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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Melalui pendidikan manusia dapat menemukan hal-hal baru yang 

dapat dikembangkan dan diperoleh untuk menghadapi tantangan yang ada sesuai 

dengan perkembangan zaman. Pendidikan juga dapat menjadi kekuatan untuk 

melakukan perubahan suatu kondisi menjadi lebih baik. Undang-undang No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal I  menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan  

dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara.  

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa pendidikan dilaksanakan untuk 

mengembangkan potensi siswa dengan mewujudkan suasana belajar dan  proses 

pembelajaran. Mulyasa (2013: 17) menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

sarana untuk menyiapkan sumber daya manusia generasi masa kini dan sekaligus 

masa depan. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan yang dilakukan pada saat 

ini bukan semata-mata untuk hari ini, melainkan untuk masa depan. 
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 pasal 19 

ayat (1) Tentang Standar Nasional Pendidikan mengemukakan bahwa proses 

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik. 

 Pengembangan potensi peserta didik harus dilakukan secara bertahap 

sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik, mulai dari tahapan jenjang 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Terkait 

pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar  Suharjo (2006: 1) 

mengungkapkan bahwa pada pendidikan di SD dimaksudkan sebagai upaya 

pembekalan kemampuan dasar siswa berupa pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang bermanfaat bagi dirinya sesuai tingkat perkembangannya, serta 

mempersiapkan peserta didik  untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Pelaksanaan pendidikan pada jenjang  pendidikan dasar (SD) mengacu pada 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memuat beberapa mata 

pelajaran, salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada hakikatnya merupakan usaha manusia 

dalam memahami alam semesta melalui pengamatan yang tepat (correct) pada 

sasaran. Menggunakan prosedur yang benar (true) dan dijelaskan dengan 

penalaran yang sahih (valid) dapat dihasilkan kesimpulan yang betul (truth) 

(Sutrisno, dkk. 2007: 1.19).  

Bruner dalam Nasution (2005: 6) menyatakan bahwa  IPA atau yang 

sering disebut Sains memiliki fungsi yang fundamental dalam menimbulkan 
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atau mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. 

pembelajaran IPA harus senantiasa dapat melibatkan siswa, sehingga dapat 

tercapainya tujuan pembelajaran serta dapat merangsang siswa berpikir 

kritis, kreatif, dan inovatif. 

 

Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak 

buruk pada lingkungan. Pembelajaran IPA dilakukan untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh 

karena itu, pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian 

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2007: 

484). 

 

Rustaman dalam Zubaedi (2012: 293) menjelaskan bahwa tujuan 

pembelajaran IPA ditujukan untuk: 1) meningkatkan kesadaran dan 

kelestarian lingkungan, kebanggaan nasional, dan kebesaran serta 

kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa; 2) mengembangkan daya penalaran 

untuk memecahkan masalah sehari-hari; 3) mengembangkan keterampilan 

proses untuk memperoleh konsep-konsep IPA dan menumbuhkan nilai serta 

sikap ilmiah; 4) menerapkan konsep dan prinsip IPA untuk menghasilkan 

karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. 

 

Berdasarkan tujuan tersebut maka tugas seorang pendidik adalah bagaimana 

menerapkan beberapa keterampilan mengajar agar seluruh tujuan tersebut dapat 

tercapai dalam mata pelajaran IPA. Pembelajaran merupakan suatu proses yang 

tidak hanya sekadar menyerap informasi dari guru, tetapi juga melibatkan 

berbagai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan terutama jika 

menginginkan hasil belajar yang lebih baik.  

Mulyasa (2013: 131) menyatakan bahwa proses pembelajaran dikatakan 

berhasil apabila secara klasikal mencapai 75%. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan guru kelas V SD N 2 Notoharjo pada 20 Desember 2014, 

diketahui perolehan hasil belajar IPA kelas V masih rendah, yakni dari 19 siswa 

dengan KKM 65, hanya 7 siswa atau 36,8% yang sudah mencapai standar 

keberhasilan, sedangkan sisanya 12 siswa atau 63,2% belum mencapai standar 

keberhasilan. Penyebab rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas V SD N 2 
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Notoharjo adalah siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran. Cara 

penyampaian materi masih mengacu pada buku ajar, siswa kurang diberi 

kesempatan untuk mengalami dan memperoleh sendiri pengetahuan yang 

didapat. Suasana pembelajaran yang membosankan sehingga menjadikan 

pembelajaran tidak menarik. Guru belum menerapkan model yang bervariasi 

dalam pembelajaran khususnya model pembelajaran Somatis Auditori Visual 

dan Intelektual (SAVI).  

Pada kegiatan belajar khususnya IPA di SD, diharapkan guru dapat 

menggunakan cara atau model pembelajaran yang tepat agar konsep-konsep 

yang akan disampaikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Siswa aktif mencari pengetahuan baru dan fasilitator atau mediator dalam 

pembelajaran. Guru harus terampil merancang aktivitas yang beragam dan 

memungkinkan siswa terlibat secara penuh dalam pembelajaran. Guru dengan 

teliti memilih model pembelajaran sebagai kerangka dasar pembelajaran agar 

tujuan pembelajaran tercapai.  

Joice & Weil dalam Trianto (2012: 133) menyatakan model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, 

merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas 

atau yang lain. Dengan menggunakan model pembelajaran diharapkan siswa 

terlibat aktif serta memiliki kecakapan yang menuntut siswa agar dapat 

menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang 

masih sering ditemukan adalah pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran 

yang menjadikan guru sebagai pusat kegiatan dan siswa dibiarkan pasif. 

Keaktifan siswa akan muncul jika guru memberikan kesempatan kepada siswa 
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agar mau mengembangkan pola pikirnya, dan mau mengembangkan ide-ide. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti menggunakan salah satu model 

pembelajaran yaitu Somatis Auditori Visual dan Intelektual (SAVI). Model 

Somatis Auditori Visual dan Intelektual (SAVI) merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indranya dalam proses pembelajaran. Artinya dalam pembelajaran siswa tidak 

hanya duduk diam, tetapi dengan aktivitas yang menggerakkan seluruh indranya.  

Oleh karena itu, peneliti melakukan perbaikan pembelajaran pada aktivitas 

dan hasil belajar dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Somatis 

Auditori Visual dan Intelektual (SAVI) untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil 

Belajar IPA Siswa Kelas V SD N 2 Notoharjo”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diidentifikasi 

permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut. 

1. Siswa kurang berperan aktif dalam pembelajaran. 

2. Penyampaian materi masih mengacu pada buku ajar. 

3. Suasana pembelajaran yang membosankan sehingga menjadikan 

pembelajaran tidak menarik. 

4. Siswa kurang diberi kesempatan untuk mengalami dan memperoleh sendiri 

pengetahuan yang didapat. 

5. Guru belum menerapkan model yang bervariasi dalam pembelajaran 

khususnya model pembelajaran Somatis Auditori Visual dan Intelektual 

(SAVI). 

6. Rendahnya persentase ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran IPA 



6 
 

kelas V SD N 2 Notoharjo, yaitu dari 19 siswa dengan KKM 65, hanya 7 

siswa atau 36,8% yang sudah mencapai standar keberhasilan, sedangkan 

sisanya 12 siswa atau 63,2% belum mencapai standar keberhasilan.  

  

C. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah penelitian adalah:  

1. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Somatis Auditori Visual dan 

Intelektual (SAVI) dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SD N 2 Notoharjo Kecamatan Trimurjo? 

2. Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Somatis Auditori Visual dan 

Intelektual (SAVI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas V SD N 2 Notoharjo Kecamatan Trimurjo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tindakan kelas 

ini adalah: 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas 

V SD N 2 Notoharjo dengan penerapan model pembelajaran Somatis 

Auditori Visual dan Intelektual (SAVI). 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

SD N 2 Notoharjo dengan penerapan model pembelajaran Somatis Auditori 

Visual dan Intelektual (SAVI). 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan masalah penelitian dan tujuan penelitian yang dikemukakan di 

atas, hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Siswa 

Berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep IPA sehingga 

dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa khususnya kelas V SD 

N 2 Notoharjo. 

2. Guru  

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, serta 

memperluas wawasan dan pengetahuan guru dalam menggunakan metode 

yang tepat dalam pembelajaran agar dapat meningkatkan kemampuan 

profesional guru. 

3. Sekolah 

Merupakan bahan masukan bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, sehingga memiliki output yang berkualitas dan berkompetitif. 

4. Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang 

penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model pembelajaran 

Somatis Auditori Visual dan Intelektual (SAVI). 

 


