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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pembelajaran SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelectual) 

 Model pembelajaran SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) 

adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki peserta didik (Suyatno, 

2009 : 65). Meier (dalam Rusman, 2011 : 373) mengemukakan bahwa 

pembelajaran SAVI  adalah pembelajaran yang melibatkan kelima indera 

dan emosi dalam proses belajar. Sedangkan Shoimin (2014 : 177) 

berpendapat bahwa pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang 

memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa. Dari pendapat para 

ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran SAVI adalah 

pembelajaran yang melibatkan seluruh indera yang dimiliki oleh siswa 

agar tercapai pembelajaran yang maksimal. 

1) Menurut Shoimin (2014 : 177) unsur-unsur dari SAVI adalah 

sebagai berikut : 

a. Somatis (Belajar dengan bergerak dan berbuat) bermakna bahwa 

belajar menggunakan gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik), 

jadi siswa belajar dengan memahami dan mekakukan 

pengalaman belajarnya sendiri. 

b. Auditori (Belajar dengan berbicara dan mendengar) Belajar 

auditori berarti belajar dengan melibatkan kemampuan auditori 

(pendengaran) bermakna bahwa belajar harus melalui 
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mendengar, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi pendapat dari siswa 

lain. Dalam merancang pembelajaran matematika yang menarik 

bagi saluran auditori (pendengaran), guru bisa melakukan 

tindakan seperti membicarakan materi apa yang sedang 

dipelajari. Siswa diharapkan mampu mengungkapkan pendapat 

atas informasi yang didengarkan atas penjelasan guru.   

c. Visual (Belajar dengan mengamati dan menggambarkan) belajar 

visual adalah belajar dengan melibatkan kemampuan visual 

(penglihatan), bermakna bahwa belajar harus menggunakan 

indera mata untuk mengamati, menggambarkan, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat 

peraga. Belajar visual ini dapat dilakukan dengan cara 

melakukan   tindakan   seperti  meminta siswa menerangkan 

kembali materi yang sudah diajarakan,  menggambarkan proses, 

prinsip, atau makna yang dicontohkannya.   

d. Intelektual (Belajar dengan memecahkan masalah dan berpikir) 

bermakna bahwa belajar harus menggunakan kemampuan 

berpikir (minds-on). Belajar harus dengan konsentrasi pikiran 

dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, 

memecahkan masalah, dan menerapkannya. 
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2) Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran SAVI 

Shoimin (2014 : 178) langkah-langkah pembelajaran SAVI adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan (kegiatan pendahuluan) 

  Pada tahap ini guru memotivasi siswa, memberikan 

perasaan positif mengenai pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, dan menempatkan siswa dalam situasi optimal 

untuk belajar.  

 Hal yang bisa dilakukan pada tahap persiapan : guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran  yang jelas dan bermakna 

(auditori), guru membagi siswa dalam kelompok kecil 

(somatis), merangsang rasa ingin tahu siswa, dan mengajak 

siswa untuk terlibat penuh dalam pembelajaran. 

b. Tahap penyampaian ( kegiatan inti ) 

  Hal yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah : guru 

menyampaikan materi dengan contoh nyata (somatis, auditori, 

visual), dari contoh guru menjelaskan materi (auditori, visual). 

c. Tahap pelatihan (kegiatan inti) 

  Pada tahap ini guru membantu siswa mengintegrasikan, 

menyerap pengetahuan, dan ketrampilan baru dengan 

melibatkan panca indera. 

Hal yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah : guru 

memberikan LKS untuk diselesaikan dengan berdiskusi sesuai 
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dengan kelompoknya masing-masing (intelektual), guru 

membahas LKS (auditori, somatis, intelektual). 

d. Tahap penampilan hasil (kegiatan penutup) 

  Pada tahap ini guru membantu siswa untuk menerapkan 

dan memperluas pengetahuan atau ketrampilan baru siswa pada 

tugas yang diberikan sehingga hasil belajar akan melekat dan 

penampilan hasil akan terus meningkat. Hal yang dilakukan 

yaitu guru memberi penguatan terhadap materi yang telah 

dipelajari (auditori), memberikan evaluasi untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa setelah proses pembelajaran (auditori, 

intelektual), memberikan tugas rumah dan pesan belajar 

(intelektual). 

3) Kelebihan dan kekurangan pembelajaran SAVI 

Menurut Shoimin (2014 : 182) kelebihan dan kekurangan 

pembelajaran SAVI adalah sebagai berikut : 

a. Kelebihan   

a) Meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara 

penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas 

intelektual. 

b) Ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari lebih kuat, 

karena siswa membangun sendiri pengetahuannya. 
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c) Suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan 

karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak bosan 

dalam belajar. 

d) Memupuk kerja sama, dan diharapkan siswa yang lebih 

pandai dapat membantu siswa lain yang kurang pandai. 

e) Menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan 

efektif. 

f) Mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan 

psikomotor siswa. 

g) Memaksimalkan konsentrasi siswa. 

h) Siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat. 

i) Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan 

pendapat dan berani menjelaskan jawabannya. 

b. Kekurangan   

a) Penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan 

sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan 

harus sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga 

membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar. 

b) Karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu 

sehingga kesulitan menemukan jawaban ataupun 

gagasannya sendiri. 
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B. Penalaran Matematika 

Ihsan (2010 : 116) berpendapat bahwa penalaran merupakan proses 

berfikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan yang benar. 

Sementara Suriasumantri  (1999 : 42) berpendapat bahwa penalaran adalah 

proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan berupa pengetahuan. 

Sedangkan Haerudin (2013 : 190) berpendapat bahwa penalaran adalah 

proses atau aktivitas berfikir dalam menarik kesimpulan atau membuat 

pernyataan baru yang benar yang didasarkan pada pernyataan yang telah 

dibuktikan kebenaranya.  

Penalaran adalah suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik 

suatu kesimpulan atau proses berpikir untuk membuat pernyataan baru yang 

benar berdasar pada pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan (Shadiq, 

2009 : 9). Wardhani (2008 : 12) menyatakan bahwa penalaran digolongkan 

kedalam dua jenis yaitu penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif 

adalah proses berpikir yang menghubungkan fakta-fakta khusus yang 

diketahui menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum. Penalaran deduktif 

adalah proses berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal yang khusus yang 

didasarkan pada hal yang umum atau hal yang telah dibuktikan kebenarannya.  

Menurut Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 

506/C/Kep/PP/2004 dalam Wardhani (2008 : 14) diuraikan bahwa indikator 

penalaran adalah sebagai berikut :  

1) Mengajukan dugaan. 

2) Melakukan manipulasi matematika.  
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3) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti  

terhadap kebenaran solusi.  

4) Menarik kesimpulan dari pernyataan.  

5) Memeriksa kesahihan suatu argument. 

6) menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut di atas, dapat 

didefinisikan secara umum bahwa penalaran matematis adalah proses berfikir 

matematika untuk menarik suatu kesimpulan atau proses berfikir untuk 

membuat pernyataan baru yang benar berdasar pada pernyataan yang 

kebenarannya telah dibuktikan. Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang 

indikator-indikator kemampuan penalaran matematis, maka diperoleh 

kesimpulan tentang indikator-indikator kemampuan penalaran matematis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan mengajukan dugaan. 

Adalah kemampuan memperkirakan suatu kebenaran sebelum dilakukan 

analisis. Contoh pada materi segi empat mengajukan dugaan untuk 

menghitung luas atau keliling segi empat yang berbentuk soal cerita. 

2. Kemampuan melakukan manipulasi matematika. 

Adalah melakukan proses rekayasa matematika, untuk memudahkan 

suatu perhitungan. Contoh pada materi segi empat siswa dapat 

menghitung panjang sisi, lebar, diagonal sisi apabila diketahui luas atau 

kelilingnya. 
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3. Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi. 

Adalah kemampuan memberikan penguatan pada suatu pernyataan yang 

sudah diketahui kebenarannya. 

4. Kemampuan memeriksa kesahihan suatu argumen. 

Artinya mampu menyajikan kebenaran suatu pernyataan dengan 

pedoman pada hasil matematika yang diketahui, kemudian 

mengembangkan argumen matematik untuk membuktikan suatu 

pernyataan. 

5. Kemampuan menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

Adalah kemampuan memodifikasi rumus ke dalam beberapa bentuk 

sehingga mewakili bentuk umumnya. 

C. Partisipasi Kontributif 

Menurut Wiriaatmaja (2010 : 140) partisipasi adalah keterlibatan 

manusia secara keseluruhan terhadap situasi atau latar yang sedang ditelaah. 

Menurut Tannenbaun dan Hanh (1968) (dalam Trianto, 2011 : 131), 

partisipasi adalah sejauh mana peran anggota melibatkan diri dalam kegiatan 

dan menyumbangkan tenaga serta pemikirannya dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Sedangkan menurut Pidarta (2005 : 32) partisipasi yaitu pelibatan 

seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Berdasarkan definisi 

para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan 
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seseorang secara keseluruhan dalam suatu aktivitas untuk mencapai tujuan 

atau manfaat secara optimal. 

Partisipasi kontributif adalah partisipasi yang mendorong aktivitas 

siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik, mengerjakan 

tugas terstruktur baik di kelas maupun di rumah (Taniredja : 2010). Dengan 

siswa berpartisipasi pelaksanaan pembelajaran akan lebih maksimal, dan 

tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. 

Menurut Sunaryo (2003, dalam sya’roni, 2008) untuk mencapai partisipasi 

maksimal belajar siswa, dalam pembelajaran harus ada komunikasi yang jelas 

antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan belajar oleh siswa dapat berdaya 

guna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru hendaknya memahami 

peserta didik yang menjadi sasaran tugasnya. Bertolak dari permasalahan 

tersebut, guru perlu memberikan respon yang positif yang berupaya 

membangkitkan partisipasi siswa dalam bentuk kontributif. 

Menurut Sudjana (dalam Taniredja, 2010 : 97) aspek-aspek partisipasi 

yang diamati dalam membuat pedoman observasi partisipasi siswa adalah : 

1) Aktivitas mengajukan pendapat untuk pemecahan masalah. 

2) Aktivitas memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain. 

3) Aktivitas mengerjakan soal yang diberikan guru. 

4) Motivasi dalam mengerjakan tugas. 

Dari uraian di atas mengenai aspek-aspek partisipasi yang dapat 

diamati, maka diperoleh kesimpulan tentang aspek partisipasi kontributif 

yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1) Aktivitas mengajukan pertanyaan. 

2) Aktivitas mengajukan pendapat. 

3) Aktivitas menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal. 

4) Aktivitas mempresentasikan jawaban. 

D. Materi 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar :  

6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat  serta  

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Indikator : 

6.3.1.   Menurunkan rumus keliling bangun persegi panjang. 

6.3.2.   Menurunkan rumus luas bangun persegi panjang. 

6.3.3. Menggunakan rumus keliling bangun persegi panjang untuk 

 menyelesaikan masalah. 

6.3.4. Menggunakan rumus luas bangun persegi panjang untuk 

 menyelesaikan masalah. 

6.3.5.   Menurunkan rumus keliling bangun persegi. 

6.3.6.   Menurunkan rumus luas bangun persegi. 

6.3.7.  Menggunakan rumus keliling bangun persegi untuk menyelesaikan 

masalah. 

6.3.8.   Menggunakan rumus luas bangun untuk menyelesaikan masalah. 

6.3.9.   Menurunkan rumus keliling bangun jajargenjang. 
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6.3.10. Menurunkan rumus luas bangun jajargenjang. 

6.3.11. Menggunakan rumus keliling bangun jajargenjang untuk 

menyelesaikan masalah. 

6.3.12. Menggunakan rumus luas bangun jajargenjang untuk menyelesaikan 

masalah. 

6.3.13. Menurunkan rumus keliling bangun belah ketupat. 

6.3.14. Menurunkan rumus luas bangun belah ketupat. 

6.3.15. Menggunakan rumus keliling bangun belah ketupat untuk 

menyelesaikan masalah. 

6.3.17. Menggunakan rumus luas bangun belah ketupat untuk menyelesaikan 

masalah. 

6.3.18. Menurunkan rumus keliling bangun layang-layang. 

6.3.19. Menurunkan rumus luas bangun layang-layang. 

6.3.20. Menggunakan rumus keliling bangun layang-layang untuk 

menyelesaikan masalah. 

6.3.21. Menggunakan rumus luas bangun layang-layang untuk menyelesaikan 

masalah. 

6.3.22. Menurunkan rumus keliling bangun trapesium. 

6.3.23. Menurunkan rumus luas bangun trapesium. 

6.3.24. Menggunakan rumus keliling bangun trapesium untuk menyelesaikan 

masalah. 

6.3.25. Menggunakan rumus luas bangun trapesium untuk menyelesaikan 

masalah. 
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E. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran matematika di SMP 

N 1 Sumbang dan observasi terhadap kemampuan penalaran matematis siswa, 

menunjukan bahwa penalaran matematis siswa kelas VII C masih rendah. 

Selain penalaran matematis, dari hasil wawancara diperoleh permasalahan 

lain yaitu partisipasi kontributif siswa kelas VII C masih rendah. Hal ini dapat 

diamati dari pasifnya siswa kelas VII C dalam proses pembelajaran. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, perlu tindakan yang dapat meningkatkan 

penalaran matematis dan partisipasi kontributif siswa kelas VII C SMP N 1 

Rendahnya kemampuan penalaran matematis dan partisipasi kontributif 

Langkah-langkah Pembelajaran SAVI 

a. Tahap Persiapan 

b. Tahap Penyampaian 

c. Tahap Pelatihan 

d. Tahap Penampilan Hasil 

Dengan adanya perlakuan pembelajaran SAVI diharapkan 

penalaran matematis dan partisipasi kontributif siswa kelas VII C 

SMP N 1 Sumbang dapat meningkat. 

Siswa kelas VII C SMP N 1 Sumbang 
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Sumbang . Salah satu tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan 

penalaran matematis dan partisipasi kontributif siswa kelas VII C SMP N 1 

Sumbang adalah dengan menggunakan pembelajaran SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, Intelektual). Karena pembelajaran SAVI melibatkan seluruh 

indra dalam pembelajaran. Belajar seperti ini berarti bergerak aktif secara 

fisik, saat belajar dengan memanfaatkan indera dan membuat seluruh tubuh 

dan pikiran terlibat dalam proses pembelajaran secara umum akan lebih 

efektif untuk meningkatkan penalaran matematis dan partisipasi kontributif 

siswa, karena siswa dilibatkan sepenuhnya dalam pembelajaran. Langkah-

langkah pembelajaran SAVI diawali dengan tahap persiapan, tahap 

penyampaian, tahap pelatihan, dan tahap penampilan hasil. 

Pada tahap persiapan guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

jelas dan bermakna (auditori), guru juga menyampaikan materi yang 

berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada siswa, sehingga siswa dilatih untuk berani menjawab 

pertanyaan dan meduga jawaban dari pertanyaan yang diberikan (somatis, 

auditori, dan intelektual). Pada tahap penyampaian guru menjelaskan materi 

secara bertahap (auditori dan visual). Sehingga siswa akan memperoleh 

penjelasan-penjelasan singkat. Hal ini akan mendorong rasa ingin tahu siswa 

untuk mengetahui hal-hal yang belum dijelaskan guru, sehingga siswa 

terdorong untuk bertanya.  

Pada tahap pelatihan guru berkeliling untuk membimbing dan 

mengontrol siswa yang sedang mengerjakan LKS (somatis, visual, dan 
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intelektual). Siswa berdiskusi mengerjakan LKS berarti siswa berlatih 

melakukan manipulasi matematika dan menarik kesimpulan, menyusun bukti, 

memberikan alasan atau bukti  terhadap kebenaran solusi. Dengan berdiskusi 

siswa saling memberi masukan, setiap siswa bertanggung jawab atas siswa 

lain, sehingga tercipta suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. Dengan 

demikian siswa akan mengikuti pelajaran dengan penuh perhatian dan tidak 

sungkan untuk mengajukan pertanyaan atau mengajukan pendapatnya. 

Pada tahap penampilan hasil, guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan jawaban LKS yang telah mereka kerjakan (somatis, 

auditori, dan intelektual), sehingga secara tidak langsung pada tahap ini siswa 

sedang berlatih untuk berani mempresentasikan jawaban dan bertanggung 

jawab atas jawabannya. Selain itu guru juga meminta kelompok lain untuk 

mengoreksi atau menanggapi jawaban kelompok yang presentasi (auditori, 

visual, dan intelektual), pada tahap ini secara tidak langsung siswa memeriksa 

kesahihan dari jawaban kelompok temannya dan berlatih menemukan pola 

atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka pembelajaran SAVI diduga dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan partisipasi kontributif 

siswa kelas VII C SMP N 1 Sumbang.  
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F. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah  

1. Ada peningkatan penalaran matematis melalui penerapan pembelajaran 

SAVI.  

2. Ada peningkatan partisipasi kontributif melalui penerapan 

pembelajaran SAVI.
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