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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual terhadap keterampilan generik sains 

dan kreativitas peserta didik di Mts Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dikelas VIII unggulan 

Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung . Rendahnya 

keterampilan generik sains dan kreativitas peserta didik yang 

diketahui melalui nilai pra-penelitian, dan disebabkan oleh proses 

pembelajaran dikelas masih bersifat teoritis dan berpusat pada 

pendidik, sehingga lebih banyak terjadi komunikasi satu arah 

terlebih saat pembelajaran daring berlangsung. 

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy 

Esperimen Design dengan desain posttest –only control design. 

Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII 

unggulan Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik 

Cluster Random Sampling, dari teknik tersebut didapat kelas VIII 

unggulan 1 sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan 

pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual dan kelas VIII 

unggulan 2 sebagai kelas kontrol dengan menggunakan strategi 

pembelajaran konvensional.  
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh, pada kelas 

eksperimen diperoleh rata-rata nilai sebesar 86, sedangkan pada 

kelas kontrol diperoleh rata-rata sebesar 66 untuk keterampilan 

generik sains dan untuk kreativitas peserta didik kelas eksperimen 

diperoleh rata-rata 80, sedangkan pada kelas kontrol diperoleh 

rata-rata 73. Artinya rata-rata posttest soal dan angket kelas 

eksperimen lebih besar dari pada kelas kontrol baik dari 

keterampilan generik sains dan kreativitas peserta didik, sehingga 

dapat dikatakan bahwa model pembelajaran somatic, auditory, 

visual, intellectual berpengaruh terhadap keterampilan generik 

sains dan kreativitas peserta didik. 

 

Kata Kunci : Somatic, auditory, visual, intellectual, 

Keterampilan generik sains, Kreativitas. 
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MOTTO 

Surat al-alaq 96 (3-4) 

 اِْقَزْأ َوَربَُّك اْْلَْكَزم      الَِّذْي َعلََّن بِاْلقَلَِن  

Artinya: (3) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, (4)Yang 

mengajar (manusia) dengan pena. 

Maksud dari kutipan ayat di atas ialah mengenai pentingnya ilmu 

pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua 

manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sesuai dengan 

pepatah Islam, seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai 

dari buaian hingga ke liang lahat. Itu artinya, selama masih 

bernyawa, tidak ada alasan bagi muslim dan muslimah untuk 

bermalas-malasan mencari ilmu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memenuhi judul skripsi ini dan 

juga untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis merasa 

perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada judul 

skripsi tersebut, adapun judul skripsi yang dimaksud ialah 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN SOMATIC, 

AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL TERHADAP 

KETERAMPILAN GENERIK SAINS DAN KREATIVITAS 

PESERTA DIDIK DI MTS MUHAMMADIYAH 

SUKARAME BANDAR LAMPUNG. 

 Adapun uraian pengertian dari beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul proposal ini sebagai berikut. 

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 

ialah daya yang timbul dari sesuatu yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. Jadi dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh merupakan suatu daya 

atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang 

maupun benda serta segala sesuatu yang ada sehingga 

mempengaruhi sekitarnya. 

2. Model Pembelajaran  

Diartikan berupa kerangka konseptual yang dapat 

menggambarkan prosedur dalam mengorganisasikan 

pengalaman pembelajaran untuk tujuan pembelajaran 

itu sendiri. Dibuatnya model pembelajaran itu sendiri 

supaya mempermudah proses pembelajaran yang 

diberikan di sekolah atau cara yang efektif untuk 

mempermudah proses pembelajaran. 

3. somatic auditory visual intellectual 

Sedangkan model pembelajaran somatic auditory visual 
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intellectual merupakan salah satu model pembelajaran 

yang mampu mengaktifkan gerakan fisik dengan 

aktivitas intelektual atau menggabungkan gerakan fisik 

dengan aktivitas intelektual.
1
 

4. Keterampilan Generik Sains 

keterampilan generik sains merupakan keterampilan 

berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains 

yang dimiliki yang diperoleh setelah peserta didik 

belajar sains. Di dalam melakukan praktikum di 

laboratorium dimana tidak hanya keterampilan 

menggunakan alat yang dilatih tetapi keterampilan dasar 

peserta didik yang berkaitan dengan teori yang 

diujicobakan.  

5. Kreativitas 

Berbicara mengenai keterampilan tidak luput dari 

sebuah kreativitas karena keterampilan dan kreativitas 

berbanding lurus dengan suatu kemampuan yang 

dimiliki oleh manusia. Kreativitas juga menjadi 

prasyarat bagi kesuksesan hidup individu. Kesuksesan 

hidup individu sangat ditentukan oleh kemampuan untuk 

secara kreatif menyelesaikan masalah.
2
 Kreativitas 

merupakan ide-ide yang terus bermunculan untuk 

menciptakan cara untuk menyelesaikan masalah dengan 

cepat dan kreativitas ini muncul akibat kegiatan sehari-

hari. 

 

Sehingga maksud penulis ini dari judul skripsi tentang 

―Pengaruh model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual terhadap keterampilan generik sains dan kreativitas 

peserta didik di Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung‖ adalah untuk melakukan tinjauan keterampilan 

generik sains dan kreativitas peserta didik terhadap pengaruh 

                                                     
1 Tita Nur Azizah and Moh Zainuddin, ―Peningkatan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS 

melalui Penerapan Model Mind Mapping berbasis Pendekatan SAVI,‖ n.d., 4. 
2 Ali Mahmudi, ―Tinjauan Kreativitas Dalam Pembelajaran Matematika‖ 4, No. 2 

(N.D.): 13. 
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model pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh 

kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan 

pengajaran. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untung 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 

Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk 

dapat berkembang pesat. Negara yang hebat menempatkan 

pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan 

pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat 

tergantikan menjadi kesejahteraan. Menurut Megawanti 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam pencapaian 

kemajuan di berbagai bidang kehidupan ini yang pada akhirnya 

akan menempatkan derajat manusia menjadi lebih tinggi 

dibandingkan makhluk lainnya.
4  

Dalam sebuah pendidikan itu sendiri pembelajaran 

merupakan hal yang vital, pembelajaran merupakan proses 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu 

dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam proses pembelajaran peserta 

didik mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi tahu.
5
 Hal 

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat QS 

                                                     
3 H Moh Solikodin Djaelani, ―Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dan 

Masyarakat‖ 1 (2013): 6. 
4 Priarti Megawanti, ―Meretas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia,‖ n.d., 8. 
5 Ghullam Hamdu and Lisa Agustina, ―Pengaruh Motivasi Belajar Siswa Terhadap 

Pestasi Belajar Ipa Di Sekolah Dasar‖ 12, no. 1 (2011): 6. 
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Surat Al-Mujadalah ayat 11yaitu:  

                 

                

              

               

 

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat."
6
 Dari potongan ayat Al-quran 

Surat QS Surat Al-Mujadalah ayat 11mengisaratkan manusia 

akan naik derajatnya bila memiliki ilmu yang cukup dan tentunya 

di gunakan pada jalan kebaikan dan juga bermanfaat, baik itu 

ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama terlebih lagi menuntut 

ilmu tidak memiliki batasan selagi masih memiliki nafas manusia 

dapat menuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. 

Dalam menuntut ilmu tentu saja kita melalui proses 

pembelajaran, Jika hasil pembelajaran ingin berkualitas ataupun 

meningkat diperlukan pendekatan atau model-model 

pembelajaran tertentu. Pendekatan atau Model pembelajaran itu 

merupakan sebuah jembatan atau sarana yang digunakan untuk 

mencapai sebuah tujuan serta pengembangan untuk 

meningkatkan hasil pembelajaran itu sendiri yang dilakukan oleh 

tenaga pengajar dan peserta didik.  

Perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus 

berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir 

dari pola pikir yang Awam dan kaku menjadi lebih modern. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

                                                     
6 Departemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : Sygma, 2009). 
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suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya.
7
 Usaha Memperbaiki 

sebuah proses pendidikan atau pembelajaran melakukan Model 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran yang ada 

di lapangan, yaitu model pembelajaran yang sesuai dengan 

bidang studi dan karakter siswa ada.  

Model pembelajaran merupakan salah satu alat yang dipakai 

untuk mencapai tujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

perlu adanya peningkatan dalam pemakaian model pembelajaran, 

yang dimakud dengan peningkatan model disini bukanlah 

menciptakan atau membuat model pembelajaran baru, akan tetapi 

bagaimana caranya penerapannya atau penggunaanya yang sesuai 

dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang 

memuaskan dalam proses belajar mengajar. Penggunaan model 

pembelajaran baikknya digunakan bervariasi sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan 

merasa bosan, jenuh dan monoton. 

Penerapan serta pemilihan model pembelajaran yang tepat 

merupakan hal terpenting untuk menyesuaikan karakter peserta 

didik untuk memahami materi yang disampaikan oleh tenaga 

pengajar. Tenaga pengajar pun dapat lebih mudah untuk 

menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik sehingga 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Tenaga 

pengajar pun dituntut untuk dapat memahami setiap karakter 

peserta didik yang diampunya karena setiap individu memiliki 

karakter-karakter yang berbeda sehingga pemahaman terhadap 

materi berbeda ada pula penangkapannya. 

Oleh sebab itu dibutuhkan model pembelajaran yang tepat 

serta efektif untuk menunjang hal tersebut. Salah satu model yang 

yang cocok dengan hal itu ialah model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual di mana pembelajaran ini mampu 

menekankan terhadap pemahaman materi yang berbeda-beda 

                                                     
7 Otang Kurniaman and Eddy Noviana, ―Penerapan Kurikulum 2013 Dalam 

Meningkatkan Keterampilan, Sikap, Dan Pengetahuan,‖ Primary: Jurnal Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar 6, no. 2 (October 30, 2017): 389, 

https://doi.org/10.33578/jpfkip.v6i2.4520. 
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sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik atau tidak 

monoton. Model pembelajaran ini dapat digunakan secara 

bervariasi mengikuti materi pembelajaran yang diberikan oleh 

tenaga pengajar itu sendiri. Secara garis besar model 

pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual ialah model 

pembelajaran yang yang dapat mengaktifkan aktivitas intelektual 

dan gerakan fisik yang kemudian dikolaborasikan menjadi di 

sebuah model pembelajaran yang kekinian dan sesuai pada 

kurikulum saat ini, di mana berpatokan kepada keaktifan peserta 

didik itu sendiri. Dengan penggunaan alat indera dan kemampuan 

berpikir diharapkan peserta didik dapat lebih memahami materi 

yang diberikan oleh tenaga pengajar melalui variasi-variasi yang 

terdapat dalam model pembelajaran. 

Hasil observasi pada proses pembelajaran biologi di kelas 

VIII Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung diketahui 

bahwa Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sudah 

diterapkan tetapi dalam pelaksanaanya belum optimal 

dikarenakan belum maksimalnya penggunaan panca indra peserta 

didik dalam menerima pembelajaran, tenaga pengajar lebih 

banyak menjelaskan materi kepada peserta didik dan kurang 

adanya komunikasi timbal balik antara tenaga pengajar dan 

peserta didik. Ketika tenaga pengajar  mengajukan pertanyaan 

kepada peserta didik, mereka belum mampu mengkonsep 

jawaban yang diharapkan oleh guru. Dengan kata lain, 

pemahaman materi peserta didik belum optimal sehingga banyak 

peserta didik yang belum paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh tenaga pengajar sehingga kurang efektif. 

Untuk itu peneliti harus melakukan studi pendahuluan untuk 

mengukur kemampuan peserta didik dengan menggunakan soal 

pada kelas VIII Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

dan juga wawancara langsung dengan tenaga pengajar kelas VIII 

Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. Data hasil 

studi pendahuluan sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 

Data hasil studi pendahuluan keterampilan generik sains peserta 

didik kelas VIII  

Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

No Indikator 

Keterampilan 

Generik 

Sains 

Kelas 

VIII 

U1 

Kelas 

VIII 

U2 

Total Kriteria  

1 Pengamatan 

Langsung 

38.66% 39.33% 38.99% Kurang 

2 Pengamatan 

tidak 

Langsung 

37.33% 39.66% 38.49% Kurang 

3 Pemodelan 38.66% 36.33% 37.49% Kurang 

4 Hukum sebab 

akibat 

38.66% 38.66% 38.66% Kurang 

5 Inferensi  38.66% 39.66% 39.16% Kurang 

Sumber : dukumen studi pendahuluan peserta didik kelas VIII Mts 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

 

Pada tabel 1.1 data studi pendahuluan materi biologi pada 

kelas VIII Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung di 

atas diperoleh nilai beberapa aspek kemampuan keterampilan 

generik sains yang tergolong cukup rendah. Permasalahan ini 

berdampak pula terhadap kemampuan kreativitas peserta didik. 

Peneliti juga melakukan studi pendahuluan materi biologi pada 

kelas VIII Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

terhadap kemampuan kreativitas peserta didik. 

Tabel 1.2 

Data hasil studi pendahuluan Kreativitas peserta didik kelas 

VIII  

Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

No Kreativitas 

peserta 

didik 

Kelas 

VIII 

U1 

Kelas 

VIII 

U2 

Total Kriteria  
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1 Kelancaran 41.33% 40.33% 40.83% Kurang 

2 Keluwesan 40.66% 39.66% 40.16% Kurang 

3 Keaslian 

atau 

orisinalitas 

37.33% 38.33% 37.83% Kurang 

4 Kerincian 39.33% 40.66% 39.99% Kurang 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.2 kemampuan Kreativitas 

peserta didik tergolong masih rendah terlihat dari nilai yang di 

dapat. Hal tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan 

guru biologi kelas VIII di Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi kelas VIII 

di Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung mengatakan 

bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang sudah 

menjadi standar sekolah pada saat ini. dalam pembelajaran Pada 

saat ini ialah  daring melalui (rung belajar muhammadiyah) dan 

menyesuaikan kondisi yang tidak menentu. Untuk kemampuan 

peserta didik dinilai beliau mengalami penurunan sekitar 50% 

Hal ini menunjukan bahwa kemampuan peserta didik harus lebih 

diasah lagi untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk 

hasil belajar beliau memaparkan hasil belajar peserta didik cukup 

mengalami beberapa penurunan.Terlebih lagi masalah yang yang 

timbul pada saat ini peserta didik mulai merasakan kejenuhan 

pada saat proses pembelajaran yang menyebabkan minat belajar 

peserta didik menurun.
8
 

Untuk fasilitas sekolah sebenarnya sudah cukup mumpuni 

namun dalam faktor penggunaannya masih belum maksimal 

sehingga belum dapat digunakan dengan baik dan juga Keadaan 

laboratorium Biologi sudah memadai dan cukup lengkap untuk 

ukuran sekolah menengah pertama akan tetapi kondisi nya 

kurang rapih dikarenakan sudah lama tidak digunakan 

                                                     
8
 Daryono, wawacara dengan penulis Mts Muhammadiyah Sukarame Bandar 

Lampung. September 2021 
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dikarenakan efek pandemi.
9
 

 Oleh karna itu penelti menawarkan model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual  memberikan respond yang 

aktif, komunikatif dan aktivitas yang baik dalam proses 

pembelajaran, model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual ini memiliki 4 unsur di dalamnya yaitu unsur somatic, 

auditory, visual, intellectual.10
  

Salah satu alasan penggunaan model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual ini peserta didik diharapkan 

memiliki minat belajar yang lebih tinggi dikarenakan pada model 

pembelajaran ini tingkat konsentrasi siswa langsung tertuju pada 

materi pembelajaran dengan cara menjadikan pembelajaran tidak 

monoton. Peserta didik terjun langsung ke materi pembelajaran 

dengan cara ikut aktif dalam sebuah pembelajaran dan juga 

susuai dengan kurikulum saat ini yang mengedepankan keaktifan 

dan kemandirian peserta didik itu sendiri
11

. 

Dengan penerapan model pembelajaran somatic, auditory, 

visual, intellectual tersebut peserta didik cenderung melakukan 

gerak aktif dan sikap ilmiah.
12

 Seajalan  pada  keterampilan 

generik sains ini dianggap sebagai kecakapan atau kesanggupan 

yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah 

atau pekerjaan dengan sikap ilmiah. Secara luas keterampilan 

generik sains ialah kemampuan generik yang diperlukan untuk 

melatih kerja ilmiah peserta didik sehingga dapat menghasilkan 

peserta didik yang memahami konsep menyelesaikan masalah 

dan kegiatan ilmiah lainnya serta mampu belajar dengan efektif 

dan efisien,  

Keterampilan generik sains itu sendiri bertujuan untuk 

mengetahui tingkatan atau sejauh mana tingkat kreativitas yang 

dimiliki peserta didik, kemampuan itu di katakan berhasil bila 

                                                     
9
  Ibid. September 2021 

10 Evi Dwi Murti, Nasir Nasir, and Hasan Sastra Negara, ―Analisis Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis : Dampak Model Pembelajaran SAVI ditinjau dari 
Kemandirian Belajar Matematis,‖ Desimal: Jurnal Matematika 2, no. 2 (June 26, 

2019): 119–29, https://doi.org/10.24042/djm.v2i2.4072. 
11

 Ibid. Jurnal Matematika 2, no. 2 (June 26, 2019) hal 119-129 
12

 Ibid. Jurnal Matematika 2, no. 2 (June 26, 2019) hal 119-129 
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telah menunjukan beberapa hasil yang sesuai dengan apa yang di 

berikan dalam proses pembelajaran tersebut.
13

 Pada dasarnya 

kemampuan ini di khususkan untuk menggali potensi yang 

terdapat pada peserta didik dan pengaplikasikan pada bidang 

keilmuannya serta lebih mengutamakan aspek proses bukan hasil. 

Oleh sebab itu keterampilan generik sains sangat erat kaitannya 

dengan kreativitas yang merupakan kemampuan dasar yang 

dimiliki peserta didik sejak mereka dilahirkan sehingga dengan 

berjalannya waktu akan menjadi kemampuan yang potensial yang 

menjadikan ahli dibidang tertentu. Salah satu kreativitas yang 

dapat dikembangkan untuk dipersiapkan di abad-21 adalah 

kreativitas proses sains.
14

 

Kreativitas merupakan hal vital pada era saat ini karena 

peserta didik disiapkan untuk menghadapi era yang lebih modern 

sehingga dapat menemukan prinsip baru, menciptakan solusi 

baru, menciptakan gagasan-gagasan baru yang tentunya lebih 

efisien. Tidak hanya itu dengan memiliki kreativitas yang tinggi 

bukan tidak mungkin peserta didik mampu memecahkan masalah 

yang ada dengan cara yang lebih mudah dan cepat dan tentunya 

lebih inovatif sesuai kebutuhan setiap individu. kreativitas peserta 

didik juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

membantu pekerjaan maupun kegiatan lainnya.
15

 

Beberapa pelajaran memaksa serta didik dapat menyerap 

pembelajaran dengan baik. Salah satu contoh pembelajaran yaitu 

ilmu pengetahuan alam terutama pada pembelajaran biologi yang 

mengharuskan peserta didik memiliki daya tangkap serta 

kemampuan pemecahan masalah yang baik. Karena pembelajaran 

biologi memiliki cakupan yang luas serta sangat erat dengan 

                                                     
13

 Tin Rosidah et al., ―Eksplorasi Keterampilan Generik Sains Siswa Pada 

Mata Pelajaran Kimia Di Sma Negeri 9 Semarang‖ 5, no. 2 (2017): 8. 
14 Agil Lepiyanto, ―Analisis Keterampilan Proses Sains Pada Pembelajaran Berbasis 

Praktikum,‖ BIOEDUKASI (Jurnal Pendidikan Biologi) 5, no. 2 (April 21, 2017): 
156, https://doi.org/10.24127/bioedukasi.v5i2.795. 
15

 Aji Pamungkas, Bambang Subali, and Suharto Linuwih, ―Implementasi model 

pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas dan hasil 
belajar siswa,‖ Jurnal Inovasi Pendidikan IPA 3, no. 2 (October 8, 2017): 118, 

https://doi.org/10.21831/jipi.v3i2.14562. 
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kehidupan sehari-hari yang harus diselesaikan dengan memiliki 

keterampilan dan kreativitas yang baik. Dengan itu keterbukaan 

dalam berpikir, berekspresi, dan jiwa fantasi menimbulkan 

gagasan-gagasan tersendiri dalam menangkap sebuah 

pembelajaran. Karena keterampilan dan kreativitas bisa muncul 

dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.
16

 Hal ini sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat QS Ar-Ra'd 

Ayat 11. 

                  

                  

                      

          

 

Artinya : Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang 

selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. 

Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang 

dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia.
17

 Dari potongan ayat Al-quran Surat QS Ar-Ra'd Ayat 11 

mengisyaratkan bahwa manusia tidak akan memilki jiwa 

keterampilan dan kreativitas itu secara tiba-tiba meskipun pada 

                                                     
16 Ramli Abdullah, ―Pembelajaran Dalam Perspektif Kreativitas Guru Dalam 

Pemanfaatan Media Pembelajaran,‖ Lantanida Journal 4, no. 1 (September 15, 2017): 

35, https://doi.org/10.22373/lj.v4i1.1866. 
17 Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Riyadh, Darussalam, t.th, hlm. 337-338. 
Terjemahan ayat Al-Qur‟an dalam buku ini bersumber dari terjemahan Kementerian 

Agama RI. 
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dasarnya peserta didik sudah memiliki kemampuan tersebut sejak 

lahir tetapi bila tidak diasah dan dikembangkan maka akan 

menjadi hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat, oleh sebab itu 

peserta didik dituntut untuk belajar dan menuntut ilmu serta 

mengembangkan jiwa keterampilan dan kreativitas supaya 

menjadi hal yang bermanfaat baik diri sendiri dan orang lain. 

―Bila bukan kita siapa lagi‖.  

Berdasarkan hal tersebut serta permasalahan yang telah di 

tuliskan diatas dan data dari hasil pra-penelitian yang telah 

dilakukan, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

model pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual 

terhadap Keterampilan generik sains dan kreativitas peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas yang sudah 

dijabarkan oleh peneliti, maka dapat pula dirumuskan judul 

penelitian ini ialah ―Pengaruh model pembelajaran  somatic, 

auditory, visual, intellectual terhadap keterampilan generik sains 

dan kreativitas peserta didik di Mts Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung‖. 

Dengan judul yang telah di dapatkan yaitu Pengaruh model 

pembelajaran  somatic, auditory, visual, intellectual terhadap 

keterampilan generik sains dan kreativitas peserta didik di Mts 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung dalam hal ini yang 

membedakan dalam penelitian sebelumnya ialah penelitian ini 

dilaksanakan pasca pendemi dan masa transisi setelahnya yang 

berlangsung cukup lama yang menyebabkan pembelajaran 

berlangsung melalui daring sehingga pokok penelitian ini ialah 

mengangkat kembali tingkat kterampilan ,kreativitas serta hasil 

belajar peserta didik yang mengalami sedikit penurunan 

berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan 

memberikan soal dan wawancara langsung dengan tenaga 

pengajar di sekolah. Penelitian ini berfokus semaksimal mungkin 

dalam penggunaan model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectuall di sekolah dengan menggunakan fasilitas yang 

terdapat di sekolah dan penggunaan teknologi dalam 

pembelajaran sehingga menjadi pembeda penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yang di tulis oleh penulis lain. 
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C. Identifikasi  dan Batasan Masalah 

Adapun Identifikasi  dan Batasan Masalah berdasarkan latar 

belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis ialah sebagai 

berikut. 

1. Identifikasi Masalah 

Adapun berdasarkan latar belakang yang sudah 

dijelaskan oleh penulis maka Identifikasi masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut.  

a. Pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik 

sudah diterapkan tetapi dalam pelaksanaanya 

belum optimal dikarenakan belum maksimalnya 

penggunaan panca indra peserta didik dalam 

menerima pembelajaran. 

b. Tenaga pengajar di Mts Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung ketika berperoses dalam 

pembelajaran belum mengembangkan 

keterampilan generik sains dan kreativitas peserta 

didik secara baik. 

2. Batasan Masalah 

Adapun untuk menghindari munculnya permasalahan 

yang lebih besar dan luas lagi, maka perlu dikemukakan 

beberapa batasan masalah sebagai berikut. 

a. Peneliti menggunakan model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual dan kegiatan 

ini mengarahkan peserta didik dalam menerapkan 

sebuah keterampilan sains dan kreativitas. Dalam 

hal ini guna mendukung pembelajaran peserta 

didik. 

b. Indikator yang mencakup dari keterampilan generik 

sains antara lain pengamatan langsung, pengamatan 

tidak langsung, permodelan, hukum sebab akibat, 

dan inferensi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun berdasarkan latar belakang yang ada yang sudah 

dijelaskan oleh penulis maka dirumuskan masalah pada penelitian 
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ini sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual terhadap keterampilan 

generik sains kelas VIII Mts Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual terhadap kreativitas peserta 

didik  kelas VIII Mts Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan oleh penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual terhadap 

keterampilan generik sains kelas VIII Mts 

Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual terhadap 

kreativitas peserta didik  kelas VIII Mts Muhammadiyah 

Sukarame Bandar Lampung 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi tenaga penulis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan untuk 

menerapkan model pembelajaran dan pemecahan 

masalah pada mata pelajaran biologi di sekolah 

menengah pertama. 

2. Bagi peserta didik 

Bagi peserta didik itu sendiri dapat diharapkan mampu 

mengembangkan keterampilan generik sains dan 

kreativitas pada pelajaran biologi. 

3. Bagi sekolah 
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Bagi sekolah penelitian ini dapat lebih memotivasi 

tenaga pengajar  untuk melakukan penelitian yang 

lainnya guna membuat peserta didik lebih aktif dan 

terampil. 

4. Bagi penulis lain 

Bagi penulis lain penelitian ini dapat dijadikan acuan 

untuk penelitian selanjutnya mengenai model 

pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual  

pada pelajaran biologi. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relavan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Gusti Ayu Gita Cemara 2019. ―Pengaruh Model 

Pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visual, 

intellectual) Bermuatan Peta Pikiran Terhadap 

Kreativitas dan Penguasaan Kompetensi Pengetahuan 

IPA Siswa‖.
18

 pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran SAVI bermuatan peta pikiran terhadap 

penguasaan kompetensi pengetahuan IPA siswa kelas V 

dan III) terdapat pengaruh yang simultan model 

pembelajaran SAVI bermuatan peta pikiran terhadap 

kreativitas dan penguasaan kompetensi pengetahuan 

IPA siswa kelas V didapat (F=40,257; p<0,05). 

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visual, 

intellectual) bermuatan peta pikiran berpengaruh 

terhadap kreativitas dan penguasaan kompetensi 

pengetahuan IPA siswa. 

2. Sri Wahyuni Kusumawati 2013. Penerapan Model 

Pembelajaran Savi Untuk Meningkatkan Keterampilan 

                                                     
18 Gusti Ayu Gita Cemara and Dewa Nyoman Sudana, ―Pengaruh Model 

Pembelajaran SAVI Bermuatan Peta Pikiran Terhadap Kreativitas dan Penguasaan 
Kompetensi Pengetahuan IPA Siswa,‖ Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar 3, no. 3 (August 

13, 2019): 359, https://doi.org/10.23887/jisd.v3i3.18895. 
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Pemecahan Masalah Di Sekolah Dasar.
19

 Model 

pembelajaran SAVI pada mata pelajaran IPS untuk 

meningkatkan keaktifan dan keterampilan pemecahan 

masalah siswa. Siswa juga menunjukkan respon baik 

dalam penerapan model pembelajaran SAVI (somatic, 

auditory, visual, intellectual). meningkatkan 

keterampilan pemecahan masalah siswa dengan rata-

rata nilai yang diperoleh di siklus I sebesar 70%, siklus 

II sebesar 77%, dan siklus III sebesar 85%. Peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah ini didukung oleh 

peningkatan aktivitas guru mulai dari siklus I hingga 

siklus III yakni 73.2%, 84.5%, 89%, serta pada aktivitas 

siswa yaitu 72.5%, 78.75%, dan 85%. 

3. Sulaksana 2018. Pengaruh Model Pembelajaran SAVI 

(Somatic Auditory Visualization Intellectualy) 

Berbantuan LKS terhadan Hasil Belajar IPA.
20

 

pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI 

(somatic, auditory, visual, intellectual) berbantuan LKS 

dan kelompok yang mengikuti pembelajaran 

konvensional. Hasil perhitungan rata-rata hasil belajar 

IPA kelompok eksperimen adalah 24,1 lebih besar 

daripada rata-rata hasil belajar IPA kelompok kontrol 

yaitu 21,3. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visual, 

intellectual) berbantuan LKS berpengaruh terhadap 

hasil belajar IPA siswa kelas V SD di Gugus III 

Kecamatan Kintamani tahun pelajaran 2017/2018 dapat 

diterapkan. 

4. Eka Ning Tyas 2014. Peningkatan Keterampilan Proses 

Dan Hasil Belajar Subtema Tugasku Sehari-Hari Di 

Rumah Menggunakan Model Pembelajaran Savi Pada 

                                                     
19 Sri Wahyuni Kusumawati, ―Penerapan Model Pembelajaran Savi Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Pemecahan Masalah Di Sekolah Dasar‖ 01 (2013): 10. 
20 Y T Sulaksana, I G Margunayasa, and I M C Wibawa, ―Pengaruh Model 
Pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visualization Intellectualy) Berbantuan LKS 

terhadap Hasil Belajar IPA‖ 1, no. 3 (2018): 9. 
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Siswa Kelas I Sdn 1 Bolo.
21

 Hasil penelitian 

menunjukkan temuan bahwa model pembelajaran SAVI 

(somatic, auditory, visual, intellectual) meningkakan 

keterampilan proses pembelajaran sehari-hari siswa 

kelas II SD Negeri 1 Bolo, Wonosegoro–Boyolali 

Persentase kenaikan keterampilan proses pembelajaran 

sebesar 22,96% pada siklus 1 dan pada siklus 2 sebesar 

21,22%. 

5. Haryanti Putri Rizal. Pengaruh Model Pembelajaran 

Inkuiri Terhadap Keterampilan Generik Sains Siswa 

Kelas Xi Ipa Sma Negeri 1 Pangkajene Sidrap.
22

 hasil 

analisis data dan pembahasan bahwa model 

pembelajaran inkuiri berpengaruh positif terhadap 

keterampilan generik sains sisw kelas XI IPA SMAN 1 

Pangkajene Sidrap pada materi pokok Larutan 

Penyangga. 

 

H.  Sistematika Penulisan 

1. BAB 1 Pendahuluan: memaparkan latar belakang 

pengambilan masalah yang dijadikan fokus utama 

dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 

dilakukan penelitian, manfaat dilakukan penelitian serta 

struktur organisasi skripsi. 

2. BAB 2 Kajian Pustaka: memaparkan kajian pustaka 

untuk menggambarkan posisi peneliti yang dilakukan 

terhadap hasil penelitian lain. 

3. BAB 3 Metode Penelitian: memaparkan  desain 

penelitian, partisipan, populasi, sampel dan instrument 

yang digunakan serta prosedur penelitian yang 

menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam 

                                                     
21 eka Ning Tyas, ―Peningkatan Keterampilan Proses Dan Hasil Belajar Subtema 

Tugasku Sehari-Hari Di Rumah Menggunakan Model Pembelajaran Savi Pada Siswa 
Kelas Ii Sdn 1 Bolo‖ 4, no. 3 (n.d.): 15. 
22

 Haryanti Putri Rizal and Muhammad Danial, ―Pengaruh Model Pembelajaran 

Inkuiri Terhadap Keterampilan Generik Sains Siswa Kelas Xi Ipa Sma Negeri 1 
Pangkajene Sidrap,‖ Bioedukasi (Jurnal Pendidikan Biologi) 5, no. 1 (May 1, 2014), 

https://doi.org/10.24127/bioedukasi.v5i1.249. 
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mengumpulkan data penelitian yang dibutuhkan dan 

langkah analisis data penelitian. 

4. BAB 4 Hasil dan Pembahasan: memaparkan hasil 

penelitian yang dilakukan disertai dengan pembahasan 

yang ditunjukan untuk menjawab rumusan masalah dan 

pertanyaan penelitian dimana yang disusun. 

5. BAB 5 Penutup: memaparkan kesimpulan penelitian 

yang dilakukan disertai dengan saran untuk pembaca 

maupun peneliti selanjutnya yang berminat. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hakikat Pembelajaran Sains  
Banyak sekali sumber yang dapat menjelaskan apa itu 

definisi belajar. Menurut gagne, belajar dapat diartikan sebagai 

suatu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya 

sebagai akibat pengalaman belajar menyangkut perubahan dalam 

suatu organisme. Belajar dihasilkan dari pengalaman dengan 

lingkungan, yang yang didalamnya terjadi hubungan-hubungan 

antara stimulus-stimulus dan respon-respon.
23

 

Proses belajar pada hakikatnya nya adalah proses 

komunikasi, yaitu suatu proses penyampaian pesan dari sumber 

pesan melalui media tertentu ke penerima pesan. pesan, sumber 

pesan, media dan penerima pesan merupakan komponen-

komponen komunikasi titik pesan yang akan dikomunikasikan 

adalah isi ajaran atau didikan yang ada di dalam kurikulum.
24

 

Secara spesifik belajar merupakan peristiwa sehari-hari di 

sekolah. Belajar merupakan hal yang kompleks. Kompleksitas 

belajar tersebut dapat dipandang dari dua subjek, yaitu dari siswa 

dan guru dari segi siswa belajar dialami sebagai suatu proses titik 

siswa mengalami proses mental dalam menghadapi beban 

belajar.
25

 

Dalam proses belajar, peserta didik dihadapkan pada 

permasalahan yang menuntut pemecahan. Maka dari itu, untuk 

memecahkan masalah tersebut, peserta didik harus memilih dan 

menyusun ulang pengetahuan dan pengalaman belajar yang telah 

dimilikinya.
26

 Sehingga pada akhirnya belajar menjadi sebuah 

tuntutan dan kewajiban bagi setiap individu yang ada, dimana 

                                                     
23 Dahar ,Ratna Wilis, ―Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran‖, (Jakarta: Erlangga, 
2011), h.2. 
24 Sadiman, Arief S. et. al.‖Media Pendidikan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 12. 
25 Dimyati, Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:Rineka Cipta,2015), h 17 
26 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 

255. 
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proses belajar dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, oleh 

siapapun, dan ilmu apapun yang dipelajarinya tanpa ada sebuah 

batasan yang membatasi. Karena pada dasarnya belajar dapat 

menghasilkan keterampilan, intelektual, perilaku, dan keahlian 

yang semestinya dimiliki oleh setiap individu yang didapat dari 

sebuah proses belajar. Hal tersebut merupakan hasil dari 

pembelajaran yang ditempuh oleh individu yang nantinya akan 

mengalami sebuah peningkatan seiring waktu dan seberapa dalam 

melakukan proses belajar tersebut. 

Belajar dan ilmu merupakan dua komponen yang saling 

berkaitan. Ilmu sendiri diperoleh dari proses belajar pada suatu 

individu. Banyak sekali jenis ilmu yang dapat dipelajari. Salah 

satunya Ilmu yang sering kita jumpai di sekolah yaitu ilmu 

pengetahuan alam (IPA).Ilmu pengetahuan alam (IPA) 

merupakan rumpun ilmu, memiliki karakteristik khusus yaitu 

mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa kenyataan 

atau kejadian dan hubungan sebab-akibat.
27

 Pada hakikatnya nya 

pengetahuan alam merupakan pembelajaran yang ilmiah, ilmu 

pengetahuan alam itu sendiri merupakan sekumpulan 

pengetahuan ilmiah yang dipelajari oleh peserta didik yang 

berkaitan dengan hal-hal pasti yang  mempelajari lingkungan 

sekitarnya melalui pemikiran yang ilmiah dengan melakukan 

percobaan yang terstruktur ataupun membuat suatu produk baru. 

Salah satu pembelajaran yang ada di ilmu pengetahuan alam 

IPA apa yaitu biologi.Biologi memang disiplin ilmu yang rumit 

dibandingkan dengan cabang lainnya dalam IPA. Biologi kerap 

dianggap sebagai pelajaran hafalan yang membuat siswa 

cenderung merasa berat dalam mempelajari.
28

 Karena biologi 

merupakan sebuah pelajaran yang cukup unik karena semua 

tentang makhluk hidup yang ada di pelajari dalam ilmu biologi 

dari yang terkecil sampai yang paling besar sekalipun. 

Pembelajaran biologi sudah dipelajari mulai sekolah jenjang 

                                                     
27 Wisudawati, Asih Widi, Metodologi Pembelajaran IPA (Jakarta: Bumi Aksara, 

2014) h.22 
28 Adib Rifqi Setiawan, ―Efektivitas Pembelajaran Biologi Berorientasi Literasi 

Saintifik,‖ n.d., 12. 
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pertama hingga jenjang atas. 

Pembelajaran biologi merupakan pembelajaran yang dikenal 

dunia cukup kuno karena sudah ada sejak dahulu dan merupakan 

cabang ilmu yang sudah dianggap tua. Pembelajaran biologi 

sendiri muncul karena rasa keingintahuan manusia tentang 

lingkungan, kelangsungan hidup, bahkan tentang dirinya sendiri. 

Bahkan biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi dari 

makhluk hidup. Dan lagi biologi memiliki ciri dan khas dalam 

memahaminya. 

Menurut Bagod Sudjadi dan Siti Laila mengemukakan 

bahwa, manfaat dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi 

antara lain:
29

 

1. Biologi dapat membantu seseorang untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan tentang dirinya sendiri dan benda 

hidup lainnya yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. 

2. Biologi dapat membantu seseorang melihat dunia dan 

alam sekitarnya sebagaimana yang dilakukan oleh para 

saintis. 

3. Biologi juga berguna dalam beberapa bidang dan 

profesi: misalnya pertanian, kesehatan, perkebunan dan 

semua yang berkaitan dengan pekerjaan di kehidupan 

sehari-hari. 

 

B. Model Pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual. 

1. Pengertian Model Pembelajaran Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual. 

Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual 

yang menggambarkan prosedur sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu.
30

 Model Pembelajaran 

merupakan salah satu alat yang dipakai untuk mencapai 

                                                     
29 Sudjadi, Bagod, Biologi Sains Dalam Kehidupan, ( Jakarta: Yudhistira, 2010). 
30 Asih Widi Wisudawati, Metodologi Pembelajaran IPA , Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2014. 
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tujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

Pengagas dari model pembelajaran SAVI (Somatic, 

Auditory, Visual, Intelectual) Dave Meier melalui bukunya 

yang berjudul ―The Accelerated Learning Handbook‖ yang 

diterjemahkan oleh Rahmani Astuti.
31

 Menurut Meier  

belajar dengan menggabungkan gerakan fisik dan aktivitas 

intelektual serta menggunakan semua indera yang tujuannya 

agar dapat mempengaruhi kemajuan belajar, merupakan 

pengertian dari belajar SAVI. SAVI merupakan akronim 

dari Somatic, Auditory, Visual, Intelectual, yang memiliki 

arti belajar melalui pemanfaatan gerakan tubuh (hands on, 

aktivitas fisik) dimana belajar dimaknai dengan 

―mengalami‖ dan ―melakukan‖ untuk dapat mengaktualkan 

kemampuan analisis dalam memecahkan masalah.
32

 

Model pembelajaran yang mampu mengaktifkan 

gerakan fisik dengan aktivitas intelektual atau 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual 

penggunaan semua indra pada peserta didik. Model 

pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual dalam 

belajar memunculkan sebuah konsep belajar yang disebut 

Belajar Berdasar Aktifitas (BBA). Pada model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual bergerak aktif 

merupakan ciri utamanya, Menurut Muhfida (2008) model 

pembelajaran ini kependekan dari somatic yang bermakna 

gerakan tubuh di mana belajar dengan mengalami dan 

melakukan auditory yang bermakna bahwa belajar melalui 

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi 

visual yang bermakna belajar haruslah menggunakan indra 

penglihatan melalui mengamati, menggambar, 

mendemonstrasikan, membaca, menggunakan media dan 

alat peraga dan intellectualy yang bermakna bahwa belajar 

                                                     
31

 Meier, Dave. 2002. The Accelerated Learning Handbook (diterjemahkan oleh: 

Rahmani Astuti). Bandung: Kaifa 
32

 Ibid, 2022 
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haruslah menggunakan kemampuan berpikir.
33

  

Model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual merupakan model yang condong pada aliran 

kognitif modern. Aliran kognitif modern ini berpendapat 

bahwa suatu pembelajaran akan dikatakan baik apabila 

pembelajaran tersebut melibatkan emosi, seluruh anggota 

badan, seluruh panca indera, serta pendalaman yang 

dilakukan terhadap diri sendiri. Aliran ini juga menyatakan 

bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

menghargai semua gaya belajar.
34

 Terdapat empat unsur 

yang terdapat dalam model pembelajaran ini yaitu unsur 

somatic, auditory, visual, intellectual.Jika keempat unsur 

tersebut digunakan dengan sangat baik maka akan 

menciptakan sebuah model pembelajaran yang cukup efektif 

digunakan di sekolah.  

Model pembelajaran ini mengharuskan peserta 

menggunakan pancaindra mereka yaitu dengan melakukan; 

a. Pertama unsur somatic  

yang bermakna melakukan gerakan atau aktivitas 

fisik lainnya sehingga pembelajaran tidak hanya 

duduk dan memperhatikan tenaga pengajar di 

depan saja melainkan mengajak peserta didik 

melakukan suatu pembelajaran yang tidak 

monoton seperti melakukan percobaan, 

menciptakan sesuatu, ataupun praktik 

lainnya.Unsur somatik ini sebenarnya unsur yang 

merubah suasana belajar menjadi berbeda,peserta 

didik diajak melakuan gerak aktif secara berkala 

dan dilakukan terus-menerus dan terarah tetapi 

bukan halnya melakukan aktivitas fisik yang cukup 

berat dan menguras energi namun melakukan 

                                                     
33 Edy Mulyono, ―Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Mengidentifikasi Unsur 

Intrinsik Teks Drama Dengan Metode Savi‖ 5, no. 1 (2014): 10. 
34 Dyah Nahdotun Nisa and Santi Lisnawati, ―Pengaruh Metode Somatic Auditory 
Visual Intellectual (Savi) Terhadap Hasil Belajar Ski,‖ Jurnal Pendidikan Islam 11, 

no. 1 (2020): 10. 
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sebuah pembelajaran yang merubah suasana 

menjadi menyenangkan sehingga siswa tidak 

merasa bosan, seperti memainkan permainan yang 

telah dirubah sedemikian rupa menjadi sebuah 

konsep pembelajaran atau menjalankan sebuah 

simulasi Sehingga peserta didik dapat mudah 

menerima informasi pembelajaran yang diberikan 

oleh tenaga pengajar,Seperti contohnya mengajak 

peserta didik keluar kelas dan mengamati 

lingkungan atau melakukan tinjauan lapangan yang 

ditulis atau digambar dan di diskusikan tentang apa 

yang mereka pelajari.Di sini peran aktif tenaga 

pengajar juga sangat dibutuhkan kan supaya unsur 

somatic ini dapat berjalan dengan efektif. 

b. Kedua unsur audiotory 

Dalam unsur merupakan sedikit dari bagian vital 

unsur ini. Unsur audiotory lebih mengedepankan 

otak menjadi lebih aktif,peserta didik dituntut 

dapat mendengarkan dengan baik lalu 

memprosesnya lalu mengungkapkan ataupun 

menuliskan kata-kata dengan baik. unsur ini cocok 

sekali digunakan dalam pembelajaran yang 

menggunakan pembelajaran menggunakan 

presentasi di kelas karena peserta didik dituntut 

untuk berbicara aktif mendengarkan dengan cermat 

menanggapi pernyataan ataupun mengungkapkan 

argument dan masalahnya,sehingga tanpa kita 

sadari otak menjadi lebih aktif dan setiap siswa 

mendapatkan hak yang sama di kelas dalam 

pembeajaran. 

c. Ketiga unsur visual 

Dalam unsur ini indra penglihatan yaitu mata 

merupakan objek yang sangat vital pada dasarnya 

otak manusia akan lebih lebih cepat menerima dan 

mengolah sebuah informasi melalui visual 

dibandingkan indra manusia yang lainnya. Peserta 
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didik dapat lebih mudah menangkap pembelajaran 

dengan apa yang mereka lihat dibandingkan apa 

yang mereka dengar saat pembelajaran 

berlangsung hal ini dikarenakan peserta didik akan 

lebih tertarik dengan sebuah gambar-gambar, 

warna, video, dan icon-icon lainnya sehingga 

minat untuk mengetahui suatu hal menjadi lebih 

tinggi dan dalam terlebih peserta didik dapat 

menerima lebih  banyak sebuah informasi melalui 

pembelajaran visual yang mereka lihat dari 

kehidupan nyata ataupun visual sehari-hari,adapun 

yang mereka lihat atau pelajari seperti contoh 

gambar peta, program komputer atau gawai, alat 

peraga, dan video-video pembelajaran lainnya 

yang ditampilkan oleh tenaga pengajar di 

kelas.Dalam unsur visual ini tenaga pengajar juga 

dapat menggunakan banyak variasi dalam 

memberikan informasi karena unsur visual ini 

sangat beragam bentuknya terlebih lagi 

memperlihatkan objek-objek nyata pada kehidupan 

sehari-hari sehingga mendorong peserta didik 

untuk menyusun pelajaran berbagai kreasi mereka 

sendiri melalui tugas, catatan, dan praktik lainnya.  

d. Keempat unsur intellectual 

Unsur ini berlandaskan pada kecerdasan peserta 

didik  itu  sendiri.memecahkan masalah, 

diciptakan, membangun, berfikir, memahami 

merupakan topik utama unsur intelektual ini. 

Disini peran tenaga pengajar sangat dibutuhkan 

karena harus dapat mengoptimalkan intelektual 

dengan mengarahkan peserta didik memahami 

serta merumuskan materi barunya yang mereka 

terima sehingga materi tersebut dapat diolah 

sendiri menggunakan pemikiran dan pemahaman 

mereka masing-masing dan dapat memaparkan 

materi yang diterimanya dengan menggunakan 
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bahasa dan gestur peserta didik itu sendiri sehingga 

peserta didik dapat lebih aktif mengkritik bertanya 

maupun menggugat materi tersebut  yang  di 

sampaikan. 

  

2. Langkah-langkah Model Pembelajaran Somatic 

Auditory Visual Intellectual 

Tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan dalam 

menerapkan model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual ialah tahap persiapan, tahap penyampaian, tahap 

pelatihan, dan  tahap penampilan. Dan tahap-tahapan 

tersebut sebagai berikut:
35

 

a. Tahap pendahuluan atau tahap persiapan. 

(Preparation) 

Pada tahapan yang pertama ini tenaga pengajar 

membangkitkan minat peserta didik, dengan 

memberikan perasaan positif mengenai 

pengalaman belajar yang akan datang, dan 

menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk 

belajar. 

1) Melakukan apersepsi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran (auditori). 

2) Membagi kelas dalam beberapa kelompok 

(somatis). 

3) Membangkitkan minat, motivasi siswa dan 

rasa ingin tahu siswa (auditori). 

b. Tahapan inti atau tahap penyampaian 

(Presentation) 

Pada tahap kedua ini tenaga pengajar hendaknya 

membantu peserta didik untuk menemukan materi 

pembelajaran yang baru dengan cara melibatkan 

                                                     
35 Indri Jati Sugesti, Risma Simamora, and Ayu Yarmayani, ―Perbandingan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Menggunakan Model Pembelajaran Savi 

Dan Model Pembelajaran Langsung Siswa Kelas Viii Smpn 2 Kuala Tungkal,‖ PHI: 
Jurnal Pendidikan Matematika 2, no. 1 (June 1, 2018): 14, 

https://doi.org/10.33087/phi.v2i1.22. 
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panca indra yang anda dan cocok untuk semua 

gaya belajar. 

1) Menyampaikan materi dengan cara memberi 

contoh nyata (somatis dan auditori). 

2) Dari contoh guru menjelaskan materi secara 

rinci (auditori). 

c. Tahap kegiatan inti kedua atau pelatihan (practice) 

Pada tahap ini tenaga pengajar hendaknya 

membantu peserta didik mengintegrasikan dan 

menyerap pengetahuan serta ketrampilan baru 

dengan berbagai cara yang ada. 

1) Memberikan lembar soal untuk diselesaikan 

dengan berdiskusi sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing (visual dan 

intelektual). 

2) Meminta beberapa siswa mewakili kelompok 

untuk menampilkan hasil pekerjaanya dan 

meminta yang lain menanggapi hasil 

pekerjaan temannya dan memberi kesempatan 

untuk bertanya (somatis, auditori, visual, 

intelektual). 

3) Menilai hasil pekerjaan siswa dan meralat 

jawaban apabila terdapat kesalahan terhadap 

hasil pekerjaannya (auditori). 

d. Tahap penutup atau tahap penampilan hasil 

(Performance) 

Pada tahap terakhir ini tenaga pengajar hendaknya 

membantu peserta didik untuk menerapkan dan 

memperluas pengetahuan atau keterampilan baru 

yang mereka dapat pada pekerjaan sehingga hasil 

belajar akan meningkat dan penampilan hasil akan 

terus meningkat. 

1) Memberi suatu evaluasi yang berupa lembar 

soal untuk mengetahui dan mengembangkan 

tingkat pemahaman serta keterampilan siswa 

setelah proses pembelajaran (somatis dan 



28 

 

intelektual). 

2) Menegaskan kembali materi yang telah 

diajarkan kemudian menyimpulkan dan 

memberikan PR (auditori) 

Dengan melakukan pembiasaan kepada peserta didik 

diharapkan peserta didik tersebut mampu menggunakan 

tahapan kreatif untuk memecahkan masalah dan membantu 

peserta didik mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. 

Selain itu tahapan-tahapan yang terdapat pada model 

pembelajaran savi ini ini dapat meningkatkan kemampuan 

keterampilan dan kreativitas peserta didik dalam melakukan 

berbagai pembelajaran yang diterimanya. Berikut aktivitas 

dalam model pembelajaran Somatic Auditory Visual 

Intellectual. 

Tabel 2.1 

Aktivitas model pembelajaran Somatic Auditory 

Visual Intellectual( Meier)
36

 

Gaya belajar Aktivitas 

Somatic Orang dapat bergerak ketika mereka: 

 Membuat model dalam suatu 

proses atau prosedur. 

  Menciptakan piktogram dan 

periferalnya ( pendukung). 

 Memeragakan suatu proses, 

sistem atau seperangkat konsep. 

 Mendapatkan pengalaman lalu 

menceritakannya dan 

merefleksikannya 

 Menjalankan pelatihan belajar 

aktif (simulasi, permainan belajar 

dan lain-lain) 

Auditory Berikut ini gagassan-gagasan awal 

untuk meningkatkan sarana auditori 

                                                     
36

 Meier, Dave. 2002. The Accelerated Learning Handbook (diterjemahkan oleh: 

Rahmani Astuti). Bandung: Kaifa 
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dalam belajar: 

 Ajaklah pembelajaran membaca 

keras-keras dari buku panduan dan 

komputer. 

 Ceritakanlah kisah-kisah yang 

mengandung materi pembelajaran 

yang terkandung didalam buku 

pembelajaran yang dibaca mereka. 

 Mintalah pembelajar berpasang-

pasangan membincangkan secara 

terperinci apa yang baru saja 

mereka pelajari dan bagaimana 

akan menerapkannya. 

 Mintalah pembelajar 

mempaktikkan suatu keterampilan 

atau mempergakan suatu fungsi 

sambil mengucapkan secara 

singkat dan terperinci apa yang 

sedang mereka kerjakan. 

 Mintalah pembelajar berkelompok 

dan bicara nonstop saat sedang 

menyusun pemecahan masalah atau 

membuat rencana jangka panjang 

Visual Hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan pembelajaran visual 

adalah 

 Bahasa yang penuh gambar 

 Grafik Presentasi yang hidup 

 Benda 3 dimensi 

 Bahasa tubuh yang dramatis 

 Cerita yang hidup 

 Kreasi Piktogram (oleh 

pembelajar). 

 Pengamatan lapangan 

 Dekorasi berwarna-warni 
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 Ikon alat bantu kerja 

Intellectual Aspek intelektual dalam belajar akan 

terlatih jika pembelajaran diarahkan 

dalam aktivitas seperti 

 Memecahkan masalah 

 Menganalisis pengalaman 

 Mengerjakan perencanaan strategis 

 Memilih gagasan kreatif 

 Mencari dan menyaring informasi 

 Merumuskan pertanyaan 

 Menerapkan gagasan baru pada 

pekerjaan 

 Menciptakan makna pribadi 

 Meramalkan implikasi suatu 

gagasan 

 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran 

Somatic, Auditory, Visual, Intellectual. 

Dalam setiap model pembelajaran yang ada dan 

sering digunakan dalam dunia pendidikan tentu setiap 

kode pembelajaran akan memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing, itu pula yang terdapat 

pada model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual yang memiliki beberapa kelebihan dan 

kekurangannya. Berikut kelebihan dan kekurangan 

model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual sebagai berikut:
37

 

Kelebihan pada model pembelajaran somatic, auditory, 

visual, intellectual: 

a. Pertama membangkitkan kecerdasan peserta 

didik terpadu melalui penggabungan gerakan 

                                                     
37 Nurridha Luhung Anjasari, Effy Mulyasari, and Ruswandi Hermawan, ―Penerapan 
Model Pembelajaran Savi Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ppkn Siswa Kelas V,‖ 

2018, 11. 
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fisik dan aktivitas intelektual yang dipadukan 

dalam model pembelajaran savi ini. 

b. Suasana belajar menjadi lebih atraktif dan 

lebih menyenangkan tidak monoton. 

c. Pada dasarnya model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual ini ini cocok 

untuk semua gaya belajar yang sering 

digunakan oleh tenaga pengajar di berbagai 

tingkatan pendidikan 

 

Kekurangan model pembelajaran somatic, auditory, 

visual, intellectual. 

a. Membutuhkan waktu yang cenderung sedikit 

lebih lama dibandingkan model pembelajaran 

lainnya. 

b. Membutuhkan sarana dan prasarana yang 

cukup lengkap karena model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual ini akan 

menggunakan hampir semua indera pada 

manusia sehingga untuk menunjang itu 

dibutuhkan alat-alat yang cukup banyak untuk 

membantu peserta didik memahami 

pembelajaran yang diterimanya. 

c. Pada model pembelajaran somatic, auditory, 

visual, intellectual ini siswa di syaratkan aktif 

untuk mengikuti sebuah pembelajaran, tidak 

semua peserta didik mampu aktif satu sama 

lainnya karena setiap peserta didik memiliki 

karakter yang masing-masing sehingga cukup 

sulit untuk memahami setiap karakter yang 

ada. 

 

C. Keterampilan Generik Sains 

1. Pengertian Keterampilan Generik Sains 

Di dalam melakukan praktikum atau percobaan di 

laboratorium dimana tidak hanya keterampilan 
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menggunakan alat yang dilatih tetapi keterampilan dasar 

peserta didik yang berkaitan dengan teori yang diujicobakan. 

Salah satunya ialah kemampuan generik sains yang 

merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh 

peserta didik maupun tenaga pengajar yang melakukan 

pembelajaran percobaan di laboratorium.  Menurut  

muspiroh Keterampilan generik sains merupakan 

keterampilan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual 

dan dipadukan dengan keterampilan psikomotorik sehingga 

menghasilkan sikap yang akan selalu melekat sepanjang 

hidup.
38

 

Secara luas keterampilan generik sains ialah 

kemampuan generik yang diperlukan untuk melatih kerja 

ilmiah peserta didik sehingga dapat menghasilkan peserta 

didik yang memahami konsep menyelesaikan masalah dan 

kegiatan ilmiah lainnya serta mampu belajar dengan efektif 

dan efisien. Hal ini selaras dengan peryataan Rosidah yaitu 

Pembelajaran Sains dapat ditumbuhkan ketika peserta didik 

menjalani suatu proses pembelajaran langsung salah satunya 

untuk memahami berbagai konsep dan penyelesaian 

berbagai masalah yang rumit serta abstrak agar lebih mudah 

dipahami dan disesuaikan dengan kondisi dunia nyata.
39

 

Sehingga peserta didik dapat lebih memahami serta 

diberi ruang agar terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga 

dapat terjadi interaksi antara keterampilan dengan konsep 

,prinsip, dan juga teori yang telah ditemukan atau 

dikembangkan. 

Kemampuan generik sains merupakan keterampilan 

berpikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan sains yang 

dimiliki yang diperoleh setelah peserta didik belajar sains. 

Keterampilan generik sains kemampuan ilmiah dipengaruhi 

oleh kondisi internal peserta didik Salah satu faktor internal 

                                                     
38

 Novianti Muspiroh, ―[April 2012] Jurnal Scientiae Educatia Volume 1 

Edisi‖ 1 (n.d.): 15. 
39

 Tin Rosidah et al., ―Eksplorasi Keterampilan Generik Sains Siswa Pada 

Mata Pelajaran Kimia Di Sma Negeri 9 Semarang‖ 5, no. 2 (2017): 8. 
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peserta didik yaitu kemampuan kognitif peserta didik 

tersebut, peserta didik yang memiliki kondisi akademik yang 

rendah akan lebih lambat dalam menerima dan memahami 

konsep materi pembelajaran yang disampaikan oleh tenaga 

pengajar di sekolah sehingga dibutuhkan waktu yang cukup 

lama dibandingkan peserta didik lainnya.
40

 

 

2. Indikator Keterampilan Generik Sains 

Keterampilan generik sains adalah keterampilan yang 

dapat digunakan untuk mempelajari berbagai konsep dan 

menyelesaikan masalah dalam sains.Oleh karena itu, 

keterampilan generik sains merupakan keterampilan yang 

digunakan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan 

laboratorium. Berikut indikator Keterampilan Generik Sains 

sebagai berikut. 

Tabel 2.2 

Indikator keterampilan generik sains menurut 

Liliasari
41

 

No Keterampilan 

Generik Sains 

Indikator 

1 Pengamatan 

Langsung 

 Menggunakan sebanyak 

mungkin indera dalam 

mengamati 

percobaan/fenomena alam 

 Mengumpulkan fakta-fakta 

hasil percobaan atau 

fenomena Alam 

 Mencari perbedaan atau 

                                                     
40

 Meidini Martiningsih, Risya Pramana Situmorang, and Susanti Pudji 

Hastuti, ―Hubungan Keterampilan Generik Sains Dan Sikap Ilmiah Melalui 

Model Inkuiri Ditinjau Dari Domain Kognitif,‖ Jurnal Pendidikan Sains 

(JPS) 6, no. 1 (March 29, 2018): 24, 

https://doi.org/10.26714/jps.6.1.2018.24-33. 
41

 Muh. Tawil and Liliasari, Keterampilan-Keterampilan Sains Dan 

ImplementasinyaDalam Pembelajaran IPA (Makasar: Badan Penerbit UNM, 

2014), 85. 
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fenomena alam 

2 Pengamatan 

tidak Langsung 

 Menggunakan alat ukur 

sebagai alat bantu indera 

dalam mengamati percobaan 

/gejala alam 

 Mengumpulkan fakta-fakta 

hasil percobaan fisika atau 

fenomena alam 

 Mencari perbedaan dan 

persamaan 

3 Kesadaran 

tentang skala 

Menyadari obyek-obyek 

alam dan kepekaan yang 

tinggi   terhadap skala

 numerik

 sebagai

 besaran/ukuran

 skala mikroskopis 

atau makroskopis 

4 Bahasa simbolik  memahami simbol, lambang, 
dan istilah 

 Memahami makna kuantitatif 
satuan dan besaran dari 
persamaan. 

 Menggunakan aturan 
matematis untuk 
memecahkan 
masalah/fenomena gejala ala 

 Membaca suatu 
grafik/diagram, tabel, serta 
tanda matematis 

5 Kerangka logika Mencari hubungan logis 

antara dua aturan 

6 Inferensi Logika  Memahami aturan-aturan 
Berargumentasi berdasarkan 
aturan 

 Menjelaskan masalah 

berdasarkan aturan 

 Menarik kesimpulan

 dari suatu
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 gejala berdasarkan 

aturan/hukum-hukum 

terdahulu 

7 Hukum sebab 

akibat 
 Menyatakan hubungan antar 

dua variabel atau lebih 

dalam suatu gejala alam 

tertentu 
 Memperkirakan penyebab 

gejala alam 

8 Pemodelan 

Matematik 
 Mengungkapkan 

fenomena/masalah dalam 

bentuk sketsa gambar/grafik 

 Mengungkap fenomena 

dalam bentuk rumusan 
 Mengajukan alternatif 

penyelesaian masalah 

9 Membangun 

Konsep 

Menambah konsep baru 

10 Abstraksi  Menggambarkan atau 

menganalogikan konsep atau 

peristiwa yang abstrak ke 

dalam bentuk kehidupan 

nyata sehari-hari 

 Membuat visual animasi-

animasi dari peristiwa 

mikroskopik yang bersifat 

abstrak. 
Sumber : Indikator tabel di atas dikutip menurut 

Liliasari 

 

3. Kelebihan dan Kekurangan Keterampilan Generik 

Sains. 

Adapun Kelebihan dan Kekurangan Keterampilan 

Generik Sains sebegai berikut. 

Kelebihan Keterampilan Generik Sains  

a. Keterampilan yang dimiliki peserta didik sebagai 

kemampuan dasar yang bersifat fleksibel serta 

berorientasi sebagai bekal dalam mempelajari ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang sains oleh 
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karena itu dapat lebih memahami konsep-konsep 

yang yang cukup rumit serta abstrak apabila 

pembelajaran disertai dengan contoh oh ada 

kehidupan sehari-hari hal inilah yang mendasari 

perlunya diterapkan keterampilan generik sains. 

b. Melatih berpikir secara logis, kritis, inovatif yang 

di sesuaikan dengan kemampuan peserta didik 

masing-masing. 

c. Pembelajaran keterampilan generik sains sangat 

cocok untuk mengajak peserta didik dalam 

memecahkan masalah dengan cara menemukan 

konsep-konsep sains yang telah dipelajari dan 

mampu mengambil keputusan dengan cepat dan 

tepat melalui percobaan atau eksperimen sehingga 

keterampilan generik sains dapat terlatih seperti 

halnya dengan tanggung jawab dan disiplin. 

Kekurangan keterampilan generik sains 

a. Pada pembelajaran keterampilan generik sains 

hanya cocok atau berasa tepat kepada peserta didik 

tingkat menengah dan dianggap mampu 

memahami konsep-konsep dengan cepat. 

b. keterampilan generik sains ini dianggap lamban 

dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama 

dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung di 

sekolah.
42

 

 

D. Kreativitas Peserta didik 

1. Pengertian kreativitas 

Berbicara mengenai keterampilan tidak luput dari 

sebuah kreativitas karena keterampilan dan kreativitas 

berbanding lurus dengan suatu kemampuan yang dimiliki 

oleh manusia. Kreativitas itu sendiri merupakan karakter 

yang melibatkan konsep baru atau sebuah ide dan gagasan 

baru. Kreativitas merupakan ide-ide yang terus bermunculan 

                                                     
42
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untuk menciptakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah 

dengan cepat dan kreativitas ini muncul akibat kegiatan 

sehari-hari. Dunia yang begitu cepat berubah, kreativitas 

menjadi penentu keunggulan titik daya kompetitif suatu 

bangsa sangat ditentukan oleh kreativitas sumber daya 

manusianya. Kreativitas dimiliki semua individu walaupun 

dengan derajat yang berbeda-beda dapat dipelajari, 

dimanipulasi dengan sengaja, dan perlu dikembangkan. hal 

ini berarti semua orang dapat menjadi kreatif jika 

dikembangkan dengan cara yang benar.
43

  

Jadi keterampilan ada saat kita dilahirkan  jika diasah 

terus-menerus secara berkelanjutan akan menciptakan 

keahlian khusus sedangkan kreativitas akan menunjang ide-

ide baru dan menciptakan jalan pintas atau inovasi yang 

dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah. Proses 

pemecahan masalah secara kreatif diawali dengan fase 

peningkatan antisipasi.
44

 Selain itu kreativitas merupakan 

cara pandang untuk melihat suatu kemampuan atau potensi 

yang tidak biasa kemudian memadukan ke dalam suatu 

informasi dan mencetuskan gagasan atau solusi baru dalam 

berpikir. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang 

untuk menghasilkan pekerjaan yang baru dan tepat guna. 

Selain itu, kreativitas merupakan suatu hal yang penting baik 

ditinjau dari aspek individual maupun sosial. Selain itu dapat 

dimunculkan dengan mempelajari karya cipta yang sudah 

ada sebelumnya, untuk kemudian diperbarui sehingga 

menghasilkan karya cipta baru.
45

 

Komponen utama dalam kreativitas peserta didik adalah 

ilmu pengetahuan dan keterampilan. peningkatan kreativitas 

                                                     
43 Ria Astuti and Thorik Aziz, ―Integrasi Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini 

di TK Kanisius Sorowajan Yogyakarta,‖ Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak 
Usia Dini 3, no. 2 (May 18, 2019): 294, https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.99. 
44 Bambang Subali, ―Pengukuran Kreativitas Keterampilan Proses Sains Dalam 

Konteks Assessment For Learning,‖ Jurnal Cakrawala Pendidikan 1, no. 1 (April 24, 

2015), https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.4196. 
45 Herwin Yogo Wicaksono, ―Kreativitas Dalam Pembelajaran Musik,‖ No. 1 (2009): 

12. 
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siswa dipengaruhi oleh pembelajaran yang dilaksanakan.
46

 

Dalam mengembangkan kreativitas peserta didik,Tenaga 

pengajar menciptakan suatu strategi pengajar yang benar-

benar baru dan orisinil atau dapat saja merupakan modifikasi 

dari berbagai strategi yang ada sehingga menghasilkan 

bentuk baru. Pembelajaran kreatif mengharuskan tenaga 

pengajar untuk mampu merangsang peserta didik 

memunculkan kreativitas baik dalam konteks kreatif berpikir 

maupun konteks kreatif melakukan sesuatu.
47

 

Tenaga pengajar juga perlu memahami bahwa masing-

masing siswa atau peserta didik memiliki potensi kreativitas 

yang berbeda-beda berdasarkan proses-proses psikologis dan 

melatarbelakanginya. Pengajar menjadi fasilitator yang 

mana membantu peserta didik dalam proses menemukan dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik, dan hal-hal apa 

saja yang dapat digunakan secara efektif sehingga 

kemampuan kreativitas peserta didik dapat berkembang.
48

 

Peserta didik yang kreatif lahir dari seorang guru yang 

kreatif, karena setiap peserta didik sudah dibekali daya 

kreatifitas sejak lahir, guru memiliki kewajiban menggali 

dan mengembangkan daya kreativitas tersebut. Maka dari 

itu, guru harus banyak memberikan kesempatan kepada 

Peserta didik.
49

 Kreativitas perlu dikembangkan sejak dini, 

dalam hal ini anak-anak di usia dini memiliki kreativitas 

tinggi di sekolahnya hendaknya tidak diabaikan, akan tetapi 

kemampuan tersebut harus dikembangkan dan didukung 

penuh baik di lingkungan sekolah maupun keluarga sehingga 

                                                     
46 Aji Pamungkas, Bambang Subali, and Suharto Linuwih, ―Implementasi model 

pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kreativitas dan hasil 

belajar siswa,‖ Jurnal Inovasi Pendidikan IPA 3, no. 2 (October 8, 2017): 118, 

https://doi.org/10.21831/jipi.v3i2.14562. 
47 Helda Jolanda Pentury, ―Pengembangan Kreativitas Guru Dalam Pembelajaran 

Kreatif Pelajaran Bahasa Inggris‖ 4, no. 3 (2017): 8. 
48 Murhima A Kau, ―Peran Guru Dalam Mengembangkan Kreativitas Anak Sekolah 

Dasar,‖ 2017, 10. 
49 R Mekar Ismayani, ―Kreativitas Dalam Pembelajaran Literasi Teks Sastra,‖ n.d., 

20. 
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anak dapat mengeksplor kemampuan tersebut.
50

 

 

2. Indikator kreativitas 

Menurut Utami Munandar yaitu kreativitas menurut 

Rhodes
51

.  Indikator kreativias yaitu Kelancaran, Keluwesan, 

Keaslian atau orisinalitas, Kerincian yang telah dituliskan 

dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 

Tabel aspek Indikator Kreativitas menurut 

munandar
52

 

NO  Apek 

Kreativitas 

Indikator  

1 Kelancaran  mengemukakan berbagai 

pendapat dalam 

pembelajaran. 

 mempunyai banyak 

gagasan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

dihadapi 

 bekerja lebih cepat 

dibandingkan dengan 

peserta didik yang lain 

2 Keluwesan  keterampilan berpikir 

yang berbeda dengan 

kebanyakan orang 

 mencari alternatif jawaban 

secara variatif 

 mampu mengubah arah 

berpikir secara spontan 

3 Keaslian atau 

orisinalitas 

 membuat kombinasi yang 

tidak lazim atau 

                                                     
50 Diana Vidya Fakhriyani, ―Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini,‖ Wacana 

Didaktika 4, no. 2 (December 28, 2016): 193–200, 
https://doi.org/10.31102/wacanadidaktika.4.2.193-200. 
51

 Munandar, Utami, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012 
52
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melahirkan ide-ide baru 

yang unik 

 mencari pendekatan baru 

untuk menyelesaikan 

masalah dengan caranya 

sendiri 

4 Kerincian  Peserta didik yang 

mempunyai keterampilan 

memperinci tidak cepat 

puas dengan pengetahuan 

yang sederhana 

 Ia akan mencari arti 

terdalam dari suatu 

pengetahuan dengan 

melakukan langkah-

langkah terperinci 

Sumber : Indikator tabel di atas dikutip menurut Utam Muandar. 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kreativitas 

Ada empat faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu. 

a. Kemampuan kognitif. Pendidikan formal dan 

informal mempengaruhi keterampilan sesuai 

dengan bidang dan masalah yang dihadapi individu 

yang bersangkutan tersebut.  

b. Karakteristik kepribadian yang berhubungan 

dengan disiplin diri, kesungguhan dalam 

menghadapi frustasi dan kemandirian. Faktor-

faktor ini akan mempengaruhi individu dalam 

menghadapi masalah dengan menemukan ide-ide 

yang kreatif untuk memecahkan masalah. 

c. Motivasi intrinsik. Motif motivasi ini sangatlah 

dipengaruhi oleh kreativitas seseorang karena pada 

dasarnya motivasi intrinsik dapat membangkitkan 

semangat individu untuk belajar sebanyak 

mungkin dan kapanpun menambah sebuah 

pengetahuan dan keterampilan serta kreativitas 
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yang sesuai dengan permasalahan yang sedang 

dihadapi dan dijalaninya, sehingga peserta didik 

mampu mengemukakan ide secara cara efektif, 

mampu memecahkan dengan lancar dan luas, 

mampu memunculkan ide-ide yang original 

maupun mengelaborasi ide yang sudah ada 

sebelumnya. 

d. Lingkungan sosial. Ialah tidak adanya tekanan-

tekanan dari lingkungan sosial seperti pengawasan, 

pembatasan-pembatasan dari luar maupun 

penilaian yang membatasi semua itu. 

Beberapa hal yang dapat meningkatkan kreativitas yang 

paling penting yaitu dari kondisi dan perannya dalam 

mempertinggi kreativitas adalah interaksi seimbang antara 

anak dan kedua orangtua. Pada dasarnya peserta didik yang 

memiliki kreativitas yang tinggi selalu ingin tahu, memiliki 

bakat dan minat yang luas, serta menyukai keberagaman dan 

aktivitas fisik lainnya. Utami Munandar mengungkapkan 

bahwa ciri-ciri afektif yang menentukan kreativitas 

seseorang ialah: imajinatif, rasa ingin tahu, berani 

mengambil resiko, sifat menghargai, merasa tertantang oleh 

kemajemukan dan lain-lain.
53

 Tentu saja kreativitas itu 

sebuah dorongan atau motivasi dari dalam untuk melakukan 

sesuatu yang merupakan ciri efektif utamanya. berikut ciri-

ciri pribadi kreatif antara lain. 

a. Pribadi kreatif memiliki kekuatan energi fisik yang 

memungkinkan mereka bekerja berjam-jam dengan 

konsentrasi yang tinggi tetapi tetap bisa rileks dan 

mengatasi situasinya. 

b. Pribadi kreatif biasanya memiliki kecerdasan dan 

kecerdikan di atas rata-rata, mereka mampu 

berpikir divergen dan konvergen.  

                                                     
53 Munandar, Utami, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012. 
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c. Pribadi kreatif dapat menggunakan antara 

imajinasi dan fantasi nya namun tetap bertumpu 

pada realitas yang ada.  

d. Pribadi kreatif menunjukkan kecenderungan baik 

introversi maupun ekstroversi. Pribadi kreatif 

cenderung Mandiri bahkan suka menentang, akan 

tetapi dari pihak lain Mereka bisa tetap konservatif 

dan tradisional.  

e. Sikap keterbukaan dan sensitivitas pribadi kreatif 

sering membuat mereka sendiri menderita jika 

mendapat banyak kritikan terhadap hasil jerih 

payah mereka tapi di saat yang sama Ia juga 

merasakan kegembiraan yang luar biasa.  

f. Pribadi kreatif biasanya lebih terorganisasi dalam 

sebuah tindakan, maksudnya rencana yang inovatif 

serta produk yang original mereka telah dipikirkan 

dengan matang terlebih dahulu dengan 

mempertimbangkan masalah yang mungkin akan 

timbul dalam implikasinya. 

E. Kerangka Berfikir  

Model pembelajaran somatic, auditory, visual, 

intellectual merupakan model pembelajaran yang mampu 

mengaktifkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual atau 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual 

penggunaan semua indra pada peserta didik. Model 

pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual dalam 

belajar memunculkan sebuah konsep belajar yang disebut 

Belajar Berdasar Aktifitas (BBA). Pada model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual bergerak aktif 

merupakan ciri utamanya, Menurut Muhfida (2008). 

Terdapat empat unsur yang terdapat dalam model 

pembelajaran Savi yaitu unsur somatic,auditory,visual 

dan,intelektual. Dengan penerapan model pembelajaran 

somatic, auditory, visual, intellectual peserta didik 

cenderung melakukan gerak aktif dan sikap ilmiah, Hal ini 

dapat memicu munculnya keterampilan generik sains peserta 
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didik itu sendiri. 

Keterampilan generik merupakan keterampilan yang 

tidak terpaku dalam disiplin ilmu tertentu. Strategi 

pengetahuan yang mana kaitannya dengan aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang mampu ditelaah dan terukir 

dalam diri peserta didik adalah keterampilan generik. 

Kemampuan generik dalam pengaplikasiannya mempunyai 

tujuan yang sama dengan pembelajaran biologi. Menurut  

muspiroh Keterampilan generik sains merupakan 

keterampilan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual 

dan dipadukan dengan keterampilan psikomotorik sehingga 

menghasilkan sikap yang akan selalu melekat sepanjang 

hidup. Oleh sebab itu keterampilan generik sains sangat erat 

kaitannya dengan kreativitas yang merupakan kemampuan 

dasar yang dimiliki peserta didik sejak mereka dilahirkan 

sehingga dengan berjalannya waktu akan menjadi 

kemampuan yang potensial yang menjadikan ahli dibidang 

tertentu. 

Kreativitas merupakan ide-ide yang terus bermunculan 

untuk menciptakan cara untuk menyelesaikan suatu masalah 

dengan cepat dan kreativitas ini muncul akibat kegiatan 

sehari-hari. Dunia yang begitu cepat berubah, kreativitas 

menjadi penentu keunggulan titik daya kompetitif suatu 

bangsa sangat ditentukan oleh kreativitas sumber daya 

manusianya. Kreativitas dimiliki semua individu walaupun 

dengan derajat yang berbeda-beda dapat dipelajari, 

dimanipulasi dengan sengaja, dan perlu dikembangkan. hal 

ini berarti semua orang dapat menjadi kreatif jika 

dikembangkan dengan cara yang benar. 

Merujuk pada uraian diatas untuk dapat meningkatkan 

Kreativitas maka, adanya penerapan Pengaruh model 

pembelajaran somatic, auditory, visual, intellectual berbasis 

laboratorium terhadap keterampilan generik sains untuk  

meningkatkan kreativitas peserta didik.   
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F. Pengajuan Hipotesis 

Dapat dipahami bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara dari permasalahan yang perlu diuji kebenarannya 

melalui analisis, oleh karena itu penulis mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

 

 Ada pengaruh Pengaruh model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual terhadap Ketrampilan 

Generik Sains. 

 Ada pengaruh Pengaruh model pembelajaran somatic, 

auditory, visual, intellectual terhadap kreativitas peserta 

didik. 
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