
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah suatu proses untuk menyampaikan materi secara 

formal kepada siswa, selain itu dalam pembelajaran guru harus dapat  

menciptakan berbagai interaksi dengan siswanya. Selama ini pembelajaran 

dikelas selalu berpusat pada guru yang menerangkan dan siswa 

mendengarkan. Suasana tersebut menjadikan pembelajaran yang tidak 

konduksif dan tidak efektif sehingga materi yang tersampaikan tidak dapat 

diterima dan dipahami siswa secara optimal. Guru perlu menyadari bahwa 

pada saat mengajar, guru lebih memposisikan dirinya sebagai fasilitator. 

Keaktifan siswa dalam menjalani proses belajar mengajar merupakan salah 

satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. 

Berdasarkan pengamatan, pada umumnya guru hanya menyajikan 

pembelajaran secara teoritis serta cenderung mentransferkan ilmu dengan 

proses belajar mengajar yang pasif tanpa memperhatikan ketrampilan berpikir 

siswa dan tanpa melatih siswa untuk berpikir kritis. Proses pembelajaran 

semacam ini mengakibatkan suatu proses belajar mengajar yang tidak banyak 

melibatkan siswa untuk berinteraksi didalamnya, sehingga waktu tersita 

dengan penyampaian materi yang secara monoton tanpa menggunakan media 

pembelajaran maupun strategi pembelajaran. 
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Selama ini pelajaran Biologi identik dengan pelajaran yang banyak 

menghafal, maka dalam proses belajar mengajar harus menggunakan metode 

maupun strategi pembelajaran yang bervariasi. Dengan adanya strategi 

pembelajaran yang bervariasi menimbulkan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dan dapat merangsang serta mengembangkan bakat siswa, agar 

siswa mampu berpikir secara kritis dan dapat memecahkan permasalahan-

permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. 

Strategi pembelajaran SAVI dan Information Search, kedua strategi 

pembelajaran tersebut termasuk dalam pembelajaran active learning. 

Pembelajaran aktif learning yaitu pembelajaran aktif yang berpusat pada diri 

sendiri dan bersifat individualis. Pembelajaran SAVI adalah pembelajaran 

yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra 

yang dimiliki siswa. SAVI singkatan dari Somatic, Auditori, Visual dan 

Intektual. Somatic yang bermakna gerakan tubuh dimana belajar dengan 

mengalami dan melakukan. Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah 

dengan melalui mendengar, menyimak, berbicara, mengemukakan pendapat 

ataupun menangggapi. Visualization yang bermakna belajar haruslah 

menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, dan Intellectualy 

yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir 

(minds-on) belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran. 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Sura (2012) bahwa 

berdasarkan hasil analisis data, model pembelajaran Somatis, Auditori, Visual 

dan Intelektual (SAVI) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Mata 
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Kuliah Kimia Fisik II di Program Studi Pendidikan Kimia JPMIPA FKIP 

tahun ajaran 2011/2012. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Sri 

(2012) bahwa berdasarkan hasil analisis data, model pembelajaran SAVI 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. Menurut hasil penelitian yang telah 

dilakukan Winda (2012) bahwa hasil SAVI berpengaruh nyata terhadap hasil 

belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 Boyolali baik pada ranah 

kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Strategi pembelajaran Information Search yaitu strategi pembelajaran 

yang menekan pada siswa untuk mencari  informasi dari berbagai sumber 

untuk menjawab pertanyaan atau kasus yang diajukan guru kepada siswa, 

jawaban tersebut berdasarkan sumber yang diperoleh oleh siswa. Strategi 

information search bisa disamakan dengan ujian open book. Pada staretegi ini 

siswa tidak hanya terpacu apa yang diterangkan oleh guru tetapi siswa lebih 

dapat aktif untuk mencari informasi dari berbagai sumber atau media 

pembelajaran yang bersifat mendidik, misalnya televisi, koran, internet, radio 

maupun buku ajar. 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Atein (2010) bahwa 

berdasarkan hasil analisa data, ada berbedaan hasil belajar PKn antara 

pembelajaran menggunakan strategi Learning with a Question dengan 

pembelajaran menggunakan strategi Information Search pada siswa kelas IV 

SD islam terpadu tahun ajaran 2010/2011. Menurut hasil penelitian yang telah 

dilakukan Sura (2012) bahwa berdasarkan hasil analisis data, model 
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pembelajaran Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual (SAVI) dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran Mata Kuliah Kimia Fisik II di Program 

Studi Pendidikan Kimia JPMIPA FKIP tahun ajaran 2011/2012. Menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan Sri (2012) bahwa berdasarkan hasil 

analisis data, model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan Winda (2012) bahwa hasil SAVI 

berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 1 

Boyolali baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. Menurut 

hasil penelitian yang telah dilakukan Arum (2013) bahwa Hasil penelitian 

menunjukkan metode IS berkelompok dapat meningkatkan hasil belajar 

akuntansi. Terlihat penerapan model pembelajaran meningkat 8,33%, hasil 

belajar meningkat 22,59%. Menurut hasil penelitian ang telah dilakukan Raifa 

(2012) bahwa terdapat pengaruh penerapan strategi Information Search 

melalui resitasi terhadap hasil belajar biologi siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan. 

Hasil pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran SAVI 

dan Information Search, keduanya memiliki beberapa kelebihan masing-

masing yang tidak sama sehingga melatih siswa untuk mandiri dan 

bertanggung jawab dalam memecahan masalah yang dihadapinya, serta 

menjadikan siswa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Namun, kedua 

strategi pembelajaran tersebut juga memiliki kelemahan. 
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Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian tentang strategi 

atau metode pembelajaran yang lebih menekankan keterlibatan dan keaktifan  

siswa dalam proses belajar mengajar sehingga mampu mengoptimalkan 

aktivitas belajar biologi dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Selain itu, peneliti berkeinginan melakukan penelitian tentang 

perbedaan hasil belajar dalam proses pembelajaran biologi melalui 

pembelajaran active learning dengan strategi yang berbeda untuk melihat 

berbandingan hasil dari berbagai macam strategi pembelajaran yang termasuk 

pembelajaran active learning, dengan judul penelitian: 

“PERBANDINGAN STRATEGI PEMBELAJARAN SAVI DENGAN 

INFORMATION SEARCH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA 

BIOLOGI  KELAS X SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2013/2014” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian berjalan secara terarah dengan pembahasan, maka 

diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya 

memberi gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Masalah dalam penelitian ini 

terbatas pada perbandingan strategi pembelajaran SAVI dengan Information 

Search terhadap hasil belajar siswa biologi SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta, strategi pembelajaran dan hasil belajar adalah sebagai objek  
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penelitian ,parameter penelitian yaitu hasil belajar siswa biologi dan siswa 

kelas X-Ipa 1, X-Ipa 2, X-Ipa 3 yang akan menjadi subjek penelitian. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Bagaimana perbandingan strategi pembelajaran SAVI  dengan Information 

Search terhadap hasil belajar siswa biologi SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada tujuan 

yang ingin dicapai: 

Untuk Mengetahui perbandingan strategi pembelajaran SAVI dengan 

Information Search terhadap hasil belajar siswa biologi kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta.  

 

E. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

masukan dan informasi tentang perbandingan antara stategi pembelajaran 

SAVI dengan information search terhadap hasil belajar. 
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b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil pene;itian ini dapat dimanfaatkan siswa sebagai strategi 

pembelajaran biologi untuk mengoptimalkan hasil belajarnya. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi guru sebagai masukan 

dan informasi dalam mengoptimalkan kualitas cara mengajar guru 

dikelas. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi dan 

masukan penggunaan strategi pembelajaran dalam pengoptimalan 

pembelajaran di sekolah. 

 


