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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran dikatakan bermakna, apabila aktivitas belajar yang 

dilakukan siswa dapat terarah sesuai tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Guru dan siswa memiliki peran yang sama penting dalam 

keberhasilan suatu pembelajaran, maka dari itu guru harus mampu 

melaksanakan pembelajaran yang dapat mendorong aktivitas siswa 

untuk belajar, hal itu sejalan dengan  Permendikbud No. 22 tahun 2016, 

dinyatakan bahwa: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan segala 

potensi yang ada di dalam diri peserta didik itu sendiri.   

Untuk mewujudkan terciptanya suatu proses pembelajaran yang dapat 

meningkatkan aktivitas belajar siswa agar berpartisipasi aktif, guru harus 

mampu memilih dan menentukan strategi atau pendekatan yang dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal itu sejalan dengan 

pernyataan menurut Mulyassa (2007, hlm. 2) yang mengemukakan 

bahwa “Tugas guru dalam pembelajaran tidak hanya terbatas pada 

penyampaian suatu informasi, melainkan guru harus memahami 

berbagai model atau pendekatan pembelajaran yang efektif agar dapat 

membimbing siswa secara optimal”. 

Guru memiliki tanggung jawab penuh di dalam kelas, karena 

guru yang akan menentukan kemana arah dan tujuan pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. Guru berperan sebagai fasilitator untuk peserta didik 

memperoleh pengetahuan, sehingga guru bukanlah menjadi sumber 

informasi bagi siswa melainkan hanya menjadi jembatan untuk siswa 

memperoleh dan menemukan pengetahuannya sendiri. Dari apa yang 

telah dipaparkan diatas, disebutkan bahwa dalam proses pembelajaran 

berlangsung, guru dan siswa menjadi faktor keberhasilan proses belajar 

siswa. Paradigma pembelajaran pada saat ini sudah tidak berpusat pada 

guru melainkan berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

menurut Hamalik (2001, hlm. 201) mengemukakan bahwa suatu 

pembelajaran yang berpusat pada siswa harus sesuai dengan kebutuhan 

dan minat siswa.  
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Dalam proses pembelajaran guru dan siswa, diharapkan 

melakukan suatu hubungan interaksi dalam belajar seperti tanya jawab, 

diskusi dengan kelompok, atau lain sebagainya agar suasana 

pembelajaran lebih hidup dan siswa pun terlibat langsung dalam 

pembelajaran. Karakteristik siswa sekolah dasar cenderung aktif 

bergerak dan senang bermain. Hal ini akan menjadi hambatan, apabila 

guru tidak menyiapkan pembelajaran yang mendukung aktivitas siswa 

itu sendiri. Sejalan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Dimyati 

dan Mudjiono, (2006, hlm. 44) bahwa kecenderungan psikologi dewasa 

ini mengganggap jika anak adalah makhluk aktif yang memiliki 

dorongan untuk melakukan sesuatu berdasarkan kemauan dan 

aspirasinya sendiri.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, 

siswa akan belajar dengan insiatif siswa itu sendiri, apabila guru 

merancang pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa maka tujuan pembelajaran dapat  tercapai secara maksimal. 

Hasmiati, dkk (2017, hlm. 5) mengemukakan bahwa proses belajar tidak 

dapat dipisahkan dari peristiwa antara individu dengan lingkungan 

pengalaman siswa. Guru harus melakukan pembelajaran yang 

memudahkan siswa untuk mengaitkan materi yang dipelajari dengan 

pengalaman yang sudah siswa temukan. Diharapkan dalam 

pembelajaran saat ini adalah siswa yang aktif mencari informasi tanpa 

mengandalkan guru sebagai sumber informasi satu-satunya. Sejalan 

dengan yang dikemukakan oleh Mulyassa (2007, hlm. 21) bahwa 

“Tugas guru adalah merancang kegiatan pembelajaran yang kaya akan 

aktivitas belajar yang bermakna bagi siswa”.  

Berdasarkan data yang diperoleh, pada semester 2 tahun ajaran 

2017/2018. Siswa kelas II dengan berjumlah 22 siswa, terdapat 14 orang 

siswa yang aktivitas dan hasil belajarnya masih rendah, dan 8 orang 

yang termasuk siswa aktivitas belajarnya sudah baik atau sekitar 37% 

dan sekitar 27% siswa yang mencapai nilai di atas KKM (Kriteria 

Kemampuan Minimum). Menurut pengamatan yang peneliti lakukan 

selama 2 minggu, siswa kelas II terlihat  mengabaikan tugas guru, dan 

mereka cenderung melakukan kegiatan diluar proses pembelajaran. 

Terlihat pada saat pembelajaran dimulai, sebagian besar siswa masih 

berbuat gaduh dan saling mengganggu teman sebangkunya, mengobrol 

ketika pembelajaran berlangsung, berjalan-jalan keluar bangku dan 
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menggangu teman lain yang sedang belajar, keluar kelas dengan 

berbagai alasan, duduk dengan mengangkat kaki ke atas kursi, sehingga 

pembelajaran menjadi terhambat. Selain itu, siswa kelas II C masih 

banyak yang tidak siap dalam belajar, sehingga aktivitas dan hasil 

belajar siswa masih rendah. 

Dilihat dari permasalahan yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan 

bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa kelas II di SDN C kota Bandung 

ini masih rendah. Untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, 

maka perlu adanya suatu pendekatan pembelajaran yang tepat untuk 

mengatasi permasalahan aktivitas dan hasil belajar tersebut. 

Pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa diantaranya, pendekatan VAK (Visual, Audio, Kinestetik), 

pendekatan CTL,  Pendekatan STM, dan Pendekatan SAVI (Somatis, 

Auditory, Visual, Intelektual). Dari sekian pendekatan pembelajaran 

yang sudah disebutkan diatas, peneliti memilih satu pendekatan yang 

menurut peneliti sangat cocok diterapkan untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa, salah satunya dengan menggunakan pendekatan 

SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual).  

Pendekatan SAVI adalah pendekatan yang  mengutamakan  kinerja otak 

kiri dan kanan secara maksimal. Menurut Meier (2002, hlm. 90) 

Pendekatan SAVI adalah suatu pendekatan pembelajaran yang berasal 

dari aktifitas. Belajar seperti ini berarti bergerak aktif secara fisik saat 

belajar dengan memanfaatkan panca indra sebanyak mungkin, dan 

membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. 

Pendekatan SAVI menurut peneliti dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, karena di dalam pendekatan SAVI terdapat 4 unsur yang 

memiliki kesamaan dengan indikator aktivitas belajar yang akan di 

tingkatkan yaitu visual, lisan, motorik, dan menggambar. Berdasarkan 

paparan diatas, maka peneliti memutuskan menerapkan pendekatan 

SAVI pada penelitian yang akan dilakukan. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk  melaksanakan suatu penelitian 

tindakan kelas dengan judul “Penerapan Pendekatan SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelektual) untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kelas II di SD”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah  dalam penelitian adalah “Bagaimanakah 

Penerapan  Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intelektual) 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa?” 

Rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah perencanaan pembelajaran (RPP) dengan  

menerapkan  pendekatan SAVI untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa  pada siswa kelas II Sekolah Dasar? 

2) Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan 

pendekatan SAVI pada kelas  II Sekolah Dasar? 

3) Bagaimanakah peningkatan aktivitas belajar dengan pendekatan 

SAVI pada siswa kelas II  Sekolah dasar? 

4) Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa dengan pendekatan 

SAVI pada siswa kelas II  Sekolah dasar? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 
Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan 

bagaimana penerapan pendekatan SAVI untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa kelas II di Sekolah Dasar. 

1.3.2 Tujuan Khusus 
1) Untuk mendeksripsikan perencanaan pembelajaran dengan   

menerapkan pendekatan SAVI untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada siswa kelas II di Sekolah Dasar. 

2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan SAVI untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa pada siswa kelas II Sekolah Dasar. 

3) Untuk mendeskripsikan seberapa besar peningkatan aktivitas belajar 

siswa kelas II Sekolah Dasar. 

4)  Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan 

penggunaan pendekatan SAVI siswa kelas II Sekolah Dasar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, adapun 

manfaat yang diberikan bagi: 
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1) Bagi siswa 

Dari hasil penelitian ini, siswa dapat diharapkan memiliki aktivitas 

belajar yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

memberikan dampak positif terhadap pencapian tujuan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa. 

2) Bagi Guru 

Dengan penelitian ini, guru diharapkan dapat mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa didalam kelas. Selain itu guru 

memperoleh masukan pendekatan pembelajaran untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menggunakan 

pendekatan SAVI dengan teknis yang kreatif, yang dapat 

menunjang keberhasilan proses pembelajaran. 

3) Bagi peneliti 

Menambah wawasan dalam menerapkan pendekatan SAVI dalam 

kegiatan pembelajaran untuk meningkatan aktivitas dan hasil  

belajar siswa serta mengetahui tingkat keberhasilan penerapan 

pendekatan ini. 

4) Bagi Sekolah 

Meningkatkan mutu pendidikan, terutama kualitas pembelajaran di 

sekolah dengan menerapkan pendekatan pembelajaran SAVI yang 

dapat meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar siswa SD C di Kota 

Bandung. 

 

 


