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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A.  Rasa Ingin Tahu 

1. Definisi Rasa Ingin Tahu 

Rasa ingin tahu merupakan hal yang penting bagi siswa karena 

munculnya rasa ingin tahu membuat siswa tidak hanya diam menunggu 

arahan dari guru. Siswa yang memiliki rasa ingin tahu akan terus berupaya 

untuk maju dan berkembang. Zubaedi (2011: 75) menyatakan bahwa rasa 

ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

Saat ini banyak siswa tidak sadar akan pentingnya pelajaran yang 

dipelajari, sehingga rasa ingin tahu siswa kurang. Guru hendaknya 

menanamkan kesadaran siswa agar siswa sadar pentingnya pelajaran yang 

diajarkan untuk mengetahui lebih mendalam apa yang dipelajarinya.  

2. Cara Menggugah Rasa Ingin Tahu  

Dave Meier (2004: 120-121) menyatakan menggugah rasa ingin 

tahu siswa diantaranya: 

a. Memberi masalah untuk dipecahkan secara berkelompok. 

b. Menyuruh mereka berpasang-pasangan dalam menjalankan tugas 

pencarian fakta. 

c. Memainkan permainan tanya atau jawab. 
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d. Menyuruh orang menyusun berbagai pertanyaan atau mengajukan 

permasalahan satu sama lain. 

e. Melibatkan pelajar dalam berbagai jenis proyek belajar penemuan diri. 

3. Indikator Rasa Ingin Tahu 

Indikator mata pelajaran yang ditanamkan kepada siswa 

menggambarkan  perilaku afektif seorang siswa dengan mata pelajaran 

tertentu. Daryanto (2013: 147) menyatakan indikator rasa ingin tahu untuk 

kelas  IV-VI pada tabel 2.1 berikut ini:  

Tabel 2.1 Indikator Rasa Ingin Tahu 

Nilai 
Indikator 

Kelas 1-3 Kelas 4-6 

Rasa ingin tahu: Sikap dan 

tindakan yang selalu 

berupaya untuk 

mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajari, 

dilihat,dan didengar. 

Bertanya kepada guru 

dan teman tentang 

materi pelajaran.  

Bertanya atau 

membaca sumber 

diluar buku teks 

tentang materi yang 

terkait dengan 

pelajaran. 

 

Bertanya kepada 

sesuatu tentang gejala 

alam yang baru terjadi. 

Membaca atau 

mendiskusikan 

gejala alam yang 

baru terjadi. 

Bertanya kepada guru 

tentang sesuatu yang 

didengar dari radio 

atau televisi. 

Bertanya tentang 

beberapa peristiwa 

alam, sosial, 

budaya, ekonomi, 

politik teknologi 

yang baru didengar. 

Bertanya tentang 

berbagai peristiwa 

yang dibaca dari 

media cetak. 

Bertanya tentang 

sesuatu yang terkait 

dengan materi 

pelajaran tetapi di 

luar yang dibahas 

di kelas. 
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Rasa ingin tahu siswa kelas V di SD IT Muhammadiyah Cipete 

masih rendah karena masih belum sesuai denagan indikator. Pada saat 

proses pembelajaran siswa cenderung mendengarkan materi yang 

dijelaskan oleh guru dan hanya menunggu arahan dari guru yang 

menyebabkan rasa ingin tahu siswa kurang dalam menyelesaikan 

permasalahan maupun memperdalam materi pembelajaran dari penemuan 

diri siswa atau membaca sumber diluar buku teks tentang materi yang 

terkait dengan pelajaran. Rasa ingin tahu siswa yang masih rendah tersebut 

dapat diminimalisir dengan menerapkan langkah-langkah model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelectual) dengan 

animasi adobe flash CS5 sebagai berikut: 

a. Guru menugaskan siswa membentuk 5 kelompok, masing-masing 

kelompok terdiri dari 6 siswa. 

b. Siswa mendengarkan arahan dan penjelasan dari guru melalui 

tayangan animasi adobe flash CS5.  

c. Setiap kelompok melihat tayangan video yang telah dibuat. Tayangan 

video tersebut dapat dilihat melalui proyektor maupun laptop yang 

sudah disediakan masing-masing kelompok. Laptop yang berisi 

tayangan animasi adobe flash CS5 tersebut sudah dilengkapi tombol 

interaktif yang dapat digunakan oleh siswa dan berisi soal-soal terkait 

video yang ditayangkan. Siswa mendiskusikan hasil dari apa yang 

telah ditonton dalam video tersebut. 
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d. Setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil dari diskusinya antara 

lain: 

1)  Membuat sinopsis singkat dari video yang ditontonnya sesuai 

dengan lembar kerja kelompok yang diberikan oleh guru.  

2)  Menceritakan dengan lantang hasil dari sinopsis singkat yang 

telah dibuat tersebut tanpa melihat catatan. 

3)  Memperagakan tokoh-tokoh yang ada dalam  video tersebut 

dalam bentuk teater, mimik, atau sentuhan berdasarkan lintingan 

yang diambil siswa (tanpa harus mengucapkan kata apapun). 

Apabila kelompok yang videonya sedang di peragakan tidak 

dapat menjawab dapat dilempar ke kelompok lain.  

e. Setiap kelompok mendapat perlakuan yang sama seperti poin d 

tersebut. 

f. Siswa berdiskusi saling memberi pendapat dan masukan mengenai 

video yang telah ditonton dan dipresentasikan oleh kelompok lain.  

g. Siswa memberikan hasil lembar kerja kelompok kepada guru. 

h. Guru merefleksi bersama-sama siswa mengenai apa yang telah 

dipelajari.  

i. Guru memberikan reward dari beberapa kategori bagi kelompok yang 

tampil  paling mengesankan. 

Berdasarkan hal tersebut rasa ingin tahu siswa dapat terealisasikan 

karena siswa itu sendiri yang mempraktikannya. Siswa juga akan berusaha 

menggali lebih dalam dari segala sesuatu yang pernah dipelajari maupun 
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dialami siswa guna menemukan apa yang diinginkannya dengan adanya 

proses penemuan jati diri. Melalui penerapan model pembelajaran SAVI 

bahkan siswa akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu 

yang terkait dengan materi pelajaran tetapi di luar yang dibahas di kelas. 

Siswa yang memiliki rasa ingin tahu akan termotivasi untuk mendapatkan 

prestasi belajar yang baik. 

 

B. Prestasi Belajar 

1. Definisi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan istilah yang sering digunakan dalam 

dunia pendidikan. Prestasi belajar yang baik ditunjukan oleh usaha yang 

dilakukan siswa dalam proses belajar sehingga mendapatkan hasil prestasi 

yang tinggi. Mulyasa (2014: 189) menyatakan prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, sedangkan 

belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan seseorang 

unuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut senada dengan pendapat 

Hamdani (2011: 138) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, huruf, maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap siswa pada periode tertentu. 

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa prestasi belajar adalah hasil 

yang diketahui setelah mengalami proses belajar yang kemudian diadakan 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Tinggi 
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rendahnya prestasi belajar dapat diketahui melalui hasil evaluasi. Hasil 

dari prestasi belajar dinyatakan dalam bentuk angka-angka (nilai). 

Semakin tinggi nilai yang diperoleh siswa menunjukkan prestasi belajar 

yang baik. 

2. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi diperoleh seseorang dengan adanya usaha. Arifin (2011: 

12) menyatakan prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak 

siswa. Fungsi utama prestasi belajar yaitu: 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai siswa. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu.  

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu institusi 

pendidikan. Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya 

prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan siswa 

dimasyarakat. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

siswa. 

Prestasi belajar yang masih perlu ditingkatkan dalam penelitian ini 

adalah prestasi belajar IPS. Peningkatan prestasi belajar siswa 
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membutuhkan kreativitas guru untuk memahami faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa sehingga siswa merasa tertarik, 

nyaman, dan senang dalam belajar IPS.   

3. Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut 

Ahmadi  dan Widodo (2013: 138-139) yaitu:  

a. Faktor  Internal: 

1) Faktor Jasmaniah (fisiologi) baik yang bersifat bawaan maupun 

yang diperoleh. Faktor yang termasuk dalam jasmaniah misalnya 

penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan sebagainya. 

2) Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh terdiri atas: 

a) Faktor intelektif yang meliputi: 

(1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat. 

(2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah dimiliki. 

b) Faktor non-intelektif, yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi 

dan penyesuaian diri. 

3) Faktor kematangan  fisik maupun psikis. 

b. Faktor Eksternal meliputi: 

1) Faktor sosial yang terdiri atas: 

a) Lingkungan keluarga 

b) Lingkungan sekolah 
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c) Lingkungan masyarakat 

d) Lingkungan kelompok 

2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian. 

3) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan 

iklim. 

4) Faktor lingkungan spiritual atau keamanan. 

Prestasi belajar IPS kelas V SD IT Muhammadiyah Cipete 

diketahui masih rendah jika dibandingkan dengan prestasi belajar pada 

beberapa mata pelajaran lain. Bukti bahwa prestasi belajar IPS beberapa 

siswa kelas V masih dibawah rata-rata dapat dilihat dari hasil KKM. 

Rendahnya prestasi belajar IPS kelas V SD IT Muhammadiyah Cipete 

tersebut menjadi fokus atau perhatian peneliti untuk ditingkatkan dalam 

penelitian ini. 

 

C. Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Definisi Ilmu Pengetahuan Sosial 

Pendidikan IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat 

memberikan wawasan pengetahuan yang luas.  Ilmu pengetahuan sosial 

(IPS) menurut Susanto (2013: 137) adalah ilmu pengetahuan yang 

mengkaji berbagai disiplin ilmu sosial dan kegiatan dasar manusia yang di 

rancang secara ilmiah dalam rangka memberikan wawasan dan 

pemahaman yang mendalam kepada siswa, khususnya ditingkat sekolah 
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dasar dan menengah. Kajian IPS mencakup  berbagai kehidupan meliputi 

aspek sosial, ekonomi, psikologi, budaya, sejarah, maupun politik yang 

dipelajari dalam ilmu sosial. ekonomi, politik, antropologi, filsafat dan 

psikologi sosial.  

Pembelajaran IPS tersebut senada dengan pendapat Trianto (2010: 

171) yang menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan 

bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi cabang ilmu 

sosial yang meliputi sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 

antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Tujuan pembelajaran IPS yang  

tercantum  dalam kurikulum, agar siswa mampu mengembangkan 

pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi siswa dalam 

kehidupan sehari hari. 

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pembelajaran IPS 

Susanto (2013: 149) menyatakan tujuan dan ruang lingkup 

pembelajaran IPS berdasarkan KTSP yaitu  

a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial.  

c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan. 
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d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk ditingkat lokal, nasional dan global. 

Beberapa pengertian tentang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) seperti 

yang telah dikemukan oleh beberapa ahli di atas,  maka dapat disimpulkan 

bahwa Ilmu Pengetahuan Sosial adalah perpaduan ilmu sosial dan 

kehidupan manusia yang didalamnya mencakup antropologi, ekonomi, 

geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu polotik, sosiologi, agama, dan 

psikologi untuk membantu mengembangkan kemampuan dan wawasan 

siswa secara menyeluruh. Guru dapat menggunakan model pembelajaran 

yang merangsang rasa ingin tahu dan keaktifan siswa sehingga 

memudahkan siswa dalam memahami materi-materi mata pelajaran IPS 

dengan baik. 

 

D. Model SAVI 

1. Definisi Model SAVI  

Belajar bermakna tidak akan terwujud hanya dengan 

mendengarkan ceramah atau dengan membaca buku tentang pengalaman 

orang lain. Suyadi (2013: 102) menyatakan proses pembelajaran yang 

menggabungkan antara gerakan fisik dan seluruh tubuh disebut dengan 

model SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) dalam 

pembelajaran. 

Dave Meier (2004: 91) juga berpendapat bahwa pendekatan model 

SAVI adalah pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan menyuruh 
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orang berdiri dan bergerak kesana kemari. Akan tetapi, menggabungkan 

gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indra 

dapat berpengaruh besar pada pembelajaran yang dinamakan SAVI. 

Kurniawati, Herman dan Slamet (2013: 3) menyatakan bahwa:  

SAVI trains students to interact with their friends, informants, and 

environment in order to obtain a variety of information. The 

information collected will later be utilized as the materials used in 

discussions. In this case, students are placed as the center of 

attention in instructional process as what the constructivist 

paradigm explains. The students construct their knowledge based 

on their own experience to formulate the best solution. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

pembelajaran SAVI melatih siswa untuk berinteraksi dengan teman-

teman dan lingkungan untuk memperoleh berbagai informasi. Informasi 

yang dikumpulkan nantinya akan digunakan sebagai bahan yang 

digunakan dalam diskusi. Dalam hal ini, siswa membangun pengetahuan 

mereka berdasarkan pengalaman mereka sendiri untuk merumuskan 

solusi terbaik.  

Teori belajar yang mendukung model pembelajran SAVI adalah 

teori belajar konstruktivisme. Susanto (2013: 96) menyatakan bahwa:  

Siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan 

informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apakah aturan-aturan itu tidak sesuai 

lagi. 

  

Pada dasarnya teori belajar konstruktivisme menghendaki bahwa 

pengetahuan dibentuk sendiri oleh siswa dan pengalaman merupakan 

kunci utama dari belajar bermakna. 
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2. Unsur-Unsur Model Pembelajaran SAVI 

Unsur-Unsur Model Pembelajaran SAVI menurut Dave Meier 

(2004: 92-100) yaitu : 

a. Somatis (Belajar dengan bergerak dan berbuat). 

“Somatis” berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh, soma 

(seperti dalam psikosomatis). Belajar somatis berarti belajar dengan 

indra peraba, kinestetis, praktis melibatkan fisik dan menggunakan 

serta menggerakan tubuh sewaktu belajar. Untuk merangsang pikiran 

tubuh, ciptakanlah suasana belajar yang dapat membuat siswa bangkit 

dan berdiri dari tempat duduk dan aktif secara fisik dari waktu ke 

waktu. Tidak semua pembelajaran memerlukan aktivitas fisik, tetapi 

dengan berganti-ganti menjalankan aktivitas belajar aktif dan pasif 

secara fisik. 

b. Auditori (Belajar dengan berbicara dan mendengar).  

Pikiran auditori itu lebih kuat daripada yang kita sadari. 

Telinga kita terus-menerus menangkap dan menyimpan informasi 

auditori, bahkan tanpa kita sadari. Ketika kita membuat suara sendiri 

dengan berbicara, beberapa area penting diotak kita menjadi aktif. 

Dalam merancang pelajaran yang menarik bagi saluran auditori yang 

kuat dalam diri siswa, dengan cara mengajak siswa membicarakan apa 

yang sedang siswa pelajari. Menyuruh siswa menerjemahkan 

pengalaman mereka dengan suara. Ajaklah siswa berbicara saat siswa 

memecahkan masalah, membuat model, mengumpulkan informasi, 
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membuat rencana kerja, menguasai keterampilan, membuat tinjauan 

pengalaman belajar, atau menciptakan makna-makna pribadi bagi diri 

siswa sendiri. 

c. Visual (Belajar dengan mengamati dan menggambarkan). 

Ketajaman visual, meskipun lebih menonjol pada sebagian 

orang, sangat kuat dalam diri setiap orang. Alasannya adalah bahwa di 

dalam otak terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses 

informasi visual daripada semua indra yang lain. Setiap siswa 

(terutama pembelajar visual) lebih mudah belajar jika dapat melihat 

apa yang sedang dibicarakan seorang guru atau sebuah buku atau 

program komputer. Siswa menggunakan gaya belajar visual, belajar 

paling baik jika siswa dapat melihat contoh dari dunia nyata, diagram, 

peta gagasan, ikon, gambar, dan gambaran dari segala macam hal 

ketika siswa sedang belajar.  

d. Intelektual (Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung). 

Intelektual menunjukkan apa yang dilakukan dalam pikiran 

siswa secara internal ketika siswa menggunakan kecerdasan untuk 

merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, 

rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Intelektual adalah bagian 

diri yang merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun 

makna. Intelektual adalah pencipta makna dalam pikiran, sarana yang 

digunakan manusia untuk berpikir, menyatukan pengalaman, 

menciptakan jaringan saraf baru, dan belajar. Intelektual 
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menghubungkan pengalaman mental, fisik, emosional, dan intuitif 

tubuh untuk membuat makna baru bagi dirinya sendiri. Itulah sarana 

yang digunakan pikiran untuk mengubah pengalaman menjadi 

pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, dan pemahaman 

menjadi kearifan.  

Belajar dapat optimal jika keempat unsur SAVI ada dalam satu 

peristiwa pembelajaran. Misalnya, siswa dapat belajar sedikit dengan 

menyaksikan presentasi (V), tetapi siswa dapat belajar jauh lebih banyak 

jika siswa dapat melakukan sesuatu ketika presentasi sedang berlangsung 

(S), membicarakan apa yang sedang siswa pelajari (A), dan memikirkan 

cara menerapkan informasi dalam presentasi tersebut pada pembelajaran 

siswa (I). Siswa dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

(I) jika siswa secara simultan menggerakkan sesuatu (S) untuk 

menghasilkan piktogram atau pajangan tiga dimensi (V) sambil 

membicarakan apa yang sedang siswa kerjakan. 

3. Langkah-Langkah Pembelajaran SAVI 

Langkah-langkah pembelajaran SAVI menurut Dave Meier (2004: 

94-100) adalah :  

a. Somatic: Learning by Doing 

1) Rancanglah sebuah proyek yang dapat mendorong siswa untuk 

bergerak ditempat-tempat yang berbeda. 

2) Sediakanlah tape yang bisa didengarkan oleh siswa selama mereka 

berjalan, berlari, berlompatan kecil, atau bekerja. 
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3) Berikan waktu break sesering mungkin ketika siswa tengah belajar, 

lalu ajaklah mereka untuk segera bergerak ketika sedang 

menemukan gagasan baru. 

4) Biarkan siswa berdiri dan berjalan ketika mereka tengah 

mendengarkan, menonton, atau berpikir. 

5) Berikanlah sesuatu yang dapat mereka mainkan selama melakukan 

aktivitas ini (tetapi pastikan benda itu tidak menimbulkan 

kekacauan). 

6) Mintalah siswa untuk menulis dalam sebuah kartu tentang apa yang 

mereka pelajari, misalnya flash card yang bisa digunakan untuk 

mencocokkan item-item yang sama. 

7) Sesekali mintalah siswa memperagakan gagasan dalam bentuk 

teater, mimik, atau sentuhan (tanpa harus mengucapkan kata 

apapun). 

8) Cobalah meminta mereka untuk membuat tulisan setiap mereka 

membaca teks tertulis. 

b. Auditory: learning by hearing 

1) Mintalah siswa untuk menjelaskan apa yang telah mereka pelajari 

dari orang lain. 

2) Mintalah siswa untuk membaca buku atau handout dengan suara 

keras, jika perlu dengan mimik dan gesture yang bisa menunjukkan 

karakter sebuah bacaan. 
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3) Rekamlah proses presentasi pengajaran, dan mintalah siswa untuk 

mendengarkannya sejenak di ruang kelas. 

4) Ketika tengah membaca teks, sesekali mintalah siswa untuk 

membaca gagasan utama dalam teks tersebut dengan suara lantang. 

5) Bacalah sebuah gagasan unik layaknya mantra, jika perlu, siswa 

dapat diminta untuk melagukannya.  

6)  Libatkan siswa dalam diskusi dan acak pendapat dengan siswa 

lain. 

c. Visual: learning by seeing 

1) Tugaskan siswa untuk membaca satu atau dua paragraf, kemudian 

mintalah mereka untuk membuat sinopsis singkat tentang apa yang 

dibacanya dan ulangi proses ini. 

2) Mintalah siswa untuk terus mencatat setiap penjelasan penting yang 

disampaikan di ruang kelas. 

3) Ajaklah siswa untuk membuat semacam mural, gambar, atau 

lukisan tentang gagasan mereka, lalu tempellah mural-mural itu di 

dinding kelas. 

4) Sebarkanlah teks materi pelajaran dan pastikan teks tersebut sudah 

di highlight dengan warna yang berbeda-beda pada konsep-konsep 

pentingnya. 

5) Buatlah semacam versi icon atas setiap konsep yang dijelaskan, 

kemudian pastikan bahwa siswa dapat mengingat icon tersebut 

untuk materi selanjutnya. 
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6) Gambarlah mind-map di papan tulis, dan mintalah siswa untuk 

memperhatikannya dengan seksama. 

d. Intelectual: learning by thingking 

1) Setiap menyelesaikan suatu pengalaman belajar, mintalah siswa 

untuk duduk sejenak mereflesikan apa yang telah dipelajari dan 

menghubungkannya dengan apa yang telah diketahui. 

2) Mintalah mereka membuat semacam diagram, flowchart, atau 

piktogram yang bisa menggambarkan apa yang mereka refleksikan. 

3) Cobalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan probing mengenai 

materi pelajaran yang telah diajarkan dan mintalah siswa untuk 

berpikir tentang pemecahannya.  

4) Sesekali buatlah analogi-analogi dan metafor-metafor untuk 

merangsang siswa berpikir tentang apa yang terkandung 

didalamnya. 

5) Buatlah semacam daftar materi atau pokok-pokok pelajaran yang 

memungkinkan siswa untuk menyusunnya dalam kategori-kategori.  

Metode pembelajaran SAVI adalah model pembelajaran yang 

sesuai untuk semua gaya belajar. Metode ini dapat disesuaikan dengan 

perkembangan jaman yaitu diterapkan menggunakan teknologi modern 

sebagai media pembelajaran seperti  adobe flash CS5. 
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E. Adobe Flash CS5 

1. Definisi Adobe Flash CS5 

Flash merupakan program grafis yang diproduksi oleh 

Macromedia corp, yaitu sebuah vendor software yang banyak bergerak 

dibidang animasi web. Setiawan, Lumenta dan Tulenan (2016: 38) 

menyatakan adobe flash CS5 adalah program animasi favorit yang cukup 

populer dengan tampilan fungsi dan pilihan paket yang beragam, serta 

kumpulan tool yang sangat membantu dalam pembuatan karya animasi 

yang menarik. Flash seperti software dimana yang di dalamnya terdapat 

semua kelengkapan yang dibutuhkan. Mulai dari fitur menggambar, 

ilustrasi, mewarnai, animasi, dan programming. Adobe flash CS5 dapat 

mendesain gambar atau objek yang akan di animasikan langsung. Fitur 

programming pada flash menggunakan bahasa actionscript. Actionscript 

dibutuhkan untuk memberi efek gerak dalam animasi.   

Adobe flash CS5 seperti yang telah disebutkan senada dengan 

pendapat Pavithra, Praveena dan Thilagam (2016: 86) menyatakan bahwa: 

Adobe flash is a vector based graphics format so that we can 

scaled to any size without losing quality which reduces storage 

space without any disk compression. The adobe flash platform does 

consist of different components like client runtime, tools, 

frameworks and services. As a result of these technologies we can 

deliver applications, content and then HD videos. The component 

of adobe flash platform as follows: Flash video (FLV and F4V) 

and small web format (SWF) are the file formats used in adobe 

flash. Flash video is only for delivering videos but SWF is for 

delivering vector graphics in flash, text, video, audio. 

 

Adobe flash CS5 merupakan salah satu produk ilmu teknologi yang 

dapat dijadikan sebagai media pembelajaran interaktif. Adobe flash adalah 
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format grafis berbasis vektor yang dapat diskalakan dengan ukuran apapun 

tanpa kehilangan kualitas yang mengurangi ruang penyimpanan tanpa 

kompresi disk. Platform adobe flash terdiri dari komponen yang berbeda 

seperti runtime clien, peralatan, kerangka kerja dan layanan. 

Merdekawati, Saputro, dan Sugiharto (2014: 97) menyatakan 

bahwa adobe flash dalam membuat presentasi multimedia mendukung 

pembuatan animasi secara langsung dengan penyisipan sound dan gambar. 

Adobe flash merupakan software yang simpel dan mudah dalam 

pengoperasian.  

2. Kelebihan Adobe Flash CS5 

Kemudahan pengoperasian dalam penggunaan media pembelajaran 

berbasis adobe flash yaitu dengan penggunaan fungsi tombol-tombol 

interaktif yang memudahkan kegiatan belajar mengajar sesuai yang 

diinginkan.  Pranowo (2011: 16) menyatakan bahwa kelebihan dari flash 

adalah adanya bahasa scripting yang disebut ActionScript dengan 

kemampuan untuk mendukung perancangan suatu animasi atau aplikasi 

sederhana sampai yang kompleks sekalipun.  

 

F. Penelitian Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Wati, Darsana dan Rinda (2014) 

tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intelectual 

(SAVI) Berbantuan Bahan Ajar Terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V 

SD Gugus Raden Ajeng Kartini.” Berdasarkan hasil analisis data, peneliti 
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menyimpulkan bahwa hasil belajar IPS antara siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran SAVI berbantuan bahan ajar dan siswa yang 

dibelajarkan dengan konvesional menunjukkan hasil yang signifikan yaitu 

nilai rata-rata hasil belajar IPS kelompok eksperimen  X  = 82,21 >  X  = 

72,30 pada kelompok kontrol. Oleh  karena  itu dapat  disimpulkan bahwa  

penerapan model  pembelajaran SAVI berbantuan bahan ajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD di Gugus Raden Ajeng Kartini 

Kecamatan Denpasar Barat.   

Penelitian yang dilakukan oleh Utama, Suniasih, dan Semara (2014) 

yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran SAVI Berbasis Open Ended 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Pada Siswa Kelas V SD Gugus III 

Sukawati” menunjukkan hasil bahwa pembelajaran model SAVI berbasis 

open ended telah mencapai KKM sebesar (80%) dan terbukti pembelajaran 

model SAVI lebih baik daripada hasil penerapan pembelajaran konvensional 

kepada siswa sebesar (53,33%) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran model SAVI lebih efektif daripada pembelajaran model 

konvensional. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang relevan dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran SAVI merupakan salah satu model pembelajaran 

yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian guna mengatasi 

permasalahan pembelajaran yang ditemukan pada saat proses pembelajaran. 

Model pembelajaran SAVI telah teruji dapat meningkatkan rasa ingin tahu 

dan prestasi belajar siswa secara signifikan sesuai dengan hasil penelitian 
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yang relevan. Perbedaan antara penelitian yang relevan diatas dengan 

penelitian yang peneliti laksanakan yaitu pada penelitian ini peneliti 

menambahkan media animasi adobe flash CS5 agar pembelajaran lebih 

efektif dan menyenangkan. 

 

G. Kerangka Pikir 

Pembelajaran yang baik mempunyai banyak tujuan yang ingin 

dicapai. Tercapainya tujuan pembelajaran didalam kelas tidak hanya 

melibatkan guru. Siswa dalam kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir 

juga terlibat. Ketepatan memilih metode dan model pembelajaran merupakan 

salah satu faktor penting yang menentukan berhasil tidaknya pembelajaran. 

Model Pembelajaran SAVI merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menarik, inovatif dan sesuai dengan semua jenis gaya belajar siswa. Model 

pembelajaran SAVI menuntut siswa berperan aktif dengan melibatkan panca 

indera. Media pembelajaran adobe flash CS5 mendukung model 

pembelajaran SAVI serta menstimulan panca indra siswa secara menarik 

untuk memahami bahan ajar yang sedang dipelajari. Adobe flash CS5 

merupakan program animasi dengan penyajian permainan warna, huruf dan 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto yang tidak hanya 

menitikberatkan pada visual tetapi juga somatic, audiory dan intelectual 

sehingga bahan ajar yang tersaji menarik dan mudah dipahami siswa. 

Penerapan model SAVI menggunakan adobe flash CS5 dikelas yaitu 

dengan mengkelompokan siswa-siswa untuk berpikir dan mencari jawaban 
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sendiri atas permasalahan yang diberikan oleh guru maupun siswa itu sendiri 

melalui diskusi kelas maupun diskusi kelompok berdasarkan pengalaman 

mereka yang telah diperoleh dari kehidupan sehari-hari, sehingga siswa akan 

lebih memahami materi yang disampaikan guru serta rasa ingin tahu siswa 

dalam pembelajaran dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi  

proklamasi kemerdekan Indonesia dapat meningkat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir 

Kondisi Awal 

Rendahnya rasa ingin 

tahu dan prestasi belajar 

siswa. Hal ini terlihat 

pada proses 

pembelajaran: 

1. Minat siswa 

membaca buku 

kurang. 

2. Siswa kurang  

antusias mengikuti 

pembelajaran. 

3. Siswa malu 

bertanya tentang 

materi 

pembelajaran. 

4. Siswa kurang 

terlibat aktif dalam 

pembelajaran. 

5. Banyak siswa yang 

mendapat nilai 

dibawah KKM. 

 

Siklus II 

Penggunaan model 

pembelajaran SAVI 

dengan Adobe flash 

CS5 setelah 

dilakukan upaya 

perbaikan. 

Siklus I 

Penggunaan model 

pembelajaran SAVI 

dengan animasi 

Adobe flash CS5 

dalam proses 

pembelajaran IPS. 

Setelah melakukan 

refleksi terjadi 

kekurangan pada 

tindakan yang 

dilakukan, 

dilanjutkan ke 

siklus selanjutnya. 

Kondisi Akhir 

Melalui 

penerapan 

model 

pembelajaran 

SAVI dapat 

meningkatkan 

rasa ingin tahu 

dan prestasi 

belajar siswa. 
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H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan    kerangka   pikir  di atas,  maka  peneliti  mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: Model pembelajaran SAVI dengan animasi adobe 

flash CS5 dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa mata 

pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia siswa kelas V SD IT 

Muhammadiyah Cipete. 
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