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ABSTRAK 
 

Perbedaan Hasil Belajar Siswa Yang Di Ajarkan Dengan Metode Pembelajaran 
Somatic, Auditory, Visualization, And Intelectually (SAVI) Dengan Metode 

Pembelajaran Ekspositori Pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X SMA 
Negeri 8 Merangin, Kecamatan Pamenang, Provinsi Jambi. 
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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang 
signifikan terhadap hasil belajar siswa yang di ajarkan dengan metode 
pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, And Intelectually (SAVI) dengan 
metode pembelajaran Ekspositori pada Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X 
SMA Negeri 8 Merangin, Kecamatan Pamenang, Provinsi Jambi.  
      Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Populasi dari penelitian ini 
yaitu siswa kelas X SMA Negeri 8 Merangin. Teknik pengambilan sampel 
penelitian adalah Purposive Sampling Method, yang mana pemilihan sampel 
diambil dari kriteria kelas yang memiliki rata- rata nilai yang hampir sama antar 
kelas, sehingga diperoleh kelas XA sebagai kelas eksperimen dan kelas XC sebagai 
kelas kontrol. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, 
kemudian data dianalisis dengan menggunakan uji Z dengan terlebih dahulu 
melakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap varians kedua kelas sampel. 
      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas eksperimen 
adalah 79,875 lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu 74,625, dan pada hasil 
posttest diperoleh nilai Zhitung > Ztabel (2,12 > 1,96). Dengan demikian dapat 
disimpulkan terdapat perbedaan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa 
yang menggunakan metode pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, And 
Intelectually (SAVI) dengan metode pembelajaran Ekspositori pada Mata 
Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Merangin, Kecamatan 
Pamenang, Provinsi Jambi. Dimana penggunaan metode pembelajaran Somatic, 
Auditory, Visualization, And Intelectually (SAVI) dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran Ekspositori. Untuk itu 
disarankan kepada guru untuk menggunakan metode pembelajaran Somatic, 
Auditory, Visualization, And Intelectually (SAVI) sebagai alternatif dalam proses 
pembelajaran. Tetapi, pada materi tentang mengetahui bentuk fungsi tabungan 
jika fungsi konsumsi diketahui yang terletak pada indikator mendeskripsikan 
fungsi konsumsi dan tabungan serta menggambarkan kurvanya belum cocok 
menggunakan metode SAVI jadi guru dapat memilih metode lain dalam 
menjelaskan materi ini. 
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