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ABSTRACT 

 

Fatkhu Rokhma Diana. THE INFLUENCE OF SAVI APPROACH USING 

STAD TYPE OF COOPERATIVE LEARNING MODEL ON SCIENCE 

PROCESS SKILL IN THE VII GRADERS OF SMP NEGERI 14 

SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 

Surakarta Sebelas Maret University. July 2012. 

 

This research aims to find out the influence of SAVI approach using 

STAD type of cooperative learning model on science process skill in the VII 

graders  Junior High School of 14 Surakarta. 

This research belonged to a quasi-experiment with quantitative approach. 

The research was designed using posttest only non-equivalent control group 

design by applying SAVI approach with STAD type of cooperative learning for 

experiment class and using conventional learning approach with lecture and 

demonstration methods for control class. The population of research was all 7
th

 

graders Junior High School of 14 Surakarta in the school year of 2011/2012. The 

sample of research was the VIIE graders as experiment group and VIIF graders as 

control group. The sampling technique used was cluster random sampling. 

Technique of collecting data used was essay test, observation test, and school 

document. The hypothesis testing was conducted using t-test. The data analyzed 

by Minitab version 16 program help. 

The hypothesis result of the influence of SAVI approach with STAD type 

of cooperative learning results p-value that is 0.00, so there is affects SAVI 

approach with STAD type of cooperative learning on the science process skill in 

the VII graders Junior High School of 14 Surakarta. 

This research concluded that SAVI approach with STAD type of 

cooperative learning affected the science process skill in the VII graders Junior 

High School of 14 Surakarta. 
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ABSTRAK 

 

 

Fatkhu Rokhma Diana. PENGARUH PENDEKATAN SAVI MELALUI 

MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD TERHADAP 

KETERAMPILAN PROSES SAINS PADA SISWA KELAS VII SMP 

NEGERI 14 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012. 

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan SAVI 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap keterampilan proses 

sains siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta. 

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan 

kuantitatif.  Desain penelitian yang digunakan adalah posttest only non-equivalent 

control group design dengan menggunakan kelas eksperimen menerapkan 

pendekatan SAVI melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD dan kelas kontrol 

menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional dengan metode ceramah 

dan demonstrasi.  Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 

Negeri 14 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012.  Sampel penelitian ini adalah 

siswa kelas VIIE sebagai kelompok eksperimen dan siswa kelas VIIF sebagai 

kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes uraian, lembar observasi, 

dan dokumen sekolah. Uji hipotesis menggunakan uji t (t test). Analisis data 

dibantu dengan menggunakan program Minitab versi 16. 

Hasil uji hipotesis pengaruh pendekatan SAVI melalui pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diperoleh nilai p-value 0,00 < 0,05 sehingga ada pengaruh 

pendekatan SAVI melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas VII SMPN 14 Surakarta. 

Penelitian ini menyimpulkan pendekatan SAVI melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap keterampilan proses 

sains siswa kelas VII SMPN 14 Surakarta. 

 

Kata kunci : Pendekatan SAVI, STAD, Keterampilan Proses Sains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam dan 

segala isinya. Biologi merupakan bagian dari sains yang mempelajari tentang 

makhluk hidup dan lingkungannya.  Biologi sebagai bagian dari sains terdiri dari 

aspek produk (kognitif), proses (psikomotor), dan sikap (afektif). Aspek produk 

Biologi atau kognitif merupakan ketercapaian belajar siswa dalam pemahaman 

dan penguasaan konsep dan materi pembelajaran. Kemampuan kognitif 

berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual 

sederhana sampai kemampuan intelektual tingkat tinggi. Aspek proses atau 

psikomotor terlihat dalam bentuk keterampilan (skill) dan kemampuan bertindak 

individu. Aunurrahman (2009: 54) mengungkapkan bahwa siswa melalui 

keaktifannya akan dapat terus menerus mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan motoriknya untuk mencapai tingkatan-tingkatan kemampuan dan 

keterampilan motorik yang lebih tinggi melalui proses belajar atau latihan yang 

dilakukan. Aspek sikap atau afektif dapat dilihat siswa dengan berbagai tingkah 

laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar serta  hubungan sosial siswa.  

Senada dengan yang diungkapkan Rustaman, dkk. (2005: 91) bahwa untuk 

memahami sains secara utuh, pembelajaran siswa tidak hanya mempelajari aspek 

produk (kognitif) saja, tetapi  juga harus mempelajari aspek proses 

(psikomotorik), dan sikap (afektif). 

Berdasarkan hakikat biologi sebagai sains, maka belajar biologi 

sesungguhnya tidak hanya sekedar sajian konsep dan informasi, tetapi juga usaha 

untuk menumbuhkembangkan keterampilan berpikir, sikap ilmiah, dan 

penguasaan keterampilan proses sains. Pembelajaran seperti ini selain 

mengajarkan siswa memahami konsep,  juga menuntut siswa mampu menjelajahi 

dan memahami alam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 



Keterampilan proses sains merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

oleh siswa untuk menemukan konsep layaknya seorang ilmuan yang menemukan 

ilmu. Menurut Rustaman, dkk. (2005: 249-251) keterampilan proses sains 

meliputi keterampilan-keterampilan; mengamati (mengobservasi), 

mengelompokkan (mengklasifikasikan), menafsirkan (menginterpretasi), 

meramalkan (memprediksi), mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, 

berkomunikasi, dan melaksanakan percobaan.  Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2006: 140) keterampilan proses sains dibedakan menjadi keterampilan-

keterampilan dasar (basic skills) meliputi keterampilan: mengobservasi, 

mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan. Keterampilan berikutnya yaitu keterampilan-keterampilan 

terintegrasi (integrated skills) yang terdiri dari: mengidentifikasi variabel, 

membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk grafik, menggambarkan 

hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis 

penelitian, menyususun hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, 

merancang penelitian, dan melaksanakan eksperimen. 

Fakta pembelajaran Biologi di lapangan ternyata belum sesuai dengan 

karakteristik Biologi sebagai sains. Kebanyakan guru di sekolah hanya 

mengedepankan aspek produk dibandingkan aspek proses dan sikap.  Keadaan 

tersebut menjadikan siswa hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar 

kognitif saja, akibatnya siswa kurang terlibat langsung dalam kegiatan diskusi, 

presentasi, observasi, dan praktikum.  Hal ini juga menyebabkan terjadinya miss 

persepsi bahwa biologi adalah mata pelajaran hafalan. 

Widyaningrum (2009), Prayitno (2011), Winarko (2011), dan Agustin 

(2011) mengungkapkan pembelajaran biologi saat ini kurang mengembangkan 

proses sains dan cenderung bersifat teoritis. Guru sebagai pusat pentransfer ilmu 

pengetahuan kepada siswa. Siswa jarang diberi kesempatan untuk menemukan 

konsep dan fakta melalui pecobaan atau eksperimen di laboratorium. Akibatnya, 

siswa bersifat pasif dan tidak memiliki pengalaman untuk menemukan sendiri 

konsep secara utuh. 



Permasalahan keterampilan proses sains tidak hanya menjadi 

permasalahan regional saja, tetapi juga menjadi permasalahan secara global. 

Akinbobola dan Afolabi (2010) mengeluhkan keterampilan proses sains siswa 

yang masih kurang diberdayakan dalam proses pembelajaran di Nigeria. 

Penelitiannya  mengujicobakan 15 keterampilan proses sains pada siswa, hasilnya 

hanya 5 keterampilan proses sains yang teridentifikasi. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan tingkat persentase yang tinggi untuk keterampilan dasar 

dibandingkan dengan keterampilan proses sains terintegrasi. Keresahan tersebut 

diperkuat oleh Mei (2007) mengungkapkan bahwa dari berbagai keterampilan 

proses sains yang ada, ternyata belum diterapkan dalam pembelajaran. Siswa 

belum dapat mengaplikasikan konsep, attitude, dan psikomotor mereka dalam 

kegiatan belajar di sekolah.   

Permasalahan keterampilan proses sains juga ditemukan di SMPN 14 

Surakarta. Keterampilan proses sains siswa di sekolah tersebut belum terlatihkan 

dalam pembelajaran. Pembelajaran biologi di sekolah tersebut hanya terorientasi 

aspek produk saja tanpa memperhatikan potensi keterampilan-keterampilan dan 

sikap-sikap ilmiah yang dimiliki para peserta didiknya. Guru belum memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertindak, berkreasi, dan berpikir kritis sesuai 

dengan perkembangannya. Kegiatan pembelajaran di kelas didominasi oleh 

ceramah guru dengan bantuan power point dan mencatat hal-hal yang sebenarnya 

sudah ada di dalam buku teks.  

Guru tersebut belum menerapkan pendekatan pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswanya saat proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran 

konvensional yang diterapkan guru dengan metode ceramah tidak mampu 

memfasilitasi siswa untuk aktif belajar dan mengembangkan keterampilan proses 

sainsnya. Diperlukan suatu inovasi baru dalam pembelajaran untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga 

siswa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, praktikum, 

maupun presentasi.  Siswa akan otomatis aktif menggerakkan tubuhnya (hands 

on) dan juga memanfaatkan kemampuan intelektualnya (minds on) sehingga 

konsep yang didapat dari pengalaman belajar mereka sendiri akan lebih melekat 



dalam ingatan jangka panjang siswa. Pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan prinsip di atas  adalah pendekatan SAVI. 

Pendekatan SAVI adalah pendekatan berbasis kontruktivis yang 

menekankan bahwa belajar harus memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki 

siswa. Istilah SAVI adalah kependekan dari, Somatic artinya gerakan tubuh 

(aktivitas fisik) di mana belajar dengan mengalami dan melakukan; Auditory 

bermakna belajar melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi; Visualization berarti 

belajar menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan alat peraga; dan 

Intellectualy bermakna belajar menggunakan kemampuan berpikir, menggunakan 

konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, 

dan menerapkan (Suhermawan, 2008). Unsur-unsur SAVI di atas sangat berpotensi 

untuk melatihkan keterampilan proses sains karena di dalam pembelajaran SAVI 

tidak hanya menggunakan kemampuan berpikir (minds-on), tetapi juga 

memanfaatkan gerak tubuh (hands-on). Pendekatan SAVI juga berpotensi 

mengatasi keragaman tipe belajar siswa yang ada di kelas. Masing-masing peserta 

didik dalam suatu kelas pada dasarnya memiliki kecenderungan gaya belajar 

berbeda-beda dalam memahami materi pelajaran. Melalui pendekatan SAVI siswa 

dapat mengembangkan keterampilan proses sains siswa dengan gaya belajar 

mereka seperti somatic, auditory, visual, dan intelektual. 

Hakikat pembelajaran Biologi belum terpenuhi jika keterampilan sosial 

siswa belum dimunculkan. Penerapan pembelajaran SAVI masih bersifat personal. 

Masih ada unsur kompetisi dari tiap individu. Mengatasi hal tersebut, dalam 

penelitian ini penulis memadukannya dengan model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD yang dipastikan mampu melatihkan keterampilan sosial siswa. 

Pembelajaran STAD berpotensi mendorong proses scaffolding, yaitu terjadinya 

peer tutorial antara siswa yang berkemampuan akademik atas, tengah, dan bawah 

untuk menyelesaikan masalah. Menurut Slavin (2008: 143), tipe pembelajaran 

kooperatif  STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu: presentasi kelas, tim, 



kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim yang terbentuk dalam 

kelompok-kelompok heterogen (baik dari segi akademik, jenis kelamin, ras, suku, 

agama, dan lain-lain. 

Melalui pendekatan SAVI yang unggul dalam keterampilan intelektual 

dan manual, jika dipadukan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

memiliki kelebihan pada keterampilan sosialnya, diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. Sesungguhnya keterampilan proses menurut 

Rustaman, dkk. (2005: 76) melibatkan keterampilan-keterampilan kognitif atau 

intelektual, manual, dan sosial.  

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pendekatan SAVI  melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Keterampilan Proses Sains Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut. “Apakah pendekatan SAVI melalui 

pembelajaran kooperatif tipe STAD berpengaruh terhadap keterampilan proses 

sains pada siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui 

pengaruh pendekatan SAVI melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap 

keterampilan proses sains siswa kelas VII SMP Negeri 14 Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa penerapan pendekatan SAVI melalui model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpengaruh terhadap keterampilan proses sains siswa kelas VII SMPN 14 

Surakarta. 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai penerapan 

model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran berbasis keterampilan proses sains siswa. 

b. Sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan 

penelitian mengenai masalah keterampilan proses sains siswa. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi di SMP Negeri 14 Surakarta maupun sekolah-sekolah 

lainnya, yaitu dengan penerapan pendekatan SAVI melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

 

C. SARAN 

Berdasarkan Penelitian yang dilaksanakan SMP Negeri 14 Surakarta, 

maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain: 

 
1. Kepada Guru 



a. Guru mata pelajaran biologi diharapkan mampu menerapkan pendekatan SAVI 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk melatihkan 

keterampilan proses sains siswa. 

b. Guru mata pelajaran biologi diharapkan lebih banyak menerapkan strategi 

pembelajaran dengan diskusi kelompok kecil yang heterogen (terdapat siswa 

berkemampuan akademik atas, sedang, dan bawah, berbeda jenis kelamin 

dalam satu kelompok) dalam pembelajaran biologi agar terjadi peer tutorial 

dan saling berinteraksi antara siswa dalam menyelesaikan masalah.  

c. Guru hendaknya tidak hanya melakukan penilaian dari segi kognitif saja, tetapi 

juga penilaian proses / psikomotor dan juga sikap siswa. 

 

2. Kepada Siswa 

a. Siswa seharusnya  tidak merasa segan dalam menyampaikan pendapat, saran 

atau kritik dalam proses diskusi kelompok pada kegiatan belajar mengajar 

b. Siswa hendaknya benar-benar memanfaatkan kemampuan somatic, auditory, 

visual, dan intelektual mereka agar hasil pembelajaran mereka pun berhasil 

maksimal. 

c. Siswa hendaknya serius dan aktif dalam mengikuti setiap fase pembelajaran 

yang diterapkan sesuai sintaks sehingga mendapatkan hasil sesuai tujuan 

pembelajaran. 

 

3. Kepada Penulis 

Penulis menyadari kemampuan yang dimiliki sangat terbatas, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai pendekatan SAVI melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan juga tentang keterampilan proses sains  

yang lebih luas dan mendalam. 

 
 


