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ABSTRAK 
 

Jannah, Imroatul. 2019. Pengaruh Pembelajaran 

Matematika Berbasis Pendekatan SAVI Terhadap 

Motivasi Belajar dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas IV di MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

(PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing Edi Irawan, M.Pd. 

 

Kata Kunci:  Pendekatan SAVI, Motivasi belajar, dan 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Pendidikan matematika pada jenjang sekolah dasar 

adalah hal yang penting. Pembelajaran matematika dapat 

memberikan bekal siswa kemampuan berpikir logis, analitis, 

kreatif, kritis dalam melakukan berbagai kegiatan. 

Pembelajaran yang sering dilakukan guru adalah metode 

ceramah yang membuat siswa kurang berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran dan guru kurang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk belajar berpikir kreatif. 

Selain itu banyak dari siswa yang merasa kesulitan dengan 

pembelajaran matematika, sehingga motivasi untuk belajar 

matematika kurang baik. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, masih diperlukan adanya suatu pendekatan yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 

motivasi belajar siswa sehingga proses pembelajaran 

khususnya pada pendidikan matematika dapat berjalan 

dengan lebih efektif. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk 

mengetahui apakah pendekatan SAVI memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap motivasi belajar dan kemampuan 
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berpikir kreatif siswa kelas IV di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019; 2) untuk 

mengetahui apakah pendekatan SAVI memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas IV di 

MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019; 3) untuk mengetahui apakah pendekatan SAVI 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas IV di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian 

kuantitatif dengan menggunakan metode quasi experiment 

research dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan tes. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji MANOVA (Multivariate Analysis of 

Variance). Penelitian dilakukan di MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo dengan sampel penelitian adalah kelas IV 

yang berjumlah 68 siswa yang terbagi dalam dua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap motivasi belajar siswa dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa kelas IV MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan  nilai 

signifikan < 0,05; 2) Pendekatan SAVI memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas IV MI 

Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019 dengan nilai signifikansi < 0,05; 3) Pendekatan 

SAVI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan 

nilai signifikansi < 0,05. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang paling besar 

peranannya bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena 

dengan pendidikan dapat mendorong dan menentukan 

maju mundurnya perkembangan bangsa baik dari segala 

bidang. Oleh karena itu, pemerintah selalu berusaha 

meningkatkan mutu pendidikan baik dari tingkat sekolah 

dasar, sekolah lanjut tingkat pertama, sekolah lanjut 

tingkat atas maupun perguruan tinggi. 

Menyadari hal tersebut, maka pemerintah 

bersama para ahli pendidikan berusaha untuk lebih 

meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu cara yang 

digunakan yaitu dengan mengubah sistem pembelajaran 

yang selama ini berpusat pada guru menjadi 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 

khususnya pada pembelajaran matematika. 

Pendidikan matematika pada jenjang sekolah 

dasar atau madrasah ibtidaiyah merupakan hal yang 

penting dan sangat fundamental. Karena pada 

kenyataannya matematika adalah salah satu disiplin ilmu 

yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Pembelajaran matematika adalah suatu proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, 

kritis, dan kreatif. Kreativitas berpikir siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga 
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dapat meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

pelajaran matematika.1 

Tujuan dari pendidikan nasional sesuai dengan 

UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung 

jawab.2 Berkaitan dengan tujuan pendidikan nasional 

tersebut yang digaris bawahi yaitu tentang kreatif, di 

mana dalam hal ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir kreatif yang dimiliki peserta didik.  

Tujuan pembelajaran matematika adalah untuk 

memberikan bekal siswa kemampuan berpikir logis, 

analitis, kreatif, kritis, serta kemampuan untuk bekerja 

sama dalam melakukan berbagai kegiatan. Pelajaran 

matematika berkaitan dengan pembentukan penalaran 

maupun cara berpikir kreatif, terutama dalam 

pembentukan menganalisis, menyampaikan ide, hingga 

melakukan evaluasi untuk memecahkan suatu masalah. 

Berpikir kreatif merupakan tujuan yang harus dicapai 

untuk memecahkan suatu masalah pada pembelajaran 

matematika.3 

                                                           
1
 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 186–189. 
2
 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7. 
3
 Dini Ramadhani and Nuryanis, ―Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa SD Dalam Menyelesaikan OPEN-ENDED 

PROBLEM,‖ Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP 
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Berpikir kreatif adalah suatu usaha untuk 

menciptakan gagasan baru dengan arah pemikiran yang 

berbeda sehingga menghasilkan jawaban-jawaban yang 

berbeda dari biasanya, atau juga dapat diartikan sebagai 

suatu proses berpikir yang digunakan seseorang untuk 

mengembangkan ide atau pemikiran baru. Berpikir 

kreatif sering disebut juga dengan berfikir divergen 

artinya memberi beragam jawaban yang memiliki arti 

yang sama.4 

Berpikir kreatif juga dapat diartikan suatu 

kreativitas dalam proses kemahiran berpikir yang 

meliputi kemahiran (fluency), fleksibilitas (flexibility), 

originalitas (originality), dan elaborasi (elaboration).5 

Upaya mendorong kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik sangat diperlukan sebagai bekal 

menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang serta 

dalam menghadapi masalah sehari-hari. Untuk dapat 

mengoptimalkan kemampuan berpikir kreatif siswa, 

guru dapat merancang proses pembelajaran dengan 

melibatkan siswa secara aktif. Guru juga dapat 

                                                                                                                     
Universitas Samudra Langsa, 2017, 55, 

http://journal.uad.ac.id/index.php/JPSD/article/download/9589/4650. 
4
 Daryanto, Belajar Dan Mengajar (Bandung: CV. Yrama Widya, 

2010), 113. 
5
 Budiyanto and Euis Eti Rohaeti, ―Mengembangkan Kemampuan 

Berpikir Kreatif Dan Kemandirian Belajar Siswa SMA Melalui 

Pembelajaran Berbasis Masalah,‖ 2014, 167, 

https://www.researchgate.net/publication/284873284_MENGEMBANG

KAN_KEMAMPUAN_BERPIKIR_KREATIF_DAN_KEMANDIRIA

N_BELAJAR_SISWA_SMA_MELALUI_PEMBELAJARAN_BERBA

SIS_MASALAH. 
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menggunakan suatu pendekatan yang melibatkan 

aktivitas peserta didik lebih bermakna dalam 

pembelajaran serta menciptakan materi pembelajaran 

yang terbuka. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

harus terus dikembangkan dan dilatih. Guru dapat 

melatih kemampuan berpikir kreatif peserta didik 

dengan memberikan kesempatan dalam menyampaikan 

gagasan dan mengembangkan suatu ide atau gagasan 

mereka secara terbuka dan bebas namun tetap di bawah 

bimbingan guru sebagai fasilitator.6 

Terdapat peserta didik yang memiliki persepsi 

bahwa pelajaran matematika merupakan suatu pelajaran 

yang sulit dan tidak menyenangkan. Sehingga hal 

tersebut berdampak pada motivasi belajar peserta didik. 

Setiap peserta didik memiliki motivasi belajar yang 

tidak sama. Terdapat peserta didik yang memiliki 

motivasi belajar tinggi dan rendah. Oleh sebab itu, guru 

harus mampu menggugah atau menumbuhkan motivasi 

yang dimiliki peserta didik secara optimal. Dalam proses 

pembelajaran motivasi yang kuat dalam diri peserta 

didik diyakini dapat membantu siswa untuk 

bersemangat, berupaya keras dan pantang menyerah 

serta tekun dalam belajar sehingga mampu menghadapi 

                                                           
6
 Azhari and Somakim, ―Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematik Siswa Melalui Pendekatan Kontruktivisme Di Kelas VII 

SMP NEGERI 2 BANYUASIN III,‖ Jurnal Pendidikan Matematika 

FKIP Universitas Sriwijayaitas, 2013, 5, 

https://ejournal.unsri.ac.id.index.php/jpm/article/download/992/364. 
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segala tantangan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai 

secara optimal.7 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan.8 Tujuan motivasi 

adalah untuk menggugah seseorang supaya muncul 

keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu 

sehingga dapat mencapai hasil atau tujuan maksimal.9 

Tujuan motivasi tersebut dapat juga diartikan bahwa 

suatu usaha yang dilakukan guru dengan memberikan 

motivasi secara eksternal untuk merangsang siswa agar 

lebih giat belajar.  

Motivasi dapat berperan sebagai penguat belajar 

ketika peserta didik mendapatkan suatu masalah yang 

memerlukan pemecahan dan dapat dipecahkan melalui 

bantuan kegiatan-kegiatan yang dilaluinya. Motivasi 

ekstrinsik berupa lingkungan peserta didik dapat 

memperkuat perbuatan untuk  belajar. Dengan demikian 

dalam pembelajaran tidak cukup hanya memberikan 

sumber-sumber yang harus dipelajari, melainkan yang 

lebih penting yaitu mengaitkan isi pembelajaran dengan 

                                                           
7
 Euis Karawati and Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Classroom 

Management) Guru Profesional Yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan, Dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 165. 
8
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2010), 158. 
9
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 73. 
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benda apapun yang berada paling dekat dengan 

lingkungan siswa.10 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata 

pelajaran Matematika kelas IV, pada saat pembelajaran 

guru menggunakan berbagai metode yaitu diskusi, tanya 

jawab, dan ceramah. Namun dalam kegiatan inti 

pembelajaran yang sering dilakukan guru adalah metode 

ceramah, hal tersebut membuat siswa kurang 

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu 

banyak dari siswa yang merasa kesulitan dengan 

pembelajaran matematika, sehingga motivasi untuk 

belajar matematika kurang baik. Dalam pembelajaran 

guru sering memberikan soal-soal rutin saja sehingga 

siswa kurang diberikan kesempatan berpikir kreatif, 

selain itu keuletan siswa dalam menyelesaikan soal 

masih tergolong rendah. Banyak dari siswa jika 

diberikan soal yang membutuhkan pemecahan, 

kemampuan berpikir, menduga, merumuskan masalah 

yang dimiliki masih rendah sehingga diperlukan 

kemampuan berpikir kreatif. Melihat fenomena tersebut 

diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang mampu 

meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa.  

Pembelajaran matematika saat ini hendaknya 

disertai dengan berbagai aktivitas siswa sebagai upaya 

untuk mengombinasikan pengetahuan agar  suatu 

                                                           
10

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukuran (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2017), 27–28. 
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pembelajaran lebih bermakna serta pengetahuan yang 

diperoleh pun akan melekat pada ingatan siswa.11 

Pembelajaran yang menyenangkan dan 

menumbuhkan motivasi belajar peserta didik sangat 

diperlukan. Sudah seharusnya guru meningkatkan 

profesionalisme dalam mengajar dengan cara melibatkan 

peserta didik aktif dalam pembelajaran. Salah satunya 

dengan pendekatan SAVI yaitu suatu pendekatan yang 

melibatkan seluruh panca indera, belajar dengan 

bergerak secara aktif, dan membuat seluruh tubuh atau 

pikiran untuk terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran.12  

Pendekatan SAVI yaitu suatu pendekatan 

pembelajaran, di mana siswa dilibatkan tidak hanya 

mendapatkan penjelasan dari guru, tetapi proses belajar 

siswa bergerak bebas aktif, serta menggunakan 

kemampuan indera siswa. Dalam pendekatan SAVI 

memiliki salah satu unsur yaitu aspek intelektual yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa, 

meningkatkan motivasi belajar siswa, dan berusaha 

                                                           
11

 Ega Pratiwi Mandasari, ―Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis Siswa Di SMP Negeri 13 

Tangerang Selatan‖ (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 

4,http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26560/1/EG

A%20PRATIWI%20MANDASARI-FITK.pdf. 
12

 Rohim Carito, Kuswadi, and Chumdari, ―Penerapan Pendekatan SAVI 

(Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) Untuk Meningkatkan Kreativitas 

Dalam Pembelajaran Matematika Volume Bangun Ruang,‖ PGSD FKIP 

Universitas Sebelas Maret, n.d., 2, 

https://core.ac.uk/download/pdf/20332602.pdf. 
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belajar secara aktif, pada akhirnya dapat mencapai hasil 

belajar yang maksimal.13 

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

SAVI akan tercapai dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan jika memperhatikan empat tahapan yaitu 

tahap persiapan dengan membangkitkan motivasi belajar 

siswa, tahap penyampaian dengan membantu peserta 

didik menggali materi pembelajaran dengan cara yang 

menarik dan bermakna, tahap pelatihan yaitu guru 

membantu peserta didik untuk menyerap materi 

pembelajaran dengan berbagai cara, tahap penampilan 

hasil yaitu guru membantu peserta didik untuk 

menerapkan dan memperluas pengetahuan dan 

keterampilan baru melalui suatu kegiatan sehingga hasil 

belajar akan melekat dan lebih bermakna.14 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rina 

Yuli, Risma, dan Ali dalam proses pembelajaran yang 

menerapkan pendekatan SAVI hasrat belajar siswa 

sangat tinggi, siswa mampu bekerja sama dengan baik 

serta aktif selama pembelajaran. Pendekatan SAVI 

dalam penelitian tersebut mampu memberikan 

                                                           
13

 Pratiwi Mandasari, ―Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis Siswa Di SMP Negeri 13 

Tangerang Selatan,‖ 6. 
14

 Tan Hian Nio, ―Pendekatan SAVI (SOMATIS AUDITORI VISUAL 

INTELEKTTUAL) UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS, 

KEMANDIRIAN BELAJAR, DAN KEPERCAYAAN DIRI DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA,‖ FKIP UKI, 2016, 511, 

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/prisma/article/download/21574/

10264. 
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kontribusi yang positif dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa.15 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ega 

Pratiwi, kemampuan berpikir kreatif siswa pada saat 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI 

lebih baik daripada pembelajaran yang menggunakan 

pendekatan konvensional dibuktikan dengan rata-rata 

sebesar 70,50 untuk pembelajaran dengan pendekatan 

SAVI sedangkan pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan konvensional memiliki rata-rata sebesar 

55,50.16 Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pembelajaran Matematika dengan 

menggunakan pendekatan SAVI mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Penerapan Pendekatan SAVI pada pembelajaran 

matematika dinilai mampu mengatasi permasalahan 

peserta didik yaitu terkait motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif karena dengan pendekatan 

SAVI dapat mengoptimalkan pembelajaran dengan 

menggunakan seluruh panca indera. Seperti yang sudah 

dijelaskan pada hasil penelitian di atas bahwa 

pendekatan SAVI tidak hanya membuat siswa aktif, 

                                                           
15

 Rina Yuli Andrianti, Riana Irawati, and Ali Sudin, ―Pengaruh 

Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi  Matematis Dan Motivasi 

Belajar Siswa Sekolah Dasar Pada Materi Pengolahan Data,‖ Semedang 

UPI, 2016, 477, 

http://ejournal.upi.edu/index.php/penailmiah/article/view/2976/pdf. 
16

 Pratiwi Mandasari, ―Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis Siswa Di SMP Negeri 13 

Tangerang Selatan,‖ 73. 
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tetapi membuat siswa untuk berpikir kreatif dan 

meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, 

pendekatan SAVI digunakan untuk mengukur motivasi 

belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Sehingga 

pada penelitian ini peneliti menginginkan untuk 

menerapkan pendekatan SAVI dalam pembelajaran 

matematika di MI Nurul Huda dikarenakan lembaga 

tersebut belum menerapkan pendekatan SAVI dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh 

pendekatan SAVI terhadap motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV. Maka untuk 

menjawab masalah di atas peneliti mengambil judul 

“PENGARUH PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

BERBASIS PENDEKATAN SAVI TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR DAN KEMAMPUAN 

BERPIKIR KREATIF SISWA KELAS IV DI MI 

NURUL HUDA GROGOL SAWOO PONOROGO 

TAHUN PELAJARAN 2018/2019” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak faktor atau variabel yang dapat 

ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun, karena 

luasnya bidang cakupan dan agar tidak terjadi kerancuan 

maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah ―Pembelajaran 

Matematika Berbasis Pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, Intelektual) terhadap Motivasi Belajar 

dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Kelas IV di MI 
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Nurul Huda‖. Pendekatan SAVI ini belum diterapkan 

dalam pembelajaran Matematika di MI Nurul Huda 

dalam rangka memberikan pemahaman dan 

pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi belajar dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas IV di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo? 

2. Apakah pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas IV 

di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo? 

3. Apakah pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas IV di MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pendekatan SAVI 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas IV di MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui apakah pendekatan SAVI 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 



12 

 

motivasi belajar siswa kelas IV di MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui apakah pendekatan SAVI 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV di MI 

Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan bidang 

ilmu pengetahuan dan dalam dunia pendidikan, 

khususnya pengembangan proses dan inovasi 

pembelajaran Matematika yang berlangsung di 

sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

lembaga tersebut dalam mengambil langkah, 

baik  sikap maupun tindakan untuk 

melaksanakan pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditori, Visual, Intelektual) pada waktu 

pembelajaran di kelas. 

b. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan bagi guru mata pelajaran 

matematika maupun guru kelas dalam 

memperbaiki proses pembelajaran serta 
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memecahkan masalah yang timbul ketika 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Peserta Didik 

1) Membantu peserta didik untuk memahami 

pelajaran matematika dengan baik dan 

bermakna. 

2) Peserta didik dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran dan meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. 

3) Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

dan mengembangkan daya nalar peserta 

didik. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan dan 

pengalaman dalam proses pembelajaran serta 

untuk meningkatkan kualitas diri sebagai calon 

pendidik yang profesional. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi 

tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini peneliti 

susun menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari 

beberapa sub-bab. Adapun bentuk sistematika 

pembahasan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

Bab pertama, tentang pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam memaparkan data. 

Bab kedua, berisi telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir dan 

pengajuan hipotesis. Bab ini dimaksudkan sebagai acuan 

teori yang digunakan untuk melakukan penelitian. 

Bab ketiga, adalah metode penelitian, yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab keempat, adalah hasil penelitian yang berisi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi dan 

pembahasan. 

Bab kelima, adalah penutup, yang berisi simpulan 

dan saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan 

peneliti mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Adapun hasil telaah penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Skripsi Yustiar Budiardhiana, Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang 

berjudul ―Keefektifan Pendekatan SAVI Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Materi Kenampakan 

Permukaan Bumi Pada Siswa Kelas III di SDN 1 

Wangon‖. Hasil  penelitian menunjukkan rata-rata 

presentase nilai motivasi belajar akhir siswa kelas 

eksperimen sebesar 80,32 dan siswa kelas kontrol 

sebesar 73,73. Sedangkan hasil belajar siswa 

diperoleh rata-rata nilai kelas eksperimen sebesar 

77,07 dan siswa kelas kontrol 70,5, data hasil uji 

hipotesis motivasi belajar siswa dengan perhitungan 

menggunakan rumus independent sample t test 

menunjukkan bahwa, thitung sebesar 5,376 dan ttabel 

sebesar 1,672 (thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

motivasi belajar IPA siswa dengan penerapan 

pendekatan SAVI pada materi Kenampakan 

Permukaan Bumi lebih baik dibandingkan dengan 
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menerapkan model konvensional. Sementara itu, 

hasil uji hipotesis untuk hasil belajar siswa 

menunjukkan bahwa, thitung sebesar 2,186 dan ttabel 

sebesar 1,672 (thitung > ttabel), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

hasil belajar siswa pada materi Kenampakan 

Permukaan Bumi yang menerapkan pendekatan 

SAVI lebih baik dibandingkan dengan menerapkan 

model konvensional. Kedua hasil analisis data 

tersebut dapat disimpulkan, bahwa penerapan 

pendekatan SAVI terbukti lebih efektif dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.17 

2. Skripsi Ega Pratiwi Mandasari, Mahasiswi Jurusan 

Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang berjudul ―Pengaruh 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa di SMP Negeri 13 Tangerang 

Selatan‖. Hasil penelitian menyatakan bahwa rata-

rata kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

yang diajarkan dengan pendekatan SAVI lebih tinggi 

daripada rata-rata kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa yang diajarkan dengan pendekatan 

konvensional dengan hasil perhitungan menunjukkan 

                                                           
17

 Yusthiar Budiardhiana, ―Keefektifan Pendekatan SAVI Terhadap 

Motivasi Dan Hasil Belajar Materi Kenampakan Permukaan Bumi Pada 

Siswa Kelas III Di SDN 1 Wangon‖ (Universitas Negeri Semarang, 

2015), vii, https://lib.unnes.ac.id/20489/1/14014011596-s.pdf. 
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bahwa thitung lebih besar daripada ttabel yaitu 8,58 > 

1,67. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis diperoleh 

thitung sebesar 8,06 dan ttabel 1,67. Kesimpulan hasil 

penelitian ini adalah terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa yang signifikan 

antara kelas dalam proses pembelajaran 

menggunakan pendekatan SAVI dengan yang 

menggunakan pendekatan konvensional.18 

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti 

sebelumnya adalah (1) penelitian yang berjudul 

―Keefektifan Pendekatan SAVI Terhadap Motivasi dan 

Hasil Belajar Materi Kenampakan Permukaan Bumi 

Pada Siswa Kelas III di SDN 1 Wangon‖ peneliti 

tersebut meneliti tentang keefektifan pendekatan SAVI 

terhadap motivasi dan hasil belajar IPA, sedangkan 

penelitian ini pengaruh pendekatan SAVI terhadap 

motivasi belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa 

kelas IV MI sehingga terdapat salah satu perbedaan 

variabel yaitu hasil belajar dan berpikir kreatif, 

penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki 

persamaan terkait pendekatan SAVI terhadap motivasi 

belajar siswa, (2) penelitian yang berjudul ―Pengaruh 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa di SMP Negeri 13 Tangerang Selatan‖ 

penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama 

                                                           
18

 Ega Pratiwi Mandasari, ―Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap 

Kemampuan Berfikir Kreatif Matematis Siswa Di SMP Negeri 13 

Tangerang Selatan‖ (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), i. 
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meneliti tentang pengaruh pendekatan SAVI terhadap 

kemampuan berpikir kreatif, hanya saja dalam penelitian 

tersebut hanya terdapat dua variabel, sedangkan pada 

penelitian ini terdapat tiga variabel. Selain itu jenjang 

pendidikan yang di ambil untuk penelitian berbeda, pada 

penelitian tersebut pada jenjang SMP sedangkan dalam 

penelitian ini jenjang MI. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian Matematika 

Dalam bahasa Yunani kata matematika 

disebut Mathematike yang berarti relacting to 

learning yang berkaitan dengan pengetahuan. 

Kata Mathematike berhubungan dengan kata 

lainnya yaitu Mathenein atau dalam bahasa 

Perancis les mathematiques yang berarti belajar 

(to learn).19 Jadi berdasarkan asal-usulnya kata 

matematika dapat diartikan sebagai suatu 

pengetahuan yang didapatkan dari hasil proses 

belajar. Sehingga matematika merupakan suatu 

pengetahuan. 

Dalam kamus Bahasa Indonesia 

matematika diartikan sebagai ilmu tentang 

bilangan hubungan antara bilangan dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah mengenai bilangan. Sedangkan menurut 

Ismail dkk matematika adalah ilmu yang 

                                                           
19

 Didi Haryono, Filsafat Matematika (Bandung: ALFABETA, 2014), 6. 
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membahas angka-angka dan perhitungannya, 

membahas masalah-masalah numerik, mengenai 

kuantitas dan besaran, mempelajari hubungan 

pola, bentuk dan struktur, sarana berpikir, 

kumpulan sistem, struktur, dan alat.20 

Matematika merupakan salah satu disiplin 

ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir peserta didik serta dapat membantu 

menyelesaikan masalah sehari-hari. 21 

b. Pengertian Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika adalah suatu 

proses belajar mengajar yang dilakukan guru 

untuk mengembangkan kreativitas berpikir, serta 

dapat meningkatkan kemampuan 

mengombinasikan pengetahuan baru sebagai 

upaya meningkatkan penguasaan yang baik 

terhadap materi matematika.22 

Tujuan pembelajaran matematika di 

sekolah dasar dimaksudkan agar siswa tidak 

hanya terampil menggunakan matematika, tetapi 

dapat memberikan bekal kepada siswa dengan 

kemampuan berpikir sehingga dapat diterapkan 

                                                           
20

 Ali Hamzah and Muhlisrarini, Perencanaan dan Strategi 

Pembelajaran Matematika (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

48. 
21

 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 185. 
22

 Ahmad Susanto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar, 186. 
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dalam kehidupan sehari-hari.23 Matematika tidak 

terlepas dari kehidupan sehari-hari. Semua 

masalah kehidupan membutuhkan kemampuan 

berfikir kreatif secara cermat serta teliti dan 

semuanya akan kembali kepada matematika. 

Secara khusus, tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah dasar, sebagaimana yang 

disajikan oleh Depdiknas, sebagai berikut: 

1) Memahami konsep matematika, mampu 

menjelaskan keterkaitan antar konsep. 

2) Menggunakan penalaran pola matematika, 

menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika. 

3) Mampu memecahkan masalah yang meliputi 

kemampuan memahami masalah, merancang 

model atau rumusan matematika, 

menyelesaikan model, dan menjawab serta 

memberikan solusi dari suatu masalah. 

4) Memiliki sikap menghargai 

mengimplementasikan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari.24 

2. Pendekatan Pembelajaran  

a. Pengertian pendekatan 

Pendekatan dapat diartikan sebagai tolak 

ukur antara sudut pandang kita terhadap proses 

pembelajaran. Istilah pendekatan kembali pada 

                                                           
23

 Heruman, Model Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 2. 
24

 Susanto, Teori Belajar Pembelajaran Di Sekolah Dasar, 190. 
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pandangan tentang terjadinya suatu proses yang 

sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan kajian 

terhadap pendapat ini, maka pendekatan 

merupakan langkah awal pembentukan suatu ide 

dalam memandang suatu masalah atau objek 

kajian. Pendekatan akan menentukan arah 

pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan 

perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau 

objek kajian yang akan ditangani.25 

Pendekatan dapat diartikan sebagai proses, 

perbuatan atau cara yang dilakukan seorang guru 

dan peserta didik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Sedangkan pembelajaran 

merupakan usaha sadar dan sengaja yang 

dilakukan oleh guru untuk membuat siswa 

belajar secara optimal dan mencapai tujuan 

pembelajaran seperti apa yang diharapkan.26 

b. Pengertian pendekatan pembelajaran 

Pendekatan pembelajaran merupakan 

strategi atau kebijakan yang dilakukan guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan 

pendekatan yang dilaksanakan guru yaitu untuk 

mempermudah pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yang diberikan. Pendekatan 

pembelajaran diartikan sebagai cara yang 

                                                           
25

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme Guru (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 380. 
26

 Gunawan and Darmani, Model Dan Strategi Pembelajaran Aktif Dan 

Menyenangkan (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018), 32–36. 
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ditempuh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran yang direncanakan agar siswa 

memahami konsep atau materi yang sedang 

dipelajari.27 

Dalam proses pembelajaran terdapat guru 

ataupun pendidikan dan peserta didik. Sehingga 

pendekatan dalam proses pembelajaran 

berorientasi terhadap guru (teacher centered 

approach) dan pendekatan pembelajaran 

berorientasi pada siswa (student centered 

approach). Pendekatan pembelajaran dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Pendekatan pembelajaran berorientasi pada 

guru (teacher centered approach) 

Pendekatan pembelajaran berorientasi 

pada guru yaitu suatu proses pembelajaran 

yang menempatkan siswa sebagai objek 

dalam proses pembelajaran serta kegiatan 

pembelajaran bersifat konvensional atau 

klasik. Dalam pendekatan ini guru 

menempatkan diri sebagai seorang serba tahu 

dan sebagai pusat pembelajaran atau sumber 

utama dalam pembelajaran. 28 

2) Pendekatan pembelajaran berorientasi pada 

peserta didik (student centered approach) 

                                                           
27

 Ali Hamzah and Muhlisrarini, Perencanaan Dan Strategi 

Pembelajaran Matematika (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 

231. 
28

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan 

Profesionalisme Guru, 381. 
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Pendekatan pembelajaran berorientasi 

pada siswa adalah pendekatan pembelajaran 

yang menempatkan siswa sebagai subjek 

dalam proses pembelajaran dan kegiatan 

belajar bersifat modern dan berpusat pada 

siswa. Pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi pada peserta didik 

pengelolaannya ditentukan oleh peserta didik. 

Siswa memiliki kesempatan untuk melakukan 

kreativitas dan mengembangkan potensi atau 

bakat yang dimiliki sesuai dengan keinginan 

dan minatnya. Guru berperan sebagai 

fasilitator, moderator, serta pembimbing 

peserta didik sehingga kegiatan siswa lebih 

terarah.29 

3. Pendekatan SAVI 

a. Pengertian Pendekatan SAVI 

Pendekatan SAVI merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

gerakan, seperti gerak fisik anggota badan 

tertentu seperti berbicara, mendengarkan, 

melihat, mengamati, dan menggunakan 

kemampuan intelektual untuk berpikir, 

menggambarkan, menghubungkan, dan membuat 

kesimpulan.30  

                                                           
29

 Rusman, 382. 
30

 Karunia Eka Lestari and Mokhamad Ridwan Yudhanegara, Penelitian 

Pendidikan Matematika (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 57. 
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Pendekatan SAVI merupakan salah satu 

pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran 

matematika. Dave Meire mengatakan bahwa 

pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dengan cara menggabungkan 

gerakan fisik dengan aktivitas intelektual  dan 

penggunaan semua alat indera. Unsur-unsur yang 

terdapat dalam pendekatan SAVI adalah somatis, 

auditori, visual, dan intelektual. Keempat unsur 

tersebut harus terdapat dalam proses 

pembelajaran sehingga belajar dapat berlangsung 

optimal. 31 

Pendekatan belajar ini didasari oleh fakta 

bahwa setiap peserta didik memiliki gaya 

berpikir dan gaya belajar yang berbeda-beda. 

Terdapat tiga modalitas belajar yang dimiliki 

seseorang yaitu modalitas visual, modalitas 

auditorial, dan modalitas kinestetik. Pelajar 

visual belajar dari apa yang mereka lihat, pelajar 

auditorial belajar dari apa yang mereka 

dengarkan, sedangkan pelajar kinestetik belajar 

dari bergerak, menyentuh dan bekerja.32 

Pendekatan SAVI adalah suatu pendekatan 

yang menyatakan bahwa pembelajaran yang 

menekankan pada belajar haruslah menggunakan 

                                                           
31

 Dave Meire, The Accelerated Learning Handbook (Bandung: Kaifa, 

2003), 91. 
32

 Bobbi DePorter, Quantum Teaching Mempraktikkan Quantum 

Learning Di Ruang-Runag Kelas (Bandung: Kaifa, 2010), 123. 
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atau memanfaatkan semua alat indra yang 

dimiliki siswa. Istilah SAVI adalah penjabaran 

dari empat unsur yaitu: Somatic yang bermakna 

gerakan tubuh atau aktivitas fisik di mana peserta 

didik belajar dengan cara mengalami dan 

melakukan; Auditory yang bermakna bahwa 

belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, 

menyimak, berbicara, presentasi, mengemukakan 

pendapat, dan menanggapi; Vizualization yang 

bermakna belajar haruslah menggunakan indera 

mata melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan 

media dan alat peraga; dan Intellectualy yang 

bermakna belajar harus menggunakan 

kemampuan berpikir, belajar harus dengan 

berkonsentrasi dalam pikiran dan berlatih 

menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, memecahkan 

masalah dan menerapkan.33 

Peserta didik dapat belajar dengan baik 

apabila terdapat dalam lingkungan fisik, emosi, 

sosial yang positif, yaitu lingkungan yang 

tenang, nyaman sekaligus mampu menggugah 

semangat, motivasi, ada rasa ingin tahu, minat 

                                                           
33

 Ahmad Ivan Farhan, ―Penerapan Pendekatan SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelectual) Untuk Meningkatkan Disposisi 

Matematika‖ (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

2014),10,http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2983

3/1/AHMAD%20IVAN%20FARHAN%20-%20FITK.pdf. 
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belajar, rasa gembira dalam hati peserta didik 

sangat penting untuk mengoptimalkan 

pembelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas 

suasana belajar dikatakan baik apabila didukung 

oleh keadaan lingkungan yang positif dan 

motivasi dari peserta didik sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung optimal. 

Menurut Dave Meire ada beberapa alasan 

pentingnya pendekatan SAVI untuk diterapkan 

dalam pembelajaran, antara lain: 

1) Dapat terbentuknya lingkungan yang positif 

yaitu lingkungan yang tenang dan mampu 

menggugah semangat. 

2) Keterlibatan peserta didik sepenuhnya yaitu 

peserta didik dapat belajar secara aktif dan 

kreatif. 

3) Menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi tergantung dari materi 

pembelajaran yang dipelajari. 

4) Adanya kerja sama peserta didik. 

5) Dapat membangkitkan motivasi dan rasa 

ingin tahu. 

6) Dapat menggunakan alat peraga.34 

b. Karakteristik Pendekatan SAVI 

Pendekatan SAVI yaitu sebuah 

pendekatan yang melibatkan unsur somatis, 

auditori, visual, dan intelektual, di bawah ini 

akan dijelaskan dari keempat unsur tersebut: 

                                                           
34

 Meire, The Accelerated Learning Handbook, 111–128. 
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1) Somatis 

Somatis berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti tubuh. Belajar somatis adalah 

belajar dengan indra peraba, kinestetik, 

praktis, melibatkan fisik menggunakan serta 

menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Untuk 

merangsang hubungan pikiran dan tubuh 

perlu diciptakan suasana belajar yang 

membuat siswa berpartisipasi aktif yaitu 

membuat siswa bangkit dari tempat duduk 

untuk mengikuti pembelajaran.35 Belajar 

somatis sesuai dengan peserta didik yang 

memiliki gaya belajar kinestetik. Para pelajar 

kinestetik menyukai cara belajar melalui 

gerakan dan paling baik jika menghafal 

informasi dengan mengimplementasikan 

melalui gerakan. Jadi para pelajar kinestetik 

mengutamakan belajar dengan cara bergerak, 

bekerja dan menyentuh.36 

Belajar somatis dapat merangsang 

peserta didik untuk melibatkan tubuhnya 

dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan cara menciptakan 

suasana belajar yang dapat membuat peserta 
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didik aktif secara fisik. Namun tidak semua 

pembelajaran memerlukan aktivitas fisik, 

tetapi dengan bergantian menjalankan 

aktivitas secara aktif dan pasif secara fisik, 

dapat membantu keberhasilan dalam 

pembelajaran. 

Pembelajaran somatis dapat diterapkan 

dalam pelajaran Matematika misalnya: 

a) Memperagakan konsep dengan 

memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mempelajari langkah demi 

langkah. 

b) Menggunakan alat bantu seperti media 

pembelajaran saat proses pembelajaran 

untuk menimbulkan rasa ingin tahu. 

c) Menjalankan pelatihan belajar aktif 

seperti simulasi, permainan belajar, dan 

lain-lain. 

d) Memberikan bimbingan secara paralel 

dengan mendengarkan kendala yang 

dihadapi dan berusaha untuk 

memberikan bantuan. 

e) Guru menceritakan pengalaman pribadi 

akan suatu wawasan belajar agar peserta 

didik termotivasi untuk melakukan hal-

hal yang positif.37 

2) Auditori 
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Belajar auditori yaitu belajar dengan 

berbicara dan mendengar. Siswa yang 

memiliki tipe auditori biasanya lebih cepat 

menyerap informasi atau pengetahuan 

melalui apa yang didengarkan. Telinga terus 

menangkap dan menyimpan informasi 

auditori, bahkan tanpa disadari seseorang 

mampu membuat beberapa area penting di 

dalam otak menjadi aktif. Belajar auditori 

merupakan cara belajar standar bagi semua 

masyarakat sejak dahulu.38 

Belajar auditori yang bermakna bagi 

peserta didik bahwa proses pembelajaran 

harus dimulai dengan mendengarkan, 

menyimak, berbicara, mengemukakan 

gagasan, menanggapi gagasan, presentasi 

kegiatan-kegiatan tersebut dapat diterapkan 

oleh guru selama proses pembelajaran 

berlangsung. Peserta didik yang memiliki 

cara belajar auditori dapat diajak untuk 

membicarakan ataupun mendiskusikan apa 

yang sedang mereka pelajari dengan 

mengikutkan keterlibatan indera pendengaran 

secara aktif. 

Belajar auditori dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Matematika misalnya: 
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a) Menyanyikan konsep suatu pelajaran 

atau meminta peserta didik untuk 

mengarang lagu mengenai konsep 

tersebut. 

b) Setelah pembelajaran selesai, meminta 

peserta didik untuk memberitahukan 

teman di sebelahnya satu hal yang 

dipelajari. 

c) Menggunakan pengulangan, meminta 

peserta didik menyebutkan kembali 

konsep kunci suatu pelajaran. 

Ciri-ciri tipe belajar auditori antara lain 

sebagai berikut: 

a) Perhatiannya tidak terlalu fokus atau 

lebih mudah terpecah.  

b) Berbicara dengan pola berirama. 

c) Belajar dengan cara mendengarkan, 

menggerakkan bibir atau bersuara saat 

membaca.39 

3) Visual 

Belajar visual yaitu belajar dengan 

menggunakan indera mata dengan cara 

mengamati, menggambarkan, menggunakan 

media dan alat peraga. Otak manusia 

memiliki banyak perangkat untuk memproses 

informasi visual daripada semua indera yang 

lain. Siswa yang menggunakan visualnya 
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lebih mudah belajar jika dapat melihat apa 

yang sedang dibicarakan seorang serta apa 

yang dimaksudkan dari sebuah buku. Secara 

khususnya pembelajar visual yang baik jika 

mereka dapat melihat contoh dari dunia 

nyata, gagasan, diagram, ikon, dan 

sebagainya ketika belajar.40 

Belajar visual dapat diterapkan dalam 

pembelajaran Matematika, misalnya: 

a) Dorong peserta didik untuk 

menggambarkan informasi, dengan 

menggunakan peta, diagram, warna. 

b) Gunakan bahasa ikon dalam presentasi 

dengan menciptakan simbol visual atau 

ikon yang mewakili konsep kunci. 

c) Menggunakan kertas tulis dengan tulisan 

berwarna daripada papan tulis. 

d) Menggantungkan atau menempel simbol 

berisi informasi di sekeliling ruang kelas. 

Ciri-ciri tipe belajar visual antara lain 

sebagai berikut: 

a) Teratur dalam segala hal, memperhatikan 

segala sesuatu, menjaga penampilan. 

b) Lebih gampang mengingat dengan 

gambar, lebih suka membaca daripada 

dibacakan. 
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c) Membutuhkan gambaran, tujuan 

menyeluruh dan menangkap detail 

(mengingat apa yang dilihat).41  

4) Intelektual 

Belajar intelektual adalah belajar 

dengan memecahkan masalah dan 

merenungkan. Intelektual merupakan sarana 

yang digunakan peserta didik untuk berpikir, 

menyatukan pengalaman untuk membuat 

makna yang baru. Aspek intelektual dapat 

dilatih dengan melibatkan siswa ke dalam 

beberapa aktivitas seperti memecahkan 

masalah, menganalisis pengalaman, 

mengerjakan perencanaan strategi, 

memberikan gagasan kreatif, mencari serta 

mampu menyaring suatu informasi. 

Intelektual adalah pembuat makna 

dalam pikiran, sarana yang digunakan untuk 

berpikir, menyatukan pengalaman mental, 

fisik, emosional untuk membuat makna baru 

bagi dirinya sendiri. Itulah sarana yang 

digunakan pikiran untuk mengubah 

pengalaman menjadi pengetahuan, 

pengetahuan menjadi pemahaman, dan 

pemahaman menjadi kearifan.42  
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Pendekatan SAVI menganut aliran ilmu 

kognitif modern yang menyatakan belajar yang 

paling baik adalah melibatkan emosi, seluruh 

tubuh, semua indera, dan keluasan pribadi, 

menghormati gaya belajar individu lain dengan 

menyadari bahwa orang belajar dengan cara 

yang berbeda-beda. 

c. Tahap Pembelajaran SAVI 

Pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SAVI akan tercapai dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan jika 

empat tahap berikut dilakukan dengan baik. 

Empat tahap berikut adalah sebagai berikut43: 

1)  Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

Tahap persiapan merupakan tahapan 

untuk mempersiapkan peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Tujuan dari 

tahapan ini adalah membangkitkan minat 

belajar siswa, memberikan perasaan positif 

serta nyaman dalam pengalaman belajar 

yang mendatang, dan menempatkan dalam 

situasi yang baik untuk belajar secara 

optimal. Secara khusus meliputi hal-hal 

berikut: 

a) Memberikan sugesti yang positif 

b) Menyampaikan manfaat belajar bagi 

peserta didik 
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c) Menciptakan lingkungan fisik, emosi, 

dan sosial yang positif 

d) Memberikan tujuan yang jelas dan 

bermakna 

e) Menghilangkan atau mengurangi 

masalah belajar 

f) Membangkitkan rasa ingin tahu peserta 

didik 

2)  Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

Tujuan tahap presentasi atau 

penyampaian adalah membantu peserta 

didik menemukan materi yang baru dengan 

cara menarik, menyenangkan, relevan, 

melibatkan pancaindra dan cocok untuk 

semua gaya belajar. Pembelajaran pada 

tahap ini menekankan penggunaan media 

dengan melakukan manipulasi terhadap 

media benda konkret. Hal yang dapat 

dilakukan di kelas adalah sebagai berikut: 

a) Uji coba kolaboratif dari berbagai 

pengetahuan 

b) Pengamatan terhadap fenomena dunia 

nyata 

c) Pelibatan intelektual dan seluruh tubuh 

atau panca indera 

d) Presentasi interaktif 

e) Menggunakan berbagai cara untuk 

disesuaikan dengan semua gaya belajar 
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f) Proyek pembelajaran berdasarkan tim 

atau kelompok 

g) Pelatihan memecahkan masalah 

h) Sarana, media dan alat peraga yang 

menarik 

i) Latihan menemukan (sendiri, 

berpasangan, dan berkelompok) 

j) Pengalaman belajar dari dunia nyata 

yang kontekstual 

3)   Tahap Pelaksanaan atau Penyampaian 

(Kegiatan Inti) 

Tujuan tahap pelaksanaan adalah 

membantu siswa mengintegrasikan, 

menyerap dan memadukan pengetahuan dan 

keterampilan baru dengan berbagai cara. 

Proses pembelajaran pada tahap ini 

mendiskusikan setiap langkah yang harus 

dikerjakan dan melatih siswa untuk berpikir 

kreatif dengan cara memecahkan masalah 

yang ada. Secara khusus kegiatan yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Aktivitas pemrosesan peserta didik 

b) Simulasi dunia nyata 

c) Permainan dalam belajar 

d) Pelatihan belajar melalui praktik 

e) Aktivitas pemecahan masalah 

f) Aktivitas praktis yang membangun 

keterampilan 

g) Pengajaran dan tinjauan kolaboratif 
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4) Tahap Penampilan hasil (Kegiatan Penutup) 

Tujuan tahap penampilan hasil adalah 

membantu siswa dalam menerapkan dan 

memperluas ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang baru dalam belajar, 

sehingga meningkatkan hasil belajar. Proses 

pembelajaran dalam tahap ini siswa 

mempresentasikan hasil kerja kelompok 

atau diskusi dan tanya jawab. Hal yang 

dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

a) Penerapan dunia nyata dalam waktu 

yang segera 

b) Pelaksanaan rencana aksi 

c) Aktivitas penguatan penerapan 

d) Pelatihan terus menerus 

e) Umpan balik dan evaluasi prestasi 

f) Aktivitas dukungan kawan44 

4. Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata motif yang 

dapat diartikan sebagai suatu kekuatan yang 

terdapat dalam diri seseorang, yang 

menyebabkan seseorang tersebut untuk bertindak 

atau berbuat suatu hal. Motif tidak bisa diamati 

secara langsung, akan tetapi dapat ditunjukkan 

dalam bentuk suatu tindakan atau tingkah laku, 
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berupa dorongan, rangsangan, atau pembangkit 

tenaga timbulnya suatu tindakan tertentu.45 

Motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

―feeling‖ dan tanggapan terhadap adanya 

tujuan.46 Motivasi berarti suatu perubahan yang 

dapat dilihat dari suatu tindakan atau perlakuan 

seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan. Berdasarkan pengertian di atas 

motivasi mengandung tiga elemen penting, yaitu: 

1)  Motivasi mengawali terjadinya perubahan 

energi dalam diri setiap manusia. 

Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem 

―neurophysiological‖ yang terdapat dalam 

organ manusia. 

2)  Motivasi ditandai dengan munculnya rasa 

atau ―feeling‖ yang dimiliki seseorang. 

Dalam hal ini motivasi berkaitan dengan 

persoalan kejiwaan, emosi yang dapat 

menentukan tindakan manusia. 

3)  Motivasi dirangsang karena adanya tujuan 

yang ingin dicapai. Jadi motivasi dalam hal 

ini sebenarnya merupakan respons dari 

suatu tindakan, yakni tujuan. Motivasi 

muncul berasal dari dalam diri manusia, 
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akan tetapi munculnya karena adanya 

dorongan oleh unsur yang lain yaitu tujuan. 

Tujuan dalam hal ini yang menyangkut soal 

kebutuhan.47 

Motivasi merupakan suatu proses untuk 

menguatkan motif menjadi suatu perbuatan atau 

tingkah laku seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Dalam 

hal belajar motivasi diartikan sebagai daya 

penggerak yang terdapat dalam diri peserta didik 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas 

seorang guru yaitu membantu membangkitkan 

motivasi peserta didik sehingga mampu 

melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran 

dengan baik.48 

Dalam belajar motivasi dapat diartikan 

sebagai kekuatan, daya pendorong, atau 

pengembangan kesediaan dan keinginan yang 

kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara 

aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan dalam rangka perubahan 
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perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik.49 

Motivasi belajar adalah dorongan baik 

internal maupun eksternal yang dimiliki peserta 

didik ketika kegiatan pembelajaran untuk 

mengadakan suatu perubahan tingkah laku, 

dengan indikator: (1) adanya hasrat dan 

keinginan untuk sukses dan berhasil; (2) adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) 

adanya harapan dan cita-cita masa depan; (4) 

adanya penghargaan dalam kelompok; (5) 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 

serta (6) adanya lingkungan yang kondusif, 

sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan 

lebih bermakna.50 

Dari berbagai pengertian di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar 

merupakan daya pendorong atau penggerak 

dalam diri seseorang baik dari dalam diri 

maupun dari luar sehingga dapat menimbulkan 

aktivitas belajar, dapat berperan dalam 

menumbuhkan sikap positif, seperti rasa cinta 

belajar sehingga dapat menambah pengetahuan 

dan keterampilan  

Dengan demikian motivasi dalam belajar 

sangat penting karena merupakan kondisi 
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psikologis yang berupa dorongan atau usaha 

seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar 

sehingga akan timbul adanya partisipasi siswa 

dalam kegiatan belajar. 

b. Fungsi Motivasi Belajar 

1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu 

perbuatan. Tanpa motivasi maka tidak akan 

timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. 

Adanya mengarahkan perbuatan mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia 

berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat 

atau lambatnya suatu pekerjaan.51 

c. Jenis-jenis Motivasi Belajar 

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari dalam diri seseorang yang tidak 

perlu adanya rangsangan dari luar, karena 

setiap diri individu sudah ada dorongan untuk 

berbuat sesuatu.52 Motivasi intrinsik juga 

dapat dikatakan suatu bentuk motivasi di 

mana dalam aktivitas belajar dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan yang 

berasal dari dalam diri peserta didik yang 
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berkaitan erat dengan aktivitas belajar. 

Dalam aktivitas belajar motivasi intrinsik 

sangat diperlukan terutama ketika belajar 

mandiri. Jadi motivasi intrinsik muncul dari 

kesadaran diri sendiri dengan tujuan esensial, 

bukan hanya simbol.  

Hal-hal yang menimbulkan motivasi 

intrinsik antara lain adanya kebutuhan, 

adanya pengetahuan tentang kemajuan diri 

sendiri, dan adanya cita-cita.53 

2) Motivasi ekstrinsik  

Motivasi ekstrinsik merupakan 

kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang aktif karena 

akibat adanya rangsangan dari luar individu. 

Motivasi ekstrinsik tidak berarti tidak 

diperlukan dalam dunia pendidikan. Motivasi 

ekstrinsik diperlukan supaya peserta didik 

termotivasi untuk belajar ataupun karena 

bahan pelajaran kurang menarik perhatian 

peserta didik.54 Jadi seorang guru harus 

pandai dalam membangkitkan semangat 

belajar peserta didik. 

Dapat dikatakan juga sebagai bentuk 

motivasi yang di dalamnya aktivitas dimulai 
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dan diteruskan berdasarkan dorongan dari 

luar yang tidak berkaitan dengan dirinya. 

 Hal-hal yang menimbulkan motivasi 

ekstrinsik antara lain ganjaran, hukuman, dan 

persaingan atau kompetisi.55 

d. Prinsip-prinsip Motivasi Belajar 

Ada beberapa prinsip motivasi dalam 

belajar seperti dalam uraian berikut56: 

1)   Sebagai  penggerak yang mendorong 

aktivitas belajar 

Motivasi sebagai penggerak peserta 

didik untuk belajar. Seorang peserta didik 

yang memiliki minat belajar akan 

menunjukkannya dengan melakukan 

aktivitas belajar. Apabila peserta didik 

sudah memiliki motivasi untuk belajar, 

maka akan melakukan aktivitas belajar 

dalam waktu tertentu. 

2)   Motivasi intrinsik lebih utama daripada 

motivasi ekstrinsik 

Motivasi intrinsik dinilai lebih baik 

daripada motivasi ekstrinsik karena peserta 

didik yang memiliki motivasi intrinsik baik, 

maka semangat belajarnya sangat kuat. 

Tujuan utama belajar adalah untuk 

memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya, 
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tanpa mengharapkan suatu pujian, hadiah 

dari orang lain. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik biasanya diberikan seorang guru 

agar peserta didik belajar dengan giat, hal 

tersebut dikhawatirkan membuat peserta 

didik cenderung ketergantungan terhadap 

segala hal yang berasal dari luar dirinya. 

3)   Motivasi berhubungan erat dengan 

kebutuhan dalam belajar 

Kebutuhan yang tidak bisa dihindari 

peserta didik adalah kebutuhan untuk 

memenuhi rasa ingin tahunya terhadap 

suatu hal baru atau sejumlah ilmu 

pengetahuan. Oleh sebab itu untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut peserta didik 

belajar. Karena dengan belajar peserta didik 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang 

dimiliki. 

4)   Memupuk optimisme dalam belajar 

Peserta didik yang memiliki motivasi 

dalam belajar selalu mempunyai keyakinan 

mampu menyelesaikan segala rintangan 

dalam belajar. Mereka meyakini bahwa 

belajar bukanlah kegiatan yang sia-sia. 

Hasilnya pasti akan berguna untuk 

kehidupannya saat ini maupun di masa yang 

akan mendatang. Peserta didik yang 

memiliki sifat optimis selalu mengerjakan 
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tugas dengan percaya diri dan tenang hingga 

pekerjaan terselesaikan. 

5)   Melahirkan prestasi dalam belajar 

Dari berbagai penelitian menyebutkan 

bahwa motivasi mempengaruhi prestasi 

belajar peserta didik. Peserta didik yang 

mencintai suatu pelajaran dengan senang 

hati maka dia akan selalu berusaha untuk 

memberikan yang terbaik dalam setiap 

aktivitas belajar sehingga mampu 

memperoleh nilai yang baik. 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar menurut Amier Daien 

Indrakusuma adalah sebagai berikut: 

1) Adanya kebutuhan 

2) Adanya pengetahuan tentang kemajuan diri 

sendiri 

3) Adanya aspirasi atau cita-cita 

4) Ganjaran 

5) Hukuman 

6) Persaingan atau kompetisi 

Menurut Harzberg menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

antara lain: 

1) Keberhasilan pelaksanaan 

2) Pengakuan 

3) Pekerjaan itu sendiri 
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4) Tanggung jawab
57

 

f. Cara Membangkitkan Motivasi Belajar 

Peserta Didik 

Motivasi merupakan salah satu aspek 

utama bagi keberhasilan dalam belajar. Oleh 

karena itu, motivasi belajar dapat dipelajari 

supaya dapat tumbuh dan berkembang. Berikut 

ini ada beberapa cara untuk membangkitkan 

motivasi belajar peserta didik antara lain: 

1) Membangkitkan gairah atau minat peserta 

didik 

2) Memberikan harapan realistis 

3) Mengarahkan perilaku peserta didik 

4) Memberikan hadiah atau insentif58 

5) Memberikan nilai 

6) Mengadakan kompetisi 

7) Memberikan pujian 

8) Memberikan hukuman59 

9) Mempergunakan tes dan nilai secara 

bijaksana 

10) Membangkitkan rasa ingin tahu dan hasrat 

eksplorasi 

11) Memanfaatkan apersepsi peserta didik 

12) Mempergunakan simulasi dan permainan 
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13) Menerapkan konsep-konsep atau prinsip-

prinsip dalam konteks yang unik agar 

peserta didik lebih terlibat dalam proses 

pembelajaran 

14) Memperkecil kemungkinan yang tidak 

menyenangkan terhadap peserta didik60 

5. Kemampuan Berpikir Kreatif 

a. Pengertian Kemampuan Berpikir Kreatif 

Manusia adalah makhluk Allah yang 

paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain 

ciptaan-Nya. Kesempurnaan yang menjadikan 

manusia berbeda dibandingkan dengan makhluk 

lain adalah manusia dikaruniai akal untuk 

menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya 

seperti dalam firman Allah SWT dalam Surah 

An-Anfaal ayat 22: 

َوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن ََل يَ ْعِقُلونَ  ِإنَّ َشرَّ  الدَّ  
Artinya: ―Sesungguhnya binatang (makhluk) 

yang seburuk-buruknya pada sisi 

Allah ialah orang-orang yang tuli 

yang tidak mengerti apapun‖
61

. 

Dengan demikian, sebagai rasa syukur 

kita terhadap Allah manusia 

hendaknya menggunakan akal untuk 

banyak-banyak berpikir dan belajar. 

                                                           
60
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Kata ―mampu‖ berarti kata sifat yang 

memiliki arti ―kuasa atau sanggup melakukan 

sesuatu‖. Sedangkan kemampuan berarti ―(1) 

kesanggupan, kecakapan, kekuatan, (2) 

kekayaan, (3) daya serap. Dari pengertian di atas 

dapat dikatakan bahwa kemampuan adalah dapat 

melakukan sesuatu dengan baik dan terampil 

maupun kreatif. Kesanggupan dan kecakapan ini 

sangat dibutuhkan untuk menemukan ide-ide 

yang baik jika seseorang ingin dikatakan mampu 

berpikir kreatif.62 

Kemampuan merupakan suatu usaha untuk 

melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari 

latihan dan pembawaan dari lahir, kemampuan 

menunjukkan bahwa suatu tindakan 

(performance) yang dapat dilakukan sekarang. 

Sedangkan berpikir merupakan proses mental 

tentang berbagai penjelasan segala hal menurut 

akal, usaha untuk sampai pada suatu kesimpulan 

tentang hal-hal tertentu.63 

Sedangkan menurut Kamus Bahasa 

Indonesia, berpikir adalah menggunakan akal 

pikiran untuk mempertimbangkan dan 

memutuskan suatu hal. Berpikir adalah suatu 
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keadaan berpikir rasional, dapat diukur. Dapat 

dikembangkan dengan latihan secara sadar dan 

sengaja.64 Tujuan berpikir adalah untuk 

menemukan pemahaman atau pengertian yang 

dikehendaki. Berpikir adalah suatu proses 

memahami masalah, meneliti atau menggali 

informasi sampai memecahkan masalah. 

Berpikir erat kaitannya dengan belajar, 

proses berpikir dapat membuat seseorang paham 

dan mengerti akan sesuatu hal sehingga akan 

mengubah pola berpikir atau cara berpikir 

seseorang yang bahkan juga mampu mengubah 

tindakan dan tingkah laku seseorang tersebut. 

Sedangkan untuk pengertian berpikir 

kreatif adalah suatu pemikiran untuk 

menciptakan gagasan baru. Berpikir kreatif 

sering dikaitkan dengan berpikir divergen artinya 

suatu bentuk pemikiran terbuka yang mampu 

memberikan bermacam-macam kemungkinan 

jawaban dari suatu persoalan atau 

permasalahan.65 Dari pengertian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

seseorang dikatakan baik, apabila seseorang 

tersebut mampu menunjukkan semakin banyak 

kemungkinan jawaban pada suatu masalah. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa berpikir 

kreatif merupakan berpikir secara logis dan 

divergen untuk menciptakan sesuatu gagasan 

yang baru. Berpikir kreatif mempunyai kaitan 

dengan kreativitas. 

Definisi kreativitas adalah sebagai berikut: 

1)  Kreativitas merupakan proses mental yang 

dilakukan seseorang berupa gagasan baru 

atau produk baru atau mengombinasikan 

keduanya yang akhirnya akan melekat pada 

dirinya.66 

2)  Kreativitas merupakan suatu kemampuan 

untuk menciptakan sesuatu yang baru atau 

gagasan baru yang dapat diterapkan dalam 

memecahkan masalah, atau dapat digunakan 

untuk melihat hubungan baru antara unsur-

unsur yang ada sebelumnya.67 

3)  Kreativitas atau berpikir kreatif merupakan 

suatu kemampuan menemukan banyak 

kemungkinan penyelesaian terhadap suatu 

masalah.68 Semakin banyak kemungkinan 

jawaban yang diberikan terhadap suatu 
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masalah semakin kreatif seseorang. Dan 

jawaban-jawaban yang diberikan harus 

sesuai dengan masalah yang diberikan. Jadi 

bukan semata-mata memberikan jawaban 

yang banyak yang menentukan kreativitas.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, 

maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kreativitas adalah suatu produk dari berpikir 

kreatif yang mampu menghasilkan banyak 

kemungkinan suatu gagasan yang baru yang 

dapat diterapkan dalam memecahkan masalah, 

dan dari beberapa pengertian di atas juga dapat 

diartikan bahwa kreativitas mempunyai peranan 

yang penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Rhodes dalam menganalisis lebih dari 40 

pengertian ataupun definisi dari kreativitas 

menyimpulkan bahwa kreativitas dirumuskan 

dalam istilah pribadi (person), proses, dan 

produk. Kreativitas dapat juga dilihat dari 

kondisi pribadi dan lingkungan yang mendorong 

individu untuk berperilaku kreatif. Keempat jenis 

definisi tentang kreativitas disebut sebagai ―Four 

P’s of Creativity, yaitu dimensi person, process, 

press, dan product.69 Penjelasan ke empat 

dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Dimensi person (pribadi) memandang 

bahwa karakteristik kreatif seseorang 
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ditekankan pada kemampuan individu itu 

sendiri. Kreativitas adalah ungkapan dari 

keunikan individu dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.70 Dari ungkapan 

pribadi yang unik inilah diharapkan 

timbulnya ide-ide kreatif dan produk baru 

yang inovatif. 

2)  Dimensi proses meliputi seluruh proses 

kreatif dan ilmiah mulai dari menemukan 

masalah sampai dengan menyampaikan 

hasil dari penyelesaian masalah tersebut.71  

3)  Dimensi press, memandang bahwa 

terwujudnya kreatif seseorang diperlukan 

adanya dorongan dan dukungan baik 

dorongan dari diri sendiri berupa keinginan 

atau hasrat untuk menciptakan atau 

menyibukkan diri secara kreatif dan 

dorongan eksternal dari lingkungan sosial 

dan psikologis berupa apresiasi, dukungan, 

penghargaan, serta pujian.72 

4)  Dimensi produk, penekanannya pada hasil 

karya seseorang, kreativitas adalah 

kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru. Kriteria untuk produk kreatif 

adalah produk itu harus nyata (observable), 
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produk itu harus baru, dan produk tersebut 

adalah hasil dari kualitas unik individu 

dalam berinteraksi dengan lingkungan.73 

Dari beberapa pengertian yang diuraikan 

di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif adalah suatu kesanggupan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa 

gagasan maupun karya, dalam bentuk berpikir 

kreatif sebagai suatu gagasan baru yang dapat 

diterapkan dalam menyelesaikan masalah 

sebagai hasil pembawaan dan latihan. 

b. Indikator Berpikir Kreatif 

Kemampuan berpikir kreatif dapat 

dirumuskan sebagai kemampuan yang 

mencerminkan aspek-aspek sebagai berikut: 

1) Kemampuan berpikir lancar atau kelancaran 

(fluency)  

Kemampuan berpikir lancar yaitu 

keterampilan untuk mencetuskan banyak ide 

atau gagasan dalam berbagai kategori, 

memberikan banyak cara atau saran untuk 

melakukan berbagai hal, selalu memikirkan 

lebih dari satu jawaban.74 Keterampilan ini 

ditunjukkan dengan perilaku peserta didik 

seperti mengajukan banyak pertanyaan, 

menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada 
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pertanyaan, mempunyai banyak gagasan cara 

memecahkan suatu masalah, lancar dalam 

mengungkapkan gagasan-gagasannya, 

bekerja lebih cepat daripada peserta didik 

yang lain.75 

2) Kemampuan berpikir luwes atau keluwesan 

(flexibility) 

Kemampuan berpikir luwes yaitu 

keterampilan menghasilkan gagasan, 

jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, 

dapat melihat suatu masalah dari sudut 

pandang yang berbeda-beda, dan mampu 

mengubah cara pendekatan atau cara 

pemikiran.76 Peserta didik dapat dikatakan 

memiliki keterampilan berpikir luwes apabila 

peserta didik dapat memberikan aneka ragam 

penggunaan yang tidak lazim terhadap suatu 

objek, dapat memberikan macam-macam 

penafsiran terhadap suatu gambar, cerita atau 

masalah, mampu menerapkan suatu konsep 

dengan cara yang berbeda-beda, memberikan 

pertimbangan situasi yang berbeda dari yang 

diberikan orang lain, dalam membahas suatu 

diskusi kelompok selalu mempunyai posisi 

yang berbeda atau bertentangan dari 

mayoritas kelompok, jika diberikan suatu 
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masalah memikirkan berbagai macam cara 

untuk menyelesaikannya, serta mampu 

mengubah arah berpikir secara spontan.77 

3) Kemampuan berpikir orisinal (originality) 

Kemampuan berpikir orisinal yaitu 

keterampilan yang mampu memberikan 

ungkapan yang baru dan unik, memikirkan 

cara yang tidak lazim yang jarang diberikan 

kebanyakan orang.78 Cerminan dari 

keterampilan berpikir orisinal adalah peserta 

didik memikirkan masalah-masalah atau hal-

hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang 

lain, mempertanyakan cara-cara yang lama 

dan berusaha memikirkan cara-cara baru, 

memiliki cara berpikir lain daripada yang 

lain, mencari pendekatan baru, serta selalu 

berusaha untuk mencari dan menemukan 

penyelesaian yang baru.79 

4) Kemampuan merinci atau mengelaborasi 

(elaboration) 

Kemampuan merinci yaitu 

keterampilan yang memperkaya dan 

mengembangkan suatu gagasan dan 

menambah atau memperinci suatu gagasan, 

situasi sehingga menjadi lebih menarik.80 Ciri 
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perilaku peserta didik yang memiliki 

keterampilan mengelaborasi di antaranya 

mencari arti yang lebih mendalam terhadap 

jawaban atau pemecahan masalah dengan 

melakukan langkah-langkah secara terperinci, 

mengembangkan atau memperkaya gagasan 

orang lain, mempunyai rasa keindahan yang 

kuat sehingga tidak puas dengan penampilan 

yang sederhana atau kosong.81 

Sedangkan menurut Guilford berpikir 

kreatif terdiri dari lima aspek sebagai berikut82: 

1) Kelancaran (fluency) adalah kemampuan 

untuk menghasilkan banyak gagasan. 

2) Keluwesan (flexibility) adalah kemampuan 

untuk mengemukakan bermacam pemecahan 

atau pendekatan. 

3) Keaslian (originality) adalah kemampuan 

untuk mencetuskan gagasan dengan cara-cara 

yang asli, tidak klise. 

4) Penguraian (elaboration) adalah kemampuan 

untuk menguraikan suatu cara secara 

terperinci. 

5) Perumusan kembali (redefinition) adalah 

kemampuan untuk meninjau suatu persoalan 

berdasarkan perspektif yang berbeda dengan 

apa yang sudah diketahui oleh banyak orang. 
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Berdasarkan pendapat di atas mengenai 

indikator berpikir kreatif dapat disimpulkan 

bahwa kelancaran lebih menekankan pada 

kuantitas jawaban atau gagasan yang diberikan 

oleh seseorang. Keluwesan dapat dilihat dari 

banyaknya jawaban yang diberikan dan juga dari 

banyaknya cara penyelesaian terhadap suatu 

masalah. Orisinal merupakan sesuatu yang 

bersifat unik, jawaban atau cara penyelesaian 

yang dibuat tidak lazim sehingga jawaban atau 

cara tersebut berbeda dari orang lain. Elaborasi 

menekankan pada mengembangkan atau 

memperkaya gagasan yang sudah ada, tidak 

hanya mengembangkan, tetapi juga dapat 

menambah atau memperinci gagasan yang ada.   

Indikator berpikir kreatif yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Kelancaran (fluency) yaitu kemampuan 

peserta didik menghasilkan banyak gagasan 

atau jawaban yang benar. 

2) Keluwesan (flexibility) yaitu kemampuan 

peserta didik menghasilkan banyak cara 

penyelesaian masalah. 

3) Keaslian (originality) yaitu kemampuan 

peserta didik untuk menghasilkan cara 

penyelesaian yang baru, unik, serta tidak 

lazim digunakan.  
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4) Elaborasi (elaboration)  yaitu  kemampuan 

mengembangkan ide atau gagasan baru untuk 

menyelesaikan masalah secara rinci 

c. Ciri-ciri Kreativitas 

Salah satu aspek yang penting dalam 

kreativitas adalah memahami ciri-cirinya. Ciri-

ciri kreativitas dapat dikelompokkan dalam dua 

kategori yaitu kognitif dan non-kognitif. Ciri 

kognitif di antaranya adalah orisinalitas, 

fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. 

Sedangkan ciri non-kognitif di antaranya sikap 

motivasi dan kepribadian kreatif.  Adapun ciri 

kepribadian kreatif yang ditemukan dalam 

berbagai studi di antaranya sebagai berikut83: 

1) Terbuka dalam pengalaman yang baru. 

2) Fleksibel dalam berpikir dan merespons suatu 

masalah. 

3) Tertarik pada kegiatan kreatif. 

4) Mempunyai pendapat sendiri dan tidak 

terpengaruh oleh orang lain. 

5) Mempunyai rasa ingin tahu yang besar. 

6) Tekun dan tidak mudah bosan. 

7) Peka terhadap situasi lingkungan. 

8) Memiliki banyak akal atau cara untuk 

menyelesaikan suatu masalah. 

9) Senang mengajukan pertanyaan yang unik. 

10) Percaya diri dan mandiri. 
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Berpikir kreatif merupakan suatu cara 

membangun ide yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan. Oleh sebab itu mengembangkan 

berpikir kreatif sangat diperlukan dalam 

pembelajaran, berikut ini akan dijelaskan alasan 

pentingnya belajar berpikir kreatif, di 

antaranya84: 

1) Belajar kreatif membantu peserta didik 

menjadi lebih berhasil, mampu menangani 

dan mengarahkan belajar bagi diri mereka 

sendiri yang lebih bermanfaat, sehingga 

harapannya peserta didik mampu dan siap 

menghadapi berbagai masalah ke depannya 

secara mandiri. 

2) Belajar kreatif menciptakan kemungkinan-

kemungkinan ide ataupun gagasan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang tidak 

mampu diramalkan di masa yang akan 

datang, karena tantangan masa depan berubah 

dan semakin lebih berat. 

3) Belajar kreatif berdampak besar dalam 

kehidupan. Belajar kreatif dapat 

mempengaruhi, bahkan mengubah karier dan 

kehidupan pribadi. 

4) Belajar kreatif dapat memberikan kepuasan 

dan kesenangan, karena dengan belajar 

berpikir kreatif menimbulkan banyak ide-ide 

atau cara-cara baru dan hasil baru sebagai 
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sumbangan yang berharga pada 

pembangunan. 

d. Cara Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Adapun usaha yang dapat dilakukan guru 

dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik dapat ditempuh dengan langkah-

langkah berikut ini85: 

1) Menghilangkan penghalang-penghalang daya 

berpikir kreatif peserta didik. 

2) Membuat peserta didik sadar pentingnya 

berpikir kreatif 

3) Mengenalkan dan mempraktikkan strategi-

strategi berpikir kreatif 

4) Menciptakan sebuah lingkungan yang kreatif 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menghalangi ekspresi-ekspresi kreatif 

peserta didik seperti ketakutan akan 

kegagalan dan menemukan cara-cara 

untuk menghilangkan penghalang-

penghalang tersebut. 

b) Membantu peserta didik dengan cara 

memperkenalkan dan menjelaskan 

secara detail tahap-tahap dari teori 

berpikir kreatif agar membantu peserta 
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didik untuk termotivasi bahwa mereka 

mampu untuk berpikir kreatif. 

c) Memperkenalkan dan menjelaskan 

strategi-strategi untuk dapat berpikir 

kreatif dan membantu peserta didik 

untuk menerapkan strategi tersebut di 

dalam proses belajar. 

d) Memberikan ruang bagi peserta didik 

untuk mengekspresikan daya berpikir 

kreatif mereka. 

6. Keterkaitan Pendekatan SAVI dengan Motivasi 

Belajar dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Pendekatan SAVI merupakan salah satu 

pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran 

matematika. Dave Meire mengatakan bahwa 

pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dengan cara menggabungkan gerakan 

fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua alat indera. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

pendekatan SAVI adalah somatis, auditori, visual, 

dan intelektual. Keempat unsur tersebut harus 

terdapat dalam proses pembelajaran sehingga belajar 

dapat berlangsung optimal.
86

 

Pembelajaran dalam pendekatan SAVI 

mengandung unsur somatis yang membuat peserta 

didik aktif bergerak, bukan seperti pada pendekatan 

konvensional di mana peserta didik tidak aktif secara 

fisik lebih pasif dan cenderung menerima apa yang 
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diberikan peneliti, sehingga hal tersebut dapat 

membuat kelumpuhan otak dan belajar pun dapat 

menjadi lebih lambat.
87

 

Pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI 

peserta didik selalu diberikan sugesti yang positif, 

lingkungan yang positif, pembelajaran dilakukan 

dengan semua gaya belajar peserta didik, 

pembelajaran juga dilakukan dengan menggunakan 

berbagai strategi atau permainan yang membuat 

peserta didik nyaman dan senang terhadap 

pembelajaran. Selain itu, pembelajaran 

menggunakan pendekatan SAVI memiliki unsur 

intelektual sehingga dalam belajar akan terlatih 

untuk memecahkan masalah, menganalisis suatu 

masalah, mengajarkan perencanaan strategi, serta 

melahirkan kemampuan berpikir kreatif. Sehingga 

hal tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa
88

. Pendekatan SAVI yaitu suatu pendekatan 

pembelajaran, di mana siswa dilibatkan tidak hanya 

mendapatkan penjelasan dari guru, tetapi proses 

belajar siswa bergerak bebas aktif, serta 

menggunakan kemampuan indera siswa. Dalam 

pendekatan SAVI memiliki salah satu unsur yaitu 

aspek intelektual yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa, meningkat 

motivasi belajar siswa, dan berusaha belajar secara 

                                                           
87

 Meire, 90. 
88

 Meire, 100–107. 
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aktif, pada akhirnya dapat mencapai hasil belajar 

yang maksimal.89 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah jika 

pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) dilaksanakan dengan baik maka motivasi 

belajar dan kemampuan berpikir kreatif siswa juga baik 

atau meningkat. Hal tersebut dikarenakan pendekatan 

SAVI merupakan suatu pendekatan yang melibatkan 

aktivitas seluruh panca indera sehingga dapat membantu 

mengoptimalkan proses pembelajaran. 

 

 

Pendekatan Pembelajaran 

1. SAVI 

2. Konvensional 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

 Pratiwi Mandasari, ―Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban-jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian.90 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. (H0AB) : 

 

 

 

 

      (H1AB) : 

 

    

 

 

2. (H0A )  : 

 

 

 

(H1A)   : 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar dan kemampuan berfikir 

kreatif siswa. 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar dan kemampuan berfikir 

kreatif siswa. 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar. 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditory, 

Visual, dan Intelektual) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

motivasi belajar. 

3. (H0B)   : 

 

 

 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 
                                                           
90

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 96. 
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(H1B)   : Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, 

Visual, dan Intelektual) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan keseluruhan 

proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan dengan tujuan untuk 

pertanggung jawaban terhadap semua langkah yang akan 

diambil selama penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini dengan melihat 

pertimbangan yang ada adalah dengan metode penelitian 

experiment. Penelitian eksperimen merupakan kegiatan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

suatu perlakuan atau tindakan atau treatmen pendidikan 

terhadap variabel dependen dalam kondisi yang 

terkendali. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

quasi experiment research karena mempunyai kelompok 

kontrol yang diambil secara random, akan tetapi 

kelompok tersebut tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.91 

Dalam rancangan penelitian ini penulis 

menggunakan tiga variabel. Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Macam variabel ada dua yakni: 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: ALFABETA, 

2018), 111–120. 
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1. Variabel bebas (Independent variabel) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).92 Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas yaitu pendekatan pembelajaran. 

Pendekatan pembelajaran yang digunakan dua 

yaitu pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

dan Intelektual) adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang melibatkan semua aktivitas 

fisik, memanfaatkan segala indera dan aktivitas 

intelektual dan pendekatan konvensional adalah 

yaitu suatu pendekatan pembelajaran klasik dalam 

penyampaian pembelajaran lebih menekankan 

metode ceramah.  

2. Variabel terikat (Dependent variabel) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas.93 Dalam 

penelitian ini, ada dua variabel bebas yaitu motivasi 

belajar siswa (Y1) adalah  daya pendorong atau 

penggerak dalam diri seseorang baik dari dalam 

diri maupun dari luar sehingga dapat menimbulkan 

aktivitas belajar dan kemampuan berpikir kreatif  

adalah berpikir secara logis dan divergen untuk 

menciptakan sesuatu gagasan yang baru. (Y2). 
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 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 54. 
93

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 54. 
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B. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas keseluruhan subjek atau objek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.94 Dalam penelitian termasuk dalam 

populasi yang terbatas yaitu seluruh peserta didik kelas 

IV di MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

Sampel merupakan objek yang dipelajari atau 

sebagai sumber data. Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki populasi.95 Apa yang 

dipelajari dari sampel maka kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel yang 

diambil dari populasi harus representatif. 

Dalam penelitian ini semua populasi yang 

berjumlah 68 siswa dijadikan sebagai sampel yang 

terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas IV A (Al-

Khawarizmi) yang terdiri atas 34 siswa sebagai sampel 

experiment dan kelas IV B (Ar-Rozi) yang terdiri atas 

34 siswa sebagai sampel kontrol. Mengingat jumlah 

populasi kurang dari 100 peserta didik, maka seluruh 

populasi digunakan menjadi sampel. Adapun teknik 

pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh yaitu 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 117. 
95
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teknik penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.96 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila 

menggunakan instrumen. Instrumen penelitian 

merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan 

menentukan kualitas data yang terkumpul. Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

motivasi belajar siswa kelas IV MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo dan data kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas IV MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data penelitian yang bertujuan agar 

penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner atau angket dan tes. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah angket dan tes. Instrumen angket digunakan 

untuk membahas tentang motivasi belajar siswa dengan 

menggunakan skala likert, sedangkan instrumen tes 

digunakan untuk membahas kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas IV MI Nurul Huda. Baik instrumen angket 

maupun tes dilakukan uji coba terlebih dahulu setelah itu 

                                                           
96

 Riduwan, Metode Dan Teknik Menyusun Tesis (Bandung: 

ALFABETA, 2014), 64. 
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dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang berfungsi 

untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang ada 

pada angket dan item pertanyaan pada soal berpikir 

kreatif tersebut valid atau tidak dan hanya item yang 

valid dan reliabel saja yang dapat digunakan dalam 

penelitian. 

Tabel 3. 1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Tek-

nik 

No. Item 

Sebelum 

Diuji 

Validitas 

No. Item 

Setelah 

Diuji 

Validitas 

Pengaruh 

Pembelaja-

ran 

Matemati-

ka 

Berbasis 

Pendeka-

tan SAVI 

Terhadap 

Motivasi 

Belajar dan 

Kemampu-

an Berpikir 

Kreatif 

Siswa 

Kelas IV 

di MI 

Nurul 

Huda 

Tahun 

Pelajaran 

2018/2019 

Variabel 

Indepen-

den:  

1. Pende-

katan 

SAVI 

1. Soma-

tis 

2. Audi-

tori 

3. Visual 

4. Inte-

lektual 

Ekspe

ri-

men 

- - 

2. Pende-

katan 

konven

sional 

- Ekspe

ri-

men 

- - 

Variabel 

Dependen: 

1. Moti-

vasi 

Belajar 

1. Keingi

nan 

untuk 

sukses 

dan 

berha-

sil 

 1, 2, 3, 4, 

5, 6 

1, 2, 3, 5, 

6 

2. Ada-

nya 

kebu-

tuhan 

belajar 

 7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

8, 9, 10 

3. Ada-  13, 14, 13,14,15, 
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Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Tek-

nik 

No. Item 

Sebelum 

Diuji 

Validitas 

No. Item 

Setelah 

Diuji 

Validitas 

nya 

harapa

n dan 

cita-

cita 

15, 16, 

17 

16, 17 

4. Ada-

nya 

peng-

harga-

an 

dalam 

kelom-

pok 

 18, 19, 

20, 21, 

22 

18,19,20, 

21, 22 

5. Ada-

nya 

kegia-

tan 

yang 

mena-

rik 

 23, 24, 

25, 26 

23,25, 26 

6. Lingku

ngan 

yang 

kondu-

sif 

 27, 28, 

29, 30 

28, 29,30 

2. Kema

mpuan 

berpi-

kir 

kreatif 

Proses 

penyele-

saian soal 

meliputi: 

1. Kelan-

caran 

 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

2. Kelu-

wesan 

 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

3. Keasli-

an  
 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 
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Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Tek-

nik 

No. Item 

Sebelum 

Diuji 

Validitas 

No. Item 

Setelah 

Diuji 

Validitas 

9, 10 9, 10 

4. Elabo-

rasi 
 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10 

 

Berdasarkan instrumen pengumpulan data 

tersebut, masing-masing indikator kemudian 

dikembangkan menjadi butir-butir pertanyaan yang akan 

digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas instrumen. 

Adapun angket pertanyaan dan soal berpikir kreatif 

dapat dilihat dalam lampiran 2 dan 3. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi 

standar yang diterapkan.97 Teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Angket 

Angket atau kuesioner merupakan suatu daftar 

pertanyaan atau pernyataan tentang topik tertentu 

yang diberikan kepada subjek, baik secara individual 

atau kelompok. Tujuan penyebaran angket adalah 

mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 
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 Sugiyono, Motede Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R & D (Bandung: ALFABETA, 2017), 308. 
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masalah. Angket yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa angket tertutup yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden tinggal memilih 

dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu 

jawaban.98 Angket ini dibagikan kepada seluruh 

siswa kelas IV sebanyak 68 siswa yang dilakukan di 

awal sebelum pembelajaran (pre-test) dan akhir 

pembelajaran (post-test). Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas IV 

MI Nurul Huda. Adapun pelaksanaannya, angket 

diberikan kepada siswa agar mereka mengisi sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. Siswa diberikan 

pengarahan cara pengisian angket tersebut, dan 

pengisian angket tersebut tidak mempengaruhi dalam 

penilaian pembelajaran di sekolah. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

tentang fenomena sosial. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala likert  

mempunyai gradasi positif, sampai negatif.99 Dari 

masing-masing pertanyaan ada empat jawaban yaitu 

selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. 

Konversi jawaban menjadi skor berpedoman pada 

tabel 3.2 di bawah ini.   

                                                           
98

 Metode Dan Teknik Menyusun Tesis, 99–100. 
99

 Deni Dermawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013), 169. 
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Tabel 3. 2 

Penskoran untuk Pernyataan Angket 

Skor 

Pernyataan 
Selalu 

(SL) 

Sering 

(SR) 

Kadang-

kadang 

(KD) 

Tidak 

Pernah 

(TP) 

Positif (+) 4 3 2 1 

Negatif (-) 1 2 3 4 

2. Tes  

Tes merupakan rangkaian pertanyaan yang 

memerlukan jawaban testi sebagai alat ukur dalam 

proses asesmen maupun evaluasi dan mempunyai 

peran penting untuk mengukur pengetahuan, 

keterampilan, kecerdasan, bakat atau kemampuan 

yang dimiliki individu atau kelompok.100 Tes ini 

digunakan untuk memperoleh data nilai kemampuan 

berpikir kreatif siswa di kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol yang dilakukan di awal sebelum 

pembelajaran (pre-tes) dan di akhir pembelajaran 

(post-tes). Dengan demikian akan diketahui 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa antara 

kelas yang menggunakan pendekatan SAVI dan 

yang tidak menggunakan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

                                                           
100

 Metode Dan Teknik Menyusun Tesis, 105. 
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menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.101 

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini 

akan dianalisis  dengan teknik analisis data yang sesuai 

dengan sifat atau jenis data serta tujuan penelitian. Data 

dalam penelitian ini sesuai rumusan masalah terdapat 

dua teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial. 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.
 

 Sedangkan 

teknik analisis inferensial adalah teknik analisis meliputi 

statistik parametrik dan statistik non parametrik dengan 

maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi atau generalisasi.102 Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui teknik pengumpulan data angket dan 

tes tertulis agar bisa digunakan untuk menjawab 

hipotesis penelitian yang ada. Adapun langkah-langkah 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Teknik Keabsahan Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan syarat yang 

terpenting dalam suatu evaluasi. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, 207. 
102

 Sugiyono, 207–209. 
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terjadi pada objek penelitian dengan data yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek penelitian. 103 Uji validitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1)  Validitas Isi  

Validitas isi adalah pengujian 

validitas dilakukan atas isinya untuk 

memastikan apakah instrumen 

pengumpulan data dapat mengukur secara 

tepat keadaan yang ingin diukur. Pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan 

meminta pertimbangan ahli expert 

judgement. Expect judgement adalah 

seseorang yang memiliki kompetensi 

dalam suatu bidang dapat diminta untuk 

menilai ketepatan isi butir instrumen 

pengumpulan data.104 Expect Judgement 

pada penelitian ini yaitu Bapak Edi Irawan 

M.Pd. selaku dosen IAIN Ponorogo dan 

Ibu Siti Mutorikah S.Pd.I. Adapun untuk 

uji validitas isi Expect judgement  pada 

instrumen angket motivasi belajar dan 
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 Sugiyono, 363. 
104

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), 120–121. 
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kemampuan berpikir kreatif siswa dapat 

dilihat pada lampiran 5 dan 6. 

2)  Validitas Butir 

Uji validitas butir dengan 

menggunakan korelasi Product Moment 

dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0.  

Dengan simpangan yang dikemukakan oleh 

Person sebagai berikut: 

                                  
  

   

































  

 
2222

YYnXXn

YXXYn
R

XY

 

 

Keterangan:  

XY

R

 

: Angka indeks korelasi  product moment 

 X  : Jumlah seluruh nilai x 

Y  : Jumlah seluruh nilai y 

   XY  
: Jumlah hasil perkalian antara nilai x dan y 

N : Jumlah data
105

 

Dalam perhitungan validitas pada 

penelitian ini, rtabel ditentukan dengan 

mencari terlebih dahulu nilai db, yakni db 

= n-2. Kemudian nilai db dikonsultasikan 

pada tabel nilai koefisien korelasi ―r‖ 

product moment dari Person. Nilai rtabel 

pada taraf signifikansi 5 % diperoleh  
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 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: 

Aura Pustaka, 2016), 250. 
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sebesar 0,396 dengan db= 25. Dalam 

perhitungannya, peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS 17.0 sebagai alat bantu 

perhitungan validitas data instrumen. 

Jika korelasi pada setiap faktor 

tersebut positif dan besarnya 0,396 (rtabel) 

ke atas, maka faktor tersebut contruct yang 

kuat. Jika korelasi di bawah 0,396 (rtabel) 

maka dapat disimpulkan jika butir 

instrumen tersebut tidak valid sehingga 

harus diperbaiki atau dibuang. Sehingga, 

butir instrumen dikatakan valid apabila 

(rhitung) besarnya lebih dari 0,396.  

Uji validitas ini dilaksanakan di SDN 

1 Sawoo Ponorogo dengan jumlah peserta 

didik kelas IV yaitu 27 siswa. Adapun hasil 

dari perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di 

bawah ini: 

Tabel 3. 3 

Rekapitulasi Uji Validitas  

Item Instrumen Penelitian Variabel Y1 

Variabel No “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Motivasi 

Belajar 

1 0, 608 0, 396 Valid 

2 0, 457 0, 396 Valid 

3 0, 834 0, 396 Valid 

4 0, 099 0, 396 Tidak Valid 

5 0, 545 0, 396 Valid 

6 0, 504 0, 396 Valid 

7 0, 170 0, 396 Tidak Valid 

8 0, 655 0, 396 Valid 
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Variabel No “r” hitung “r” tabel Keterangan 

9 0, 804 0, 396 Valid 

10 0, 570 0, 396 Valid 

11 0, 033 0, 396 Tidak Valid 

12 0, 152 0, 396 Tidak Valid 

13 0, 775 0, 396 Valid 

14 0, 402 0, 396 Valid 

15 0, 410 0, 396 Valid 

16 0, 612 0, 396 Valid 

17 0, 642 0, 396 Valid 

18 0, 484 0, 396 Valid 

19 0, 655 0, 396 Valid 

20 0, 462 0, 396 Valid 

21 0, 700 0, 396 Valid 

22 0, 398 0, 396 Valid 

23 0, 630 0, 396 Valid 

24 0, 317 0, 396 Tidak Valid 

25 0, 424 0, 396 Valid 

26 0, 539 0, 396 Valid 

27 0, 158 0, 396 Tidak Valid 

28 0, 476 0, 396 Valid 

29 0, 686 0, 396 Valid 

30 0, 398 0, 396 Valid 

Tabel 3. 4 

Rekapitulasi Uji Validitas  

Item Instrumen Variabel Y2 

Variabel No “r” hitung “r” tabel Keterangan 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

1 0, 729 0, 396 Valid 

2 0, 554 0, 396 Valid 

3 0, 693 0, 396 Valid 

4 0, 801 0, 396 Valid 

5 0, 858 0, 396 Valid 

6 0, 543 0, 396 Valid 

7 0, 534 0, 396 Valid 

8 0, 610 0, 396 Valid 

9 0, 878 0, 396 Valid 

10 0, 737 0, 396 Valid 
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Dalam uji validitas instrumen, butir 

soal motivasi belajar siswa, peneliti 

mengambil sampel sebanyak 27 responden 

yang tersebar pada kelas IV SDN 1 Sawoo. 

Hasil perhitungan validitas instrumen 

motivasi belajar dari 30 item soal terdapat 

24 soal yang dinyatakan valid yakni item 

soal nomor 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 

29, 30. Akan tetapi instrumen angket 

motivasi belajar yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak sebanyak 24 soal item 

namun sebanyak 18 soal item dikarenakan 

penyeimbangan setiap indikator dari 

motivasi belajar, item tersebut yakni 

terdapat pada soal nomor 1, 3, 5, 8, 9, 10, 

13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 

29, 30. Adapun untuk hasil   uji validitas 

angket motivasi belajar dapat dilihat pada 

lampiran 7 dan hasil rekapitulasi skor 

angket motivasi belajar dapat dilihat pada 

lampiran 8. 

Pada butir soal indikator motivasi 

belajar terdapat 6 butir soal yang tidak 

valid, yakni butir soal nomor 4, 7, 11, 12, 

24, 27. Karena tidak valid, maka butir soal 

tersebut dibuang dan tidak digunakan 

dalam penelitian. 
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Pada hasil perhitungan uji validitas 

instrumen soal kemampuan berpikir kreatif 

sebanyak 10 item soal dan dari 10 soal 

tersebut dinyatakan valid semua. Sehingga 

instrumen soal kemampuan berpikir kreatif 

digunakan semua dalam penelitian. Adapun 

untuk mengetahui hasil tes uji validitas 

kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat 

pada lampiran 9 dan hasil rekapitulasi skor 

tes kemampuan berpikir kreatif siswa dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen tersebut sudah baik.106 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menganalisis reliabilitas instrument ini adalah 

dilakukan dengan rumus Cronbach Alpha di 

bawah ini: 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2013), 178. 
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Keterangan:  

11

r  = Nilai reliabilitas 


i

S  = Jumlah variansi tiap-tiap skor 

i

S  = Varians total 

k   = Jumlah item  

Secara teknis pada penelitian ini, uji reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 

17.0.   

Tabel  3. 5 

Tabel Uji Reliabilitas Item Instrumen Penelitian 

Variabel Y1 dan Y2 

Variabel r hitung r tabel Keterangan 

Motivasi Belajar 0,913 0,396 reliabilitas 

Kemampuan 

Berpikir Kreatif 

0,885 0,396 reliabilitas 

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat 

diketahui bahwa nilai reliabilitas motivasi 

belajar sebesar 0,913, kemampuan berpikir 

kreatif sebesar 0,885 kemudian dikonsultasikan 

dengan ―r‖ product moment dengan db = n -2 = 

27-2 = 25, dengan taraf signifikan 5 % 

diperoleh rtabel = 0,396. Karena rhitung motivasi 

belajar > dari rtabel, yaitu 0,913 > 0,396 dan 

rhitung kemampuan berpikir kreatif > dari rtabel, 

yaitu 0,885 > 0,396 maka instrumen dapat 

dikatakan reliabel sehingga dapat digunakan 
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untuk penelitian. Untuk mengetahui hasil uji 

reliabilitas dapat dilihat pada lampiran 11 dan 

12. Dari hasil uji reliabilitas pada masing-

masing instrumen dapat disimpulkan bahwa 

instrumen variabel motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif dinyatakan reliabel. 

Setelah masing-masing instrumen diuji 

validitas dan reliabilitas, butir-butir soal pada 

masing-masing variabel kemudian dilakukan 

perbaikan hingga menjadi butir-butir soal yang 

valid dan reliabel yang digunakan dalam 

pengumpulan data dalam penelitian. Adapun 

instrumen angket motivasi belajar dan soal 

kemampuan berpikir kreatif yang sudah valid 

dan reliabel dapat dilihat pada lampiran 13 dan 

14. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Analisis data deskriptif 

Analisis data deskriptif digunakan untuk 

menjelaskan data deskriptif menggunakan 

rumus mean dan standar deviasi dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0.  

b. Analisis data parametrik 

Analisis data parametris digunakan pada 

penelitian ini untuk menjawab rumusan 

masalah yang ke-1, 2, dan 3 penulis yaitu 

dengan menggunakan uji Manova. Sebelum 

melakukan uji Manova peneliti melakukan uji 

prasyarat terlebih dahulu sebagai berikut: 
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1)  Uji Prasyarat 

Uji prasyarat penelitian digunakan 

untuk melakukan uji persyaratan. Dalam 

hal ini uji prasyarat yang digunakan 

sebelum melakukan uji Manova adalah uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

a) Uji Normalitas Multivariat 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas 

multivariat dilakukan untuk menguji 

kenormalan variabel terikat secara 

bersama. Pada penelitian ini, pengujian 

normalitas multivariat menggunakan uji 

Jarak Mahalanobis  d
2

1
dengan kriteria 

jika  
2

5,0;

2

1 pXd  atau apabila scatter-

plot cenderung membentuk garis lurus 

maka data berdistribusi normal. Selain 

itu bisa dilihat dari nilai korelasinya 

apabila nilai signifikansi < 0,05 maka 

terdapat korelasi yang signifikan. 

Artinya data berdistribusi normal 

multivariat. Secara teknis pada uji 

normalitas multivariat dilakukan 

dengan menggunakan bantuan SPSS 

17.0. 
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b) Uji Homogenitas Matrik 

Varian/Covarian 

Uji homogenitas matrik 

varian/covarian merupakan salah satu 

uji prasyarat sebelum melakukan uji 

Manova. Uji matrik varian/covarian 

digunakan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok mempunyai variansi 

yang sama atau tidak, jika variansi 

sama disebut homogenitas. Dalam 

penelitian ini, uji homogenitas matrik 

varian/covarian menggunakan uji Box’s 

Test dengan menggunakan bantuan 

SPSS 17.0.. Hasil uji homogenitas 

matrik varian/covarian dapat dilihat 

dari hasil uji Box’s M . 

2)  Uji Hipotesis 

Setelah pengujian persyaratan 

terpenuhi, selanjutnya peneliti melakukan 

uji analisis data. Analisis hasil penelitian 

ini menggunakan analisis komparatif untuk 

menjawab rumusan masalah yang ke 1, 2, 

dan 3 penulis menggunakan teknik analisis 

komparatif yaitu dengan menggunakan uji 

Manova. Manova atau Mutivariate 

Analysis of Variance merupakan salah satu 

uji yang dilakukan dalam penelitian dengan 

banyak variabel yang dapat dianalisis di 

dalamnya. Manova adalah sebuah teknik 
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statistik yang dimaksudkan untuk menguji 

atau mengeksplorasi hubungan antara 

beberapa variabel independen dan beberapa 

variabel dependen. Analisis manova juga 

dapat mencakup satu variabel dependen 

dengan beberapa variabel independen 

sekaligus.
107

 Uji Manova dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu sebelum perlakuan 

dan sesudah perlakuan. Secara teknik pada 

penelitian ini untuk menjawab rumusan 

masalah 1, 2, dan 3 menggunakan uji 

Manova dengan menggunakan bantuan 

SPSS 17.0. 
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 Burhan Nurgiyantoro, Gunawan, dan Marzuki, Statistik Terapan 

Untuk Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 2015), 308. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 
 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo
108

 

Nama Madrasah : MI Nurul Huda 

No Madrasah   : 111235020055 

Jalan dan Nomor : Jln. Madukoro No. 11 

Desa   : Grogol 

Kecamatan  : Sawoo 

Otonomi Daerah : Ponorogo 

Provinsi  : Jawa Timur 

Kode Pos  : 63475 

Telepon  : (0352) 312221 

Faksimile/Fax  : - 

Daerah   : Pedesaan 

Status Madrasah : Swasta 

Kelompok Madrasah : KKM VII 

Akreditasi  : A 

SK   : 250/BapSm/Sk/X/2014 

Tahun Berdiri  : 1976 

Tahun Perubahan : - 

Bangunan Madrasah : Milik Sendiri 

Lokasi Madrasah : Pedesaan 

                                                           
108

 ―Profil Madrasah Nurul Huda‖ (MI Nurul Huda, 2019). 
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2. Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah ―Nurul Huda‖ lahir di 

tengah masyarakat Grogol yang pada saat itu situasi 

dan kondisi keagamaan yang masih lemah. Untuk itu 

para tokoh agama di Desa Grogol mengadakan 

musyawarah dan berhasil mendapatkan mufakat 

untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan yaitu 

Madarasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang bernaung 

pada lembaga pendidikan yaitu Ma‘arif, adapun 

maksud didirikan Madrasah Ibtidaiyah oleh para 

tokoh agama itu adalah untuk mempersiapkan calon 

kader generasi muslim yang memiliki landasan ilmu 

pengetahuan seimbang antara ilmu pengetahuan 

umum dan ilmu pengetahuan agama dikandung 

maksud bahwa calon kader generasi Islami tersebut 

nantinya mampu menjadi generasi Islami yang 

tangguh menghadapi situasi zaman yang 

bagaimanapun, sehingga dengan hati yang ikhlas 

tetap menjalankan perintah  dan syariat agama Islam 

di mana pun ia berada, serta dengan hati yang teguh 

melanjutkan perjuangan agama Islam demi 

terwujudnya masyarakat yang agamis, aman, dan 

damai. 

Madrasah Ibtidaiyah ―Nurul Huda‖ berdiri 

bermula dari gagasan empat tokoh bersaudara yaitu 

Ustadz Shidiq alumni Pondok Pesantren Tegalsari 

Jetis Ponorogo, Ustadz Mukibat alumni Pondok 

Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, Ustadz Harun 
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alumni Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, 

dan Ustadz Askiram alumni Pondok Pesantren 

Darussalam Gontor. Gagasan mereka akhirnya 

dipadukan dalam musyawarah, sehingga 

membuahkan hasil untuk menyelenggarakan 

pendidikan berbasis agama Islam di desa Grogol. 

Dimulai pada tahun 1960 empat tokoh tersebut 

mengawali menyelenggarakan pendidikan Madrasah 

Diniyah yang dilaksanakan pada malam hari, 

bertempat di rumah Mbah Jami istri dari Mbah 

Modin  Sepuh (Dongkol) Mbah Ngarif. Dengan 

dibangunnya sebuah tempat khusus bagi warga 

jamaah Nahdlatul ‗Ulama yang pada saat itu 

dipelopori oleh: Bapak. Sidiq alumni Pondok 

Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo sebagai Modin 

desa Grogol, Bapak Moh. Mesir alumni Pondok 

Pesantren Darussalam Gontor sebagai Imam Masjid 

Baitul Muttaqin Bopong Grogol, Bapak K. Kardi, 

Bapak K. Niman. Pelajaran yang diajarkan pada saat 

itu masih materi keagamaan ala pesantren, antara 

lain: ‗Aqaid, Fiqh, Tarikh, dan Syi‘ir. Di mana 

dalam penyampaian materi tersebut menggunakan 

huruf pegon (huruf Arab/Hijaiyyah tetapi berbahasa 

Jawa). 

Seiring berjalannya waktu Madrasah Diniyyah 

berkembang pesat, santri datang dari berbagai 

penjuru dan berbagai kalangan, tidak hanya dari desa 

Grogol saja bahkan dari desa-desa yang lain. Hal ini 

tidak memungkinkan lagi kegiatan pembelajaran 

dilaksanakan pada malam hari sehingga waktu 
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pelaksanaan pembelajaran dialihkan pada sore hari. 

Maka sistem pendidikan ala pesantren ditingkatkan 

menjadi modern yaitu ―Madrasah Ibtidaiyah‖, akan 

tetapi pada periode ini belum begitu mendapat 

perhatian dari pemerintah, hidup matinya pendidikan 

tergantung pada para pengasuh, para anggota 

masyarakat yang telah sadar dan tahu akan 

pentingnya pengetahuan agama bagi kehidupan 

manusia. 

Tujuan sejarah Madrasah Ibtidaiyyah Nurul 

Huda Grogol, didirikan dan dikembangkan untuk 

mempersiapkan generasi Islami yang tangguh dalam 

berjuang, memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas, mempunyai kompetensi pengetahuan 

baik agama maupun umum, berwawasan luas, 

memiliki keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam pembiasaan berpikir dan 

bertindak. Para siswa diharapkan mempunyai 

keunggulan untuk bersaing secara global, mampu 

mengendalikan diri dan memanfaatkan perubahan-

perubahan yang bermakna bagi kehidupan. 

Adapun tujuan sejarah berdirinya Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol adalah sebagai 

berikut: 

a) Sebagai ingatan tonggak perjuangan 

pengembangan Agama Islam khususnya desa 

Grogol. 



90 

 

b) Untuk mengenang perjuangan para tokoh agama 

Islam di desa Grogol yang pada akhirnya 

berdirilah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. 

c) Agar para generasi penerus dapat mewarisi 

semangat perjuangan para pendahulunya. 

d) Agar para penerus dapat menjadi generasi Islami 

yang mampu mengembangkan kompetensi yang 

dimilikinya untuk bersaing dalam era globalisasi 

dan modernisasi yang semakin canggih. 

Kompetensi yang harus dimiliki dan harus 

dikembangkan antara lain: 

1) Kompetensi personal, berhubungan dengan 

kemampuan mengembangkan diri, seperti 

meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada 

Allah SWT, beramal shalih, ikhlas berjihad fi 

sabilillah, bertanggungjawab, tertib, disiplin, 

berdikari,  dan mandiri. 

2) Kompetensi akademik, berhubungan dengan 

kemampuan untuk menguasai dan mengikuti 

perkembangan ilmu pengetahuan baik umum 

maupun agama dan teknologi, sehingga 

menumbuhkan prestasi di berbagai bidang 

yang membanggakan. 

3) Kompetensi sosial, berhubungan dengan 

kemampuan beradaptasi dalam lingkungan 

dan masyarakat, seperti ukhuwah diniyah, 

dapat dipercaya, bermasyarakat, cinta agama 

dan tanah air, serta menjadi warga negara 

yang baik. 
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4) Kompetensi okupasional, berhubungan 

dengan kemampuan berkarya dan 

menghasilkan barang jasa yang dipergunakan 

bagi dirinya, masyarakat sekitar, bangsa, dan 

negara. 

Berdasarkan sejarah berdirinya Madrasah 

Ibtidaiyyah Nurul Huda Grogol yang awal mulanya 

dari Madrasah Diniyah yang masuk pembelajaran ala 

pondok pesantren pada malam hari, sehingga lambat 

laun santrinya berkembang pesat dan menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah yang masuk pada sore hari, 

maka  pada tanggal 01 Agustus 1976 diresmikan 

pembukaan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda yang 

diprakarsai oleh dua tokoh utama yaitu Kyai Shiddiq 

alumni Pondok Pesantren Tegalsari Jetis Ponorogo, 

sebagai Modin desa Grogol dan Kyai Moh. Mesir 

alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor, 

sebagai Imam Masjid Bopong Grogol. Setelah itu 

Madrasah Ibtidaiyyah Nurul Huda secara resmi 

masuknya pagi hari dan sekaligus sistem pendidikan 

dan pengajarannya menggunakan kurikulum 

DEPAG (Departemen Agama), begitu pula para 

pengajarnya juga mempunyai ijazah yang berhak 

mengajar, yakni berijazah PGA 6 Tahun, pada awal 

periode ini belum mendapatkan guru dari pemerintah 

akan tetapi setelah ada peningkatan, baik 

peningkatan jumlah siswa maupun peningkatan di 

bidang administrasi, maka pada tahun 1977 pihak 

pemerintah mulai memperhatikan. Terbukti dengan 
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dibantunya guru negeri berjumlah 2 orang. Sejak 

saat itu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda terus 

menjalin hubungan dengan DEPAG lewat PPAI 

kecamatan Sawoo. Dengan demikian Madrasah 

Ibtidaiyah Nurul Huda selalu mendapatkan 

bimbingan dari PPAI, sehingga hari demi hari 

perkembangan madrasah (sekolah) semakin pesat. 

Keadaan siswa tiap tahun juga bertambah banyak. 

Maka untuk mengimbangi perkembangan siswa 

yang semakin banyak pihak pemerintah menambah 

tenaga pendidik tahun 1979 sejumlah 3 orang, 

sehingga jumlah guru negeri di Madrasah Ibtidaiah 

Nurul Huda yang mula-mula 2 orang menjadi 5 

orang. Selain guru negeri ada pula 3 orang guru 

yayasan. 

Pada tahun 1981 Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda mengikuti EBTAN sejumlah 8 anak dengan 

hasil 100% lulus, bersamaan pada tahun itu 

pemerintah memberi bantuan untuk rehab gedung 

sejumlah  Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh 

Ribu Rupiah). Kemudian pada tahun berikutnya 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda setiap tahun 

mengikuti EBTAN dan EBTANAS dengan hasil 

memuaskan. Dengan motivasi dan bantuan 

pemerintah untuk rehab gedung tersebut dapat 

menyelesaikan rehab total 3 ruang kelas. 

Melihat perkembangan siswa yang memuaskan 

pemerintah memberi bantuan lagi pada tahun 1983 

sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) untuk 

menambah ruang belajar 2 lokal. Tahun berikutnya 
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ruangan belajar sudah tidak mampu lagi menampung 

siswa yang ada, kemudian pada tahun 1985 

pemerintah memberi bantuan lagi sebesar Rp 

3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk satu ruang 

belajar, kemudian pada tahun 1991 mendapat 

bantuan dari pemerintah sebesar Rp 6000.000,00 

(Enam Juta Rupiah) untuk menambah satu ruang 

belajar dan satu ruang kantor. 

Dengan demikian Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda Grogol sudah lengkap dan mampu 

menampung siswa-siswinya pada ruangan belajar, 

sehingga sampai sekarang jumlah ruangan yang ada 

sebanyak 20 ruang, yaitu 1 ruang kepala Madrasah 

dan TU, 1 ruang kantor, 14 ruang belajar, 1 ruang 

UKS, 1 ruang kantin, 1 rung gudang,1 ruang 

perpustakaan dan laboratorium komputer serta 

beberapa lokal toilet  yang cukup memadai. 

Berbagai hal tersebut merupakan keberhasilan 

yang cukup memuaskan, berkat kerja sama yang 

baik antara sekolah dan masyarakat tidak kalah 

pentingnya adalah perhatian pemerintah yang cukup 

baik. Demikian sekilas tentang selayang pandang 

tentang sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo.
109

 

3. Letak Geografis Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo 

MI Nurul Huda Grogol beralamatkan di jalan 

Madukoro Nomor 11 kelurahan Grogol Kecamatan 
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 ―Profil Madrasah Nurul Huda.‖ 
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Ponorogo.  Keberadaan Madrasah  adalah di sebuah 

desa, tepatnya 6 kilo meter dari kecamatan Sawoo 

dan 20 kilo meter dari kabupaten Ponorogo. Akses 

jalan untuk menuju Madrasah sangat mudah untuk 

dijangkau dan terdapat dari berbagai arah. Kondisi 

jalan menuju madrasah tidak terlalu lebar. Keadaan 

arus lalu lintas juga tidak terlalu ramai. Meskipun 

keberadaan Madrasah di desa, hal ini sangat 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar baik 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dengan 

keadaan lingkungan yang alami pedesaan dan jauh 

dari kebisingan lalu lintas jalan raya. Oleh karena itu 

keadaan Madrasah aman dan nyaman untuk kegiatan 

pembelajaran.  

Luas lahan MI Nurul Huda Grogol adalah 900 

m
2
 dengan luas bangunan 616 m

2
, sedangkan luas 

halaman adalah 284 m
2 

digunakan untuk kegiatan 

upacara bendera pada hari Senin, olah raga, dan 

taman/toga.
110

 

4. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo 

a) Visi Madrasah 

Adapun Visi MI Nurul Huda Grogol adalah 

―Unggul Prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa‖. 

Indikator visi antara lain: 

1) Unggul dalam pembinaan agama Islam 

2) Unggul dalam meningkatkan prestasi UAM 

3) Unggul dalam bahasa Arab dan Inggris 
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 ―Profil Madrasah Nurul Huda.‖ 
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4) Unggul dalam prestasi akademik dan non-

akademik 

5) Unggul dalam prestasi olah raga 

6) Unggul dalam prestasi kesenian 

7) Memiliki lingkungan madrasah yang nyaman 

dan kondusif untuk belajar 

8) Mendapat kepercayaan dalam masyarakat 

b) Misi Madrasah 

Misi madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo adalah: 

1) Menumbuh kembangkan sikap amaliyah 

keagamaan Islam 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif setiap siswa dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan potensi yang 

dimiliki 

3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara 

intensif kepada seluruh warga madrasah baik 

dalam prestasi akademik maupun non-

akademik 

4) Mengembangkan kemampuan bahasa Arab 

dan bahasa Inggris untuk anak-anak  

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, bersih, dan indah 

6) Membantu memfasilitasi setiap siswa untuk 

mengenali dan mengembangkan potensi 

dirinya (khususnya dalam bidang seni dan 

olahraga) sehingga dapat dikembangkan lebih 

optimal.  
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7) Menerapkan manajemen partisipasi dan 

melibatkan seluruh warga madrasah dan 

komite sekolah 

8) Menjalin kerja sama dengan komite sekolah 

untuk penggalangan pembiayaan sekolah.
111

 

5. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul 

Huda Grogol Sawoo Ponorogo 

a. Kepala Sekolah  : Moh. Anwar 

b. Bendahara   : Muqmiroh 

c. Waka Kurikulum  : Zainal Arifin 

d. Waka Kesiswaan  : Muhammad Iskandar 

e. Tata Usaha  : Lina Eka Khoiriyah 

f. Operator Madrasah : Rosida Rahmawati 

g. Jabatan 

Guru Kelas I Ibnu Sina  : Siti Kholipah 

Guru Kelas I Abu Ali Hasan : Multingatun 

Guru Kelas I Al-Farabi  : Yuliana Setya  

Guru Kelas II Jahis Bashro : Muqmiroh 

Guru Kelas II Ibnu Khaldun : Rosida R. 

Guru Kelas II Piri Reis  : Khusainul M. 

Guru Kelas III Umar Al-Farisi : Wiwik P. 

Guru Kelas III Al-Kindi  : Misman T. 

Guru Kelas III Ibnu Rusyd : Jaka Irawan 

Guru Kelas IV Al-Khawarizmi : Siti M. 

Guru Kelas IV Ar-Rozi  : Edi Suryono 

Guru Kelas V Ibnu Fadhlan : Nuroini 

Guru Kelas V Ibnu Nafis  : Zainal Arifin 

Guru Kelas VI Abu Wafa  : Sulomo 
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Guru Kelas VI Ibnu Abbas : Muhammad I. 

Guru Mata Pelajaran SKI  : Erik Tombo  

Guru Mata Pelajaran SBK : Nur Watoni  

Penjaga Madrasah   : Laitsulloh 

6. Sarana dan Prasarana MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Grogol sudah 

lengkap dan mampu menampung siswa-siswinya 

pada ruangan belajar, sehingga sampai sekarang 

jumlah ruangan yang ada sebanyak 20 ruang, yaitu 1 

ruang kepala Madrasah dan TU, 1 ruang kantor, 15 

ruang belajar, 1 ruang UKS, 1 ruang kantin, 1 ruang 

gudang,1 ruang perpustakaan dan laboratorium 

komputer serta beberapa lokal toilet  yang cukup 

memadai. 

Berbagai hal tersebut merupakan keberhasilan 

yang cukup memuaskan, berkat kerja sama yang 

baik antara sekolah dan masyarakat tidak kalah 

pentingnya adalah perhatian pemerintah yang cukup 

baik. Demikian sekilas tentang selayang pandang 

tentang sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah 

Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo. 

7. Keadaan Guru MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo 

Berdasarkan data terakhir tahun pelajaran 

2018/2019 tenaga pendidik di MI Nurul Huda 

sebanyak 22 orang, dengan rincian Moh. Anwar 

sebagai kepala madrasah, Muqmiroh sebagai 

bendahara, Zainal Arifin sebagai Waka Kurikulum, 
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Muhammad Iskandar sebagai Waka Kesiswaan, Lina 

Khoiriyah sebagai Tata Usaha, Rosida Rahmawati 

sebagai operator madrasah, sedangkan yang lain 

menjadi guru kelas ataupun guru mata pelajaran Siti 

Kholipah, Multingatun, Yuliana Setya Rahayu, 

Muqmiroh, Rosida Rahmawati, Khusainul Mizan, 

Wiwik Puspitasari, Misman Tribudi Prasetyo, Jaka 

Irawan, Siti Mutorikah, Edi Suryono, Nuroini, Zainal 

Arifin, Sulomo, Muhammad Iskandar, Erik Tombo 

Dowi Ihsan, Nur Watoni dan Nurhadi, Laitsulloh 

sebagai penjaga madrasah. 

8. Keadaan Siswa MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo 

Siswa MI Nurul Huda tahun pelajaran 

2018/2019 secara keseluruhan berjumlah 452 siswa 

dengan perincian yaitu, kelas 1 A 30 siswa (7 laki-

laki dan 23 perempuan), kelas I B 26 siswa (15 laki-

laki dan 11 perempuan), kelas I C 28 siswa (17 laki-

laki dan 11 perempuan), kelas I D 29 siswa (17 laki-

laki da 12 perempuan), kelas II A 22 siswa (7 laki-

laki dan 15 perempuan), II B 21 siswa (8 laki-laki 

dan 13 perempuan), kelas II C 20 siswa (7 laki-laki 

dan 13 perempuan), III A 28 siswa (11 laki-laki dan 

17 perempuan), III B 26 siswa (16 laki-laki dan 10 

perempuan), kelas III C 25 siswa (12 laki-laki dan 13 

perempuan), IV A 34 siswa (14 laki-laki dan 20 

perempuan), kelas IV B 34 siswa (26 laki-laki dan 8 

perempuan), kelas V A 30 siswa (11 laki-laki dan 19 

perempuan), kelas V B 33 siswa (26 laki-laki dan 7 

perempuan), kelas VI A 33 siswa (8 laki-laki dan 25 
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perempuan), kelas VI B 33 siswa (21 laki-laki dan 

12 perempuan).
112

 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa MI Nurul Huda Tahun Pelajaran 

2018/2019 

Kelas Siswa Putra  Siswa Putri  Jumlah 

I A 7 23 30 

I B 15 11 26 

I C 17 11 28 

I D 17 12 29 

II A 7 15 22 

II B 8 13 21 

II C 7 13 20 

III A 11 17 28 

III B 16 10 26 

III C 12 13 25 

IV A 14 20 34 

IV B 26 8 34 

V A 11 19 30 

V B 26 7 33 

VI A 8 25 33 

VI B 21 12 33 

Jumlah Total Siswa 452 
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B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data tentang Motivasi Belajar Siswa 

Kelas IV MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran data tentang motivasi 

belajar siswa kelas IV Al-Khawarizmi dan kelas IV 

Ar-Rozi MI Nurul Huda. Data ini diperoleh dari 

angket yang diberikan kepada siswa kelas IV MI 

Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo yang 

berjumlah 68 siswa. Skor angket motivasi belajar 

dapat dilihat pada lampiran 17, 18, 19, 20. Adapun 

rekapitulasi skor angket motivasi belajar dapat 

dilihat dalam tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 

Deskripsi Data Variabel Y1 Siswa Kelas IV MI Nurul 

Huda 

Deskripsi 

 

Pembelajaran 

Menggunakan 

Pendekatan 

SAVI 

Pembelajaran 

Menggunakan 

Pendekatan 

Konvensional 

Pre-

test 

Pos-

test 

Pre-

test 

Pos-

test 

Rata-rata 40,44 65,76 39,85 58,41 

Standar Deviasi 2.631 2.133 2.560 2.231 

Variansi  6.921 4.549 6.553 4.977 

Skor Maksimum 48 70 46 64 

Skor Minimum 35 61 36 54 
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Gambar 4.1 

Grafik Skor Rata-Rata Motivasi Belajar 

2. Deskripsi Data tentang Kemampuan Berpikir 

Kreatif Siswa Kelas IV MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo 

Deskripsi data dalam pembahasan ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran data tentang 

kemampuan berpikir kreatif siswa kelas IV Al-

Khawarizmi dan kelas IV Ar-Rozi MI Nurul Huda. 

Data ini diperoleh dari soal tes yang diberikan 

kepada siswa kelas IV MI Nurul Huda Grogol 

Sawoo Ponorogo yang berjumlah 68 siswa. 

Skor tes kemampuan berpikir kreatif dapat 

dilihat pada lampiran 21, 22, 23, 24. Adapun 

rekapitulasi skor angket motivasi belajar dapat 

dilihat dalam tabel 4.3. 
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Tabel 4.3  

Deskripsi Data Variabel Y2 Kelas IV MI Nurul Huda 

Deskripsi 

 

Pembelajaran 

Menggunakan 

Pendekatan 

SAVI 

Pembelajaran 

Menggunakan 

Pendekatan 

Konvensional 

Pre-

test 

Pos-

test 

Pre-

test 

Pos-

test 

Rata-rata 58.26 93.50 56,82 83.65 

Standar Deviasi 4.358 4.017 3.588 5.008 

Variansi  18.988 16.136 12.877 25.084 

Skor Maksimum 71 100 66 91 

Skor Minimum 51 84 52 70 

                                 

 

Gambar 4.2 

Grafik Nilai Rata-Rata Kemampuan Berpikir Siswa 
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C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

Pada analisis data akan dijelaskan data terkait 

motivasi belajar siswa dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok siswa yang menggunakan pendekatan SAVI 

dan siswa yang menggunakan pendekatan konvensional. 

Sebelum masuk pada pengujian rumusan masalah, 

dilakukan uji prasyarat penelitian yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas Multivariat 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui data dari masing-masing peserta 

didik yaitu motivasi belajar siswa dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas multivariat menggunakan 

jarak Mahalanobis. Data berdistribusi normal 

pada analisis normalitas multivariat dapat dilihat 

dengan menggunakan dua cara yaitu dengan 

melihat scatter-plot apabila cenderung 

membentuk garis lurus dan lebih dari 50% nilai 

jarak Mahalanobis kurang atau sama dengan 

nilai qi dan dapat melihat dari nilai korelasinya 

jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat 

korelasi yang signifikan. Dapat diartikan data 

berasal dari sampel yang berdistribusi normal 

multivariat. Dalam penelitian ini, menggunakan 

analisis korelasi untuk melihat hasil nilai 
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normalitas multivariat berdistribusi normal atau 

tidak. Secara teknis pada penelitian ini, uji 

normalitas multivariat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan SPSS 17.0.  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Multivariat Variabel Y1 dan Y2 

  

Jenis 

Pendekatan 

Signifikansi 

Sebelum 

Perlakuan 

Signifikansi 

Sesudah 

Perlakuan 

SAVI 0,000 0,000 

Konvensional 0,000 0,000 

 

Perhitungan uji normalitas multivariat 

pada tabel 4.4 dengan menggunakan jarak 

Mahalanobis yang hasilnya di uji dengan analisis 

korelasi kelas dengan menggunakan pendekatan 

SAVI nilai signifikansi baik sebelum perlakuan 

dan sesudah perlakuan sebesar 0,000. Sedangkan 

kelas dengan menggunakan pendekatan 

konvensional nilai signifikansi baik sebelum 

perlakuan dan sesudah perlakuan sebesar 0,000. 

Sehingga dari kedua kelas tersebut dapat 

disimpulkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 

0,05 artinya H0 tidak ditolak atau diterima 

sehingga dapat disimpulkan data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal multivariat. 

Adapun untuk lampiran hasil uji normalitas 

multivariat dapat dilihat pada lampiran 25. 
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b. Uji Homogenitas Matriks Varians-Kovarian 

Uji homogenitas matriks varians-covarians 

pada variabel motivasi belajar siswa dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan 

uji Box’s Test dengan menggunakan bantuan 

SPSS 17.0.  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Homogenitas Matriks Varians-Kovarians 
 

Komponen Sebelum 

Perlakuan 

Sesudah 

Perlakuan 

Box’s M 7,019 4,839 

F 2,263 1,560 

Sign. 0,079 0,197 

 

Perhitungan uji homogenitas matriks 

varians-kovarians pada tabel 4.5 diperoleh 

informasi nilai signifikansi dan nilai F dari 

semua data baik sebelum perlakuan dan sesudah 

perlakuan lebih besar dari 0,05 atau dengan kata 

lain data motivasi belajar siswa dan kemampuan 

berpikir kreatif untuk sebelum perlakuan dan 

sesudah perlakuan memenuhi asumsi matriks 

varians-kovarians, maka H0 tidak ditolak atau 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan varians-

kovarians data variabel motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang diuji 

secara bersamaan tersebut tidak berbeda artinya 

data tersebut homogen. Adapun untuk lampiran 
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hasil uji homogenitas varians-kovarians dapat 

dilihat pada lampiran 26.  

2. Uji Hipotesis 

a. Uji Manova 

Uji Manova digunakan untuk mengetahui 

data dari masing-masing peserta didik yaitu 

motivasi belajar siswa dan kemampuan berpikir 

kreatif siswa terdapat perbedaan atau tidak antara 

kelas yang menggunakan pendekatan SAVI dan 

kelas yang menggunakan pendekatan 

konvensional. 

Uji Manova dilakukan setelah uji 

persyaratan terpenuhi dengan hasil semua data 

berdistribusi normal dan data memiliki varian 

yang sama atau homogen. Uji Manova 

digunakan untuk memecahkan rumusan masalah 

ke-1, 2, dan 3. Uji Manova dilakukan sebanyak 

dua kali yaitu pada saat sebelum perlakuan pada 

hasil pre-test dan sesudah perlakuan pada hasil 

post-test. Untuk memecahkan rumusan masalah 

ke-1 menggunakan uji Manova Multivariat 

dengan menggunakan bantuan SPSS 17.0.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Manova Multivariat Sebelum dan Sesudah 

Perlakuan 

Waktu Tes Fhit Sig. 

Sebelum Perlakuan 1,577 0,241 

Sesudah Perlakuan 122,470 0,000 
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Pada hasil uji Manova multivariat dari 

tabel 4.6 diperoleh informasi bahwa nilai 

signifikansi sebelum perlakuan > 0,05 sedangkan 

untuk data sesudah perlakuan nilai signifikansi   

< 0,05. Artinya, sebelum perlakuan baik di uji 

secara bersamaan dari variabel motivasi belajar 

dan kemampuan berpikir kreatif siswa kedua 

kelompok atau kedua kelas baik itu kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang setara atau seimbang. 

Sementara sesudah perlakuan, terdapat 

perbedaan keefektifan pendekatan SAVI dengan 

pendekatan konvensional ditinjau dari aspek 

motivasi belajar dan kemampuan berpikir siswa. 

Sehingga dari nilai signifikansi sesudah 

perlakuan < 0,05 maka dapat diartikan H0AB 

ditolak dan H1AB diterima. Hal menunjukkan 

bahwa secara bersama, terdapat perbedaan 

motivasi belajar dan kemampuan berpikir kreatif 

pada siswa dengan pendekatan SAVI dan siswa 

dengan pendekatan konvensional. Adapun untuk 

lampiran hasil uji Manova multivariat dapat 

dilihat pada lampiran 27. 

Untuk memecahkan rumusan masalah ke-

2 dan 3 pada variabel motivasi belajar siswa dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan 

Tests of Between Subjects Effects dengan 

menggunakan bantuan SPSS 17.0.  
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Manova Perbandingan Secara Terpisah 

(Univariat) 

Komponen 

Motivasi Belajar 
Kemampuan Berpikir 

Kreatif 

Sebelum 

Perlakuan 

Sesudah 

Perlakuan 

Sebelum 

Perlakuan 

Sesudah 

Perlakuan 

F 0,873 192,973 2,216 80,076 

Sig. 0,353 0,000 0,141 0,000 

Dari hasil Manova pengujian uji 

perbandingan secara terpisah (univariat) seperti 

yang terlihat pada tabel 4.7 bahwa nilai 

signifikansi baik variabel motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif sebelum perlakuan  

> 0,05 sedangkan untuk data sesudah perlakuan 

baik variabel motivasi belajar maupun 

kemampuan berpikir siswa nilai signifikansi       

< 0,05. Artinya, sebelum perlakuan baik di uji 

secara terpisah dari variabel motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dari kedua 

kelompok atau kedua kelas baik itu kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol memiliki 

kemampuan awal yang setara atau seimbang. 

Sementara sesudah perlakuan, terdapat 

perbedaan keefektifan pendekatan SAVI dengan 

pendekatan konvensional ditinjau dari aspek 

motivasi belajar dan kemampuan berpikir siswa. 

Sehingga dari nilai signifikansi sesudah 

perlakuan < 0,05 maka dapat diartikan H0A 
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ditolak dan H1A diterima, dan H0B ditolak dan 

H1B diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

terpisah, terdapat perbedaan motivasi belajar dan 

kemampuan berpikir kreatif pada siswa dengan 

pendekatan SAVI dan siswa dengan pendekatan 

konvensional. Adapun untuk lampiran hasil uji 

Manova univariat dapat dilihat pada lampiran 28. 

 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Pada analisis data diketahui bahwa skor rata-rata 

post-test variabel motivasi belajar siswa kelompok 

eksperimen sebesar 65,76 sedangkan pada kelas kontrol 

sebesar 58,41. Dan nilai rata-rata post-test untuk 

variabel kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 

eksperimen 93,50 sedangkan pada kelas konvensional 

83,65. Hal ini berarti motivasi belajar siswa dan 

kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan 

pendekatan SAVI lebih baik dari pada menggunakan 

pendekatan konvensional. 

Diketahui pada perhitungan MANOVA 

(Multivariate of Variance) untuk menjawab rumusan 

masalah 1, 2, dan 3 yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama 

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat 

pada tabel 4.6 yang menampilkan hasil uji 

multivariat yang berupa pengaruh pendekatan SAVI 

terhadap motivasi belajar dan kemampuan berpikir 

kreatif. Nilai F yang didapatkan setelah perlakuan 
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adalah sebesar 122,470 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Jadi, harga F signifikan yang 

berarti H0AB ditolak dan H1AB diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara bersama, terdapat 

perbedaan motivasi belajar dan kemampuan berpikir 

kreatif pada siswa dengan pendekatan SAVI dan 

siswa dengan pendekatan konvensional.  

Pendekatan SAVI merupakan salah satu 

pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran 

matematika. Dave Meire mengatakan bahwa 

pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dengan cara menggabungkan gerakan 

fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua alat indera. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

pendekatan SAVI adalah somatis, auditori, visual, 

dan intelektual. Keempat unsur tersebut harus 

terdapat dalam proses pembelajaran sehingga belajar 

dapat berlangsung optimal.
113

 

Pembelajaran dalam pendekatan SAVI 

mengandung unsur somatis yang membuat peserta 

didik aktif bergerak, bukan seperti pada pendekatan 

konvensional di mana peserta didik tidak aktif secara 

fisik lebih pasif dan cenderung menerima apa yang 

diberikan peneliti, sehingga hal tersebut dapat 

membuat kelumpuhan otak dan belajar pun dapat 

menjadi lebih lambat.
114
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 Pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI 

peserta didik selalu diberikan sugesti yang positif, 

lingkungan yang positif, pembelajaran dilakukan 

dengan semua gaya belajar peserta didik, 

pembelajaran juga dilakukan dengan menggunakan 

berbagai strategi atau permainan yang membuat 

peserta didik nyaman dan senang terhadap 

pembelajaran. Selain itu, pembelajaran 

menggunakan pendekatan SAVI memiliki usur 

intelektual sehingga dalam belajar akan terlatih 

untuk memecahkan masalah, menganalisis suatu 

masalah, mengajarkan perencanaan strategi, serta 

melahirkan kemampuan berpikir kreatif. Sehingga 

hal tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dan kemampuan berpikir kreatif 

siswa
115

 

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua 

Hasil pengujian hipotesis ke-2 dapat dilihat 

pada tabel 4.7 yang menampilkan hasil uji manova 

univariat yang berupa pengaruh pendekatan SAVI 

terhadap motivasi belajar. Hasil analisis pada test of 

between subjects effects diperoleh data setelah 

perlakuan sebesar 192,973 dan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Jadi, harga F signifikan yang 

berarti H0A ditolak dan H1A diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara terpisah, terdapat 

perbedaan motivasi belajar pada siswa dengan 

pendekatan SAVI dan siswa dengan pendekatan 
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konvensional. Adapun pengaruh pendekatan SAVI 

terhadap motivasi belajar siswa sebesar 74%, 

sehingga dapat dikatakan 26% lainnya dipengaruhi 

oleh faktor yang lain. 

Motivasi belajar adalah dorongan baik internal 

maupun eksternal yang dimiliki peserta didik ketika 

kegiatan pembelajaran untuk mengadakan suatu 

perubahan tingkah laku. Untuk meningkatkan 

motivasi dibutuhkan adanya kegiatan belajar yang 

menarik dan adanya lingkungan belajar yang 

kondusif.
116

 

Menurut Dave Meire mengatakan bahwa 

pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dengan cara menggabungkan gerakan 

fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua alat indera. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

pendekatan SAVI adalah somatis, auditori, visual, 

dan intelektual.
117

 

Pada penelitian ini, meningkatnya motivasi 

belajar siswa dipengaruhi pendekatan SAVI sebesar 

74% dikarenakan dalam pendekatan SAVI terdapat 

empat tahapan. Pada tahap persiapan, tahapan 

tersebut untuk mempersiapkan peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Tujuan dari tahapan 

persiapan adalah membangkitkan minat belajar 

siswa sehingga mampu membangkitkan motivasi, 

memberikan perasaan positif serta nyaman dalam 
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pengalaman belajar yang mendatang, dan 

menempatkan dalam situasi yang baik untuk belajar 

secara optimal.
118

 Sehingga dari tahapan tersebut 

membuktikan bahwa pendekatan SAVI 

menginginkan peserta didik memiliki minat belajar 

yang baik, rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga 

mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

Sedangkan pembelajaran konvensional selama 

pembelajaran peserta didik lebih pasif hal tersebut 

membuat mereka merasa cepat bosan terhadap 

pembelajaran sehingga motivasi belajar siswa pun 

akan menurun. 

Pada penelitian ini, meningkatnya motivasi 

belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 

26%. Faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri 

individu atau peserta didik menurut Amir Daien 

Indrakusuma yaitu adanya kebutuhan, adanya 

pengetahuan tentang kemajuan diri sendiri, dan 

adanya aspirasi atau cita-cita.
119

 

Berdasarkan skripsi Yustiar Budiardhiana 

Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang 

berjudul ―Keefektifan Pendekatan SAVI Terhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Materi Kenampakan 

Permukaan Bumi Pada Siswa Kelas III di SDN 1 

Wangon‖ hasil  penelitian menunjukkan rata-rata 
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 Meire, 91. 
119

 Fathurrohman dan Sulistyorini, Belajar Dan Pembelajaran 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran Sesuai Standar Nasional, 153. 
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presentase nilai motivasi belajar akhir siswa kelas 

eksperimen sebesar 80,32 dan siswa kelas kontrol 

sebesar 73,73. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-

rata hasil belajar siswa pada materi Kenampakan 

Permukaan Bumi yang menerapkan pendekatan 

SAVI lebih baik dibandingkan dengan menerapkan 

model konvensional.
120

 

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hasil pengujian hipotesis ke-3 dapat dilihat 

pada tabel 4.7 yang menampilkan hasil uji Manova 

univariat yang berupa pengaruh pendekatan SAVI 

terhadap kemampuan berpikir kreatif. Hasil analisis 

pada test of between subjects effects diperoleh nilai F 

sesudah perlakuan sebesar 80,076 nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05. Jadi, harga F signifikan yang 

berarti H0B ditolak dan H1B diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara terpisah, terdapat 

perbedaan kemampuan berpikir kreatif pada siswa 

dengan pendekatan SAVI dan siswa dengan 

pendekatan konvensional. Adapun pengaruh 

pendekatan SAVI terhadap kemampuan berpikir 

kreatif siswa sebesar 54 %, sehingga 46% lainnya 

dipengaruhi faktor yang lain. 

Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran untuk 

menciptakan gagasan baru. Berpikir kreatif sering 

dikaitkan dengan berpikir divergen artinya suatu 

bentuk pemikiran terbuka yang mampu memberikan 

                                                           
120

 Budiardhiana, ―Keefektifan Pendekatan SAVI Terhadap Motivasi 

Dan Hasil Belajar Materi Kenampakan Permukaan Bumi Pada Siswa 

Kelas III Di SDN 1 Wangon,‖ vii. 
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bermacam-macam kemungkinan jawaban dari suatu 

persoalan atau permasalahan.
121

 Dari pengertian ini 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif 

seseorang dikatakan baik, apabila seseorang tersebut 

mampu menunjukkan semakin banyak kemungkinan 

jawaban pada suatu masalah. 

Menurut Dave Meire mengatakan bahwa 

pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran dengan cara menggabungkan gerakan 

fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua alat indera. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

pendekatan SAVI adalah somatis, auditori, visual, 

dan intelektual.
122

 

Pada penelitian ini, meningkatnya kemampuan 

berpikir siswa dipengaruhi pendekatan SAVI sebesar 

54% dikarenakan pada pendekatan SAVI terdapat 

unsur intelektual. Belajar intelektual adalah belajar 

dengan memecahkan masalah dan merenungkan. 

Intelektual merupakan sarana yang digunakan 

peserta didik untuk berpikir, menyatukan 

pengalaman untuk membuat makna yang baru. 

Aspek intelektual dapat dilatih dengan melibatkan 

siswa ke dalam beberapa aktivitas seperti 

memecahkan masalah, menganalisis pengalaman, 

mengerjakan perencanaan strategi, memberikan 
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gagasan kreatif, mencari serta mampu menyaring 

suatu informasi.123  

Sedangkan pembelajaran konvensional selama 

pembelajaran peserta didik lebih pasif hal tersebut 

membuat peserta didik tidak diberikan kesempatan 

untuk melakukan kegiatan berpikir kreatif sehingga 

kemampuan berpikir kreatif peserta didik tidak 

terasah dengan baik.  

Pada penelitian ini, meningkatnya kemampuan 

berpikir kreatif siswa dipengaruhi oleh faktor lain 

sebesar 26%. Menurut Munandar faktor tersebut 

dapat berasal dari kemampuan kognitif yang dimiliki 

setiap peserta didik, termasuk kecerdasan rata-rata 

sehingga mampu melahirkan gagasan baru yang 

berlainan dan fleksibel, faktor dari sikap yang 

terbuka sesorang yang kreatif mempersiapkan diri 

menerima stimulasi internal maupun eksternal, dan 

faktor dari sikap yang bebas, otonom, serta percaya 

diri sesorang yang kreatif akan menampilkan dirinya 

semampu dan sesuai kehendaknya tanpa terikat dari 

orang lain.
124

 

Berdasarkan skripsi Ega Pratiwi Mandasari 

Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul ―Pengaruh 

Pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 
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Intelektual) Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif 

Matematis Siswa di SMP Negeri 13 Tangerang 

Selatan‖ hasil penelitian menyatakan bahwa rata-rata 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

diajarkan dengan pendekatan SAVI lebih tinggi 

daripada rata-rata kemampuan berfikir kreatif 

matematis siswa yang diajarkan dengan pendekatan 

konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa yang signifikan antara kelas dalam 

proses pembelajaran menggunakan pendekatan 

SAVI dengan yang menggunakan pendekatan 

konvensional.125 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi data dan analisis data 

dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi belajar dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa kelas IV MI Nurul Huda 

Grogol Sawoo Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

dengan nilai signifikansi < 0,05.  

2. Pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap motivasi belajar siswa kelas IV 

MI Nurul Huda Grogol Sawoo Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 dengan nilai signifikansi          

< 0,05.  

3. Pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif 

siswa kelas IV MI Nurul Huda Grogol Sawoo 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dengan nilai 

signifikansi < 0,05.  

 

B. Saran   

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan 

hasil penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

dan kemampuan berpikir kreatif siswa dengan 
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memanfaatkan semua indera dalam proses 

pembelajaran yang lebih menyenangkan. 

2. Bagi guru  

Dari hasil penelitian ini diharapkan pendekatan 

SAVI dapat menjadi salah satu opsi pilihan bagi 

guru dalam penyampaian pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini masih diperlukan 

adanya pengembangan pendekatan SAVI terhadap 

variabel dan mata pelajaran yang lainnya. 
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