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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR IPA MELALUI PENDEKATAN 

PEMBELAJARAN SAVI PADA SISWA KELAS IV 

SD NEGERI 01 ANGGASWANGI GROBOGAN 

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

Nita Anggraeni, A 510090102, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, 104 halaman 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA 

melalui pendekatan pembelajaran SAVI pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Anggaswangi Grobogan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Subyek dalam tindakan adalah guru dan siswa kelas IV yang berjumlah 24 

anak. Obyek penelitian adalah aktivitas belajar IPA dan pendekatan pembelajaran 

SAVI. Penelitian diawali dengan dialog awal, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, refleksi, evaluasi dan penyimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, tes, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data terdiri 

dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran SAVI di SD Negeri 01 Anggaswangi menunjukkkan adanya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar IPA. Peningkatan aktivitas tersebut terlihat 

dalam 4 indikator yaitu A, B, C, dan D. Pada indikator A berupa memperhatikan 

penjelasan guru yang ditandai dengan antusias siswa untuk mengikuti pelajaran 

yang disampaikan guru Dalam kategori penilaian aktivitas sebelum tindakan 

tercatat sebesar 62,5% atau 15 siswa, pada siklus I tercatat sebesar 75% atau 18 

siswa, pada siklus II tercatat 100% atau 24 siswa. Indikator B atau bertanya 

ditandai perilaku siswa suka bertanya. Dalam kategori penilaian aktivitas sebelum 

tindakan tercatat sebesar 20,83% atau 5 siswa, pada siklus I sebesar 58, 33% atau 

14 siswa, pada siklus II sebesar 75% atau 18 siswa. Indikator C yaitu 

mengeluarkan pendapat ditandai perilaku siswa yang antusias menjawab 

pertanyaan dari guru  dan mengeluarkan pendapat saat presentasi kelompok. 

Dalam kategori penilaian aktivitas tercatat sebelum tindakan 16,66% atau 4 siswa, 

pada siklus I tercatat 66,67% atau 16 siswa, pada siklus II tercatat 83,34% atau 20 

siswa. Indikator selanjutnya adalah indikator D atau berdiskusi ditandai adanya 

kerja sama antar kelompok siswa Dalam penilaian aktivitas sebelum tindakan 

tercatat 33,33% atau 8 siswa, pada siklus I tercatat 75 % atau 18 siswa, pada 

siklus II 91,67% atau 22 siswa. Selain peningkatan aktivitas, hasil belajar juga 

mengalami peningkatan yaitu sebelum tindakan 50%, pada siklus I mencapai 75% 

dan pada siklus II mencapai 95,83%.  

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendekatan pembelajaran SAVI 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 

01 Anggaswangi Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

Kata kunci : SAVI, aktivitas, dan hasil belajar. 
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A. Pendahuluan 

       Pembelajaran IPA adalah suatu proses kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru yang berhubungan dengan keadaan alam di dunia dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta 

menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, jujur dan terbuka. Pembelajaran 

ini lebih menekankan pada keterampilan proses sehingga siswa menemukan 

fakta-fakta yang akan berpengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran. 

       Pada realitanya, pembelajaran di SD Negeri 01 Anggaswangi masih 

menggunakan metode konvensional atau ceramah. Guru hanya berperan 

sebagai pusat pembelajaran dan siswa dibiasakan untuk duduk, mendengar 

dan mencatat di buku tulis tanpa melihat aktivitas yang dimiliki siswa dalam 

pembelajaran. Hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru. Akhirnya, siswa kurang aktif dan hasil 

belajar rendah. 

       Berdasarkan hasil pengamatan awal pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Anggaswangi Grobogan yang berjumlah 24 siswa aktivitas dan hasil belajar 

siswa dalam pelajaran IPA rendah. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

50% siswa kelas IV yang nilainya melampaui KKM 61, sedangkan 50% nilai 

siswa masih berada di bawah KKM 61. Pada saat proses belajar mengajar, 

masih terdapat banyak siswa yang ramai di kelas, malu bertanya, tidak berani 

mengeluarkan pendapat dan malas untuk berdiskusi. 

       Dialog awal antara peneliti dan guru menyimpulkan rendahnya aktivitas 

dan hasil belajar siswa terhadap pelajaran IPA dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain siswa kurang aktif bertanya, konsentrasi siswa tidak terfokus 

pada pembelajaran IPA sehingga siswa ramai sendiri, guru di kelas masih 

dominan sebagai pusat pembelajaran. Jika masalah tersebut tidak segera di 

atasi, maka dikhawatirkan akan berdampak pada kurangnya aktivitas siswa 

terhadap pelajaran IPA yang berdampak terhadap pada hasil belajar. Oleh 

karena itu peneliti dan guru merencanakan sebuah solusi untuk meningkatkan 
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aktivitas siswa dalam belajar yaitu dengan menggunakan pendekatan SAVI di 

SD Negeri 01 Anggaswangi Grobogan.  

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas artinya 

“kegiatan/keaktifan”. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan siswa di kelas atau keaktifan siswa 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

http://www.bukuhalus.com/2011/74/definisi-aktivitas-belajar.html  

       Pendekatan pembelajaran yang digunakan peneliti adalah Pendekatan 

SAVI. Menurut Dave Meier dalam Rusman (2011: 373) pendekatan 

pembelajaran SAVI merupakan pembelajaran yang menggabungkan gerakan 

fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indra dapat 

berpengaruh besar terhadap pembelajaran.  

       Berdasarkan uraian di atas peneliti bermaksud mengadakan penelitian 

mengenai “ Peningkatan Aktivitas Belajar IPA Melalui Pendekatan 

Pembelajaran SAVI Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Anggaswangi 

Grobogan Tahun Ajaran 2012/2013. Tujuan dari penelitian ini adalah 

meningkatkan aktivitas belajar IPA yang berdampak pada hasil belajar 

melalui pendekatan pembelajaran SAVI pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Anggaswangi Grobogan tahun ajaran 2012/2013.  

B. Metode Penelitian 

       Tempat penelitian yang digunakan adalah Sekolah Dasar Negeri 01 

Anggaswangi Grobogan. Subyek dalam tindakan adalah guru dan siswa kelas 

IV SD Negeri  01 Anggaswangi Grobogan yang berjumlah 24 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal semester Genap (Dua) awal Januari 

sekitar tanggal 4 sampai 16 januari 2013.  

       Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dalam 

penelitian ini membutuhkan kerjasama antar peneliti, guru kelas dan siswa 

untuk menciptakan suasana belajar yang lebih baik. PTK ini merupakan 
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penelitian yang menandakan akan terjadi perbaikan secara terus menerus 

sehingga tolak ukur berhasilnya siklus yang dilakukan. 

          Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, 

dokumentasi dan wawancara. 

a. Observasi  

      Menurut Rubino Rubiyanto (2011: 68) “Observasi adalah suatu cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap obyek 

yang diteliti”. Sedangkan Margono (2007: 158) dalam Rubino Rubiyanto, 

2011: 68-69) mendefinisikan observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara sistematik terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.. 

b. Tes 

       Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 193) tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok.  

c. Dokumentasi 

       Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 201) dokumentasi adalah 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk memperoleh atau mengetahui 

sesuatu dan melihat buku-buku yang relevan, arsip atau catatan yang 

berhubungan dengan orang yang di teliti.  

d. Wawancara 

       Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 198) wawancara adalah sebuah 

dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (interviewer). Wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan 

muka, peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara lisan pula 

(Rubino Rubiyanto, 2011: 67).  
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       Pada penelitian ini data dianalisis sejak tindakan pembelajaran 

dilakukan dan dikembangkan selama proses refleksi sampai proses 

penyusunan laporan. Teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan analisis interaktif. Analisis 

interaktif digunakan untuk mengolah data yang berupa peningkatan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. 

       Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2005: 92) menyatakan bahwa 

langkah – langkah teknik analisis interaktif  terdiri dari data reduction 

(reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion (penarikan 

kesimpulan) yang dilakukan dalam bentuk interaktif.  

1. Reduksi Data 

       Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara 

terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan 

membuang yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data yang 

diperlukan sesuai fokus permasalahan penelitian. 

2. Penyajian Data 

       Penyajian data adalah tahapan untuk memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan 

diambil tindakan yang dianggap perlu. Penyajian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah berbentuk teks naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

        Kegiatan penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari 

satu kegiatan konfigurasi yang utuh, karena penarikan kesimpulan juga 

diverifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir 
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penelitian, yang merupakan proses berkesinambungan dan 

berkelanjutan. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

       Untuk mengetahui peningkatan aktivitas siswa, maka dapat dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran SAVI. 

1. Siklus I 

       Siklus I dilakukan dalam dua kali pertemuan, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2013 dan pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2013. Refleksi tindakan pada siklus I 

ini lebih difokuskan pada masalah yang muncul saat proses kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi antara peneliti dengan 

guru kelas IV, maka diperoleh tindakan perbaikan siklus II perlu upaya-

upaya peningkatan aktivitas siswa dalam belajar. Untuk itu peneliti perlu 

melakukan tindakan sebagai berikut: 

a. Peneliti harus menggunakan media pembelajaran yang menarik 

sehingga siswa memperhatikan secara penuh saat proses 

pembelajaran. 

b. Peneliti hendaknya memotivasi siswa untuk lebih percaya diri dalam 

mengeluarkan pendapat. 

c. Peneliti hendaknya membimbing siswa saat berdiskusi. 

d. Indikator aktivitas menunjukkan bahwa 

1) Memperhatikan penjelasan guru sebesar 75% atau 18 siswa 

2) Bertanya sebesar 58,33% atau 14 siswa. 

3) Mengeluarkan pendapat sebesar 66,67% atau 16 siswa. 

4) Melakukan diskusi sebesar 75% atau 18 siswa. 

e. Hasil belajar menunjukkan sebesar 75% atau 18 siswa, nilainya sudah 

melampaui KKM 61 dan 25% atau 6 siswa nilainya belum mencapai 

KKM. 
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      Dari uraian di atas menunjukkan indikator belum sesuai yang 

diharapkan peneliti sehingga perlu dilakukan tindak lanjut. 

2. Siklus II 

       Siklus II dilakukan dalam dua kali pertemuan, pertemuan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2013 dan pertemuan kedua 

dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013. Pada siklus II ini pelaksanaan 

tindakan menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan mengalami 

peningkatan dan mampu mencapai target, kemudian dilakukan refleksi oleh 

guru dan peneliti sehingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru sebesar 100% atau 24 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa semua siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 

b. Siswa yang bertanya sebesar 75% atau 18 siswa. Hal ini terlihat saat 

siswa mengajungkan jari untuk  bertanya. 

c. Siswa yang mengeluarkan pendapat sebesar 83,34% atau 20 siswa. Hal 

ini dapat dilihat saat siswa antusias untuk menjawab pertanyaan dari 

guru. 

d. Siswa yang melakukan diskusi sebesar 91,67% atau 22 siswa. Hal ini 

terlihat saat siswa bekerja sama untuk memecahkan masalah yang 

diberikan oleh guru. 

e. Siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar (KKM) sebesar 95,83% 

atau 23 siswa. Hal ini dilihat dari hasil evaluasi siswa. 

D. Simpulan  

       Dari penelitian yang telah dilakukan di SD Negeri 01 Anggaswangi 

Grobogan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya peningkatan aktivitas belajar siswa selama mengikuti proses 

pembelajaran yang meliputi memperhatikan penjelasan guru meningkat 

sebesar 37,5% dari 62,5% menjadi 100%. Ini artinya siswa yang 

memperhatikan penjelasan guru bertambah 9 siswa dari 15 menjadi 24 
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siswa. Aktivitas siswa bertanya juga meningkat sebesar 54,17% dari 

20.83% menjadi 75%. Ini artinya jumlah siswa yang bertanya bertambah 

13 siswa dari 5 menjadi 18 siswa. Siswa mengeluarkan pendapat 

meningkat sebesar 66,68% dari 16,66% menjadi 83,34%. Ini artinya 

jumlah siswa yang mengeluarkan pendapat bertambah 16 siswa dari 4 

menjadi 20 siswa. Siswa yang berdiskusi meningkat sebesar 58,34% dari 

33,33% menjadi 91,67%. Ini artinya jumlah siswa yang melakukan diskusi 

bertambah 14 siswa dari 8 menjadi 22 siswa. 

2. Siswa yang mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam 

mata pelajaran IPA kelas IV mengalami peningkatan sebesar 45,83% dari 

50% menjadi 95,83%. Ini artinya jumlah siswa yang nilainya mencapai 

KKM 61 setelah diadakan evaluasi bertambah 11 siswa dari 12 menjadi 23 

siswa. 
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