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ABSTRAK
Inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan
yaitu melalui model pembelajaran yang mampu membuat pembelajaran menjadi
menarik serta mampu menaktifkan peserta didik. Dan salah satu model pembelajaran
yang dapat digunakan adalah model pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual
(SAVI). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literature tentang model
pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual (SAVI) dan kaitannya dalam
pembelajaran matematika. Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah
metode SLR (Systematic Literature Review). Pengumpulan data dilakukan dengan
mendokumentasi dan mereviu semua artikel mengenai metode pembelajaran somatic,
auditory, visual, intellectual (SAVI) yang diterbitkan dalam kurun waktu 2014-2020.
Artikel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 24 artikel jurnal nasional yang
terakreditasi yang diperoleh dari google scholar menggunakan aplikasi Publish or perish.
Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa model pembelajaran somatic,
auditory,visual, intellectual (SAVI) dapat meningkatkan pembelajaran matematika, hasil
belajar dan keefetifan belajar siswa.
Kata Kunci: Model Pembelajaran SAVI, Pembelajaran Matematika

ABSTRACT
Innovation in learning is needed. One of the innovations that can be done is through a
learning model that is able to make learning interesting and able to activate students.
And one of the learning models that can be used is the somatic, auditory, visual,
intellectual (SAVI) learning model. This study aims to conduct a literature review on
somatic, auditory, visual, intellectual (SAVI) learning models and their relation to
mathematics learning. The research method chosen in this study is the SLR (Systematic
Literature Review) method. Data collection was carried out by documenting and
reviewing all articles regarding somatic, auditory, visual, intellectual (SAVI) learning
methods published in the 2014-2020 period. The articles used in this study were 24
accredited national journal articles obtained from Google Scholar using the Publish or
Perish application. Based on this research, it was found that somatic, auditory, visual,
intellectual (SAVI) learning models can improve mathematics learning, learning
outcomes and student learning effectiveness.
Keywords: SAVI Learning Model, Mathematics Learning

A. PENDAHULUAN
Berdasarkan observasi peneliti Khadijah
Pandegiling (dalam Adhianto, 2016) masalah

yang sering terjadi pada saat kegiatan belajar
mengajar
adalah
pendidik
hanya
menyampaikan materi tanpa memberikan
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proses dan kebebasan kepada siswa dalam
menggali pengetahuan oleh siswa. Ini
mengungkapkan bahwa keterlibatan siswa
dalam pembelajaran cenderung rendah. Untuk
memperoleh hasil belajar, siswa tidak hanya
membutuhkan dorongan dari dalam diri siswa
itu sendiri tetapi juga membutuhkan model
pembelajaran yang tepat.
Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual (SAVI) adalah pembelajaran yang
memfokuskan aktivitas belajar mengajar
dengan menggunakan semua alat indera
(Umam & Azhar, 2019). Disamping itu
pembelajaran Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual (SAVI) adalah pembelajaran yang
dimana pada saat kegiatan belajar siswa
diikutsertakan dan diberi kebebasan untuk
bergerak aktif, dan siswa berperan dalam
mencari solusi terhadap masalah yang
diberikan pendidik dengan kerja sama dan
diskusi,
serta
siswa
harus
mampu
menerangkan pengetahuan yang dimiliki
terhadap materi yang diberikan (Ulvah &
Afriansyah, 2016).
Matematika adalah salah satu bidang studi
yang sangat berperan penting dalam
pendidikan.
Matemamatika
mampu
meningkatkan daya nalar dan juga salah satu
alat bantu untuk mempelajari serta menguasai
ilmu yang lainnya (Nofrianto, Maryuni, & Amri,
2017). Selain itu tujuan diterapkannya
pendidikan matematika di sekolah adalah
supaya siswa bisa mempunyai daya nalar yang
bagus. Pembelajaran Matematika mampu
dalam meningkatkan kemampuan berpikir
kritis, logis, analis, kritis, kreatif, dan
sistematis.
Kemampuan-kemampuan
ini
diperlukan dalam memperoleh informasi,
mengembangkan informasi serta diperlukan
dalam memanfaatkan informasi menjadi suatu
pengetahuan. Oleh karena itu, mata pelajaran
matematika dirasa sangat perlu diberikan
kepada semua siswa mulai dari jenjang sekolah
dasar.
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Pendidik adalah suatu faktor yang
berpengaruh
dalam
keberhasilan
pembelajaran
serta
berfungsi
dalam
merencanakan, mengelola, dan mengarahkan
serta metode yang harus diterapkan untuk
mencapai keberhasilan dalam proses belajar
dan mengajar matematika (Mikrayanti, 2016).
Sejalan dengan itu Burais, Ikhsan, & Duskri
(2016) mengatakan bahwa inovasi dan
kreativitas pendidik sangat dibutuhkan dalam
memajukan pendidikan, tujuannya agar siswa
bisa mengikuti perkembangan zaman. Oleh
karena itu, penting untuk diterapkan strategi
yang mampu memfokuskan kegiatan belajar
mengajar dikelas, sehingga mempermudah
siswa dalam pembelajaran matematika.
Penggunaan
pembelajaran
berbasis
somatic, auditory, visual, intellectual (SAVI)
dalam pembelajaran matematika masih sangat
jarang diterapkan. Hal ini membuat peneliti
tertarik untuk melakukan kajian literatur
terhadap penerapan model pembelajaran
somatic, auditory, visual, intellectual (SAVI)
pada pembelajaran matematika.
B. METODE

Metode
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah metode SLR
(Systematic Literature Review). Metode ini
peneliti lakukan dengan mengidentifikasi,
mengkaji, mengevaluasi serta menafsirkan
semua penelitian yang tersedia. Dengan
metode ini peneliti melakukan review dan
mengidentifikasi
jurnal-jurnal
secara
sistematis yang pada setiap prosesnya
mengikuti langkah-langkah yang telah
ditetapkan (Triandini, Jayanatha, Indrawan,
Putra,
&
Iswara,
2019).
Untuk
merampungkan penelitian ini, peneliti
mengumpulkan artikel jurnal pada database
Google Scholar dengan bantuan aplikasi
Publish or Perish. Kata kunci adalah metode
pembelajaran SAVI dan pembelajaran
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matematika. Artikel yang dikumpulkan
hanya artikel yang dipublikasikan dalam
rentan waktu 2014-2020. Dari berbagai
artikel, peneliti memilih 20 artikel yang
terkait erat dengan kata kunci yang
digunakan.
Metadata
artikel-artikel
tersebut
ditabulasi dalam tabel yang meliputi nama
penulis, judul, tahun terbit, nama jurnal,
jenis penelitian dan hasil penelitian. Selain
itu, peneliti mereviu dan menganalisis
artikel tersebut secara mendalam terutama
mengenai hasil penelitian yang tersaji pada
bagian
pembahasan
dan
bagian
kesimpulan. Pada bagian akhir penelitian,
peneliti membandingkan temuan yang
tersaji dalam artikel dan member
kesimpulan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil
Tabulasi data artikel yang didokumentasi
terkait metode pembelajaran somatic, auditory,
visual, intellectual (SAVI) sebanyak artikel
disajikal pada tabel berikut.
Peneliti
dan
Tahun
Haerudin
2015

Jurnal

Jurnal
Pendidikan
UNSIKA

Hasil Penelitian

Penelitian ini
adalah penelitian
kuantitatif dengan
hasil pencapaian
kemampuan
penalaran
matematik siswa
yang
menggunakan
pendekatan SAVI
lebih baik
dibandingkan
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Toni
Zainudin,
Ita
Chairun
Nissa, &
Agusfian
uddin
2017

Jurnal
Pendidikan
Matematika

dengan siswa yang
menggunakan
pembelajaran
konvensional,
pencapaian
kemampuan
penalaran
matematik untuk
kedua kelas ini
tergolong kategori
sedang
Penelitian ini
adalah penelitian
kuantitatif dengan
hasil yaitu
pengaruh
pendekatan SAVI
terhadap
komunikasi
matematis siswa
lebih baik
dibandingkan
pembelajaran
konvensional.
Karena
pembelajaran
SAVI dapat
membantu
membangkitkan
aktivitas,
perhatian dan
komunikasi siswa
dalam proses
pembelajaran
sehingga
terciptanya
pembelajaran
yang kondusif
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khoerul
umam, &
Ervin
Azhar
2019

Jurnal
Pendidikan
Matematika
Indonesia

Rina Yuli
Andrianti
, Riana
Irawati,
& Ali
Sudin
2016

Jurnal Pena
Ilmiah
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Penelitian ini
dirancang dengan
desain kuasi
eksperimen dan
dengan 36 subjek
penelitian serta
menggunakan
analisis data
statistic deskriptif
dengang hasil
penelitian Siswa
yang belajar
matematika
dengan
pendekatan SAVI
mengalami
peningkatan
pemahaman
konsep matematis
secara signifikan.
Penelitian ini
menggunakan
metode
eksperimen
dengan pretestposttest control
group design,
dengan hasil
penelitian adanya
hubungan positif
antara
peningkatan
kemampuan
komunikasi
matematis siswa
dengan motivasi
belajara siswa
dengan
menggunakan
model
pembelajaran
SAVI
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Shovia
Ulvah &
Ekasatya
Aldila
Afriansya
h
2016

Jurnal Riset
Pendidikan

F.
Hermaw
an & E.R.
Winarti
2015

Unnes
Journal Of
Mathematic
s Education

Penelitian ini
menggunakan
instrumen tes
kemampuan
pemecahan
masalah berupa
tes uraian dan
angket dengan
hasil penelitian
bahwa
kemampuan
pemecahan
masalah
matematis siswa
dengan
menggunakan
model SAVI lebih
baik dibandingkan
dengan
konvensional
Penelitian ini
adalah
eksperimen
dengan hasil
penelitian bahwa
penalaran
matematis siswa
yang mendapat
perlakuan dengan
model SAVI
dengan
pendekatan
saintifik jauh lebih
dibandingakan
model VAK
dengan
pendekatan
saintifik
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Asmaul
Husna,
Rahmah
Johar,&
Hajidin
2019

Jurnal
Peluang

Tidak terdapat
perbedaan
peningkatan
kemampuan
komunikasi
matematis siswa
antara
pendekatan SAVI
dan pendekatan
saintifik

Ana
Puspita
Sari,
Hermayu
, & Arif
Wiyat
Purnanto
2018

Jurnal
Pendidikan

Penelitian ini
adalah penelitian
pre-eksperimental
dengan hasil
penelitian bahwa
model
pembelajaran
SAVI berpengaruh
positif terhadap
hasil belajar siswa
pada mata
pelajaran IPA

Wendy
Anngiani,
Andinasa
ri, & Dina
Octaria
2018

Prosiding
Seminar
Nasional 21
Universitas
PGRI
Palembang
05 Mei 2018

Penelitian ini
adalah penelitian
kuantitatif dengan
metode
eksperimen
dengan hasil
adanya pengaruh
yang signifikan
model
pembeljaran SAVI
terhadap
kemampuan
matematis siswa

Elya
Rosalina
& Harumi
Citra
Pertiwi
2018

Jurnal
Pendidikan
Matematika

Penggunaan
model
pembelajaran
SAVI terhadap
kemampuan
komunikasi
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Sardin
2016

Edumatica

Linawati
& Hestin
S. W.
2020

Jurnal Riset
dan
Konseptual

matematika
peserta didik
memperoleh ratarata sebesar 25,64
sedangkan pada
pembelajaran
konvensional
sebesar 17,02
model
pembelajaran
SAVI efektif untuk
diterapkan
ditinjau dari
kemampuan
penalaran formal
siswa
Penelitian ini
merupakan
penelitian
tindakan kelas
dengan
menggunakan
analisis deskriptif
dengan hasil
bahwa motivasi,
kemandirian dan
hasil belajar
mahasiswa
meningkata dari
siklus pertama
sampai siklus
kedua
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Tri
Herliana,
Drajat
Friansah,
& Maria
Luthfiana
2019

Nur
Fitriyana,
Kurnia
Ningsih,
Ruqiah
Ganda
Putri
Panjaitan
2020

Jurnal
Inovasi
Pendidikan
Matematika

Jurnal
Pendidikan
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Penelitian ini
merupakan
penelitian
kuantitatif dengan
metode
eksperimen semu
yang dilakukannya
tanpa ada kelas
pembanding
dengan hasil
penelitian bahwa
kemampuan
pemahaman
konsep siswa
dapat
dikategorikan baik
setelah
diterapkannya
pembelajaran
SAVI

Penelitian ini
menggunakan
penelitian
tindakan kelas dan
menggunakan
teknik analisis
statistik deskriptif
dengan hasil
bahwa adanya
peningkatan
dalam
keterlaksanaan
aktivitas
pembelajaran
dengan
diterapkannya
metode SAVI
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Ari
Septian,
Citra
Laila
Ramadha
nty, &
Puji
Rachma
wati
2020

Journal Of
Instructional
Mathematic
s

Penelitian ini
adalah penelitian
quasi eksperimen
dengan hasil
penelitian yaitu
kemampuan
koneksi
matematis siswa
meningkat dengan
adanya penerapan
model
pembelajaran
SAVI

I Gede
Eric
Cantona,
&I
Komang
Sudarma
2020

Jurnal
Pedagogi
dan
Pembelajara
n

Penelitian ini
merupakan
penelitian quasi
eksperimen
dengan hasil
bahwa terdapat
perbedaan hasil
belajar dimana
hasil belajar siswa
yang diterapkan
jauh lebih tinggi

Nia Fuji
Lestari
2020

Jurnal
Pendidikan
dan
Konseling

Analisis data
dilakukan dengan
cara deskriptif
kualitatif dengan
hasil penelitian
bahwa model
pembelajaran
SAVI dapat
meningkatkan
hasil belajar siswa
dan kemmpuan
siswa
Penelitian ini
menggunakan
metode
brainstorming
dengan hasil

Fatmawa
ti, & Dadi
Rusdiana
2015

Prosiding
Seminar
Nasional
Fisika (EJournal)
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Fanni
Fetriasya,
Mahrizal,
&
Harman
Amir
2014

Pillar Of
Physics
Education

bahwa dengan
model
pembelajaran
SAVI dapat
membantu
proses berpikir
siswa dalam
mengembangakan
kemampuannya
dan juga
memperkuat daya
ingat siswa
ini merupakan
penelitian yang
menggunakan
metode
eksperimen
dengan hasil
penelitian
terdapat
pengaruh pada
pencapaian
kompetensi siswa
dengan adanya
model
pembelajaran
SAVI

2. Pembahasan
SAVI merupakan akronim dari Somatic,
Auditory, Visual, Intellectual, yang berarti
menggunakan gerakan tubuh atau aktivitas fisik
dalam proses pembelajaran (Kusumawati &
Gunansyah, 2014). Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual
(SAVI)
merupakan
model
pembelajaran dalam cara belajar cepat dan
alamiah, maksudnya belajar dengan bergerak,
berbicara, mendengarkan, melihat, mengamati,
dan intelektual (Kusumawati & Gunansyah,
2014). Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual (SAVI) adalah salah satu model
pembelajaran, dimana siswa dilatih bukan
hanya
untuk
mendapatkan
ataupun
memperoleh materi dari pendidik dan
menyelesaikan soal atau masalah yang telah
http://journal.unirow.ac.id/index.php/jrpm

diberikan tetapi, siswa mampu dan bisa aktif
dalam setiap proses belajar (Ulvah &
Afriansyah, 2016).
Metode
Somatic,
Auditory,
Visual,
Intellectual (SAVI) merupakan salah satu
metode pembelajaran yang mengarah pada
dimensi manusia. Manusia mempunyai empat
dimensi yaitu: (1) tubuh; (2) pendengaran; (3)
penglihatan; (4) pemikiran (Andrianti, Irawati, &
Sudin, 2016).. Pembelajaran Somatic, Auditory,
Visual,
Intellectual
(SAVI)
akan
mengikutsertakan emosi, semua alat indera.
Model pembelajaran Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual (SAVI) adalah pembelajaran yang
memfokuskan
kegiatan
belajar
dengan
menggunakan keseluruhan alat indera yang
dimiliki siswa. Menurut Shoimin dalam
Puspitasari, Hermahayu, & Purnanto (2018)
pembelajaran Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual (SAVI) memiliki empat tahapan: (1)
Tahap persiapan yaitu tahap yang berhubungan
dengan memotivasi dan mendorong serta
mempersiapkan siswa untuk belajar. (2) Tahap
penyampaian yaitu tahap yang bertujuan untuk
membantu pesrta didikmendapatkan materi
pembelajaran dengan cara yang menarik,
menyenangkan dan melibatkan alat indera. (3)
Tahap pelatihan yaitu tahap dimana pendidik
membantu siswa dalam menggabungkan
pengetahuan dengan keterampilan dengan
berbagai cara, sehingga siswa mampu
menerima dan meneruskan pengetahuan dan
ketermpilan yang dimiliki. (4) Tahap penampilan
yaitu tahap
membantu
siswa dalam
menerapkan
serta
mengembangkan
pengetahuan dan keterampilan sehingga
mampu meningkatkan hasil belajar.
Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual (SAVI) juga memiliki empat langkah
pembelajaran antara lain: (1) siswa membaca
materi yang akan dibahas. (2) siswa dibagi
dalam beberapa kelompok. (3) siswa
mengamati materi yang diberikan kemudian
didiskusikan.
(4)
Setiap
kelompok
memperlihatkan,
memperagakan,
15
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mempresentasikan, dan membuktikan hasil
kerja kelompoknya didepan siswa yang lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel.
Penelitian mendapat respon positif dari siswa.
Namun digaris bawahi ketika model
pembelajaran
Somatic, Auditory, Visual,
Intellectual
(SAVI)
diterapkan
pada
pembelajaran matematika banyak masalah
yang muncul. Diantranya yaitu: 1) siswa belum
terbiasa dengan model pembelajaran, 2) masih
belum adanya kekompakan siswa dalam satu
kelompok belajara, 3) masih adanya siswa yang
kesulitan
dalam
menyampaikan
ide
matematikanya dalam menyelesaikan masalah
yang diberikan.
Selain itu dapat dilihat dari hasil penenlitian
bahwa model pembelajaran Somatic, Auditory,
Visual, Intellectual (SAVI) dapat meningkatkan
kemampuan komunikasi matematis, motivasi,
prestasi, hasil, dan kefektifan peserta didik.
Serta penggunaan model pembelajaran
Somatic, Auditory, Visual, Intellectual (SAVI) ini
mendapat respon positif dari siswa. Sehingga
dalam artikel ini peneliti membuat literatur
review yang dapat dijadikan sebagai kajian
literasi dalam penerapan model pembelajaran
serupa pada pembelajaran matematika.
D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Semakin baik metode, dan semakin kreatif
metode pembelajaran, maka semakin baik
respon siswa, daya nalar siswa, serta komunikasi
matematis siswa terhadap pembelajaran
matematika. Sehingga siswa tidak memandang
pembelajaran
matematika
sebagai
pembelajaran yang sulit dan menakutkan untuk
dipelajari.
2. Saran
Diharapkan kepada pendidik agar bisa
menerapkan metode pembelajaran yang baik,
metode
pembelajaran
yang
mampu
mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan
pembelajaran matematika.
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