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Artinya: “. . . "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orangorang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang
berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q.S Az –
zumar:9((Anonim, 2008:106)
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ABSTRAK

Nama

: Junia Nabila

Jurusan

: Program Studi Tadris Matematika

Judul

: Pengaruh Penerapan Pendekatah SAVI (Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual) Terhadap Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika Peserta Didik Kelas VII Sekolah
Menengah Pertama Islam Al-Falah Jambi.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari bukti, menjawab
pertanyaaan dan mengetahui kejelasan dan kepastian tentang signifikan tidaknya
pengaruh hasil penerapan pendekatan SAVI terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam AlFalah Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode penelitian eksperimen yaitu posttest only control design. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling,
sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument tes
kemampuan pemecahan masalah matematika. Sampel penelitian berjumlah 25
peserta didik sebagai kelas eksperimen dengan menerapkan pendekatan SAVI.
Dan berjumlah 25 peserta didik sebagai kelas kontrol dengan pendekatan
pembelajaran langsung. Hasil perhitungan nilai tes uji t dengan taraf signifikan
5%
sedangkan 1%
dan diperoleh
Karena nilai
yaitu
. Hal ini
menunjukkan bahwa
diterima dan perhitungan uji pengaruh menggunakan
effect size diperoleh
dengan kategori tinggi. Dengan demikian hipotesis
alternatif ( ) diterima dan ( ) ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan
dalam penerapan Pendekatah SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual)
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Falah Jambi.

Kata kunci : Pendekatah SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual),
Matematika, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
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ABSTRACT
Name

: Junia Nabila

Department

: Tadris Mathematics Study Program

Title

: The Effect of SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual)
Approach Against the Mathematical Problem Solving Ability
of Class VII Students of Al-Falah Islamic Middle School
Jambi.

This study was conducted with the aim of finding evidence, answering questions
and knowing the clarity and certainty of the significant influence of the results of
the application of the SAVI approach to the mathematical problem solving ability
of students in grade VII Islamic Middle School Al-Falah Jambi. This research is a
quantitative study using experimental research methods, namely posttest only
control design. Sampling is done using simple random sampling technique, while
data collection is done by using a mathematical problem solving ability test
instrument. The research sample of 25 students as an experimental class by
applying the SAVI approach. And numbering 25 students as a control class with
a direct learning approach. The results of the calculation of the value of the t test
with a significance level of 5%
while 1%
and
obtained
because the value is
. This shows
that it is
accepted and the calculation of influence test using effect size is
obtained
in the high category. Thus the alternative hypothesis ( ) is
accepted and ( ) rejected. Means there is a significant influence in the
application of the SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) Approach
Against the Mathematical Problem Solving Ability of Class VII Students at AlFalah Jambi Islamic Middle School.

Keywords: SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) Approach,
Mathematics, Mathematical Problem Solving Ability.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman yang semakin pesat, dunia pendidikan dihadapkan pada
tantangan yang mengharuskan mampu melahirkan sumber daya manusia yang
dapat memenuhi tuntutan global. Sebab pendidikan merupakan suatu wadah
kegiatan yang berusaha untuk membangun masyarakat dan watak bangsa secara
berkesinambungan yaitu membina mental, intelektual, dan kepribadian dalam rangka
membentuk manusia seutuhnya. Oleh karena itu, pendidikan perlu mendapat
perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif dari pemerintah, masyarakat
maupun pengelola pendidikan.
Dunia pendidikan saat ini menekankan bahwa pendidikan harus lebih
menekankan pada proses belajar dibandingkan proses mengajar. Hal ini berarti
pendidikan harus menempatkan peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran.
Pembelajaran juga melibatkan berbagai tindakan dan kegiatan yang harus
dilakukan terutama jika menginginkan hasil belajar menjadi lebih baik. Salah satu
kriteria pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta
didik belajar dengan mudah, menyenangkan, dan mencapai tujuan sesuai yang
diharapkan. Namun pada kenyataannya peserta didik kesulitan

dalammenerima,

merespon, dan mengembangkan materi yang diberikan oleh guru. Terlebih dalam
pelajaran matematika yang selalu dipersepsikan sebagai mata pelajaran yang sulit
dan menakutkan bagi peserta didik.
Era globalisasi ini menguasai matematika telah menjadi suatu keharusan. Sebab
dengan belajar matematika kemampuan berpikir secara sistematis, logis, kritis, dan
kreatif, yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dapat dikembangkan.
Peserta didik harus dibiasakan mendapatkan materi

matematika

yang

sistematis dan terstruktur. Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua
peserta didik mulai darisekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan
bekerjasama.

Matematika

juga

berfungsi

mengembangkan

kemampuan

menggunakan
1
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memecahkan

masalah

dan

mengomunikasikan

ide

atau

gagasan

dengan

menggunakan simbol tabel, diagram, dan media lainnya.
Sekolah Menengah Pertama Islam Al-falah Jambi. matematika juga merupakan
salah satu mata pelajaran yang kurang disukai oleh peserta didik, informasi ini di
dapat ketika wawancara peneliti dengan peserta didik pada tanggal 21 september
2019, dan teramati dari observasi yang dilakukan dimana gejala yang nampak
banyak peserta didik yang ribut ketika belajar dikelas. Umumnya terjadi ketika
pelajaran matematika hendak dimulai. Peserta didik tidak dapat mengerjakan soalsoal yang sedikit berbeda dengan contoh soal. Tidak berani dalam mengemukakan
jawaban ataupun tanggapan dengan ekspresif, kurangnya memperhatikan dan kurang
respon terhadap latihan yang diberikan oleh guru. Dan mereka mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan dan memahami soal-soal cerita uraian yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari.
Sisi lain terlihat kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik di
sekolah ini masih rendah. Hal ini dibuktikan ketika peneliti memberikan soal yang
berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematika. Untuk menjawab
soal, peserta didik merasa kesulitan mengerjakannya,kurang mampu memisalkan apa
yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kurang bisa menghubungkan secara
fungsional unsur-unsur yang diketahui untuk menyelesaikan masalahnya, dan unsur
mana yang harus dimisalkan dengan variabel. Kenyataan ini dapat dilihat kesalahan
peserta didik dalam menjawab soal yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik masih rendah dibawah rata-rata KKM (Kriteria
Ketuntasan Minimum) yaitu 70. kondisi ini dapat dilihat pada:
Tabel 1.1
Data hasil Tes Observasi Awal Kelas VII SMP Islam Al-Falah Jambi
No.

Kelas

Tidak Tuntas

Tuntas

Jumlah
Peserta didik

1.

VII.1

23

9

32

2.

VII.2

22

10

32

3.

VII.3

21

11

32
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No.

Kelas

Tidak Tuntas

Tuntas

Jumlah
Peserta didik

4.

VII.4

25

7

32

5.

VII.5

25

7

32

Dari tabel diatas, jika ditelisik lebih jauh rendahnya kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik terlihat pada ketidak mampuan menjawab soal
yang diberikan. Sesuai dengan indikator kemampuan pemecahan masalah
matematika yang berhubungan dengan memisalkan apa yang diketahui dan apa
yang ditanyakan menghubungkan secara fungsional unsur-unsur yang diketahui
untuk menyelesaikan masalahnya. Dari soal yang diberikan, ternyata jawaban
peserta didik sebagaimana pada contoh berikut soal yang diberikan, “Dari 45
peserta didik disuatu kelas, adalah 30 orang yang suka matematika, 25 orang suka
fisika, dan 15 orang yang senang keduanya. Dan yang tidak menyukai kedua
pelajaran tersebut sebanyak y peserta didik.
a. Buatlah diagram Venn berdasarkan keterangan diatas!
b. Berapa orang peserta didik yang tidak menyukai kedua pelajaran
tersebut?
Gambar 1.1 lembar Jawaban Peserta didik Yang Salah

Sumber: Dokumentasi SMP Islam Al-Falah Jambi kesalahan peserta didik dalam menjawab penerapan
diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari.
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Gambar 1.2 lembar Jawaban Peserta didik Yang Benar

Sumber: Dokumentasi SMP Islam Al-Falah Jambi kebenaran peserta didik dalam menjawab penerapan
diagram Venn dalam kehidupan sehari-hari.

Melihat gambar 1.2 jawaban peserta didik terlihat benar, dan telah mengetahui
yang diketahui dalam soal tersebut memisalkan apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan menghubungkan secara fungsional unsur-unsur yang diketahui untuk
menyelesaikan masalahnya. Melihat dari lembar jawaban peserta didik tersebut
dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik di SMP Islam Al-falah Jambi ini masih rendah karena masih banyak peserta
didik yang belum bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan
pemecehan masalah matematika.
Rendahnya kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah matematika
kurangnya motivasi berprestasi bagi peserta didik dalam belajar matematika agar
peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Kurang berkembangnya
gagasan untuk memecahakan suatu masalah, salah satunya dikarenakan
penggunaan pendekatan yang kurang sesuai dengan pokok bahasan yang akan
disampaikan, sehingga peserta didik tidak tertarik dengan pembelajaran yang
diberikan guru. Untuk dirasa perlu untuk dikembangkan pendekatan yang dapat
melibatkan peserta didik secara aktif, tepat dalam pembelajaran sehingga tercapai
hasil yang diinginkan.
Jika seseorang peserta didik dapat memecahkan masalah dengan baik maka
hal tersebut akan memudahkannya dalam menyerap ilmu pengetahuan. Seseorang
yang memiliki ilmu pengetahuan akan mudah baginya untuk menuju surga Allah
SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
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“ Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah
akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (H.R Muslim)
Dari gejala-gejala tersebut, maka peneliti memilih Pendekatan SAVI (Somatic,
Auditory, Visual, Intellectual) sebagai pendekatan yang tepat untuk terlatihnya
kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik. Gambaran gejala
ataupun permasalahan tersebut perlu diperbaiki guna meningkatkan motivasi,
perhatian, pemahaman, dan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu pendidik
perlu menawarkan metode dalam mengajar yang lebih efektif yang dapat
membangkitkan perhatian peserta didik sehingga peserta didik menjadi aktif dan
termotivasi untuk belajar serta harus diimbangi dengan kemampuan pendidik dalam
menguasai metode tersebut. Salah satunya adalah melalui pendekatan SAVI adalah:
1. Somatic

: Belajar dengan bergerak dan berbuat

2. Auditory

: Belajar dengan berbicara dan mendengar

3. Visual

: Belajar dengan mengamati dan menggambarkan

4. Intellectual: Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung
Pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan pembelajaran dimana, peserta
didik dilibatkan tidak hanya sekedar mendapatkan penjelasan dari guru dan
menyelesaikan soal, tetapi pada proses belajar peserta didik bergerak bebas aktif,
mendengarkan apa yang dijelaskan guru, dan mengepresikannya. Peserta didik
yang belajar dengan aktif biasanya ditandai dengan gerak fisik, sedangkan gerakan
fisik dapat meningkatkan proses mental. Bagian otak manusia yang terlibat dalam
gerakan tubuh (korteks motor) terletak tepat disebelah bagian otak yang digunakan
untuk berpikir dan memecahkan masalah. Ditambah lagi dengan aspek intellectual
yang merupakan salah satu unsur SAVI dapat mengajak peserta didik untuk terlibat
dalam aktivitas seperti, diantaranya memecahkan masalah yang mampu
meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan berusaha belajar secara aktif, pada
akhirnya dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.
Penerapan pendekatan SAVI pada pembelajaran matematika dianggap penting
untuk diterapkan karena dengan pendekatan SAVI dapat mengoptimalkan seluruh
panca indera dalam pembelajaran secara langsung dalam satu peristiwa, tidak hanya
mendengar dan melihat penjelasan guru, tetapi ada media visual untuk dilihat,
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peserta didik berusaha untuk menerangkan dan mempraktekkan pelajaran, diskusi
sesama teman, serta bertanya sesama teman dan guru sehingga pembelajaran
peserta didik lebih aktif. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pendekatan SAVI
tidak hanya membuat peserta didik menjadi aktif, tetapi keaktifan peserta didik
tersebut dapat melahirkan peserta didik yang dapat berpikir kreatif dan mampu
memecahkan masalah. Oleh karena itu, pendekatan SAVI dapat digunakan untuk
mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada pelajaran
matematika.
Dengan menggunakan pendekatan SAVI pembelajaran tidak lagi hanya
menguntungkan salah satu kelompok peserta didik saja, melainkan semua peserta
didik dengan berbagai gaya belajar mampu untuk menerima materi pembelajaran
sesuai dengan gaya belajar masing-masing.
Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ Pengaruh Penerapan Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik
Kelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam Al-falah Jambi ”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dikemukakan identifikasi
masalah sebagai berikut:
1. Penggunaan penerapan pendekatan dalam pembelajaran masih kurang optimal
terhadap mata pelajaran matematika sehingga mempengaruhi kemampuan
pemecahan masalah.
2. Peserta didik kurang mampu memisalkan apa yang diketahui dan apa yang
ditanyakan, kurang bisa menghubungkan secara fungsional unsur-unsur yang
diketahui untuk menyelesaikan masalahnya.
3. Banyak peserta didik tidak dapat mengerjakan soal-soal sedikit berbeda dengan
contoh soal.
4. Kemampuan pemecahan masalah masih rendah.
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C. Batasan Masalah
Mengingat keterbatasan kemampuan peneliti serta menghindari keluasan
penelitian dan agar tidak menyimpang dari ruang lingkup penelitian, maka peneliti
membatasi pokok masalah sebagai berikut:
1.

Pendekatan yang diterapkan adalah SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) pada kelas eksperimen dan pembelajaran langsung pada kelas
kontrol.

2.

Kemampuan yang diukur adalah kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik.

3.

Penelitian ini dilakukan pada semester genap (kelas VII) tahun pelajaran
2019/2020 di SMP Islam Al-falah Jambi dengan materi ajar Segi Empat.

4.

Karena terbatasnya kemampuan peneliti maka indikator kemampuan pemecahan
masalah matematika hanya indikator memahami masalah, merencanakan
penyelesaian, menyelesaiakan masalah.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan diteliti adalah:
“Pengaruh Penerapan Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual)
Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika?“. untuk lebih fokusnya
penelitian ini diteliti melalui pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai berikut:
1. Berapa besar skor tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik yang menggunakan penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) di Sekolah Menengah Pertama islam al-falah jambi?
2. Berapa besar skor tingkat kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik yang tidak menggunakan penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual) di Sekolah Menengah Pertama islam al-falah jambi?
3. Apakah ada perbedaan signifikan antara kemampuan pemecahan masalah
matematika peserta didik yang menerapkan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual) dengan yang tidak menerapkan pendekatan SAVI (Somatic,
Auditory, Visual, Intellectual)?
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4. Berapa besar skor pengaruh signifikan penerapan pendekatan SAVI (Somatic,
Auditory, Visual, Intellectual) terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika peserta didik di Sekolah Menengah Pertama islam al-falah jambi?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis Pengaruh Penerapan
Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) Terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika kelas VII di Sekolah Menengah Pertama Islam
Al-falah Jambi.
Adapun secara khusus tujuan dan penelitian ini yang sesuai dengan
rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui berapa skor kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik yang menggunakan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) di Sekolah Menengah Pertama islam al-falah jambi.
b. Untuk mengetahui berapa skor kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik yang tidak menggunakan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual) di Sekolah Menengah Pertama islam al-falah jambi.
c. Untuk menunjukkan bukti adanya perbedaan yang signifikan antara
kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang yang
menerapkan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dengan
yang tidak menerapkan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual).
d. Untuk mengetahui berapa besar skor pengaruh signifikan penggunaan
pendekatan

SAVI

(Somatic,

Auditory,

Visual,

Intellectual)

terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik di Sekolah
Menengah Pertama islam al-falah jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai
berikut:
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a. Bagi sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat
bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat dijadikan
sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan kualitas sekolah.
b. Bagi guru
Sebagai pengetahuan baru dan dapat dijadikan alternatif dalam memilih
pendekatan pembelajaran yang tepat dalam pelajaran matematika.
c. Bagi peserta didik
1. Dengan menggunakan SAVI dapat mengasah dan mengembangkan
kemampuan berfikir kritis peserta didik dalam menyelesaikan soal
pemecahan masalah.
2. Mampu memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran matematika.
3. Peserta didik mampu menyatakan apa yang diketahui dan ditanya pada soal
dalam menyelesaikan suatu masalah.
4. Peserta didik terbiasa untuk mengerjakan latihannya masing-masing dan
aktif untuk mempresentasikan.
d. Bagi Peneliti
Sebagai suatu pembelajaran karena pada penelitian ini peneliti dapat
mengaplikasikan segala pengetahuan yang didapat selama perkuliahan maupun
diluar perkuliahan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori
1. Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual)
Gaya belajar menurut Dave Meier dikenal dengan sebutan pendekatan SAVI
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dalam bukunya The Accelerated
Learning Handbook. Konsep dasar dari pembelajaran ini adalah bahwa
pembelajaran itu berlangsung secara cepat, menyenangkan dan memuaskan.
a. Pengertian Pendekatan SAVI
Istilah SAVI merupakan singkatan dari Somatic, Auditory, Visual, dan
Intellectual. Keempat istilah tersebut memiliki makna tersendiri dalam
kaitannya dengan belajar. Makna dari keempat istilah tersebut sebagaimana
diungkapkan Meier yaitu:
Pendekatan SAVI merupakan suatu proses pembelajaran yang diawali dari
menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intellectual dan menggunakan
semua alat indra (Meier Dave, 2002, hlm. 92).
1) Belajar Somatic
“Somatic“ berasal dari Bahasa yunani yang berarti tubuh-soma. Menurut
Meier (2002, hlm. 92), belajar Somatic berarti belajar dengan indra peraba,
kinetis, praktis melibatkan fisik dan melibatkan serta menggunakan tubuh
sewaktu belajar. Menurut penelitian, tubuh dan pikiran bukan merupakan dua
intitas yang terpisah, keduanya adalah satu. Intinya, tubuh adalah pikiran dan
pikiran adalah tubuh. Menghalangi fungsi tubuh dalam belajar berarti kita
menghalangi fungsi pikiran sepenuhnya.
Untuk merangsang hubungan fikiran dan tubuh dalam pembelajaran
matematika, maka perlu diciptakan suasana belajar yang dapat membuat
peserta didik bangkit dan berdiri dari tempat duduk dan aktif secara fisik dari
waktu-kewaktu.

9
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Menurut DePorter dkk (2004, hlm.85) peserta didik yang belajar secara
somatis (kinestetik) sering:


Menyentuh orang dan berdiri berdekatan, banyak bergerak.



Belajar dengan melakukan, menunjukkan tulisan saat membaca,
menanggapi secara fisik.



Mengingat sambil berjalan dan melihat.
Para pelajar somatis atau kinestetik suka belajar melalui gerakan dan
paling baik menghafal informasi dengan mengasosiasikan gerakan
dengan setiap fakta. Banyak pelajar somatis menjauhkan diri dari
bangku karena mereka lebih suka duduk dilantai dan menyebarkan
pekerjaan disekeliling mereka.

2) Belajar Auditory
Belajar Auditory berarti belajar dengan melibatkan kemampuan Auditory
(pendengaran). Ketika telinga menangkap dan menyimpan informasi Auditory,
beberapa area penting diotak menjadi aktif. Dengan merancang pembelajaran
matematika yang menarik saluran Auditory, guru dapat melakukan tindakan
seperti mengajak peserta didik membicarakan materi apa yang sedang
dipelajari. Peserta didik diminta mengungkapkan pendapat atas informasi yang
telah didengarkan dari penjelasa guru. Dalam hal ini peserta didik diberi
pertanyaan oleh guru tentang materi yang diajarkan (Dave Meir, 2002, hlm.93).
Seseorang yang sangat Auditorial dapat dicirikan sebagai berikut
(DePorterdkk, 2004, hal: 85):
 Perhatiannya mudah terpecah.
 Berbicara dengan pola beriman.
 Belajar dengan cara mendengarkan, menggerakkan bibir/bersuara saat
membaca.
Dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi saluran Auditory
yang kuat dalam pikiran pembelajar dapat dilakukan dengan cara
mengajak mereka membicarakan apa yang sedang mereka pelajari. Guru
dapat menyuruh peserta didik menerjemahkan pengalaman mereka
dengan suara, membaca dengan keras atau secara dramatis jika mereka
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mau, ajak mereka berbicara saat mereka memecahkan masalah, membuat
model, mengumpulkan informasi, membuat rencana kerja, menguasai
keterampilan, membuat tinjauan pengalaman belajar, atau menciptakan
makna-makna pribadi bagi diri mereka sendiri. Pembelajaran Auditory
dengan mendengar informasi baru melalui penjelasan lisan, komentar,
dan kaset. Mereka senang membaca teks kunci untuk merekamnya
dikaset.
3) Belajar Visual
Ketajaman Visual, meskipun lebih menonjol pada sebagian orang, sangat
kuat dalam diri setiap orang. Alasannya adalah bahwa diotak terdapat lebih
banyak perangkat untuk memproses informasi Visual dari pada semua indra
yang lain. Belajar Visual adalah belajar dengan melibatkan kemampuan
Visual penglihatan, dengan alasan bahwa diotak terdapat lebih banyak
perangkat memproses informasi Visual dari pada indra yang lain (Dave Meir,
202, hlm.94).
Sesorang yang sangat visual bercirikan sebagai berikut (DePorter dkk,
2004, hlm.85):


Teratur, memperhatikan segala sesuatu, menjaga penampilan.



Mengingat dengan gambar, lebih suka membaca dari pada
membacakan.



Membutuhkan gambaran dan tujuan menyeluruh dan menangkap
detail: mengingat apa yang dilihat.
Teknik

lain

yang

bisa

dilakukan

orang-orang

dengan

keterampilan visual yang kuat adalah dengan mengamati situasi
dunia nyata lalu memikirkan serta membicarakan, kemudian
menggambarkan proses, prinsip atau makna yang dicontohkan
situasi tersebut.
4) Belajar Intellectual
Yang dimaksud dengan belajar Intellectual bukanlah pendekatan belajar
yang tanpa emosi, tidak berhubungan, rasionalitas, akademis, dan terkotakkotak. Intellectual menunjukkan apa yang dilakukan peserta didik dalam
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pikiran mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan untuk
merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, makna, rencana,
dan nilai dari pengalaman tersebut. Intellectual adalah bagian dari merenung,
mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna (Dave Meir, 202,
hlm.99).
Pendekatan SAVI mengintegrasikan keempat unsur tersebut sedemikian
rupa sehingga

peserta

didik

dan

guru dapat

secara bersama-sama

menghidupkan suasana kelas. Pendekatan SAVI merupakan bagian dari
Acclerated Learning atau pembelajaran yang dipercepat. Konsep dasar dari
pembelajaran ini adalah pembelajaran berlangsung secara cepat dan
menyenangkan dan memuaskan. Pemilik konsep dasar ini adalah Dave Meier.
Menurut Meier, “pembelajaran dengan pendekatan SAVI adalah pelajaran
yang menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intellectual dan pengguna
semua indera yang dapat berpengaruh besar terhadap pembelajaran”.
SAVI ini berpengaruh besar dalam pembelajaran karena pendekatan SAVI
mengintegrasikan keempat unsur yaitu Somatic, Auditory, Visual, dan
Intellectual

dalam

satu

peristiwa

pembelajaran.

Selain

dengan

mengintegrasikan keempat unsur tersebut, pendekatan SAVI juga dapat
menagatasi cara dan gaya belajar peserta didik yang beragam dalam suatu
kelas. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat bersama-sama menyerap
pengtahuan atau materi yang disampaikan oleh guru.
Tabel 2.1:
Aktivitas-aktvitas dalam pembelajaran SAVI
Gaya Belajar
Somatis

Aktivitas
1. Membuat

model dalam

suatu proses

atau

prosedur.
2. Menjalankan pelatihan belajar aktif ( simulasi,
permainan belajar, dll)
3. Menulis,

menggambar,

dan

membicarakan

tentang apa yang dipelajari.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

13

Auditori

1. Ajaklah pembelajar membaca keras-keras dari
buku panduan.
2. Mintalah pembelajar untuk berpasang-pasangan
membincangkan secara terperinci apa yang baru
saja mereka pelajari dan bagaimana mereka akan
menerapkannya.
3. Mintalah pembelajar berkelompok dan bicara non
stop saat sedang menyusun pemecahan masalah.

Visual

1. Prestasi yang hidup.
2. Pengamatan lapangan.
3. Dekorasi bewarna-warni.
4. Media belajar sebagai alat bantu.

Intelektual

1. Memecakan masalah.
2. Memilih gagasan kreatif.
3. Merumuskan pertanyaan.
4. Menerapkan gagasan baru.

Jika unsur SAVI ada dalam suatu peristiwa dalam pembelajaran matematika
maka proses belajar bisa lebih optimal dan dapat meningkatkan kemampuan
pemecahan masalah matematika peserta didik. Jadi, menurut peneliti pendekatan
SAVI adalah bergerak aktif secara fisik ketika belajar dengan memanfaatkan indra
sebanyak mungkin dan membuat seluruh tubuh dan pikiran terlihat dalam proses
belajar yang menjadikan pembelajaran itu dapat berlangsung secara cepat,
menyenangkan, dan memuaskan sehingga dapat memberikan pengaruh besar pada
proses belajar serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik.
b. Langkah-langkah Pendekatan SAVI
Rusman (2011, hlm. 373) mengemukakan strategi pendeketan SAVI ini
dilaksanakan dan siklus pembelajaran empat tahap , yaitu:
1) Pertama, persiapan. Tujuan tahap persiapan ini adalah menimbulkan minat
para peserta didik, memberi mereka perasaan positif mengenai pengalaman
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belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal
dalam belajar.
2) Kedua, penyampaian. Tujuan tahap ini adalah membentuk peserta didik
menemukan materi belajar yang baru digunakan dengan cara yang menarik,
menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua
gaya belajar.
3) Ketiga, pelatihan. Tujuan tahap ini adalah membantu peserta didik
mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan keterampilan baru dengan
berbagai cara.
4) Keempat, penampilan hasil. Membantu peserta didik menerapkan dan
memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan,
sehingga hasil belajar akan melekat dan terus meningkat.
c. Kelemahan dan Kelebihan dari pendekatan pembelajaran SAVI
Pembelajaran dalam pendekatan SAVI memiliki keterbatasan dan
kelemahan diantaranya:
1) Kelebihan
a. Membangkitkan kecerdasan terpadu peserta didik secara penuh melalui
penggabungan gerak fisik dengan aktivitas intellectual.
b. Peserta didik tidak mudah lupa karena peserta didik membangun sendiri
pengetahuannya.
c. Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena peserta didik
merasa diperhatikan sehingga peserta didik tidak cepat bosan untuk
belajar matematika.
d. Memupuk kerja sama karena peserta didik yang lebih pandai diharapkan
dapat membantu yang kurang pandai.
e. Memunculkan belajar yang lebih baik, menarik dan efektif.
f. Mampu membangkitkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan
psikomotorik peserta didik.
g. Memaksimalkan ketajaman konsentrsai peserta didik.
h. Peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik.
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i. Melatih peserta didik untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan
pendapat dan berani menjelaskan jawabannya.
j. Merupakan variasi yang cocok untuk semua gaya belajar.
2) Kelemahan
a. Pendekatan ini membuat adanya guru yang kreatif sehingga dapat
memadukan keempat komponen dalam SAVI secara utuh.
b. Penerapan pendekatan ini membutuhkan kelengkapan sarana dan
prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan disesuaikan dengan
kebutuhannya.
c. Membutuhkan perubahan agar sesuai dengan situasi pembelajaran saat
itu.
d. Pendekatan SAVI masih tergolong baru , sehingga banyak pengajar yang
belum mengetahui pendekatan SAVI tersebut.
e. Pendekatan SAVI ini cenderung kepada keaktifan peserta didik, sehingga
untuk peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan kurang,
menjadikan peserta didik itu tidak percaya diri.

2. Penerapan Pembelajaran Langsung Direct Intruction
Pembelajaran langsung dapat didefinisikan sebagai pembelajaran
di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara
langsung kepada peserta didik, pembelajaran berorientasi pada tujuan dan
distrukturkan oleh guru. (Depdiknas, 2010: 24). Menurut Killen dalam
depdiknas (2010: 23) pembelajaran langsung atau Direct Instruction
merujuk pada berbagai teknik pembelajaran ekspositori (pemindahan
pengetahuan dari guru kepada murid secara langsung, misalnya melalui
ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab) yang melibatkan seluruh kelas.
Pendekatan dalam pembelajaran ini berpusat pada guru, dalam hal ini guru
menyampaikan isi materi pelajaran dalam format yang sangat terstruktur,
mengarahkan kegiatan para peserta didik, dan mempertahankan fokus
pencapaian akademik.
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1. Langkah-langkah pembelajaran langsung (direct intruction)
Menurut Bruce dan Weil dalam Depdiknas (2010: 25), tahapan
pembelajaran langsung adalah sebagai berikut :
(1) Orientasi Sebelum menyajikan dan menjelaskan materi baru,
Kegiatan pendahuluan untuk mengetahui pengetahuan yang relevan
dengan pengetahuan yang telah dimiliki.
(2) Presentasi Pada fase ini guru dapat menyajikan materi pelajaran baik
berupa konsep-konsep maupun keterampilan.
(3) Latihan Terstruktur Pada fase ini guru memandu peserta didik untuk
melakukan latihan-latihan.
(4) Latihan Terbimbing Pada fase ini guru memberikan kesempatan
kepada peserta didik untuk berlatih konsep atau keterampilan.
(5) Latihan Mandiri Pada fase ini peserta didik melakukan kegiatan
latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui peserta didik jika telah
menguasai tahap-tahap pengerjaan tugas.
2. Kelemahan Pembelajaran Langsung
Kelemahan pembelajaran langsung menurut Depdiknas (Sudrajat
,2011) yaitu :
(1) pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa untuk
mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan,
mengamati, dan mencatat. Karena tidak semua siswa memiliki
keterampilan

dalam

hal-hal

tersebut,

guru

masih

harus

mengajarkannya kepada siswa.
(2) pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal
kemampuan,

pengetahuan

awal,

tingkat

pembelajaran

dan

pemahaman, gaya belajar, atau ketertarikan siswa.
(3) Sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan
interpersonal mereka.
(4) Kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru.
Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias,
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dan terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya,
dan pembelajaran mereka akan terhambat.
Dari pendapat para ahli dapat disintesiskan bahwa pembelajaran
direct instruction merupakan pembelajaran yang disampaikan langsung
oleh guru kepada siswa dengan melalui proses pembelajaran guru lebih
aktif dari pada siswa.dapat diartikan juga pembelajaran di mana guru
mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada
peserta didik, pembelajaran berorientasi pada tujuan dan distrukturkan
oleh guru.

3. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup)
melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan,
kekuatan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 552-553).
Kemampuan adalah kecakapan untuk melakukan suatu tugas khusus dalam
kondisi yang telah ditentukan (Risnawati, 2008, hlm.24). Masalah merupakan
suatu pertanyaan dimana pertanyaan itu dikatakan masalah jika sifatnya
menantang untuk dijawab.
Sebuah soal pemecahan masalah biasanya memuat suatu situasi yang dapat
mendorong seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak secara langsung
tahu caranya. Jika seorang anak dihadapkan pada suatu masalah matematika dan
anak tersebut langsung tahu cara menyelesaikannya dengan benar, maka masalah
yang diberikan tidak dapat digolongkan pada kategori soal pemecahan masalah.
Herman Hudojo (1990, hlm.123) menyatakan bahwa suatu pertanyaan
merupakan suatu masalah apabila pertanyaan tersebut menantang untuk dijawab
yang jawabannya tidak dapat dilakukan secara rutin saja.
Pemecahan masalah dalam matematika adalah proses menemukan jawaban
dari suatu pertanyaan yang terdapat dalam buku teks, teka-teki non rutin dan
situasi-situasi dalam kehidupan dunia nyata. Masalah-masalah yang dipecahkan
meliputi semua topik dalam matematika baik bidang geometri, al-jabar,
aritmatika, maupun statistika. Dalam proses pembelajaran peserta didik harus
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dibiasakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk pemecahan masalah.
Dengan demikian peserta didik akan terbiasa menyelesaikan masalah-masalah
dalam matematika (Kadir, dkk, 2006, hlm.82).
“Menurut Conney dalam Herman Hudoyono yang dikutip oleh Risnawati
(2008,

hlm.24)

mengajar

penyelesaian

masalah

kepada

peserta

didik,

memungkinkan peserta didik itu lebih analitik dalam mengambil keputusan
dalam hidupnya”. Untuk menyelesaikan masalah seseorang harus menguasai
hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya dan kemudian menggunakan dalam
situasi baru. Karena itu masalah yang disajikan kepada peserta didik harus sesuai
dengan kemampuan dan kesiapannya serta proses penyelesaiannya tidak
dapat dengan prosedur rutin. Cara melaksanakan kegiatan mengajar dalam
penyelesaian masalah ini, peserta didik diberi pertanyaaan-pertanyaan dari
yang mudah ke yang sulit berurutan secara hirarki. Salah satu fungsi utama
pembelajaran

matematika

adalah

untuk

mengembangkan

kemampuan

pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik

ditekankan pada

berfikir tentang cara menyelesaikan masalah dan

memproses informasi matematika.
Menurut Glass dan Holyoak (Huda, 2014, hlm.2) mengungkapkan empat
komponen dasar dalam menyelesaikan masalah:
1) Tujuan, atau deskripsi yang merupakan suatu solusi terhadap masalah.
2) Deskripsi objek-objek yang relevan untuk mencapai suatu solusi sebagai
sumber yang dapat digunakan dan setiap perpaduan atau pertantangan
yang dapat tercakup.
3) Himpunan operasi, atau tindakan yang diambil untuk membantu mencapai
solusi.
4) Himpunan pembatas

yang tidak

harus

dilanggar

dalam

pemecahan

masalah.
a. Sifat dan Ciri dari Pemecahan Masalah Matematika
Pada umunya terdapat tiga aspek dalam pengajaran matematika
yaitu kemahiran mengira, kepahaman konsep, dan komunikasi matematika
ini memerlukan pendekatan yang berlainan. Pendekatan pembelajaran
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

19

yang dipilih itu bergantung pada tujuan yang hendak dicapai (Noraini
Idris, 2005, hlm. 145).
Beberapa kajian telah menunjukkan bahwa ciri-ciri seorang
penyelesaian masalah yang baik adalah seperti berikut (Noraini Idris,
2005, hlm. 147):
1) Kemampuan untuk memahami konsep-konsep dan istilah matematika.
2) Kemampuan untuk memperhatikan persamaan, perbedaan dan analogianalogi.
3) Kemampuan untuk memerhatikan butir-butir yang tidak relevan.
4) Kemampuan untuk membuat pengaman berdasarkan beberapa contoh.
5) Kemampuan untuk menukar kaedah dengan cepat.
Beberapa kebaikan dalam menyelesaikan masalah matematika
adalah seabagai berikut (Noraini Idris, 2005, hlm.148):
1) Membolehkan seseorang individu berfikir secara rasional dan analitis.
2) Membantu seseorang individu membuat keputusan karena pengetahuan
dalam matematika membolehkan mengumpul, menganalisis tujuan, dan
membuat deduksi.
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b. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

Pemecahan

Masalah

Matematika
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemecahan masalah
matematika yaitu:
1) Latar belakang pembelajaran matematika.
2) Kemampuan peserta didik dalam membaca.
3) Ketekunan atau ketelitian peserta didik dalam mengajarkan soal
matematika.
4) Kemampuan ruang dan faktor umur.
Selain itu menurut Charles dan Laster dalam Kaur Brinderject
(2008), ada tiga faktor yang mempengaruhi permasalahan dari seseorang:
1) Faktor pengalaman, baik lingkungan maupun personal seperti usia, isi
pengetahuan (ilmu), pengetahuan tentang strategi penyelesaian,
pengetahuan tentang konteks masalah dan isi masalah.
2) Faktor efektif, misalnya minat, motivasi, tekanan kecemasan, toleransi
terhadap ambiguinitas, ketahanan dan kesabaran.
3) Faktor kognitif, seperti kemampuan membaca, berwawasan (spatial
ability), kemampuan menganalisis, keterampilan menghitung dan
sebagainya.
c. Manfaat Pemecahan Masalah Matematika
Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh peserta didik melalui
pemecahan masalah yaitu:
1) Peserta didik akan belajar bahwa akan ada banyak cara untuk
menyelesaikan masalah suatu soal dan ada lebih dari satu solusi
yang mungkin dari suatu soal.
2) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan membentuk nilainilai sosial kerja kelompok.
3) Peserta didik berlatih untuk bernalar secara logis.
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d. Langkah-langkah Pemecahan Masalah Matematika
Dalam teori Robert M. Gagne, yang dikutip Risnawati (2008,
hlm.24), ada lima langkah dalam pemecahan masalah, antara lain:
1) Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih luas.
2) Menayatakan dalam bentuk yang operasional (dapat dpecahkan).
3) Menyusun hipotesis alternative pemecahan.
4) Mengetes hipotesis untuk memperoleh hasilnya.
5) Mengecek apakah hasilnya benar, memilih pemecahan yang paling
baik.
Menurut Kennedy yang dikutip Mulyono Abdurrahman (2003,
hlm.257) menyarankan empat langkah proses pemecahan masalah,
yaitu:
1. Memahami masalah.
2. Merancang pemecahan masalah.
3. Melaksanakan pemecahan masalah.
4. Memeriksa kembali.
Alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik adalah tes yang berbentuk uraian. Tes
uraian merupakan pertanyaan yang menuntun jawaban dalam bentuk
uraian panjang, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberi
alasan dan bentuk lain yang sejenisnya dengan jawaban dari pertanyaan
itu menggunakan bahasa sendiri dalam penyelesaiannya. Dengan
demikian, peserta didik dihadapkan dengan kemapuan pemecahan
masalah, mencoba merumuskan hipotesis, mengekspresikan gagasannya
dan menarik kesimpulan dari suatu masalah (Nana Sudjana, 2004, hlm.
35).
Badan Standar Nasional Pendidikan (2006, hlm. 59) menyatakan
bahwa indikator yang menunjukkan pemecahan masalah matematika,
yakni sebagai berikut:
1) Menujukkan pemahaman masalah (0%-30%)
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Peserta didik dapat menelaah topik yang dijadikan suatu
permasalahan untuk dipecahkan.
2) Mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam
pemecahan masalah (0%-10%)
Peserta didik dapat memecahkan masalah melalui sumber yang
dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan peserta didik
dapat mengelompokkan data atau informasi yang didapat menjadi
lebih singkat dan mudah untuk dipahami.
3) Menyajikan masalah secara matematik dalam berbagai bentuk (0%10%)
Dalam menampilkan hasil, peserta didik harus kreatif agar peserta
didik lainnya dapat lebih mudah memahami topik permasalahan
yang telah dipecahkan.
4) Memilih pendekatan atau metode pemecahan masalah secara tepat
(0%-10%)
Metode, pendekatan, atau strategi harus menyesuaiakan dengan
kemampuan, keadaan keals, dan karakteristik peserta didik.
5) Mengembangkan strategi pemecahan masalah (0%-10%)
Strategi yang dianggap cocok untuk pemecahan masalah dapat
dikembangkan dan dapat dijadikan alternative bagi guru untuk
menerapkan strategi tersebut dalam pembelajaran matematika.
6) Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah
(0%-20%)
Peserta didik terampil untuk membuat dan menafsirkan model
matematika dari apa yang diketahui pada topik permasalahan yang
telah ditetapkan.
7) Menyelesaikan masalah yang tidak rutin (0%-10%)
Peserta didik dapat menyelesaikan topik permasalahan yang tidak
rutin dilihat. Artinya, permasalahan berbentuk baru dan ditetapkan
materinya pada proses belajar mengajar berlangsung.
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Berikut ini diuraikan indikator kemampuan pemecahan
masalah berdasarkan tahapan pemecahan masalah oleh Polya (dalam
Herlambang, 2013).
Tabel 2.2:
Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Berdasarkan Tahap
Pemecahan Masalah oleh Polya.
Tahap Pemecahan
Indikator
Masalah oleh
Polya
Memahami

Peserta didik mampu menuliskan/menyebutkan

Masalah

informasi-informasi yang diberikan dari
pertanyaan yang diajukan.

Merencanakan

Peserta didik memiliki rencana pemecahan

Pemecahan

masalah dengan membuat model matematika

Masalah

dan memilih suatu strategi untuk
menyelesaikan masalah yang diberikan.

Melakukan

Peserta didik mampu menyelesaikan masalah

Rencana

dengan strategi yang ia gunakan dengan hasil

Pemecahan

yang benar.

Masalah
Berdasarkan
kemampuan

uraian

diatas,

pemecahan masalah

dapat

disimpulkan

matematika

bahwa

peserta didik

merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta
didik dalam menyelesaikan persoalan matematika yang mungkin
memiliki berbagai penyelesaian. Pemecahan masalah matematika
merupakan tujuan penting dalam pembelajaran matematika karena
pemecahan masalah ini menuntut peserta didik untuk menggunakan
daya nalar, pengetahuan, ide dan konsep-konsep matematika yang
disusun bentuk bahasa matematika.
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4.

Analisis Pengaruh Penerapan Pendekatan SAVI ( Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual) Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika.
Analisis hubungan adalah bentuk analisis variabel (data) penelitian untuk
mengetahui derajat atau kekuatan hubungan, bentuk atau arah hubungan diantara
variabel-variabel, dan besarnya pengaruh variabel lainnya (variable terikat,
variable dependen) (Iqbal Hasan, 2004). Hubungan antar variabel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah hubungan yang sifatnya sebab-akibat,
artinya keadaan suatu variabel disebabkan atau ditentukan oleh keadaan satu
atau lebih variabel lain. Dan paradigma yang akan digunakan adalah paradigma
sederhana, yaitu paradigma penelitian yang terdiri atas satu variabel independen
dan satu variable dependen. Hal ini dapat dilihat sepert gambar dibawah ini:

x

Y

Gambar 2.1: Paradigma Sederhana (Sugiyono, 2013, hlm 66).

X

: Penggunaan Pendekatan SAVI
: Pengaruh Penggunaan Pendekatan SAVI terhadap Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematika

Y

: Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika.
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B. Penelitian yang Relevan
A. Rifki Subekti (2013). Perbandingan Pembelajaran Matematika dengan Pendekatan
SAVI dan Pendekatan Konvensional pada Materi Prisma dan limas ditinjau dari
pemahaman konsep peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kalibogor.
Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan cara cluster random sampling dari
populasi. Poplasi dari penelitian ini adalah seluruuh peserta didik kelas VIII SMP
Negeri 1 Kalibagor, dan sampelnya adalah seluruh peserta didik kelas VIII C
sebagai kelas eksperimen yang diberikan pembelajaran menggunakan pendekatan
SAVI ddan seluruh peserta didik kelas VIII B yang diberikan pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan konvensional. Metode pengujian hipotesis yang
digunakan adalah independent sampel t-test. Hasil dari penelitian ini mennjkkan
bahwa pembelajaran matematika dengan menggnakan pendekatan SAVI lebih
baik dari pada pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan
konvensional ditinjau dari pemahaman konsep peserta didik, karena Sig (1-tailed)
< 0,05.
Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penilitian Rifki
Subekti adalah sebagai berikut:
a) Persamaan peneliti Rifki dengan penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan pendekatan SAVI
b) Penelitian ini bukan mengukur kemampuan pemecahan masalah
matematika akan tetapi ditinjau dari pemahaman konsep peserta didik.
c) Subjek penelitian yang diteliti oleh mafis adalah peserta didik kelas VIII
C dan VIII B di SMP N Kalibagor, sedangkan subjek penelitian ini yang
diteliti oleh peneliti kelas VII SMP Islam Al-Falah Jambi.
B. Kusniya (2013). Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran SAVI Terhadap
Kemampuan Berpikir Geometri Peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 1 Gregesik
Cirebon.
Meode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan teknik
pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Gegesik yang berjumlah
1.063 peserta didik dengan sampel sebanyak satu kelas yaitu kelas VIII F yang
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diambil secara cluster random sampling. Dilakukan analisis uji regresi sederhana
dengan menggunakan SPSS.
Dari hasil penelitian ini didapat nilai
maka

dan
ditolak dan

. Karena

diterima. Berarti terdapat

pengaruh yang signifikan variabel X ( model pembelajaran SAVI ) terhadap
Variabel Y ( kemampuan berpikir geometri peserta didik ).
Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penilitian Kusniya
adalah sebagai berikut:
a) Persamaan peneliti Kusniya dengan penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan pendekatan SAVI
b) Penelitian ini bukan mengukur kemampuan pemecahan masalah
matematika akan tetapi mengukur kemampuan berpikir geometri peserta
didik.
c) Subjek penelitian yang diteliti oleh mafis adalah peserta didik kelas VIII
di SMP N 1 Gegesik, sedangkan subjek penelitian ini yang diteliti oleh
peneliti kelas VII SMP Islam Al-Falah Jambi.
C. Ega Pratiwi Mandasari (2015). Pengaruh pendekatan SAVI (Somatis, Aditori,
Visual, Intelektual) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik di SMP N 13 Tanggerang Selatan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan kemampuan berfikit kreatif
matematis peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan SAVI dan peserta
didik yang diajarkan dengan pendekatan konvensional penelitian dilakukan di
SMP N 13 Tanggerang Selatan tahun ajaran 2013-2014 pada bulan april-mei
2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi
eksperiment dengan design penelitian Randomized Subjects Postestt Only Control
Grup. Penelitian ini melibatkan 84 peserta didik sebagai sampel yang terdiri dari
42 peserta didik untuk kelas eksperimen dan 42 peserta didik untuk kelas kontrol.
Penentuan sampel menggunakan teknik cluster random sampling pada peserta
didik kelas VII pengumpulan data setelah perlakuan dilakukan dengan
menggunakan kemampuan tes berfikir kreatif matematis peserta didik yang
berbentuk uraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata kemampuan
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pemecahan masalah matematika peserta didik yang diajarkan dengan pendekatan
SAVI lebih tinngi dari pada rata-rata kemampan berfikir kreatif matematis peserta
didik yang diajarkan dengan pendekatan konvensional.
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat perbedaan emampuan berfikir kreatif
matematis peserta didik yang signifikan antara kelas yang pembelajarannya
menggunakan

pendekatan

SAVI

dengan

kelas

yang

pembelajarannya

menggunakan pendekatan konvensional.
Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penilitian Ega
adalah sebagai berikut:
a) Persamaan peneliti Ega dengan penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan pendekatan SAVI.
b) Penelitian ini bukan mengukur kemampuan pemecahan masalah
matematika akan tetapi mengukur kemampuan pemecahan masalah
matematika peserta didik.
c) Subjek penelitian yang diteliti oleh mafis adalah peserta didik kelas VII
SMP N 13 Tanggerang Selatan, sedangkan subjek penelitian ini yang
dditeliti oleh peneliti kelas VII SMP Islam Al-Falah Jambi.
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C. Kerangka Berfikir
Hubungan yang terjadi antara variabel penelitian adalah hubungan kausal.
Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi disini ada
variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi)
sugiyono (2013, hlm.59)
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Rendahnya Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika Peserta Didik

Kelas eksperimen
Menerapkan pendekatan SAVI

Kelas kontrol Pembelajaran langsung

Tes Essay

Analisis Data

Kesimpulan
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D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,
dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat
pertanyaan (sugiyono,2014 hlm. 96).
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
“terdapat pengaruh penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika di kelas VII
Sekolah Menengah Pertama Islam Al-falah Jambi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dikelas VII Sekolah Menengah Pertama
Islam Al-falah Jambi.terletak dijalan HOS cokroaminoto simp. Kawat
Jambi, selamat, Kec. Danau sipin, Kota Jambi.
Gambar 3.1 Denah Lokasi Tempat Penelitian SMP Al-Falah Jambi

Jln. Raya sipin

SMP Al-Falah

Mendalo

jamtos
Jln. Raya simpang

kawat

b. Waktu Penelitian
Pengumpulan penelitian ini dimulai sejak tanggal 21 September
2019. Dan berakhir pada tanggal 23 februari 2020. Sekolah ini dipilih
menjadi tempat penelitian karena sekolah ini adalah lokasi yang pernah
peneliti observasi ketika pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan.

B. Metode dan Desain Penelitian
1. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti gunakan untuk memecahkan masalah
penelitian adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif untuk mencari
pengaruh penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) (variabel X) terhadap kemampuan pemecahan masalah
matematika (variabel Y) pada mata pelajaran matematika dengan
30

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

31

menggunakan pendekatan penelitian yang berbentuk penelitian eksperimen
dengan tipe quasi eksperimen.
2. Desain Penelitian
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah Posttest–Only
Control Design. Desain yang terdiri dari dua variabel (X dan Y) dengan
variabel X adalah penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) dan variabel Y adalah kemampuan pemecahan masalah
matematika. Dimana dalam desain ini terdapat dua kelompok masingmasing dipilih secara random (R). kelompok pertama diberi perlakuan
dengan menerapkan

disebut kelompok eksperimen pendekatan SAVI

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) dan kelompok lain yang diberikan
perlakuan dengan menerapkan pembelajaran langsung disebut kelompok
kontrol. Berikut ini merupakan desain penelitiannya:
Gambar 3.2: Posstest-Only Control Design Sugiyono (2015: 112)
R

X

R

O2
O4

Keterangan:
R

: Penarikan sampel secara random dari populasi yang homogen

X

: Perlakuan menggunakan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual)

O2

: Hasil observasi kemampuan pemecahan masalah matematika yang
diberi perlakuan menggunakan pendekatan SAVI (Somatic,
Auditory, Visual, Intellectual).

O4

: Hasil observasi kemampuan pemecahan masalah matematika setelah
diberi perlakuan menggunakan pendekatan pembelajaran langsung.

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
a) Populasi
Populasi dari penelitian ini adalah peserta didik kelas di Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama Islam Al-falah Jambi. yang berjumlah 160
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peserta didik yang terdiri dari kelima kelas, yaitu Kelas VII.1-VII.5. Dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel: 3.1
Jumlah Peserta didik Kelas VII SMP Islam Al-falah Jambi
No.

Kelas

Tidak Tuntas

Tuntas

Jumlah Peserta
didik

1

VII.1

23 Peserta didik

9 Peserta didik

32 Peserta didik

2

VII.2

22 Peserta didik

10 Peserta didik

32 Peserta didik

4

VII.3

21 Peserta didik

11 Peserta didik

32 Peserta didik

5

VII.4

25 Peserta didik

7 Peserta didik

32 Peserta didik

6

VII.5

25 Peserta didik

7 Peserta didik

32 Peserta didik

116 Peserta didik

44 Peserta didik

160 Peserta didik

Jumlah

Sumber: Dokumentasi data sekolah SMP Islam Al-falah Jambi

b) Teknik Pengambilan Sampel
“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisik yang dimiliki
oleh populasi tersebut”. Sugiyono (2015: 118). Bila populasi besar, dan
peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada dalam suatu
populasi, misalnya karena keterbatasan waktu dan tenaga, maka peneliti
dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu untuk itu
sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif
(mewakili). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 160
peserta didik.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Simple Random Sampling, dikatakan simple (sederhana) karena
pengambilan anggota sampel dari populasi dikatakan secara acak tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu dengan syarat anggota
populasi homogen (Sugiyono 2015 : 120).
Simple random ini dilakukan dengan cara mengundi simbol kelas
peserta didik dan masing-masing kelas memiliki kemampuan pemecahan
masalah matematika rendah pada kelas (VII) yang terdiri dari lima kelas
yaitu VII.1,2,3,4 dan 5. Setiap nama simbol kelas yang keluar itulah yang
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menjadi sampel, setiap nama simbol kelas yang sudah keluar dimasukan
kembali lalu diundi kembali, jika nama yang keluar adalah nama kelas
yang sama maka dianggap tidak sah, begitu juga seterusnya sampai
mendapatkan kelas VII.5 sebagai kelas eksperimen sebanyak 25 peserta
didik yang kemampuan pemecahan masalah matematika rendah dan kelas
VII.4 sebagai kelas kontrol sebanyak 25 peserta didik juga yang memiliki
kemampuan pemecahan masalah matematika rendah.

D. Instrumen Penelitian
1. Pendekatan SAVI ( Somatic, Auditory, Visual, Intellectual )
a. Definisi Konseptual
Pendekatan SAVI berpengaruh besar dalam pembelajaran karena
pendekatan SAVI mengintegrasikan keempat unsur yaitu (Somatic,
Auditory, Visual, dan Intellectual) dalam satu peristiwa pembelajaran.
Selain dengan mengintegrasikan keempat unsur tersebut, pendekatan
SAVI juga dapat mengatasi cara dan gaya belajar peserta didik yang
beragam dalam suatu kelas. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat
bersama-sama menyerap pengetahuan atau materi yang disampaikan
oleh guru.
b. Definisi Operasional
Pendekatan SAVI merupakan pendekatan pembelajaran yang
dikembangkan oleh Dave Meier yang didasarkan bahwa manusia
memiliki empat dimensi yaitu: Somatic, Auditory, Visual dan
Intellectual dan menekankan adanya pengabungan gerakan fisik dan
aktivitas Intellectual serta pengguna semua indra yang dapat
berpengaruh besar dalam pembelajaran.
2. Pemecahan Masalah Matematika
a. Definisi Konseptual
Kemampuan

pemecahan masalah

matematika

peserta didik

merupakan suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta
didik dalam menyelesaikan persoalan matematika yang mungkin
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memiliki berbagai penyelesaian. Pemecahan masalah matematika
merupakan tujuan penting dalam pembelajaran matematika karena
pemecahan masalah ini menuntut peserta didik untuk menggunakan
daya nalar, pengetahuan, ide dan konsep-konsep matematika yang
disusun bentuk bahasa matematika.
b. Definisi Operasional
Kemampuan

pemecahan

masalah

matematika

peserta didik

ditekankan pada berfikir tentang cara menyelesaikan masalah dan
memproses informasi matematika. Suatu penyelesaian masalah itu
mencakup adanya informasi keterangan yang jelas untuk menyelesaikan
masalah matematika, tujuan yang ingin dicapai, dan tindakan yang
dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, agar penyelesaian masalah
berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
c. Kisi-kisi Instrument
Instrumen penelitian dilakukan dengan cara membuat tes berupa
soal essay mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika
kelas VII di SMP Islam Al-falah Jambi. Kisi-kisi tes kemampuan
pemecahan masalah dibuat sesuai materi pada penelitian yaitu materi
Segi empat.
Tabel 3.2 :
Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Kemampuan Pemecahan Masalah
Matematika
Kompetensi dasar
Indikator

menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan luas dan keliling
segiempat (persegi, persegi
panjang, belah ketupat,
jajargenjang, trapezium, dan
laying-layang).

Memahami Masalah
Merencanakan Penyelesaian
Menyelesaikan Masalah
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Dalam penelitian ini tes yang diberikan adalah sama, artinya baik
isi, bentuk tes dan jumlah soal. Bentuk tes yang diberikan berupa soal
uraian yang terdiri dari 4 soal dan waktu pengerjaan adalah 45 menit.
Adapun Rubrik Penilaian Tes Kemampuan pemecahan masalah
matematika Penilaian proses pembelajaran sangat penting untuk
dilaksanakan. Sistem penilaian dalam penelitian ini dilakukan dengan
membuat pedoman penilaian terlebih dahulu sebelum tes dilakukan.
Teknik pemberian nilai untuk soal essay dapat dilihat pada Tabel
berikut:
Tabel 3.3:
Rubrik Tes Tulis Tentang Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Kriteria

Respon terhadap soal/masalah

Skor

Ada upaya mengidentifikasi

1

unsur-unsur yang diketahui,
ditayakan, tetapi masalah.
Dapat mengidentifikasi unsurMemahami

unsur yang diketahui, ditanyakan

Masalah

untuk memperoleh bagian dari

2

penyelesaian tetapi masih kurang
lengkap.
Identifikasi unsur lengkap dan

3

benar
Strategi yang dibuat kurang
Merencanakan

relevan dan mengarah pada

Penyelesaian

jawaban yang salah.

1

Strategi yang dibuat sudah tepat.

2

Ada penyelesaian tetapi masih

1

salah.
Menyelesaikan

Penyelesaian masalah ada, tetapi

Masalah

masih dapat kekeliruan dalam

2

perhitungan.
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Penyelesaian masalah benar.

3

Keterangan : Skor = 0, bila tidak ada respon jawaban kosong untuk
setiap indikator yang dinilai
Skor Minimal = 0, Skor Total = 14 dengan skala 0 s.d 100
Nilai =

d. Kalibrasi Instrument
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa
tes kemampuan pemecahan masalah matematika dengan tipe uraian
yang terdiri dari 4 soal.Tes esai (uraian) adalah jenis tes kemajuan
belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau
uraian kata-kata.
Tes yang digunakan dalam penelitian perlu dilakukan uji validitas
agar ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sesuai,
sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Uji validitas
yang digunakan dalam penelitian menggunakan validitas tes secara
rasional yaitu validitas kontruksi dan validitas isi.
“Validitas kontruksi adalah uji validitas dengan meminta pendapat
para ahli tentang instrumen yang telah disusun, mungkin para ahli
akan memberikan keputusan: instrumen dapat digunakan tanpa
perbaikan, ada perbaikan, dan mungkin dirombak total. Sedangkan
validitas isi adalah uji validitas dengan membandingkan antara isi
instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan” Sugiyono ( 2015 :
177).
Uji validitas ini dilakukan 2 kali proses bimbingan oleh Ibu Mastarita
Nova W, M.Pd. Pertemuan pertama adalah pengecekan kisi-kisi
instrumen, dan pertemuan kedua perbaikan soal tes dan lembar
observasi dan dapat dilanjutkan dengan catatan.
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah untuk menguji kebenaran hipotesis dan
menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini maka
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terlebih dahulu dilakukan analisis data. Namun sebelum analisis data lebih
lanjut maka terlebih dahulu perlu di uji normalitas dan homogenitas. Kemudian
dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.
1. Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas adalah untuk melihat sampel berdistribusi
normal atau tidak. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan rumus uji Liliefors karena sampel kurang dari 30,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a)

Pengamatan

dijadikan bilangan baku
̅

dengan menggunakan rumus

( ̅ dan

masing-masing

merupakan rata-rata dan simpangan baku sampel).
b)

Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi
normal baku, kemudian dihitung peluang

c)

Selanjutnya dihitung proporsi
sama dengan

.
yang lebih kecil atau

. Jika proporsi ini dinyatakan oleh

–

maka

d)

Hitunglah selisih

kemudian tentukan harga mutlaknya.

e)

Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih
tersebut. Sebutlah harga terbesar ini

f)

.

Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, kita bandingkan
dengan nilai kritis L atau

untuk taraf nyata

ini

yang dipilih.

Kriterianya adalah tolak hipotesis nol bahwa populasi berdistribusi
normal jika

yang diperoleh dari data pengamatan melebihi

,

dalam hal lainnya hipotesis nol diterima. Sudjana (2005:466).
2. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk melihat apakah kedua sampel
mempunyai varians yang homogen atau tidak. Uji Homogenitas yang peneliti
gunakan adalah uji beda varians terbesar dan varians terkecil karena data
yang diteliti terdiri dari dua varians kelas, dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
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a)

Bagi data menjadi dua kelompok.

b)

Tentukan simpangan baku dari masing-masing kelompok.

c)

Menentukan

dengan rumus:
Riduwan (2014:186).

d)

Menentukan

dengan rumus:

dk pembilang= n-1(untuk varians terbesar)
dk penyebut= n-1(untuk varians terkecil)
dengan taraf signifikansi (α) = 0,05, kemudian dicari pada Tabel F.
e)

Membandingkan nilai

dengan nilai

Jika

,berartihomogen.

Jika

, berarti tidak homogen.

, dengan kriteria pengujian:

3. Uji Hipotesis
Analisis data dilakukan untuk menguji kebenaran hipotesis dan
menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Untuk melihat seberapa
besar pengaruh penerapanpendekatan SAVI terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika peserta didik, maka peneliti menggunakan
Uji “t” test. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji “t” untuk dua
sampel kecil yang satu sama lain tidak memiliki hubungan. Rumus yang
digunakan untuk pengujian hipotesis digunakan uji t

dengan rumus

sebagai berikut:
Anas Sudijino (2014 : 324)
Dengan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut:
a) Mencari mean kelas eksperimen dengan rumus:
M1 

X
N1

b) Mencari mean kelas kontrol dengan rumus:
M2 

Y
N2

c) Mencari standar deviasi eksperimen dengan rumus:
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SD1 

X

2

N1

d) Mencari standar deviasi kontrol dengan rumus:
SD2 

Y

2

N2

e) Mencari standar errormean eksperimen dengan rumus:

SEM1 

SD1
N1  1

f) Mencari standar errormean kontrol dengan rumus:

SEM 2 

SD2
N2 1

g) Mencari standar error perbedaan mean kelas eksperimen dan kelas
kontrol dengan rumus:
SEM1  M 2 

SEM1 2  SEM 2 2

h) Mencari to dengan rumus:

to 

M1  M 2
SEM1  M 2
Selanjutnya memberikan interpretasi terhadap t0 dengan

prosedur kerja sebagai berikut:
(1)Mencari df atau db dengan rumus:
df = (N1 + N2) – 2
(2)Berdasarkan besarnya df atau db tersebut, kita cari harga kritik “t”
yang tercantum dalam Tabel Nilai “t” pada taraf signifikansi 5% dan
taraf signifikansi 1% dengan catatan:
(a) Apabila

maka hipotesis nihil ditolak, berarti diantara

kedua sampel yang kita selidiki terdapat perbedaan yang
signifikan.
(b)Apabila t0< tt maka hipotesis nihil diterima atau disetujui, berarti
diantara kedua sampel yang kita selidiki tidak terdapat perbedaan
yang signifikan.
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i) Menarik kesimpulan Anas Sudijono, (2014 : 314 – 316).
Untuk berapa besar pengaruh penerapan pendekatan SAVI
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika dapat dilihat
dengan menggunakan perhitungan effect size.effect sizemerupakan
ukuran mengenai besarnya effect suatu variable pada variable lain,
besar perbedaan maupun hubungan, yang bebas dari pengaruh
besarnya sampel. Untuk menghitung effect sizepada uji t digunakan
rumus Cohen’s sebagai berikut:
√

Keterangan:
= besar pengaruh perlakuan yang diberikan
= jumlah sampel kelas control.
= jumlah sampel kelas eksperimen
= hasil uji t

Tabel 3.4:
Nilai Cohen’s
Cohen’s
Standard
Tinggi

Sedang

Effect Size

Peresentase (%)

2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6

97,7
97,1
96,4
95,5
94,5
93,3
91,9
90
88
86
84
82
79
76
73
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Sumber : Lee A. Becker , 2000
Rendah

69
66
62
58
54
50

G. Hipotesis Statistik
Hipotesis statistik diperlukan untuk menguji apakah hipotesis penelitian
yang hanya diuji dengan data sampel itu dapat diberlakukan untuk populasi
atau tidak, dalam hipotesis ini akan muncul istilah signifikan, taraf kesalahan
atau kepercayaan. Hipotesis statistik yang diuji adalah hipotesis nol. Hipotesis
yang menyatakan tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi.
Sugiyono (2015:99) juga disebut hipotesis uji yaitu suatu hipotesis yang
dinyatakan dalam bentuk hipotesis nihil (H0) dan hipotesis kerja (Ha). Hipotesis
kerja disusun berdasarkan atas teori yang dipandang handal, sedangkan
hipotesis nol dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan
kehandalannya. Sugiyono (201: 97).

Hipotesis statistik pada penelitian ini adalah :

Keterangan:
= Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan SAVI
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik di Sekolah Menengah Pertama islam alfalah jambi (

).

= Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan pendekatan SAVI
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) terhadap kemampuan pemecahan
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masalah matematika peserta didik di Sekolah Menengah Pertama islam alfalah jambi (

.

µ1= Skor kelompok yang belajar dengan penerapan penerapan pendekatan SAVI
(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) (Kelas Eksperimen)
µ2= Skor kelompok yang belajar penerapan pembelajaran langsung (direct
intruction) (Kelas Kontrol)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Proses pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama Islam Alfalah Jambi kelas VII dilaksanakan dua kali pertemuan dalam seminggu dengan
alokasi waktu 3 x 45 menit dan 2 x 45 menit. Penelitian ini dilakukan 3 (tiga) kali
pertemuan termasuk uji instrumen tes kemampuan pemecahan masalah
matematika, dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. Materi yang diajarkan pada
penelitian ini adalah segi empat yang meliputi, persegi panjang, persegi dan
jajargenjang. Dalam proses pembelajaran dalam penelitian ini menerapakan
pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) pada kelas eksperimen
dan menerapkan pendekatan pembelajaran langsung pada kelas kontrol. Subjek
penelitian dalam penelitian ini adalah kelas VII 1, 2, 3, 4, dan 5 yang memiliki
kemampuan pemecahan masalah matematika rendah dan telah diambil dengan
teknik simple random sampling yang terdiri dari 25 orang peserta didik yang
dijadikan kelas eksperimen dan 25 orang peserta didik yang dijadikan kelas
kontrol dari 160 orang peserta didik Sekolah Menengah Pertama Islam Al-falah
Jambi.
Data penelitian yang dideskripsikan mencakup dua variabel yaitu variabel X
(menerapkan pendekatan SAVI) dan variabel Y (kemampuan pemecahan masalah
matematika) dikelas VII SMP Islam Al-falah Jambi. Yang diberikan perlakuan
menerapkan pendekatan SAVI pada kelas eksperimen dan menerapakan
pendekatan pembelajaran langsung pada kelas kontrol dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh model pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual) terhadap pemecahan masalah matematika peserta didik kelas VII
SMP Islam Al-falah Jambi.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal tes bentuk
uraian yang sebelumnya telah divalidasi oleh ibu Mastarita Nova W, M.Pd dengan
proses 3 kali bimbingan dengan saran dan telah layak digunakan. Diperoleh 4 soal
yang valid dan digunakan dalam penelitian ini berikut ini disajikan data tes
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pemecahan masalah matematika kelas VII SMP Islam Al-falah Jambi pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matetatika Peserta Didik Dengan
Menerapkan Pendekatan SAVI
Setelah penulis menerapkan pendekatan SAVI dalam proses
pembelajarannya dalam penelitian ini terdiri empat unsur yaitu somatic
(belajar dengan bergerak dan berbuat), auditory (belajar dengan berbicara
dan mendengar), visual (belajar mengamati dan menggambarkan), dan
intellectual (belajar dengan memecahkan masalah dan merenung).
Keempat unsur tersebut harus terlibat dalam pembelajarannya. Setiap
peserta didik pada kelas yang diajar dengan pendekatan SAVI membentuk
kelompok diskusi yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang
setiap kelompok dan setiap kelompok diberikan LKPD (Lembar Kerja
Peserta Didik) sebagai penuntun siswa dalam diskusi kelompok. LKPD
tersebut memuat materi pokok segi empat yang dirancang untuk
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik.
Setiap siswa pada masing-masing kelompok yang mengerjakan dan
mendiskusikan LKPD secara tidak langsung sedang menerapkan bagian
dari unsur SAVI. Unsur somatis terlihat ketika siswa menggerakkan
anggota tubuhnya untuk mengerjakan LKPD, sedangkan unsur auditory
terlihat ketika peserta didik berbicara untuk mengungkapkan gagasannya
dan peserta didik lainnya mendengarkan gagasan dari peserta didik
tersebut. Unsur visual terjadi ketika peserta didik memahami gambar
bangun datar segi empat yang ada didalam LKPD, selama proses diskusi
berlangsung guru berkeliling memantau jalannya diskusi, serta membantu
sekaligus mengarahkan peserta didik pada kelompok tertentu yang
mengalami kesulitan. Sedangkan unsur intellectual dimana peserta didik
berpikir untuk mengerjakan dan memecahkan masalah pada setiap
pertanyaan yang diberikan oleh guru.
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Pada pertemuan terakhir penulis melakukan posstes untuk
mengetahui skor pemecahan masalah matematika peserta didik dan
diadakan evaluasi dalam aspek kognitif kepada peserta didik dalam materi
segi empat dengan indikator pemecahan masalah matematika peserta
didik. Sehingga diperoleh skor pemecahan masalah matematika peserta
didik yang selanjutnya dikonfersi umtuk mendapatkan nilai akhir peserta
didik dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.1:
Nilai Tes Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik Kelas Eksperimen

No

Nama Peserta
didik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ADMP
AAJI
BNC
EMP
FA
KAA
FFI
MM
MRME
MRR
MWA
NSW
NP
NRR
NGA
RNAS
RKM
RDP
RNI
SPW
SA
SHAS

Skor Jawaban Peserta didik

Skor

Nilai

Soal
Skor

1
(4)

2
(4)

3
(3)

4
(3)

Total

Konversi

4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
0
4
4
0
4
2
0
4
4
4
4
4

4
4
3
4
4
3
4
3
3
4
4
0
4
3
4
2
4
4
3
4
4
4

3
3
3
3
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
2
3
0

2
0
3
3
1
1
3
1
3
3
3
1
1
3
3
3
0
1
0
0
0
0

13
10
12
13
10
11
12
11
13
14
10
8
12
9
14
10
7
12
7
10
11
8

93
71
86
93
71
79
86
79
93
100
71
57
86
64
100
71
50
86
50
71
79
57
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No

Nama Peserta
didik

23.
24.
25.

Skor Jawaban Peserta didik

Skor

Nilai

Soal
Skor

SN
ZA
GHA

1
(4)

2
(4)

3
(3)

4
(3)

Total

Konversi

3
4
3

4
4
4

1
3
3

3
2
0

11
13
10

79
93
71

Dari tabel diatas diperoleh:
a. Sebaran data
50 50 57 57 64 71 71 71 71 71
71 79 79 79 79 86 86 86 86 93
93 93 93 100 100

b. Nilai tertinggi dan terendah
Tertinggi
Terendah

c. Rentang

d. Banyak kelas

e. Interval
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f. Tabel distribusi
Tabel 4.2:
Distribusi Frekuensi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Peserta Didik Dengan menerapkan Pendekatan SAVI
No

Interval

F

X

Fx

1.

95 – 103

2

99

9.801

198

19.602

25

2

2.

86 – 94

8

90

8.100

720

64.800

23

10

3.

77 – 85

4

81

6.561

324

26.244

15

14

4

68 – 76

6

72

5.184

432

31.104

11

20

5.

59 – 67

1

63

3.969

63

3,969

5

21

6.

50 – 58

4

54

2.916

216

11.664

4

25

Jumlah

25

1.953

157.383

e. Grafik Poligon Distribusi Frekuensi
Gambar 4.1:

Frekuensi

Grafik poligon Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
peserta didik Pada kelas eksperimen
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
54

63

72

81

90

99

Nilai
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f. Mean ̅ )
̅

(

∑

(

)

)

g. Mencari Median
Letak Median

=

(

)

Mdn =
=

(

)

=

(

)

=

( )

=
=
=

j. Modus
(

)

(
(

)
)
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k. Mencari Standar Deviasi
∑

√

√

(

(

∑

)

)

√
√
√
Pembulatan)

l. Mencari Standar Error Deviasi
√
√
√

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matetatika Peserta Didik Dengan
Menerapkan Pendekatan Pembelajaran langsung.
Setelah penulis menerapkan pendekatan pembelajaran langsung
dikelas kontrol, peran guru adalah menyampaikan materi pelajaran dari
awal sampai akhir, sedangkan peserta didik hanya mendengarkan
penjelasan dari guru dan mencatat hal-hal penting yang ditulis guru di
papan tulis. Setelah guru selesai menjelaskan dan peserta didik selesai
mencatat, guru memberikan beberapa soal yang harus diselesaikan oleh
seluruh peserta didik. Pada proses pembelajaran seperti ini, dalam
menyelesaikan beberapa soal tersebut peserta didik hanya mengikuti
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langkah-langkah yang ditulis guru di papan tulis kemudian menghapalkan
langkah-langkahnya. Hal ini menyebabkan kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik dikelas kontrol tidak dapat berkembang
dengan baik karena peserta didik terpaku pada guru yang mengajar
sehingga siswa tidak bisa mengembangkan kemampuannya sendiri.
Pada pertemuan terakhir penulis melakukan posstes untuk
mengetahui skor pemecahan masalah matematika peserta didik dan
diadakan evaluasi dalam aspek kognitif kepada peserta didik dalam materi
segi empat dengan indikator pemecahan masalah matematika peserta
didik. Sehingga diperoleh skor pemecahan masalah matematika peserta
didik yang selanjutnya dikonfersi umtuk mendapatkan nilai akhir peserta
didik dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 4.3:
Nilai Tes Pemecahan Masalah Matematika Peserta Didik Kelas Kontrol
Skor Jawaban Peserta didik
No

Nama
Peserta

Soal
Skor

Skor

Nilai

1
(4)

2
(4)

3
(3)

4
(3)

Total

Konversi

4
3
4
0
4
4
3
4
0
4
4
0
0
4
4

4
4
2
4
0
4
3
4
3
0
0
0
4
4
0

3
3
3
3
3
1
3
2
3
3
0
3
1
0
0

1
0
3
0
1
1
0
2
3
0
0
3
3
0
3

12
10
12
7
8
10
9
12
9
7
4
6
8
8
7

86
71
86
50
57
71
64
79
64
50
29
43
57
57
50

didik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AMZ
ADFI
ADMP
AD
ANS
AHZR
FAI
FPR
FN
GW
INS
LI
MF
MASP
MGAL
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Skor Jawaban Peserta didik
No

Nama
Peserta

Soal
Skor

Skor

Nilai

1
(4)

2
(4)

3
(3)

4
(3)

Total

Konversi

2
4
0
0
0
4
3
2
1
0

2
4
4
4
4
2
4
2
4
0

1
1
0
0
3
0
0
1
0
3

1
3
0
0
0
0
1
0
0
2

6
12
4
4
7
6
8
5
5
5

43
86
29
29
50
43
57
36
36
36

didik
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

MRAD
MZR
MESP
MAS
NK
NHK
NNS
PDA
PPF
RF

Dari tabel diatas diperoleh:
a. Sebaran data
29 29 29 36 36 36 43 43 43 50
50 50 50 57 57 57 57 64 64 71
71 79 86 86 86

b. Nilai tertinggi dan terendah
Tertinggi
Terendah

c. Rentang

d. Banyak kelas
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e. Interval

f. Tabel distribusi
Tabel 4.4 :
Distribusi Frekuensi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Peserta Didik Dengan menerapkan Pembelajaran langsung
No

Interval

F

X

Fx

1.

79 – 88

4

83,5

6972,25

334

27889

25

4

2.

69 – 78

2

73,5

5402,25

147

1080,5

21

6

3.

59 – 68

2

63,5

4032,25

127

8064,5

19

8

4

49 – 58

8

53,5

2862,25

428

22898

17

16

5.

39 – 48

3

43,5

1892,25

130,5

5676,75

9

19

6.

29 – 38

6

33,5

1122,25

201

6733,5

6

25

Jumlah

25

1367,5

82066,25
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g. Grafik Poligon Distribusi Frekuensi
Gambar 4.2:
Grafik poligon Nilai Tes Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
peserta didik Pada kelas kontrol
9
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1
0
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)
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j. Modus
(

)
(

)

(

)

k. Mencari Standar Deviasi
√∑
√

∑

(

)

(

)

√
√
√
Pembulatan)

l. Mencari Standar Error Deviasi
√
√
√
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B. Analisis Data
Signifikan atau tidaknya antara penerapan pendekatan SAVI (Somatic,
Auditory, Visual, Intellectual) dengan penerapan pembelajaran Iangsung
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik akan dapat
diukur dengan menggunakan rumus uji “t” dan cohen’s. Analisis ini bertujuan
untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan namun sebelum
melakukan analisis lebih lanjut terlebih dahulu perlu mengadakan uji
persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas.
1.

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah sampel berdistribusi

normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji liliefors. Setelah melakukan
perhitungan, maka didapat kesimpulan bahwa data hasil tes kemampuan
pemecahan masalah matematika peserta didik pada kelompok eksperimen dan
kelompok kontrol berdistribusi normal, karena:
Hasil nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik kelompok eksperimen:

Hasil nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta
didik kelompok kontrol:

Maka data berdistribusi normal, untuk lebih jelas lihat Lampiran 6.

2.

Uji Homogenitas
Uji homogenitas dilakukan bertujuan untuk melihat apakah data
mempunyai varians yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji varians terbesar dibanding
varians terkecil dengan menggunakan tabel F, untuk
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Ternyata

adalah

untuk data nilai tes

kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik, maka data
mempunyai varians yang sama atau homogen, untuk lebih jelas lihat
Lampiran .

3.

Uji Hipotesis
Signifikan atau tidak penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory,

Visual, Intellectual) dapat diukur dengan menggunakan analisis parametrik
dengan rumus tes “t”. Hal ini peneliti lakukan untuk membandingkan skor
kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelompok eksperimen dan
skor kemampuan pemecahan masalah matematika pada kelompok kontrol.
Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen maka peneliti
melanjutkan analisis data dengan uji “t” dan dilanjutkan dengan uji pengaruh
yang menggunakan perhitungan effect size untuk menghitung effect size pada
uji “t” digunakan rumus cohen’s sebagai berikut:.

Dari perhitungan sebelumnya diperoleh:

1. Perhitungan standar error variabel

dengan variabel

√
√
√
√
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2. Mencari

3.

atau

dengan rumus :

Mencari Interpertasi Terhadap

atau

=
=
Karena dfsebesar 48 sehingga didapat
Pada taraf signifikan 5%

= 2,01

Pada taraf signifikan 1%

= 2,68

sebagai berikut:

Karena “t”yang diperoleh dalam perhitungan (
adalah lebih besar dari pada tabel

= 4,78)

( baik pada taraf signifikan

5% = 2,01 maupun pada taraf signifikan 1% = 2,68 yaitu 2,01<
4,83 > 2,68 dengan demikian berarti

ditolak, dan

diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan hasil
analisis tes pendekatan SAVI terhadap kemampuan pemecahan
masalah.( lampiran 8)
Setelah diperoleh hasil bahwa kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik yang menerapkan pendekatan
SAVI lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik yang menerapkan pembelajaran langsung maka untuk
melihat berapa besar pengaruh penerapan pendekatan SAVI
dilakukan dengan uji pengaruh dengan menggunakan perhitungan
effect size untuk menghitung effect size pada uji t digunakan rumus
cohen’s sebagai berikut:
√
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√

√

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh

=

. Artinya,

besar pengaruh penerapan pendekatan SAVI yang diterapkan
dalam

pembelajaran

memiliki

kriteria

tertinggi

terhadap

kemampuan pemecahan masalah matematika.

C. Pembahasan Hasil Penelitian
Sebelum penelitian dilakukan, perlu diketahui kemampuan awal di kelas uji
coba. Maka peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui kemampuan
pemecahan masalah matematika peserta didik. Setelah itu, dipilih peserta didik
yang memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika rendah untuk
dijadikan populasi. Kelas uji coba terdiri dari dua kelompok yang telah dipilih
secara simple random sebagai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.
Kelompok eksperimen diberikan pengajaran dengan pendekatan SAVI dan
kelompok kontrol diberikan pengajaran dengan pembelajaran langsung. Instrumen
penelitian berjumlah 4 item soal uraian yang telah divalidasi oleh ibu Mastarita
Nova W, M.Pd sebagai validator sehingga pantas dijadikan soal tes untuk melihat
kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik.
Berdasarkan

data

analisis

akhir

kemampuan

pemecahan

masalah

matematika peserta didik di kelas VII Sekolah Menengah Pertama Islam Al-falah
Jambi menunjukan bahwa data kelas uji coba berdistribusi normal dan
mempunyai varians yang sama (homogen). Setelah kelompok uji coba mendapat
perlakuan yang berbeda lalu diberikan posttest kepada kedua kelompok dilakukan
uji kesamaan rata-rata (t-test) pada taraf signifikansi 5% dan 1% diperoleh 2,01 <
4,83 > 2,68 untuk nilai tes, karena thitung > ttabel maka H0 ditolak artinya ada
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perbedaan secara nyata antara skor kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.
Selanjutnya data dianalisis dengan uji pengaruh effect size untuk mengetahui
apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika peserta didik, dari hasil analisis diporeleh
Artinya, besar pengaruh penerapan pendekatan SAVI yang diterapkan
dalam pembelajaran memiliki kriteria tertinggi terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik. Hal ini membuktikan kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik yang diperoleh melalui pendekatan SAVI dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik.
Peserta didik dikelas eksperimen sebagian besar mampu menyelesaikan
soal yang dibeikan oleh peneliti dan mencapai indikator dari kemampuan
pemecahan masalah matematika sswa,yaitu:
1.

Peserta didik mampu menuliskan/menyebutkan imformasi-informasi yang
diberikan dari pertanyaan yang diajukan.

2. Peserta didik memiliki rencana pemecahan masalah dengan membuat
model matematika dan memilih suatu strategi untuk menyelesaikan
masalah yang diberikan.
3. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah dengan strategi yang ia
gunakan dengan hasil yang benar.
Saat proses pembelajaran berlangsung peserta didik terlihat begitu antusias
mengikuti pembelajaran, diskusi kelompok berjalan dengan baik karena peserta
didik belajar melalui pengalaman dan menghargai pendapat teman kelomponya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai
pengaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap kemampuan pemecahan
masalah matematika peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama
Islam Al-Falah Jambi diperoleh beberapa bagian yang dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1. Skor kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang
menerapkan pendekatan SAVI pada materi Segi Empat diperoleh hasil
rata-rata nilai tes (post-test) sebesar

dengan standar deviasinya

.
2. Skor kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik yang
menerapkan model pembelajaran langsung pada materi Segi Empat
diperoleh hasil rata-rata nilai tes (post-test) sebesar
deviasinya

dengan standar

.

3. Besar pengaruh penerapan pendekatan SAVI terhadap kemampuan
pemecahan masalah matematika peserta didik SMP Islam Al-Falah Jambi
dengan Hasil pencarian nilai tes “t” tabel

diperoleh harga
pada taraf signifikansi

dan pada taraf signifikansi 1% yaitu

, dengan demikian diperoleh
. Sehingga

yang menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan

hasil analisis data tes antara kemampuan pemecahan masalah matematika
peserta didik yang menggunakan pendekatan SAVI dengan kemampuan
pemecahan masalah matematika yang menggunakan pembelajaran
langsung.
4. Selanjutnya data dianalisis dengan dengan uji pengaruh effect size untuk
mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan pendekatan SAVI
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik, dari
hasil analisis diporeleh

Dengan kata lain bahwa terdapat
58
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pengaruh yang signifikan anatara penerapan pendekatan SAVI terhadap
kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik pada mata
pelajaran Segi Empat dikelas VII SMP Islam Al-Falah Jambi.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan beberapa saran kepada
pihak-pihak terkait :
1.

Diharapakan kepada kepala sekolah untuk lebih mengamati dan mengontrol
aktivitas guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar
yang berlangsung, agar tujuan pembelajaran yang direncanakan dapat tercapai
dengan baik.

2.

Guru diharapkan selalu menggunakan pendekatan pembelajaran yang
beragam agar dapat meningkatkan kemampuan matematika peserta didik
khususnya kemampuan pemecahan masalah peserta didik.

3.

Para peserta didik diharapkan melaksanankan pembelajaran secara aktif,
terpogram, terencana sehingga perubahan hasil pembelajaran dapat dirasakan
langsung oleh para peserta didik.

4. Harapan peneliti kemudian skripsi ini dapat berguna nantinya sebagai acuan
dalam

pelaksanaan

penelitian

dan

pembelajaran

matematika.
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Lampiran 1 : RPP Kelas Eksperimen

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP KELAS EKSPERIMEN)
Nama Sekolah

: SMP Islam Al Falah Kota Jambi

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VII/Genap

Materi Pokok

: Segi Empat

Alokasi Waktu

: Pertemuan Ke-1 (3 x 45 menit)
Pertemuan Ke-2 (2 x 45 menit)
Pertemuan Ke-3 (2 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive, dan pro aktif
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak dilingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.14 Manganalisis berbagai bangun

3.14.1 Mengidentifikasi unsur-unsur persegi

datar segiempat (persegi,
persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang) dan
segitigberdasarkan sisi, sudut,
dan hubungan antar sisi dan antar

panjang dan persegi.
3.14.2 Mengetahui definisi persegi panjang dan
persegi.
3.14.3 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi
panjang dan persegi.
3.14.4 Mengetahui definisi jajar genjang.

sudut.
3.14.5 Mengidentifikasi sifat-sifat jajar
genjang.
4.15 Menyelesaikan masalah

4.15.1 Menyelesaikan masalah dalam

kontekstual yang berkaitan

kehidupan sehari- hari dengan

dengan luas dan keliling

menggunakan konsep keliling dan luas

segiempat (persegi,

persegi panjang dan persegi.

persegipanjang, belahketupat,

4.15.2 Menyelesaikan masalah dalam

jajargenjang, trapesium, dan

kehidupan sehari- hari dengan

layang-layang).

menggunakan konsep keliling dan luas
jajargenjang.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur persegi panjang dan
persegi.
2. Peserta didik dapat menjelaskan definisi persegi pamjang dan persegi.
3. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang dan
persegi.
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4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharihari dengan menggunakan konsep keliling luas persegi panjang dan
persegi.
5. Peserta didik dapat menjelaskan definisi jajar genjang.
6. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang.
7. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharihari dengan menggunakan konsep keliling dan luas jajargenjang.

D. Materi Pembelajaran
Segi Empat
 Persegi panjang

Adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi
yang
berhadapan sama panjang dan sejajar.
 Persegi

Persegi merupakan persegi panjang dengan sifat khusus, yaitu
keempat sisinya sama panjang. Jadi pengertian Persegi adalah bangun
segi empat yang memiliki empat sisi sama panjang dan empat sudut
siku-siku dan dapat menempati bingkainya dengan delapan cara.
 Jajargenjang

jajar genjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan
bayangannya setelah diputar stengah putaran dengan putaran titik
tengah salah satu sisinya.

E. Pendekatan, Model dan metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Pendekatan SAVI
2. Metode

: Diskusi Kelompok dan Tanya jawab
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F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media, alat, dan bahan
a. Papan Tulis
b. Spidol
c. Power point
d. LKPD
2. Sumber Pembelajaran
Buku Penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Matematika Kelas VII
Edisi Revisi 2013, oleh M. Cholik Adinawan, Penerbit Erlangga.

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1 (3 x 45 menit)
Tahap (fase)
Tahap
Situasional

Rincian kegiatan

Waktu
15 menit

Pendahuluan/ Kegiatan Awal
1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan
salamsebagai awal dalam melakukan kegiatan.
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin
do’a.
3. Guru menanyakan kepada ketua kelas absensi
kehadiran hari ini.
4. Guru meminta peserta didik untuk
mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan
dalam belajar.
5. Guru

memberikan

apersepsi

dengan

mengajukan pertanyaan Masih ingatkah kalian
dengan istilah bangun datar segiempat? Apa
saja macam-macam bangun datar segi empat
yang kalian pelajari? Sebutkan benda yang
disekitar kalian yang berbentuk segi empat!
6. Peserta

didik

diberi

kesempatan

untuk

menyampaikan pendapatnya.
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7. Guru menanggapi jawaban peserta didik dan
mengaitkannya dengan materi pembelajaran
hari ini, yaitu bangun datar segiempat(persegi
panjang dan persegi).
Kelas
(Eksperimen)
Tahap
Auditory

110 menit

Kegiatan Inti
Eksplorasi
1. Guru menyampaikan cakupan materi yang
akan dibahas yaitu sifat-sifat dan konsep
keliling dan luas persegi panjang dan persegi.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
a. Peserta

didik

dapat

mengidentifikasi

unsur-unsur persegi panjang dan persegi.
b. Peserta didik dapat menjelaskan definisi
persegi pamjang dan persegi.
c. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifatsifat persegi panjang dan persegi.
d. Peserta

didik

dapat

menyelesaikan

masalah dalam kehidupan sehari-hari
dengan menggunakan konsep keliling luas
persegi panjang dan persegi.
3. Guru memotivasi peserta didik dengan
menyampaikan bahwa materi segiempat
sangat penting dalam kehidupan sehari-hari
dan menjadi prasyarat untuk mempelajari
materi berikutnya.
4. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan peserta didik hari ini, yaitu
peserta didik akan bekerja secara kelompok.
5. Guru menyampaikan ruang lingkup dan teknik
penilaian yang akan dilakukan melalui
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pendekatan SAVI (Somatic, Audutory, Visual,
Intellectual) berbasis kemampuan pemecahan
masalah matematika.
Elaborasi
Tahap
Visual

6. Guru meminta peserta didik mencermati
gambar persegi panjang dan persegi yang
tertera pada buku paket untuk
mengidentifikasi unsur-unsur, sifat-sifat dan
keliling dan luas dari persegi panjang dan
persegi.
7. Peserta didik memperhatikan dan merespon
guru.

Tahap
Somatis

8. Guru meminta peserta didik untuk membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 anggota 5
anggota secara heterogen. Pemilihan
kelompok diskusi dilakukan secara acak.

Tahap
Intelektual

9. Setiap kelompok diberikan permasalahan yang
berkaitan dengan penerapan konsep keliling
dan luas persegi panjang dan persegi untuk
memecahkan masalah kontekstual yang tertera
pada LKPD 1. (terlampir).
10. Peserta didik mengumpulkan informasi yang
didapat selama proses pengamatan dan
memanfaatkan sumber belajar lainnya untuk
mengerjakan LKPD 1.
11. Guru memperhatikan peserta didik dan
mendorong peserta didik untuk terlibat aktif
dalam diskusi.
12. Guru menjadi fasilisator selama proses
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mengerjakan LKPD 1 dalam kelompok
Tahap
Somatis

Konfirmasi
13. Guru meminta salah satu peserta didik untuk
mempresentasikan hasil diskusinya.
14. Peserta didik mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
15. Guru memberi kesempatan peserta didik yang
lain untuk memberikan tanggapan kepada
kelompok yang maju.

Evaluation

10 menit

Penutup
1. Sebagai kegiatan umpan balik guru melakukan
refleksi serta evaluasi secara acak kepada para
peserta didik untuk menyelesaikan soal terkait
penerapan persegi panjang dan persegi secara
menyeluruh didepan kelas.
2. Peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan
tentang materi pelajaran hari ini.
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pertemuan berikutnya yaitu jajar genjang.
4. Guru menutup pembelajaran dengan
mengucap salam.

Pertemuan ke-2 (2 x 45 menit)
Tahap (fase)
Tahap
Situasional

Rincian kegiatan
Pendahuluan/ Kegiatan Awal

Waktu
15 menit

1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan
salamsebagai awal dalam melakukan kegiatan.
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin
do’a.
3. Guru menanyakan kepada ketua kelas absensi
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kehadiran hari ini.
4. Guru meminta peserta didik untuk
mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan
dalam belajar.
5. Guru

memberikan

mengajukan

apersepsi

pertanyaan

pada

dengan
pertemuan

sebelumnya kita telah mempelajari jenis
bangun datar apa saja? Perhatikan gambar
pada buku paket! Bangun apa yang kalian lihat
pada buku tersebut?
6. Peserta

didik

diberi

kesempatan

untuk

menyampaikan pendapatnya.
Guru menanggapi jawaban peserta didik dan
mengaitkannya dengan materi pembelajaran
hari ini, yaitu jajar genjang.
Kelas
(Eksperimen)
Tahap
Auditory

Kegiatan Inti

60 menit

Eksplorasi
1. Guru menyampaikan cakupan materi yang
akan dibahas yaitu sifat-sifat dan konsep
keliling dan luas jajar genjang.
2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
a. Peserta didik dapat menjelaskan definisi
jajar genjang.
b. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifatsifat jajar genjang.
c. Peserta didik dapat menyelesaikan
masalah dalam kehidupan sehari- hari
dengan menggunakan konsep keliling dan
luas jajargenjang.
3. Guru memotivasi peserta didik dengan
menyampaikan bahwa materi jajar genjang
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sangat penting dalam kehidupan sehari-hari
dan menjadi prasyarat untuk mempelajari
materi berikutnya.
4. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang
akan dilakukan peserta didik hari ini, yaitu
peserta didik akan bekerja secara kelompok.
5. Guru menyampaikan ruang lingkup dan teknik
penilaian yang akan dilakukan melalui
pendekatan SAVI (Somatic, Audutory, Visual,
Intellectual) berbasis kemampuan pemecahan
masalah matematika.

Elaborasi
Tahap
Visual

6. Guru meminta peserta didik mencermati
gambar persegi panjang dan persegi yang
tertera pada buku paket untuk
mengidentifikasi sifat-sifat, keliling dan luas
dari jajargenjang
7. Peserta didik memperhatikan dan merespon
guru.

Tahap
Somatis

8. Guru meminta peserta didik untuk membentuk
kelompok yang terdiri dari 4 anggota 5
anggota secara heterogen. Pemilihan
kelompok diskusi dilakukan secara acak.

Tahap
Intelektual

9. Setiap kelompok diberikan permasalahan yang
berkaitan dengan penerapan konsep keliling
dan luas jajargenjang untuk memecahkan
masalah kontekstual yang tertera pada LKPD
2. (terlampir).
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10. Peserta didik mengumpulkan informasi yang
didapat selama proses pengamatan dan
memanfaatkan sumber belajar lainnya untuk
mengerjakan LKPD 2.
11. Guru memperhatikan peserta didik dan
mendorong peserta didik untuk terlibat aktif
dalam diskusi.
12. Guru menjadi fasilisator selama proses
mengerjakan LKPD 2 dalam kelompok.
Tahap
Somatis

Konfirmasi
13. Guru meminta salah satu peserta didik untuk
mempresentasikan hasil diskusinya.
14. Peserta didik mempresentasikan hasil
diskusinya di depan kelas.
15. Guru memberi kesempatan peserta didik yang
lain untuk memberikan tanggapan kepada
kelompok yang maju.

Evaluation

10 menit

Penutup
1. Sebagai kegiatan umpan balik guru melakukan
refleksi serta evaluasi secara acak kepada para
peserta didik untuk menyelesaikan soal terkait
penerapan jajargenjang secara menyeluruh
didepan kelas.
2. Peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan
tentang materi pelajaran hari ini.
3. Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pertemuan berikutnya tes tertulis.
4. Guru menutup pembelajaran dengan
mengucap salam.
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Pertemuan ke-3 (2 x 45 menit)
Tahap (fase)
Tahap
Situasional

Rincian kegiatan
Pendahuluan/ Kegiatan Awal

Waktu
15 menit

1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan
salamsebagai awal dalam melakukan kegiatan.
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin
do’a.
3. Guru menanyakan kepada ketua kelas absensi
kehadiran hari ini.
4. Guru meminta peserta didik untuk
mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan
dalam belajar.
5. Guru menyampaikan bahwa hari ini
melakukan tes tertulis sebagai bentuk evaluasi
pembelajaran.

Kelas
(Eksperimen)

Kegiatan inti
1. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang

63 menit

akan dilakukan peserta didik hari ini, yaitu
peserta didik akan bekerja secara individu.
2. Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan soal yang diberikan.
3. Guru menyampaikan ruang lingkup dan teknik
penilaian yang akan dilakukan melalui
pendekatan SAVI (Somatic, Audutory, Visual,
Intellectual) berbasis kemampuan pemecahan
masalah matematika.
Evaluation

Penutup
1. Peserta didik mengumpulkan lembar jawaban

7 menit
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dari soal yang diberikan oleh guru.
2. Guru menutup pembelajaran dengan
mengucap salam.

H. Penilain Hasil pembelajaran


Penilaian
Lembar Kerja Peserta Didik 1 (terlampir).
Lembar Kerja Peserta Didik 2 (terlampir).



Bentuk
Uraian
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP KELAS KONTROL)

Nama Sekolah

: SMP Islam Al Falah Kota Jambi

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas/Semester

: VII/Genap

Materi Pokok

: Segi Empat

Alokasi Waktu

: Pertemuan Ke-1 (3 x 45 menit)
Pertemuan Ke-2 (2 x 45 menit)
Pertemuan Ke-3 (2 x 45 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsive, dan pro aktif
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak dilingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian kompetensi
Kompetensi Dasar (KD)

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.15 Manganalisis berbagai bangun

3.14.6 Mengidentifikasi unsur-unsur persegi

datar segiempat (persegi,
persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga
berdasarkan sisi, sudut, dan
hubungan antar sisi dan antar

panjang dan persegi.
3.14.7 Mengetahui definisi persegi panjang dan
persegi.
3.14.8 Mengidentifikasi sifat-sifat persegi
panjang dan persegi.
3.14.9 Mengetahui definisi jajar genjang.

sudut.
3.14.10Mengidentifikasi sifat-sifat jajar
genjang.
4.16 Menyelesaikan masalah

4.16.1 Menyelesaikan masalah dalam

kontekstual yang berkaitan

kehidupan sehari- hari dengan

dengan luas dan keliling

menggunakan konsep keliling dan luas

segiempat (persegi,

persegi panjang dan persegi.

persegipanjang, belahketupat,

4.16.2 Menyelesaikan masalah dalam

jajargenjang, trapesium, dan

kehidupan sehari- hari dengan

layang-layang).

menggunakan konsep keliling dan luas
jajargenjang.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur persegi panjang dan
persegi.
2. Peserta didik dapat menjelaskan definisi persegi pamjang dan persegi.
3. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang dan
persegi.
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4. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharihari dengan menggunakan konsep keliling luas persegi panjang dan
persegi.
5. Peserta didik dapat menjelaskan definisi jajar genjang.
6. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang.
7. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharihari dengan menggunakan konsep keliling dan luas persegi panjang dan
persegi.
D. Materi Pembelajaran
Segi Empat
 Persegi panjang

Adalah segi empat yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi
yang
berhadapan sama panjang dan sejajar.
 Persegi

Persegi merupakan persegi panjang dengan sifat khusus, yaitu
keempat sisinya sama panjang. Jadi pengertian Persegi adalah bangun
segi empat yang memiliki empat sisi sama panjang dan empat sudut
siku-siku dan dapat menempati bingkainya dengan delapan cara.
 Jajar genjang

jajar genjang dapat dibentuk dari gabungan sebuah segitiga dan
bayangannya setelah diputar stengah putaran dengan putaran titik
tengah salah satu sisinya.

E. Pendekatan, Model dan metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Pembelajaran langsung
2. Metode

: ceramah, tanya jawab.

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media, alat, dan bahan
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a. Papan Tulis
b. Spidol
2. Sumber Pembelajaran
Buku Penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Matematika Kelas VII
Edisi Revisi 2013, oleh M. Cholik Adinawan, Penerbit Erlangga.

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan ke-1 ( 3 x 45 menit)
Rincian Kegiatan
Kegiatan awal/ Pendahuluan

Waktu
15 menit

1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan
salamsebagai awal dalam melakukan kegiatan.
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a.
3. Guru menanyakan kepada ketua kelas absensi kehadiran
hari ini.
4. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan
peralatan yang dibutuhkan dalam belajar.
5. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan
pertanyaan Masih ingatkah kalian dengan istilah bangun
datar segiempat? Apa saja macam-macam bangun datar
segi empat yang kalian pelajari? Sebutkan benda yang
disekitar kalian yang berbentuk segi empat!
6. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan
pendapatnya.
7. Guru menanggapi jawaban peserta didik dan
mengaitkannya dengan materi pembelajaran hari ini,
yaitu bangun datar segiempat(persegi panjang dan

110 menit

persegi).
8. Guru memotivasipeserta didik dengan menyampaikan
bahwa materi segiempat sangat penting dalam
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kehidupan sehari-hari dan menjadi prasyarat untuk
mempelajari materi berikutnya.
9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
a. Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur
persegi panjang dan persegi.
b. Peserta didik dapat menjelaskan definisi persegi
panjang dan persegi.
c. Peserta didik

dapat

mengidentifikasi

sifat-sifat 10 menit

persegi panjang dan persegi.
d. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam
kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep
keliling luas persegi panjang dan persegi.
Kegiatan inti
1. Guru menggali pengetahuan peserta didik terkait dengan
materi yang akan dipelajari seperti definisi persegi
panjang dan persegi dan mengidentifikasi unsur-unsur,
sifat-sifat, keliling dan luas persegi panjang dan persegi
dari gambar buku paket.
2. Peserta didik memperhatikan materi yang disampaikan
dan memberikan kesempatan peserta didik untuk
bertanya jika ada materi yang kurang jelas.
3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencatat halhal penting dari penjelasan guru.
4. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soalsoal latihan dibuku cetak penunjang kurikulum 2013
mata pelajaran Matematika Kelas VII Edisi Revisi 2013,
oleh M. Cholik Adinawan, Penerbit Erlangga.
5. Guru meminta beberapa peserta didik untuk
mengerjakan soal di papan tulis.
6. Guru membahas jawaban peserta didik dan bersamaFakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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sama peserta didik menyimpulkan jawaban yang tepat.
7. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan
dalam bentuk lisan, maupun tulisan.
Kegiatan akhir
1. Guru menyampaikan rencana pembelajaran pertemuan
berikutnya yaitu jajar genjang.
2. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam.
Pertemuan ke-2 (2 x 45 menit)
Rincian Kegiatan
Kegiatan awal/ Pendahuluan

Waktu
15 menit

1. Guru membuka pelajaran dengan memberikan
salamsebagai awal dalam melakukan kegiatan.
2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a.
3. Guru menanyakan kepada ketua kelas absensi kehadiran
hari ini.
4. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan
peralatan yang dibutuhkan dalam belajar.
5. Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan
pertanyaan pada pertemuan sebelumnya kita telah
mempelajari jenis bangun datar apa saja? Perhatikan
gambar pada buku paket! Bangun apa yang kalian lihat
pada buku tersebut?
6. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan

65 menit

pendapatnya.
7. Guru menanggapi jawaban peserta didik dan
mengaitkannya dengan materi pembelajaran hari ini,
yaitu jajar genjang.
8. Guru memotivasi peserta didik dengan menyampaikan
bahwa materi segiempat sangat penting dalam
kehidupan sehari-hari dan menjadi prasyarat untuk
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mempelajari materi berikutnya.
9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
a. Peserta didik dapat menjelaskan definisi jajar
genjang.

10 menit

b. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat jajar
genjang.
c. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam
kehidupan sehari- hari dengan menggunakan konsep
keliling dan luas persegi panjang dan persegi.
Kegiatan inti
1. Guru menggali pengetahuan peserta didik terkait dengan
materi yang akan dipelajari seperti definisi jajar genjag
dan mengidentifikasi sifat-sifat, keliling dan luas jajar
genjang.
2. Peserta didik memperhatikan materi yang disampaikan
dan memberikan kesempatan peserta didik untuk
bertanya jika ada materi yang kurang jelas.
3. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencatat halhal penting dari penjelasan guru.
4. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soalsoal latihan dibuku cetak penunjang kurikulum 2013
mata pelajaran Matematika Kelas VII Edisi Revisi 2013,
oleh M. Cholik Adinawan, Penerbit Erlangga.
5. Guru meminta beberapa peserta didik untuk
mengerjakan soal di papan tulis.
6. Guru membahas jawaban peserta didik dan bersamasama peserta didik menyimpulkan jawaban yang tepat.
7. Guru memberikan umpan balik positif dan penguatan
dalam bentuk lisan, maupun tulisan.
Kegiatan akhir
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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1. Guru menyampaikan menyampaikan kepada peserta
didik untuk mengulang pelajaran dirumah untuk
persiapan tes akhir.
2. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam.

Pertemuan Ke-3 (2 x 45 menit)
Rincian kegiatan
Pendahuluan/ Kegiatan Awal

Waktu
15 menit

6. Guru membuka pelajaran dengan memberikan salamsebagai awal
dalam melakukan kegiatan.
7. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a.
8. Guru menanyakan kepada ketua kelas absensi kehadiran hari ini.
9. Guru meminta peserta didik untuk mempersiapkan peralatan yang
dibutuhkan dalam belajar.
10.

Guru menyampaikan bahwa hari ini melakukan tes tertulis

sebagai bentuk evaluasi pembelajaran.
Kegiatan inti
4. Guru menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan peserta

63 menit

didik hari ini, yaitu peserta didik akan bekerja secara individu.
5. Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan.
6. Guru menyampaikan ruang lingkup dan teknik penilaian yang akan
dilakukan melalui pendekata pembelajaran langsung berbasis
kemampuan pemecahan masalah matematika.
Penutup
3. Peserta didik mengumpulkan lembar jawaban dari soal yang

7 menit

diberikan oleh guru.
4. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap salam.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

81

Lampiran 2 : RPP Kelas Kontrol

I. Penilain Hasil pembelajaran


Penilaian
Lembar Kerja Peserta Didik 1 (terlampir).
Lembar Kerja Peserta Didik 2 (terlampir).



Bentuk
Uraian

Mengetahui
Kepala SMP Islam Al-Falah Jambi

H . A Syihabuddin, M.Pd. I
NIP.

Guru Mapel
Matematika

Mashudi S.Pd
NIP.

Peneliti

Junia Nabila
TM161310
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Lampiran Materi:
 Persegi Panjang

a) Pengertian
Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama
panjang dan memiliki empat titik sudut. Selain memiliki sisi yang
berhadapan sama panjang dan empat titik sudut yang sanma besar yaitu
90°Persegi memiliki sifat lain diantaranya:

b) Sifat
1. Memiliki 2 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2
2. Dapat menempati bingkainya dengan 4 cara
3. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang (AB = DC dan AD = BC)
4. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar (AB // DC dan AD // BC)
5. Tiap-tiap sudutnya sama besar
6. Diagonal-diagonalnya sama panjang (AC = BD)
7. Diagonal-diagonal saling berpotongan dan membagi dua sama panjang
(AO = OC = BO = OD)
c) Rumus Persegi Panjang


Keliling K= 2.(p+l)



Luas L=p.l



Panjang diagonal d = √ p2+l2
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 Persegi

a. PengertianPersegi
1. Sisi-sisi persegi ABCD sama panjang, yaitu

2. Sudut-sudut

rsegi

ABCD sama besar, yaitu :

Persegi adalah bangun empat persegi yang memiliki empat sisi sama
panjang dan empat sudut siku-siku.
b. Menempatkan persegi padabingkainya
Coba kalian ingat kembali cara menempatkan persegi panjangpada
bingkainya. Dengan cara yang sama seperti pembahasanpada
persegi panjang, coba tentukan dengan berapa cara persegidapat
menempati bingkainya dengan tepat. Diskusikan hal inidengan
temanmu.

Jika

menunjukkan

hasil

bahwa

diskusimu
persegi

tepat,

dapat

pasti

kalian

menempati

dapat

bingkainya

dengandelapan cara.
c. Sifat-sifatpersegi
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-

Semua sisi persegi adalah samapanjang

-

Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar oehdiagonaldiagonalnya.

-

Diagonal-diagnal persegi saling berpotongan dan sama
panjang membentuk sudut siku-siku.

Dengan pusat titik O, putarlah persegi ABCD seperempat putaran
berlawanan arah jarum jam. Kamu akan memperoleh bahwa
1)
2)
3)
4)

Karena

persegi

ABCD

dapat

tepat

menempati

bingkainyakembali, maka dikatakan bahwa
. Telah kalian pelajari di bagian depan bahwa
sudut satuputaran penuh
Akibatnya,

Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan sama
panjangmembentuk sudut siku-siku.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sifat-sifat persegi sebagai
berikut.
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1. Semua sifat persegi panjang merupakan sifatpersegi.
2. Suatu persegi dapat menempati bingkainya dengandelapancara.
3. Semua sisi persegi adalah samapanjang.
4. Sudut-sudut suatu persegi dibagi dua sama besar olehdiagonaldiagonalnya.
5. Diagonal-diagonal persegi saling berpotongan samapanjang
d. Keliling dan luaspersegi

a. Keliling KLMN =

Panjang KLMN disbut sisi , jadi rumusnya
adalah :

b. LuasPesegi =

= 16 satuan luas Jadi Luas persegiadalah :
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 Jajar genjang

a) Pengertian

Jajar genjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai dua
pasang rusuk yang sejajar dan sama panjangnya. Jajar genjang memiliki
dua pasang sudut yang bukan siku-siku. Sudut yang berhadapan pada jajar
genjang memiliki besar sudut yang sama.
Jajar genjang yang memiliki empat buah rusuk yang sama disebut belah
ketupat.
b) Keliling Jajar genjang
Keliling jajar genjang adalah jumlah dari seluruh rusuknya. Karena
rusuk atas sama panjang dengan rusuk alas dan kedua rusuk miringnya
sama panjang maka keliling dapat disimpulkan sebagai berikut:
Keliling jajar genjang = rusuk atas + rusuk bawah + rusuk miring1 + rusuk
miring2.
Di mana: rusuk atas = rusuk bawah(alas); rusuk miring1 = rusuk miring2
Maka dapat diasumsikan menjadi:
Keliling jajar genjang = 2 (alas) + 2 (rusuk miring)
Atau dapat juga diringkas menjadi:
Keliling jajar genjang = 2 (alas + rusuk miring).
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c) Luas jajar genjang

Luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi jajar genjang. Mengapa
alas dikali tinggi?
Karena apabila kita tarik garis tinggi dari sudut kiri atas jajar genjang
turun ke bawah, maka akan menjadi sebuah segitiga. Apabila segitiga itu
kita pindahkan ke bagian yang kosong di sebelah kanan bawah, maka akan
menjadi sebuah persegi panjang.
Oleh karena itu Luas jajar genjang = alas x tinggi.
d) Sifat-sifat jajargenjang

1. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang (AB = DC dan AB //
DC, AD = BC dan AD // BC)
2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya (

dan (

).
3. Dua sudut yang berdekatan berjumlah 180o atau saling berpelurus
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi
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4. Jumlah semua sudutnya = 360o
5. Diagonal-diagonalnya membagi jajargenjang menjadi dua sama besar
6. Kedua diagonal berpotongan di tengah-tengah (titik P) dan saling
membagi dua sama panjang (AP = PC dan BP = PD)
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Kelompok

:

Anggota

:1.
2.

Kelas

:

Persegi Panjang dan Persegi

Tujuan Pembelajaran
:
 Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur persegi panjang dan
persegi.


Peserta didik dapat menjelaskan definisi persegi pamjang dan persegi.



Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang dan
persegi.



Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharihari dengan menggunakan konsep keliling luas persegi panjang dan
persegi.

ALOKASI WAKTU 35 menit
Petunjuk umum:
1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara berkelompok
yang telah dibentuk.
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu.
3. Akan ditunjuk secara acak wakil dari kelompok untuk melaporkan
4. hasil diskusinya..
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Kegiatan 1

Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita temui benda-benda
yang berbentuk seperti bangun persegi panjang (buku, meja, lemari, jendela,
pintu).Sedangkan yang membentuk persegi (keramik, Televisi, jsm dinding,
atap).Dengan mengetahui rumus keliling dan luas persegi panjang tersebut, kita
dapat menghitung luas dan keliling benda-benda yang berbentuk persegi panjang
ataupun persegi.

Dari gambar dan uraian di atas, dapat dikatakan contoh benda yang
berbentuk persegi panjang dan persegi dalam kehidupan sehari-hari.
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Kegiatan 2
1. Sebuah lahan berbentuk persegi
dengan panjang sisi 43 m.
di sekeliling lahan tersebut
dibuat jalan untuk pejalan
kaki dengan lebar 1,5 m.
sisa lahan dibuat taman yang
disekelilingi dengan pohon

1,5

pelindung dengan jarak antar pohon
untuk membeli pohon jika harga 1
batang pohon Rp. 45.000?

1,5

1,5

43 m

5 m. hitunglah biaya yang diperlukan

1,5
43 m

Jawaban
Peserta didik
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Kegiatan 3

Diketahui Fatimah memiliki kebun bunga dibelakang rumahnya.Pada
kebun bunga tersebut ditanam berbagai jenis bunga.Kebun itu terbagi
beberapa petak.Petak

berbentuk persegi, ditanami bunga putih seluas

2

625 m .sedangkan petak II berbentuk persegi panjang ditanami bunga
merah, panjang petak 50 m dan luasnya
a.

luas petak I.

Berapa panjang dan keliling petak I?

b. Berapa luas petak II?
c.

Berapa hektar kebun Fatimah seluruhnya?

Jawaban
Peserta didik
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Kelompok
Anggota Kelompok

:
: 1.
2.
3.

Jajargenjang

Tujuan Pembelajaran :

1. Peserta didik dapat menjelaskan definisi jajar genjang.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi sifat-sifat jajar genjang.
3. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharihari dengan menggunakan konsep keliling dan luas jajargenjang.
Alokasi Waktu 52 menit
Petunjuk umum:
1. Kerjakan

tugas

yang

ada

pada

lembar

kegiatan

secara

berkelompok yang telah dibentuk.
2. Diskusikan dengan teman kelompokmu.
3. Akan ditunjuk secara acak wakil dari kelompok untuk melaporkan
hasil diskusinya.
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KEGIATAN 1

Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali kita temui
benda-benda yang berbentuk seperti jajargenjang (penghapus, corak
pada keramik, atap rumah dari samping).Dengan mengetahui rumus
keliling dan luas jajargenjang tersebut, kita dapat menghitung luas dan
keliling benda-benda yang berbentuk jajargenjang.

Dari gambar dan uraian diatas, dapat
dikatakan contoh benda yang
berbentuk jajargenjang dalam
kehidupan sehari-hari
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KEGIATAN 2
1. taman di depan rumah Pak Budi berbentuk jajargenjang. Panjang
sisi yang berbeda 8 meter dan 12 meter. Disekeliling taman
tersebut dipasang lampu taman tiap 4 meter. Berapa banyak
lampu yang terpasang disekeliling taman tersebut?
jawaban

2. Kiki akan membuat stiker berbentuk jajar genjang untuk
perlengkapan olahraga.

Jika harga stiker tiap

adalah Rp. 1.000,00, maka

berapakah harga jual stiker yang dibuat oleh kiki?
a. Tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal di atas!
b. Tuliskan langkah-langkah dan rumus yang akan kamu gunakan!
c. Selesaikan masalah sesuai strategi!
d. Cek dan simpulkan jawabanmu
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Jawaban

3. Seorang Seorang bapak sedang membuat meja berbentuk jajar
genjang mempunyai luas200 cm2. Dan memiliki alas 20 cm
hitunglah tinggi dari bangun jajargenjang tersebut?

Jawaban
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Soal PossTest
1. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang

berukuran 250 m

180 m. ada salah satu

pojok lahan terdapat bangunan berukuran
20 m

15 m dan bagian dari lahan tersebut

dibuat kolam. Jika lahan yang tersisa dimanfaatkan
untuk pertanian, berapa hektare (ha) yang
digunakan untuk lahan pertanian tersebut?
2. Sebidang lahan berbentuk persegi
panjang berukuran 15 m

9 m. di

sekeliling lahan dipasang keramik
lantai dengan lebar 1,2 m sedangkan
sisanya dibuat kolam renang. Jika biaya
pemasangan keramik lantai Rp. 200.000
per m2dan biaya pembuatan kolam renang
Rp. 2.000.000 per m2, hitunglah biaya
yang dibutuhkan seluruhnya?
3. pada saat olahraga lari, Budi mengelilingi lapangan yang berbentuk
jajargenjang dengan panjang alas 25 meter dan lebar sisi 20 meter. Budi
berlari sebanyak 4 kali putaran. Berapakah panjang lintasan lari yang
dilakukan Budi ?
4. Seorang bapak sedang membuat meja berbentuk jajar genjang mempunyai
luas 300 cm2. Dan memiliki alas 30 cm hitunglah tinggi dari bangun jajar
genjang diatas?
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Jawaban soal PostTest
Butir soal 1
Diketahui :Lahan berbentuk persegi panjang berukuran 250 m
Salah satu pojok lahan terdapat bangunan berukuran 20 m

180 m.

15 m dan

bagian dari lahan tersebut dibuat kolam.
Ditanya : Jika lahan yang tersisa dimanfaatkan untuk pertanian, berapa
hektare (ha) yang digunakan untuk lahan pertanian tersebut?
Jawab

: Luas lahan

Luas bangunan

Luas kolam

Luas lahan yang digunakan untuk pertanian

Jadi, luas lahan yang digunakan untuk pertanian adalah 2,67ha.

Butir soal 2
Diketahui: Sebidang lahan berbentuk persegi panjang berukuran 15 m 9
m.
Lahan dipasang keramik lantai dengan lebar 1,2 m. biaya
pemasangan keramik lantai Rp. 200.000 per m2.
Sisanya dibuat kolam renang biaya pembuatan kolam renang
Rp. 2.000.000 per m2.
Ditanya : hitunglah biaya yang dibutuhkan seluruhnya!
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1,2

]

[

]

9m

Jawab :
luas kolam renang
[

1,2

1,2

1,2

Biaya pembuatan kolam renang

15 m

Luas keramik lantai = luas lahan – luas kolam

Biayah pemasangan keramik lantai

0

Jadi, biaya yang dibutuhkan seluruhnya

Butir soal 3
Diketahui : Budi mengelilingi lapangan yang berbentuk jajargenjang
dengan panjang alas 25 meter dan lebar sisi 20 meter. Budi
berlari sebanyak 4 kali putaran.
Ditanya

: Berapakah panjang lintasan lari yang dilakukan Budi ?

Jawab

:

putaran Budi berlari, sehingga :
meter.
Jadi, panjang lintasan Budi berlari adalah

meter.
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Butir soal 4
Diketahui : membuat meja mempunyai luas 300 cm2.
memilikialas 30 cm.
Ditanya

: hitunglah tinggi dari bangun jajar genjang diatas dan buktikan
jika nilai t bernilai benar?

Jawab

:
300 = 30

Jadi ukuran tinggi jajar genjang diatas adalah 10 cm.
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Perhitungan Uji Normalitas Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan
masalah Matematika Peserta Didik Kelas Eksperimen
1. Kelas Eksperimen
a. Membuat tabel distribusi frekuensi
Sebaran data nilai tes
50 50 57 57 64 71 71 71 71 71
71 79 79 79 79 86 86 86 86 93
93 93 93 100 100
b. Membuat tabel distribusi frekuensi
Tabel.
Distribusi Frekuensi Kelas eksperimennilai tes

100
93
86
79
71
64
54
50

2
4
4
4
6
1
2
2
25 ∑

200
372
344
316
426
64
114
100
1936

10000
8649
7396
6241
5041
4096
3249
2500
∑

20000
34596
29584
24964
30246
4096
6498
5000
154984

Mencari rata-rata
̅

∑

Mencari simpangan baku (s)
√

∑

∑

√

√
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√

√

Perhitungan Uji Normalitas Data
Rata-rata ̅
Simpangan baku (s)
Tabel.
Perhitungan Uji Normalitas Data Kelas Eksperimen nlai tes dengan
Menggunakan Uji Liliefors
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Xi
50
50
57
57
64
71
71
71
71
71
71
79
79
79
79
86
86
86
86
93
93
93
93
100
100

Zi
-1,89
-1,89
-1,89
-1,41
-0,93
-0,44
-0,44
-0,44
-0,44
-0,44
-0,44
0,11
0,11
0,11
0,11
0,59
0,59
0,59
0,59
1,07
1,07
1,07
1,07
1,58
1,58

Zt
0,4706
0,4706
0,4207
0,4207
0,3238
0,1700
0,1700
0,1700
0,1700
0,1700
0,1700
0,0438
0,0438
0,0438
0,0438
0,2224
0,2224
0,2224
0,2224
0,3577
0,3577
0,3577
0,3577
0,4429
0,4429

F(Zi)
0,0294
0,0294
0,0793
0,0793
0,1762
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,5438
0,5438
0,5438
0,5438
0,7224
0,7224
0,7224
0,7224
0,8577
0,8577
0,8577
0,8577
0,9429
0,9429

S(Zi)
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,88
0,92
0,96
1

|F(Zi) – S(Zi)|
0,011
0,051
0,041
0,081
0,024
0,09
0,05
0,01
0,03
0,07
0,11
0,062
0,024
0,016
0,056
0,082
0,042
0,002
0,038
0,058
0,018
0,022
0,062
0,017
0,057
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a) Mengurutkan data sampel dari yang terkecil hingga terbesar.
b) Menentukan nilai

dari tiap-tiap data, dengan rumus

̅
Untuk menghitung

dan seterusnya, maka mengikuti cara menghitung

c) Menentukan nilai

.

berdasarkan nilai

bulatkan menjadi dua angka dibelakang koma menjadi -1,89, kemudian
nilai minus dimutlakkan menjadi positif maka pada tabel nilai kritis distribusi
normal diperoleh nilai

yaitu 0,4706.

Untuk mencari nilai

dari

dan seterusnya maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan.
d) Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka

–

, karena nilai pada

Untuk mencari nilai

adalah negatif maka mencari

adalah

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

dipaparkan.
e) Menentukan nilai

f) Untuk mencari nilai

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

dipaparkan.
Mencari nilai
|

yang merupakan selisih dari
|

Untuk mengetahui nilai

|

–

|
dan dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

dipaparkan.
g) Nilai

l untuk

dengan

, Maka didapati nilai

pada

tabel nilai kritis untuk uji liliefors yaitu
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Kriteria yang telah ditentukan
data distribusi normal apabila

, maka
maka

diterima atau

ditolak atau data tidak

berdistribusi normal. Berrdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapat
harga terbesar dari harga mutlak selisih yaitu
jadi

dan

,

, maka dapat disimpulkan populasi berdistribusi normal.
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Lampiran 7 : Uji Normalitas Kelas Kontrol

Perhitungan Uji Normalitas Data Hasil Tes Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika Peserta Didik Kelas Kontrol
1. Kelas kontrol
a. Membuat tabel distribusi frekuensi
Sebaran data nilai tes
29 29 29 36 36 36 43 43 43 50
50 50 50 57 57 57 57 64 64 71
71 79 86 86 86
b. Membuat tabel distribusi frekuensi
Tabel
Distribusi Frekuensi Kelas Kontrol nilai tes

86
79
71
64
57
50
43
36
29

3
1
2
2
4
4
3
3
3
25

∑

258
79
142
128
228
200
129
108
87
1359

7396
6241
5041
4096
3249
2500
1849
1296
841
∑

22188
6241
10082
8192
12996
10000
5547
3888
2523
81657

Mencari rata-rata
̅

∑

Mencari simpangan baku (s)
√

∑

∑

√

√
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√

√

Perhitungan Uji Normalitas Data

Rata-rata ̅
Simpangan baku (s)
Tabel.

Perhitungan Uji Normalitas Data Kelas kontrol nlai tes dengan Menggunakan Uji
Liliefors
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Xi
29
29
29
36
36
36
43
43
43
50
50
50
50
57
57
57
57
64
64
71
71
79
86
86
86

Zi
-1.41
-1.41
-1.41
-1,02
-1,02
-1,02
-0,63
-0,63
-0,63
-0,24
-0,24
-0,24
-0,24
0,15
0,15
0,15
0,15
0,53
0,53
0,92
0,92
1,37
1,76
1,76
1,76

Zt
0,4207
0,4207
0,4207
0,3461
0,3461
0,3461
0,2357
0,2357
0,2357
0,0948
0,0948
0,0948
0,0948
0,0596
0,0596
0,0596
0,0596
0,2054
0,2054
0,3212
0,3212
0,4147
0,4608
0,4608
0,4608

F(Zi)
0,0793
0,0793
0,0793
0,1539
0,1539
0.1539
0,2643
0,2643
0,2643
0,4052
0,4052
0,4052
0,4052
0,5596
0.5596
0,5596
0,5596
0,7054
0,7054
0,8212
0,8212
0,9147
0,9608
0,9608
0,9608

S(Zi)
0,04
0,08
0,12
0,16
0,2
0,24
0,28
0,32
0,36
0,4
0,44
0,48
0,52
0,56
0,6
0,64
0,68
0,72
0,76
0,8
0,84
0,98
0,92
0,96
1

|F(Zi) – S(Zi)|
0,039
0,001
0,041
0,007
0,046
0,086
0,016
0,056
0,096
0,005
0,035
0,075
0,115
0,000
0,040
0,080
0,120
0,015
0,055
0,021
0,019
0,003
0,004
0,001
0,039
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Lampiran 7 : Uji Normalitas Kelas Kontrol

a) Mengurutkan data sampel dari yang terkecil hingga terbesar.
b) Menentukan nilai

dari tiap-tiap data, dengan rumus

̅
Untuk menghitung

dan seterusnya, maka mengikuti cara menghitung

c) Menentukan nilai

.

berdasarkan nilai

bulatkan menjadi dua angka dibelakang koma menjadi

kemudian

nilai minus dimutlakkan menjadi positif maka pada tabel nilai kritis distribusi
normal diperoleh nila

yaitu 0,4207.

Untuk mencari nila

dari

dan seterusnya maka mengikuti cara yang

telah dipaparkan.
d) Menentukan nilai

berdasarkan nilai

Jika

negatif (-) maka

Jika

positif (+) maka

–

, karena nilai pada

Untuk mencari nilai

adalah negatif maka mencari

adalah

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

dipaparkan.
e) Menentukan nilai

Untuk mencari nilai

dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

dipaparkan.
f) Mencari nilai
|

yang merupakan selisih dari
|

Untuk mengetahui nilai

|

–

|
dan dan seterusnya dapat mengikuti cara yang telah

dipaparkan.
g) Nilai

l untuk

dengan

, Maka didapati nilai

pada

tabel nilai kritis untuk uji liliefors yaitu
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Kriteria yang telah ditentukan
data distribusi normal apabila

, maka
maka

diterima atau

ditolak atau data tidak

berdistribusi normal. Berrdasarkan perhitungan yang telah dilakukan didapat
harga terbesar dari harga mutlak selisih yaitu
,jadi

dan

, maka dapat disimpulkan populasi berdistribusi normal

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

109

Lampiran 8 : Uji Homogenitas

Perhitungan Uji Homogenitas Data Hasil Tes Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematika
Uji homogenitas data dilakukan dengan menggunakan rumus uji beda varians
terbesar dan varians terkecil. Langkah-langkah uji homogenitas data sebagai
berikut:
1. Data

a. Kelas Eksperimen
∑
∑

Mencari nilai varians
∑

∑

b. Kelas Kontrol
∑
∑

Mencari nilai varians
∑

∑
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2. Menentukan

3. Membandingkan

dengan rumus:

dengan

dk pembilang

dengan rumus:

(untuk varians terbesar)

dk penyebut

(untuk varians terkecil)

dengan taraf signifikansi (α) = 0,05, kemudian dicari pada Tabel F didapat
.
Dengan kriteria pengujian:
Jika

, maka

diterima yang berarti varians kedua populasi

, maka

ditolak yang berarti varians kedua populasi

homogen.
Jika
tidak homogen.
Ternyata
maka dapat disimpulkan bahwa kedua
data skor nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik
memiliki varians yang homogen.
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UJI T
Signifikan atau tidak penerapan pendekatan SAVI dapat diukur dengan
menggunakan analisis parametik dengan rumus tes

. Hal ini peneliti lakukan

untuk membandingkat skor kemampuan pemecahan maslah matematika pada
kelompok eksperimen dan skor pemecahan masalah matematika kelompok
control. Setelah diketahui data berdistribusi normal dan homogen maka peneliti
melanjutkan analisi data dengan uji

.

a. Nilai Tes
Tabel Nilai Tes Kemampuan pemecahan masalah Matematika Peserta
Didik dari 50 orang peserta didik kelas VII Sekolah Menengah Pertama
Islam Al-Falah jambi pada kelompok eksperimen dan kelompok Kontrol.
No.
Responden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Tes Kemampuan pemecahan Masalah matematika
Kelompok Eksperimen
Kelompok Kontrol
(X)
(Y)
50
50
57
57
64
71
71
71
71
71
71
79
79
79
79
86
86
86
86
93
93
93
93
100

29
29
29
36
36
36
43
43
43
50
50
50
50
57
57
57
57
64
64
71
71
79
86
86
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No.
Responden

Tes Kemampuan pemecahan Masalah matematika
Kelompok Eksperimen
Kelompok Kontrol
(X)
(Y)

25

100

86

Perhitungan Untuk Memperoleh mean dan SD Nilai Tes Kemampuan
Pemecahan masalah Matematika Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol
Nilai Tes Kemampuan
Pemecahan Masalah
Matematika
Kelompok

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

(X)

(Y)
50
50
57
57
64
71
71
71
71
71
71
79
79
79
79
86
86
86
86
93
93
93
93

29
29
29
36
36
36
43
43
43
50
50
50
50
57
57
57
57
64
64
71
71
79
86

X

Y

X2

Y2

-25,76
-25,76
-18,76
-18,76
-11,76
-4,76
-4,76
-4,76
-4,76
-4,76
-4,76
3,24
3,24
3,24
3,24
10,24
10,24
10,24
10,24
17,24
17,24
17,24
17,24

-30,96
-30,96
-30,96
-23,96
-23,96
-23,96
-16,96
-16,96
-16,96
-9,96
-9,96
-9,96
-9,96
-2,96
-2,96
-2,96
-2,96
4,04
4,04
11,04
11,04
19,04
26,04

66,35776
351,9376
351,9376
351,9376
138,2976
22,6576
22,6576
22,6576
22,6576
22,6576
22,6576
10,4976
10,4976
10,4976
10,4976
104,8576
104,8576
104,8576
104,8576
297,276
297,276
297,276
297,276

958,5216
958,5216
958,5216
574,0816
574,0816
574,0816
287,646
287,646
287,646
99,2016
99,2016
99,2016
99,2016
8,7616
8,7616
8,7616
8,7616
16,3216
16,3216
121,8816
121,8816
362,5216
678,0816
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Nilai Tes Kemampuan
Pemecahan Masalah
Matematika
Kelompok

Kelompok

Eksperimen

Kontrol

(X)

(Y)
100
100

86
86

∑

X

Y

X2

Y2

24,24
24,24

26,04
26,04

587,5776
587,5776

678,0816
678,0816

∑

∑

Dari Tabel diperoleh ∑

; ∑

∑

∑

∑

adapun N = 25
a)

Mencari mean variabel X atau kelompok eksperimen :
∑

b)

Mencari mean variabel Y atau kelompok kontrol :
∑

c)

Mencari standar deviasi kelompok eksperimen, dengan rumus :
∑
√

d)

√

Mencari standar deviasi kelompok kontrol, dengan rumus :
√

e)

∑

√

√

Mencari standar error mean kelompok eksperimen dengan rumus :
√

f)

√

√

Mencari standar error mean kelompok eksperimen dengan rumus :
√

√
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g)

Mencari standar error perbedaan mean kelompok eksperimen dan kelompok
kontrol dengan rumus :
√

√

√

√

h)

Mencari t0 dengan rumus :

Langkah

berikutnya,

memberkan

interpretasi

terhadap

Dengan df sebesar 40 dikosultasikan
dengan Tabel niai

, baik taraf signifikan 5% maupun taraf sinigfikan 1%

ternyata bahwa:
Pada taraf signifikan 5%,
Pada taraf signifikan 1%,
Karena t0 telah diperoleh sebesar 4,83 sedangkan
maka t0 adalah lebih besar dari pada t0 baik pada taraf signifikan 5% maupun pada
taraf signifikan 1%. Dengan demikian maka hipotesis nihil di tolak, artinya kedua
nilai tes kelompok eksperimen dan kelompok control memiliki perbedaan mean
yang signifikan.
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Lampiran 11 : Tabel Liliefors

TABEL
NILAI KRITIS L UJI LILLIEFORS
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Lampiran 12 : Nilai F

TABEL
NILAI F
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Lampiran 13 : Dokumentasi

DOKUMENTASI
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