

tentang materi yang diberikan kepada siswa. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sutama 

(2010: 15) menyatakan bahwa PTK adalah tindakan nyata (action) yang dilakukan 

praktisi pendidikan untuk memecahkan masalah yang dihadapai dalam tugas 

pokok dan fungsinya. Proses PTK, dialog awal, perencanaan, pelaksanaan, 

pengamatan, refleksi, dan penyimpulan, secara siklus dilakukan dua putaran. 

Waktu penelitian 6 bulan, yaitu mulai bulan Februari 2013 hingga Juli 2013. 

Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru SMP Negeri 4 Karaganyar. 

Siswa yang dijadikan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA. Siswa 

tersebut berjumlah 32 orang, terdiri atas 13 siswa laki-laki dan 19 siswa 

perempuan. Sementara itu, guru yang dijadikan subjek penelitian ini adalah Didik 

Wahyu Karbiantoro. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, catatan lapangan, 

dokumentasi, dan tes. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain: (1) metode observasi untuk memperoleh data kemampuan komunikasi 

matematika dengan menerapkan strategi pembelajaran siklus. (2) Metode tes 

untuk mengukur tingkat prestasi belajar matematika siswa, metode tes ini berupa 

soal evaluasi yang dikerjakan secara individu oleh siswa sesuai dengan materi 

yang telah diajarkan. (3) Catatan lapangan meliputi kegiatan tindak mengajar 

(dilakukan oleh guru), tindak belajar (dilakukan oleh siswa) dan penarikan makna 

(kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan). (4) Dokumentasi meliputi daftar 

nama siswa, daftar kemampuan komunikasi matematika siswa, daftar nilai siswa, 

RPP (dilengkapi dengan: materi pembelajaran, LKS, soal evaluasi dan pekerjaan 

rumah), pedoman observasi, catatan lapangan, lembar tanggapan guru setelah 
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penelitian, foto setiap pelaksanaan tindakan serta surat-surat yang digunakan 

untuk kelancaran penelitian. 

Keabsahan data dilakukan dengan observasi pada saat pembelajaran, 

triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Menurut Rahardjo, triangulasi sumber 

data adalah mengkaji kebenaran suatu data yang dilakukan dengan berbagai 

metode dan sumber untuk memperolehan suatu data. Menurut Achsan, triangulasi 

metode yaitu proses pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa metode.  

Miles dan Huberman (Kunandar, 2009:101), salah satu model yang 

digunakan untuk teknik analisis data yaitu teknik analisis interaktif yang terdiri 

dari tiga komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data da penarikan kesimpulan. 

Reduksi data adalah proses pemilihan data yang diperoleh dari pokok 

permasalahan dan catatan lapangan. Penyajian data terdiri dari kumpulan 

informasi yang mudah untuk dipahami supaya dalam penyimpulannya memiliki 

makna. Penarikan kesimpulan data dilakukan setelah selesai pembelajaran yang 

didasarkan dari hasil reduksi dan penyajian data. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kondisi awal pada siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 Karanganyar terlihat 

bahwa guru kurang optimal dalam memanfaatkan strategi pembelajaran inovatif. 

Guru masih menggunakan strategi yang konvensional dalam proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi dan pembelajaran 

berpusat pada guru. Hasil analisis data dari 32 siswa kelas VIIA SMP Negeri 4 

Karanganyar, pada kodisi awal terlihat bahwa motivasi siswa dalam ketekunan 

mengerjakan tugas yang diberikan guru sebanyak 4 siswa atau 12,5%. Motivasi 

keuletan siswa dalam menghadapi kesulitan mengerjakan soal (tidak lekas putus 

asa)  sebanyak 3 siswa atau 9,375%. siswa yang lebih senang bekerja mandiri 

(tidak menyontek) hanya sebanyak 4 siswa atau 12,5%.  kuatnya kemauan siswa 

untuk belajar  hanya sebanyak 2 siswa atau 6,25%. Faktor penyebabnya antara 

lain  penyampaian materi menggunakan metode ceramah dan monoton, siswa 

hanya bertindak sebagai objek pembelajaran, dan guru jarang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 
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Pada siklus I, motivasi belajar matematika belum mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari indikator motivasi belajar matematika 

pada siklus I, motivasi siswa dalam ketekunan mengerjakan tugas yang diberikan 

guru sebanyak 10 siswa (30,5%). Motivasi keuletan siswa dalam menghadapi 

kesulitan mengerjakan soal (tidak lekas putus asa) sebanyak 9 siswa (28,15%). 

siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek) sebanyak 9 siswa 

(28,15%).  kuatnya kemauan siswa untuk belajar sebanyak 6 siswa (18,75%). 

Pada siklus II, motivasi belajar matematika sudah mengalami peningkatan. 

Hal ini dapat dilihat dari indikator motivasi belajar matematika pada siklus II. 

motivasi siswa dalam ketekunan mengerjakan tugas yang diberikan guru  

sebanyak 20 siswa (62,5%). Motivasi keuletan siswa dalam menghadapi kesulitan 

mengerjakan soal (tidak lekas putus asa) sebanyak 18 siswa (56,25%). siswa yang 

lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek) 15 siswa (46,88%).  kuatnya 

kemauan siswa untuk belajar sebanyak 17 siswa (53,13%). 

Data motivasi belajar matematika secara keseluruhan disajikan pada tabel 

1 dan gambar 1. 

Tabel 1 

Data motivasi belajar matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Indikator motivasi 

belajar 

matematika 

Sebelum 

tindakan 

Sesudah tindakan 

Putaran I Putaran II 

1 A 4 siswa 

(12,5%) 

10 siswa 

(31,25%) 

20 siswa 

(62,5%) 

2 B 3 siswa 

(9,375%) 

9 siswa 

(28,125%) 

18 siswa 

(56,25%) 

3 C 4 siswa 

(12,5%) 

9 siswa 

(28,125%) 

15 siswa 

(46,875%) 

4 D 5 siswa 

(15,625%) 

8 siswa 

(25%) 

17 siswa 

(53,125%) 
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Sumber: Hasil Analisis Data 
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Gambar 1 Grafik peningkatan motivasi belajar matematika kelas VIIA 

dengan strategi pembelajaran SAVI  

Keterangan: 

A  : Ketekunan siswa dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 

B   :  siswa yang ulet menghadapi kesulitan dalam mengerjakan soal 

(tidak lekas putus asa) 

C  :  siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek)  

D  : kuatnya kemauan siswa untuk belajar 

 Motivasi matematika merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. 

Motivasi belajar matematika merupakan semangat atau ide matematika yang akan 

menggugah kemampuan siswa untuk belajar secara lebih maju. 

Warta Irana Irawati (2006:73) melalui penelitiannya  tentang  alternatif 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI untuk meningkatkan pemahaman siswa SD/MI 

terhadap materi membandingkan pecahan sederhana  menyimpulkan bahwa dengan 

melakukan percobaan belajar SAVI terjadi peningkatan pada belajar siswa semakin 

aktif,  kreatif,  dan  kemampuan  siswa  dalam  mengerjakan  soal-soal  latihan 

mengalami peningkatan dalam belajar matematika. 



10 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar matematika mengalami peningkatan. 

  

Simpulan  

 Proses pembelajaran matematika dengan strategi SAVI dilakukan dengan 

lima tahap. 1) orientasi siswa pada situasi masalah, 2) mengorganisasi siswa untuk 

belajar, 3) membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, 4) 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan 5) menganalisis dan 

mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Proses pembelajaran matematika dengan strategi SAVI dapat 

meningkatkan motivasi belajar matematika. Peningkatan motivasi belajar 

matematika yaitu 1) Motivasi siswa dalam ketekunan mengerjakan tugas yang 

diberikan guru setiap putaran semakin meningkat. Sebelum penelitian baru 4 

siswa (12,5%), pada putaran I mencapai 10 siswa (30,5%) dan pada putaran II 

mencapai 20 siswa (62,25%), 2) Motivasi keuletan siswa dalam menghadapi 

kesulitan mengerjakan soal (tidak lekas putus asa) setiap putaran semakin 

meningkat. Sebelum penelitian baru 3 siswa (9,37%), pada putaran I mencapai 9 

siswa (28,15%) dan pada putaran II mencapai 18 siswa (56,25%), 3) Motivasi 

siswa yang lebih senang bekerja mandiri (tidak menyontek)  setiap putaran 

semakin meningkat. Sebelum penelitian baru 4 siswa (12,5%), pada putaran I 

mencapai 9 siswa (28,25%) dan pada putaran II mencapai 12 siswa (37,5%), 4) 

Motivasi kuatnya kemauan siswa untuk belajar setiap putaran semakin meningkat. 

Sebelum penelitian baru 2 siswa (6,25%), pada putaran I mencapai 6 siswa 

(18,25%) dan pada putaran II mencapai 17 siswa (53,25%). 
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