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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan pembelajaran peran guru tidak hanya 

membantu proses pembelajaran atau sebagai seorang pengambil keputusan 

instruksional tetapi lebih dari itu, guru harus dapat berperan sebagai 

konselor, motivator, dan fasilitator agar proses pembelajaran siswa dapat 

berjalan dengan maksimal. Dalam mengatur suatu kelas guru harus 

menggunakan strategi pembelajaran dan media yang tepat sehingga 

suasana kelas menjadi kondusif. Dalam pemilihan strategi dan media harus 

memperhatikan beberapa hal seperti materi yang akan diajarkan, tujuan 

pembelajaran, waktu pelaksanaan pembelajaran, jumlah siswa, dan kondisi 

siswa. Pemilihan strategi dan media yang tepat memudahkan siswa 

memahami pelajaran sehingga hasil belajarnya lebih meningkat 

(Marjohan, 2009: 14). 

Hasil belajar yang dicapai oleh siswa dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu faktor dalam yang berasal dari diri siswa itu sendiri dan faktor 

luar berasal dari suatu kondisi atau keadaan. Penyebab utama kesulitan 

belajar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

diantaranya minat, bakat, motivasi, dan tingkat intelegensi sedangkan 

faktor eksternal antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, 

pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar 
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siswa, maupun faktor lingkungan yang sangat berpengaruh pada hasil 

belajar yang dicapai oleh siswa. Faktor internal maupun eksternal tersebut 

merupakan sebuah sistem yang saling mempengaruhi dalam hubungan 

timbal balik, baik antara siswa dengan faktor-faktor yang ada maupun 

antara faktor satu dengan yang lainnya. Apabila seorang siswa sudah 

mempunyai minat, bakat, motivasi, dan tingkat intelegensi yang baik tetapi 

dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas guru tidak melibatkan siswa 

untuk berperan aktif hanya memperlakukan siswa sebagai obyek yang 

menerima pelajaran dan kurangnya sarana prasarana dalam pembelajaran 

maka hal itu akan berpengaruh pada minat, bakat, motivasi, dan tingkat 

intelegensi siswa yang menjadikan siswa menjadi kurang termotivasi 

sehingga berpengaruh buruk pada hasil belajarnya. 

Menurut hasil observasi yang telah dilakukan di SMP Negeri 2 

Selo Boyolali melalui wawancara dengan guru bidang studi IPA biologi 

kelas VIII dan observasi di kelas. Melalui wawancara dengan guru bidang 

studi IPA biologi kelas VIII diperoleh informasi mengenai hasil rata-rata 

nilai ulangan harian dari setiap kelas selain itu guru juga memberikan 

informasi mengenai kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran yang 

dialami di kelas. Menurut hasil wawancara dengan guru bidang studi IPA 

biologi rata-rata nilai ulangan harian yang paling rendah dari kelas VIII 

keseluruhan yaitu pada kelas VIII C dengan rata-rata nilai ulangan harian 

pada materi bahan kimia rumah tangga sebesar 56,15 sedangkan pada 

kelas VIII A sebesar 84,77 dan kelas VIII B sebesar 86,28. Menurut hasil 
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observasi di kelas saat pembelajaran biologi, proses pembelajaran di kelas 

VIII C masih terdapat beberapa masalah yaitu: guru terlalu monoton dalam 

mengajar sehingga siswa tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran yang 

diajarkan, banyak siswa yang ramai sehingga kosentrasi siswa tidak fokus, 

tingkat keaktifan siswa rendah sehingga siswa jarang mengajukan 

pertanyaan dan cenderung pasif, guru kurang menggunakan media 

pembelajaran dalam pembelajaran karena kurangnya fasilitas yang ada di 

sekolah sehingga siswa sulit memahami materi yang diajarkan, dalam 

pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah dan hanya 

menggunakan buku paket serta LKS untuk pembelajaran. Keadaan seperti 

ini membuat siswa menjadi beranggapan bahwa biologi merupakan 

pelajaran yang membosankan akibatnya siswa tidak termotivasi untuk 

belajar biologi dengan baik sehingga hasil belajar siswa rendah. Sebagian 

besar siswa di SMP Negeri 2 Selo Boyolali khususnya kelas VIII C 

beranggapan bahwa pelajaran biologi merupakan pelajaran yang sulit 

dipahami karena banyaknya hafalan. Hal ini terlihat dari analisis ulangan 

harian pada pokok bahasan bahan kimia rumah tangga pada kelas VIII C 

dengan siswa sebanyak 28 hanya 9 siswa yang nilai ulangannya mencapai 

batas KKM yaitu 75. 

Seorang guru dalam menyampaikan materi perlu memilih strategi 

pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan kelas 

atau siswa sehingga siswa merasa tertarik untuk mengikuti pelajaran yang 

akan diajarakan, namun sampai saat ini masih banyak guru yang 
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menggunakan metode konvensional. Proses pembelajaran masih berpusat 

pada guru, sehingga di sini siswa hanya berfungsi sebagai obyek atau yang  

menerima perlakuan saja. Hal inilah yang membuat siswa tidak tertarik 

untuk mengikuti pelajaran yang diajarkan, banyak siswa yang ramai 

sehingga kosentrasi siswa tidak fokus, tingkat keaktifan siswa rendah 

sehingga siswa jarang mengajukan pertanyaan dan cenderung pasif. 

Atas dasar itulah peneliti mencoba menerapkan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, 

Intelektual) yang dilengkapi dengan macromedia flash. Menurut Meier 

(2002: 91-92) pendekatan SAVI merupakan suatu pendekatan yang dalam 

pelaksanaannya menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual 

dan penggunaan semua indera. Pendekatan SAVI terdiri dari somatis 

(belajar dengan bergerak dan berbuat), auditori (belajar dengan berbicara 

dan mendengar), visual (belajar dengan mengamati dan menggambarkan), 

intelektual (belajar dengan memecahkan masalah dan merenung). Menurut 

Darmawan (2011: 152) Macromedia flash merupakan software yang 

digunakan oleh para programmer pembelajaran interaktif, karena 

macromedia flash ini tergolong yang paling mudah digunakan. 

Macromedia ini memiliki kemampuan untuk menampilkan multimedia 

dengan sistem penggunaan pemrograman action script. Melalui action 

script, maka program yang diproduksi akan sangat mudah dan cepat serta 

cukup menarik.  
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Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurniawan 

(2012) penerapan pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi aspek kognitif dan 

afektif. Menurut Affarudin (2012) penggunaan media macromedia flash 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi aspek kognitif dan 

afektif. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka akan 

dilakukan penelitian dengan judul Implementasi Pendekatan SAVI 

Dilengkapi Macromedia Flash untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Biologi Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan pada Siswa Kelas 

VIII C SMP Negeri 2 Selo Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka masalah dalam penelitian 

ini dibatasi pada: 

1. Subjek Penelitian 

Subjek yang diteliti adalah siswa kelas VIII C semester II SMP Negeri 

2 Selo Boyolali tahun ajaran 2012/2013. 

2. Objek Penelitian 

Objek pada penelitian ini antara lain: 

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 

SAVI. 
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b. Media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

macromedia flash. 

c. Mata pelajaran biologi materi struktur dan fungsi jaringan 

tumbuhan. 

3. Parameter Penelitian 

     Parameter yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Selo Boyolali tahun ajaran 

2012/2013 . 

a. Aspek Kognitif 

Hasil belajar siswa dengan menggunakan pendekatan SAVI dapat 

mencapai KKM sebesar 75 dengan prosentase ketuntasan 80%. 

b. Aspek Afektif 

Partisipasi siswa dalam pembelajaran ditunjukkan dengan 

mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, dan bekerja sama. 

dapat mencapai prosentase ketuntasan 75%. 

 

C. Perumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, beberapa 

masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah implementasi pendekatan SAVI dilengkapi macromedia flash 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA biologi materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 2 Selo Boyolali 

tahun ajaran 2012/2013?” 
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D. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, dalam penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu: 

“Untuk mengetahui implementasi pendekatan SAVI dilengkapi 

macromedia flash dapat meningkatkan hasil belajar IPA biologi materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 2 Selo Boyolali tahun ajaran 2012/2013.” 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan: 

1. Bagi Guru adalah: 

a. Memberikan informasi khususnya pada guru biologi dalam 

memilih pendekatan dan media pembelajaran yang tepat. 

b. Memberikan informasi untuk menambah kreatifitas dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan pada proses pembelajaran biologi. 

2. Bagi Siswa adalah: 

a. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

c. Siswa lebih mudah memahami materi dengan media yang 

menarik. 

3. Bagi Peneliti adalah: 

Sebagai referensi keilmuan dan pengembangan kemampuan mengajar 

di masa depan. 


