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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bukan hanya kumpulan fakta-fakta, 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses 

penemuan. Pendidikan IPA di sekolah menengah diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPA diarahkan untuk 

mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam 

sekitar (BSNP, 2006: 451). 

Biologi sebagai salah satu bidang IPA merupakan ilmu yang sebagian 

besar berasal dari keingintahuan manusia tentang dirinya, lingkungannya dan 

kelangsungan jenisnya. Dalam ilmu biologi, banyak dikaji tentang struktur fisik 

dan fungsi alat-alat tubuh manusia. Segenap alat-alat tubuh manusia bekerja 

masing-masing, tetapi satu sama lain saling membantu (Rustaman et al., 2005: 

12). Pada tingkat SMA/MA terdapat salah satu ruang lingkup mata pelajaran 

Biologi yang terkait dengan alat-alat tubuh manusia yaitu struktur dan fungsi 

organ manusia serta penerapannya dalam konteks sains, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat (BSNP, 2006: 452). Salah satu materi terkait struktur dan fungsi 

organ manusia yaitu materi sistem pertahanan tubuh yang dipelajari di kelas XI 

Semester ke-2.  

Pada mata pelajaran Biologi sering dan banyak digunakan istilah-istilah 

yang pada umumnya berupa istilah latin atau kata yang dilatinkan (Rustaman et 

al., 2005: 12). Selain itu materi yang terdapat dalam mata pelajaran Biologi 

banyak yang bersifat abstrak, salah satu di antaranya adalah materi sistem 

pertahanan tubuh tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fatimah (2012) bahwa materi sistem pertahanan tubuh banyak mengandung 

proses-proses tubuh yang bersifat abstrak untuk siswa SMA. Khasanah (2011) 
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dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa sistem pertahanan tubuh 

merupakan materi yang bersifat abstrak dan sulit untuk diamati. Materi tersebut 

tidak dapat diamati oleh mata secara langsung karena terjadi di dalam tubuh 

manusia, sehingga siswa tidak dapat memahami materi secara utuh apabila proses 

pembelajaran hanya menggunakan satu macam metode misalnya ceramah (Sihole, 

2013).  

Berdasarkan tinjauan standar kompetensi pada kurikulum KTSP, diketahui 

bahwa materi terkait sistem-sistem organ sudah mulai dipelajari oleh siswa di 

tingkat Sekolah Dasar (SD), diantaranya siswa dituntut untuk mampu memahami 

hubungan antara struktur organ tubuh manusia dengan fungsinya serta 

penerapannya, dan siswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi fungsi organ 

tubuh manusia dan hewan. Pada tingkat selanjutnya yaitu Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), materi terkait sistem organ dipelajari oleh siswa dengan standar 

kompetensi memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Pada tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA), tuntutan standar kompetensi lebih kompleks lagi 

yaitu siswa dituntut untuk mampu menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia 

dan hewan tertentu, kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya 

pada salingtemas.  

Ditinjau dari berbagai kompetensi dasar yang tercakup dalam standar 

kompetensi tersebut, terlihat bahwa terdapat beberapa materi terkait sistem organ 

yang dipelajari secara berkesinambungan dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Materi 

tersebut diantaranya sistem gerak, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem 

peredaran darah, sistem reproduksi, dan alat indera. Tidak seperti materi-materi 

tersebut, materi sistem pertahanan tubuh merupakan materi yang baru bagi siswa 

SMA. Artinya, pada tingkat SD dan SMP materi sistem pertahanan tubuh belum 

pernah dipelajari oleh siswa. 

Tahap operasi formal (sekitar 12 tahun – ke atas) merupakan tahap akhir 

dari perkembangan kognitif. Dengan demikian siswa SMA seharusnya sudah 

mencapai tahapan operasional formal. Namun berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa 25 - 75% siswa sekolah lanjutan dan mahasiswa belum mencapai tingkat 

operasional formal (Susiwi, 2009). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan 
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bahwa banyak siswa SMA yang belum memiliki kemampuan untuk berpikir 

abstrak. Oleh karena itu, siswa dapat mengalami berbagai hambatan maupun 

kesulitan dalam mempelajari dan memahami materi sistem pertahanan tubuh yang 

bersifat abstrak serta baru dipelajari pada tingkat SMA. 

Setiap siswa pada dasarnya memiliki karakteristik yang khas terkait 

kebiasaan belajar mereka, yang dikenal dengan gaya belajar. Sebagaimana 

dikemukakan oleh DePorter dan Hernacki (2004: 110) bahwa di beberapa sekolah 

dasar dan sekolah lanjutan di Amerika, para guru menyadari bahwa setiap orang 

mempunyai cara yang optimal dalam mempelajari informasi baru. Mereka 

memahami bahwa beberapa siswa perlu diajarkan cara-cara yang lain dari metode 

standar. Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana siswa menyerap, dan 

kemudian mengatur serta mengolah informasi. Sadler-Smith (Fleming dan 

Baume, 2006) mengemukakan bahwa gaya belajar adalah cara yang lebih kita 

sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengolah suatu 

informasi. Kolb (Robertson et al., 2011) memandang gaya belajar sebagai suatu 

cara siswa dalam mengolah informasi baru dan strategi mereka dalam belajar. 

Setiap siswa memiliki gaya belajar tertentu yang mungkin berbeda dengan siswa 

lain.  

Menurut Fleming (Yosep, Setiawan, dan Waslaluddin, 2010) gaya belajar 

VARK merupakan akronim dari gaya belajar Visual, Aural, Read/write dan 

Kinestethic. Gaya belajar visual lebih menitikberatkan kepada aspek visual seperti 

gambar, peta pikiran, memberi warna yang berbeda pada teks. Gaya belajar aural 

lebih menitikberatkan pada aspek pendengaran, seperti rekaman pembelajaran, 

mendengarkan penjelasan dari orang lain. Gaya belajar read/write lebih 

menitikberatkan pada aspek baca tulis seperti membuat rangkuman, handout, 

daftar istilah. Gaya belajar kinestethic lebih menitikberatkan pada aspek sentuhan 

fisik seperti praktikum dan studi lapangan. 

Apabila keragaman gaya belajar siswa tidak terfasilitasi oleh kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, siswa akan mengalami kesulitan dalam 

menyerap dan mengolah materi yang dipelajari. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dikemukakan oleh Neranjani (2011) bahwa jika cara mengajar 
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guru tidak sesuai dengan gaya belajar siswa, maka proses untuk menyerap dan 

mengolah materi pelajaran akan memakan waktu yang lebih lama. Mengingat 

materi sistem pertahanan tubuh merupakan materi yang abstrak dan baru 

dipelajari di tingkat SMA, maka siswa dapat mengalami kesulitan belajar yang 

lebih besar jika gaya belajar siswa tidak terfasilitasi oleh kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan kecendrungan gaya belajar mereka. Sebaliknya, jika cara guru 

mengajar disesuaikan dengan gaya belajar siswa, maka proses pembelajaran 

menjadi lebih efisien dan efektif.  

Pemahaman terhadap tipe gaya belajar dapat memberikan manfaat bagi 

guru ataupun siswa. Pemahaman siswa mengenai gaya belajar dapat membantu 

siswa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan 

hasil belajar mereka. Jika siswa memahami gaya belajarnya sendiri, mereka dapat 

mengambil langkah-langkah penting untuk membantu diri agar dapat belajar lebih 

cepat dan mudah (DePorter dan Hernacki, 2004). 

Bagi guru, mengetahui gaya belajar siswa dapat membantu memberikan 

pembelajaran yang sesuai dengan kecendrungan setiap siswa, mengatasi 

kecendrungan untuk memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama, dan 

memotivasi guru untuk berpindah dari cara mengajar yang monoton. Pengetahuan 

tentang gaya belajar siswa juga berguna untuk mengupayakan strategi 

pembelajaran terbaik yang dapat membantu siswa belajar sesuai gaya dan 

kecendrungan belajar mereka (Lujan dan DiCarlo, 2006). 

Pada umumnya, proses belajar mengajar di kelas hanya berupa 

pembelajaran verbal, misalnya dengan metode ceramah. Dalam metode ceramah 

tersebut, siswa yang gaya belajarnya paling terfasilitasi adalah siswa aural. 

Padahal, tidak sedikit dari siswa yang gaya belajarnya berupa visual, read/write, 

atau kinestetik. Oleh sebab itu diperlukan suatu pendekatan yang dapat 

memfasilitasi keragaman gaya belajar siswa tersebut.  

Diantara berbagai pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran, 

terdapat sebuah pendekatan yang dapat mengintegrasikan berbagai unsur gaya 

belajar siswa yaitu pendekatan SAVI (Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual). 

Pendekatan SAVI yang dikemukakan oleh Meier (2000) adalah pendekatan 
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pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan 

penggunaan semua indera. Pendekatan ini dapat berpengaruh besar terhadap 

pembelajaran, karena selain dengan mengintegrasikan keempat unsur tersebut, 

pendekatan SAVI juga dapat mengakomodir gaya belajar siswa yang beragam di 

kelas.  

Beberapa penelitian terkait pendekatan SAVI menunjukkan bahwa 

pendekatan SAVI memiliki pengaruh yang positif pada pembelajaran. Milawati 

(2011) dalam tesisnya mengemukakan bahwa bahwa pembelajaran SAVI 

memiliki kelebihan yaitu dapat menumbuhkan rasa keberanian anak dan 

pembelajaran terlihat lebih menyenangkan sehingga anak antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. Putra (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

kemampuan analogi dan generalisasi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI berbantuan Wingeom lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Fujianti (2010) diketahui bahwa 

peningkatan hasil belajar TIK siswa yang memperoleh model pembelajaran NHT 

dengan pendekatan SAVI lebih tinggi daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran konvensional. Novia (2011) dalam penelitiannya juga 

mengemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

menggunakan pembelajaran model SAVI dengan pembelajaran konvensional. Ia 

menemukan bahwa terdapat peningkatan kemampuan spatial sense siswa yang 

menggunakan multimedia interaktif pada model pembelajaran SAVI dalam 

pembelajaran matematika pada materi geometri. 

Atas dasar pemikiran diatas, maka diperlukan suatu pendekatan 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi keragaman gaya belajar siswa, sebagai 

salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari materi 

sistem pertahanan tubuh yang bersifat abstrak dan mengandung banyak istilah 

yang cukup sulit dimengerti. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk mengatasi keragaman gaya belajar siswa tersebut adalah 

pendekatan SAVI. Untuk itu, dilakukan penelitian terkait penerapan pendekatan 

SAVI untuk memfasilitasi gaya belajar siswa dalam upaya meningkatkan hasil 
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belajar siswa pada materi sistem pertahanan tubuh. Melalui pendekatan SAVI, 

diharapkan gaya belajar siswa yang beragam dapat difasilitasi sehingga siswa 

mampu menyerap dan mengolah materi pelajaran dengan lebih mudah. Dengan 

demikian, hasil belajar siswa dalam materi sistem pertahanan tubuh pun 

diharapkan dapat meningkat.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peningkatan hasil 

belajar siswa yang gaya belajarnya terfasilitasi dengan pendekatan SAVI pada 

pembelajaran sistem pertahanan tubuh?” 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana keragaman gaya belajar siswa pada kelas penelitian? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada materi sistem pertahanan tubuh sebelum 

dan sesudah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan SAVI? 

3. Apakah pembelajaran dengan pendekatan SAVI dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa? 

4. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran berbasis pendekatan SAVI? 

 

D. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih terarah dan tidak terlalu 

meluas, maka diperlukan adanya batasan masalah sebagai berikut. 

1. Keragaman gaya belajar siswa yang diteliti adalah gaya belajar VARK, yaitu 

akronim dari gaya belajar Visual, Aural, Read/write dan Kinestethic. 

Kecendrungan gaya belajar siswa diidentifikasi dengan menggunakan “The 

VARK Questionnnaire – The Younger Version” yang dikembangkan oleh 

Fleming (2007). 
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2. Peningkatan hasil belajar siswa diukur melalui tes tertulis yang berbentuk 

pilihan ganda dan esai. Indikator hasil belajar siswa didasarkan pada 

taksonomi kognitif Bloom yang dibatasi pada tingkat C1 (menghafal), C2 

(memahami), C3 (menerapkan), dan C4 (menganalisis). 

3. Materi pada penelitian ini adalah sistem pertahanan tubuh manusia, yang 

meliputi konsep antigen dan antibodi, pertahanan tubuh non spesifik, 

pertahanan tubuh spesifik, jenis-jenis kekebalan tubuh, dan kelainan pada 

sistem kekebalan tubuh.  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peningkatan 

hasil belajar siswa yang gaya belajarnya terfasilitasi dengan pendekatan SAVI 

pada pembelajaran sistem pertahanan tubuh. Berdasarkan tujuan umum tersebut, 

dapat dijabarkan beberapa tujuan khusus sebagai berikut. 

1. Memperoleh gambaran mengenai keragaman gaya belajar siswa pada kelas 

penelitian. 

2. Membandingkan hasil belajar siswa pada materi sistem pertahanan tubuh 

sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran dengan pendekatan SAVI. 

3. Menganalisis peningkatan hasil belajar siswa sesudah dilakukan pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI. 

4. Memperoleh gambaran mengenai respon siswa terhadap pembelajaran 

berbasis pendekatan SAVI. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Bagi para pendidik, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan serta motivasi untuk mengembangkan pembelajaran yang 

dapat memfasilitasi keragaman gaya belajar siswa. Manfaat lainnya yaitu hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pendidik dan siswa 

tentang pentingnya memahami gaya belajar yang dimiliki siswa. Bagi pembaca 

atau peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
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serta menjadi rujukan terkait penerapan pendekatan SAVI dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

G. Asumsi 

1. Pengetahuan tentang gaya belajar siswa berguna bagi guru untuk 

mengupayakan strategi pembelajaran terbaik yang dapat membantu siswa 

belajar sesuai gaya dan kecendrungan belajar siswa, mengatasi kecendrungan 

untuk memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama, serta memotivasi 

guru untuk berpindah dari cara mengajar yang monoton (Lujan dan DiCarlo, 

2006). 

2. Pendekatan SAVI merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan 

gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera. 

Pendekatan ini dapat berpengaruh besar terhadap pembelajaran, karena selain 

dengan mengintegrasikan keempat unsur tersebut, pendekatan SAVI juga 

dapat mengatasi cara dan gaya belajar siswa yang beragam dalam suatu kelas 

(Meier, 2000: 42) 

3. Prinsip pendekatan SAVI yaitu menggunakan gerak aktif secara fisik ketika 

belajar. Kegiatan belajar yang melibatkan penggunaan indera sebanyak 

mungkin dan membuat seluruh tubuh serta pikiran terlibat dalam belajar lebih 

efektif daripada belajar dengan ceramah, menulis, dan dikte (Takari, 2008: 

11). 

 

 


