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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam adalah mata pelajaran yang menuntut adanya 

keterampilan. Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Proses 

penemuan yang dimaksudkan adalah tentang bagaimana kumpulan pengetahuan 

tersebut didapatkan atau diterapkan dengan menggunakan keterampilan-

keterampilan tertentu. Keterampilan tersebut berkenaan dengan penggunaan 

anggota tubuh (alat indera). 

Seharusnya di dalam IPA tidak hanya kemampuan intelektual saja yang 

dikembangkan, tetapi juga keterampilan-keterampilan yang memanfaatan alat 

indera manusia. Seperti yang dinyatakan dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 

tentang Standar Isi bahwa pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Yang perlu digarisbawahi 

adalah tentang ‘keterampilan proses’ karena dalam kegiatan tersebut kemampuan 

intelektual serta penggunaan alat indera tersebut digunakan/dikembangkan. 

Pembelajaran IPA haruslah sesuai dengan karakteristik IPA yang telah 

disebutkan di alenia sebelumnya. Namun, realitas pembelajaran yang dilakukan 

guru belum sesuai dengan karakteristik IPA tersebut. Siswa jarang diajak untuk 

aktif dalam proses menemukan. Dengan kata lain keterampilan siswa dalam 

menemukan pengetahuan tersebut tidak dilatih secara optimal. Hal itu membuat 

hasil belajar siswa belum memuaskan.  

Hal itu juga terjadi di SD Negeri Sepakung 01 Kecamatan Banyubiru 

Kabupaten Semarang. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa: 
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a. Guru dan buku paket menjadi sumber utama dalam pembelajaran. Dalam 

pembelajaran, siswa hanya duduk diam di bangku masing-masing sambil 

mendengarkan penjelasan guru dan membaca buku paket yang disediakan 

oleh sekolah. Hal itu membuat pengetahuan siswa terbatas dengan apa yang 

ada di buku dan apa yang diajarkan oleh guru. Sehingga siswa hanya 

mengendalkan pendengarannya untuk  menerima pembelajaran. 

b. Siswa di SD Negeri Sepakung 01 cenderung pasif di dalam pembelajaran. 

Sehingga, guru perlu mengupayakan pembelajaran yang mampu membuat 

siswa aktif di dalam pembelajaran. Namun, hal itu perlu diupayakan oleh 

guru. 

c. Siswa kelas IV yang masih dalam tahap operasional konkrit membutuhkan 

suatu pembelajaran yang mengembangakan pengalaman langsung dengan 

benda-benda konkrit sehingga siswa dapat memahami pembelajaran yang 

disampaikan. Namun, guru belum mengupayakan pembelajaran tersebut. Hal 

itu membuat siswa sulit memahami pembelajaran hingga menyebabkan 

rendahnya hasil belajar siswa. 

d. Hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah. Dari 15 siswa, 

diketahui hanya 2 siswa yang mampu mencapai nilai KKM (70). 

Bertolak dari masalah-masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

perlu adanya tindakan nyata untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Salah satu 

cara yang dapat digunakan yaitu dengan memilih model pembelajaran yang tepat. 

Oleh karena itu, peneliti akan mencoba menggunakan model pembelajaran SAVI 

(Somatik, Auditori, Visual, dan Intelektual) untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tersebut. Di dalam model pembelajaran SAVI, siswa akan dilatih untuk 

dapat memanfaatkan tubuh (somatik), alat pendengaran (auditori), penglihatan 

(visual), dan kecerdasan (intelektual) mereka dalam melaksanakan proses 

pembelajaran.  

Pembelajaran SAVI dapat membuat siswa aktif di dalam proses 

pembelajaran. Hal itu karena pembelajaran SAVI merupakan pembelajaran yang 

memanfaatkan seluruh indera manusia dengan mengikutsertakan kemampuan 
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intelektual siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa tidak hanya akan 

duduk diam dan mendengarkan penjelasan guru saja. Oleh karena itu,  

pembelajaran SAVI akan lebih bermakna bagi siswa dibandingkan pembelajaran 

yang selama ini diterapkan oleh guru. 

Dari uraian tersebut, judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu 

“Penggunaan Model Pembelajaran SAVI Melalui Eksperimen Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri Sepakung 01 

Semester 2 Tahun 2012/2013”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti yaitu : 

1. Apakah penggunaan model pembelajaran SAVI melalui eksperimen dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA siswa  kelas IV SD Negeri Sepakung 01 

Semester 2 Tahun  2012/2013? 

2. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran SAVI melalui eksperimen 

dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Sepakung 01 Semester 2 

Tahun  2012/2013? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran SAVI melalui 

eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 

Sepakung 01 semester 2 tahun  2012/2013. 

2. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran SAVI melalui 

eksperimen dalam pembelajaran IPA siswa kelas IV SD Negeri Sepakung 01 

Semester 2 Tahun  2012/2013. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

berharga dalam upaya mengembangkan konsep pembelajaran atau strategi belajar 

mengajar dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Guru 

Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk berinovasi dalam 

penggunaan model-model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. 

b. Siswa 

Untuk membantu siswa dalam rangka meningkatkan hasil belajar melalui 

pembelajaran yang aktif dengan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan 

seluruh indera manusia serta intelektual yang dimiliki setiap siswa. 

 


