
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Kegiatan belajar mengajar disekolah dasar sekarang ini masih 

menggunakan model pembelajaran pasif yaitu metode ceramah. Termasuk juga 

dalam pembelajaran IPA untuk sekolah dasar. Hal ini terlihat dibeberapa SD. 

Memang pembelajaran dengan metode seperti yang sudah disebutkan di atas  

tersebut efektif untuk guru. Guru dapat menyampaikan materi dengan cepat dan 

mudah,karena guru tidak harus membuat kegiatan atau menggunakan peraga yang 

mendukung kegiatan pembelajaran. (Lihat lampiran hasil obseravsi).  

Menurut Dr. Bermawi Munthe,M.A  (2011:61) dalam bukunya “Desain 

Pembelajaran” menyebutkan bahwa metode ceramah  menuntut siswa untuk dapat 

berkonsentrasi penuh dengan menggunakan indra telinga yang terbatas, selain itu 

juga beliau menyebutkan bahwa metode ceramah membuat kelas menjadi 

monoton, metode ini juga membuat guru cenderung memperlakukan siswa sama 

rata. Metode ceramah memang sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Akan tetapi, jika dilakukan selama proses pembelajaran maka siswa 

akan merasa bosan. Metode ceramah ini dilakukan  ketika guru harus menjelaskan 

langkah-langkah pembelajaran, untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan 

yang dilakukan, dan sebagainya. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan, siswa kelas 4 di SDN 03 

Kaliwinasuh terlihat diam dan mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. 

Akan tetapi  ketika guru bertanya kepada siswa tentang materi yang sudah 

diajarkan, siswa diam saja. Jadi kita tidak tahu ketika siswa diam, apakah siswa 

tersebut  mendengarkan atau tidak. Atau, bisa saja mereka diam karena tidak bisa 

memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Terkadang  mereka mengalihkan 

kebosanan mereka dengan membuat kelas menjadi gaduh, bercerita dengan 

temannya atau mengganggu temannya yang sedang mendengarkan penjelasan dari 

guru. Jika hal ini terjadi, maka siswa tidak akan mendengarkan guru dan tentu saja 

berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Beberapa guru mengeluhkan bahwa 

hasil belajar dari siswa kelas 4 SD N 3 Kaliwinasuh, Banjarnegara belum 
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mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM yang sudah ditetapkan oleh 

guru yaitu 70. Jumlah keseluruhan siswa dikelas adalah 24 siswa, 10 siswa 

diantaranya belum mencapai KKM atau sekitar 41,66% dari jumlah keseluruhan 

siswa. Sedangkan jumlah siswa yang sudah mencapai KKM sebanyak 14 siswa 

atau 58,34%. Hampir separuh dari jumlah keseluruhan siswa yang ada belum 

dapat mencapai KKM. Jika hal ini berlanjut maka akan proses pembelajaran dapat 

dikatakan kurang berhasil. Oleh karena itu harus ada jalan keluar dari 

permasalahan ini.  

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti 

mengidentifikasi beberapa hal. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar dari siswa 

kelas 4 dalam mata pelajaran IPA masih banyak yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Beberapa hal tersebut adalah. 

1. Guru kurang mengembangkan model pembelajaran inovatif secara maksimal. 

2. Guru belum menggunakan alat peraga dengan maksimal. 

3. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru. 

4. Siswa sulit memahami materi pelajaran yang disampaikan guru. 

5. Siswa kurang terlibat aktif dalam mencari informasi yang berhubungan dengan 

materi pelajaran. 

1.3 Pemecahan Masalah 

 Untuk mengatasi hal tersebut,model pembelajaran harus diubah dari 

teacher centered atau berpusat pada guru  menjadi students centered atau berpusat 

pada siswa. Karena seseorang akan mengingat sesuatu dengan baik jika dia 

mengalami sendiri hal tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme 

yang menyatakan bahwa siswa akan lebih memahami  jika mereka membangun 

pengetahuan mereka sendiri. Begitu juga dengan siswa, mereka akan lebih mudah 

mengingat materi pelajaran jika mereka aktif dalam pembelajaran. Khususnya 

dalam mata pelajaran IPA yang memang memerlukan banyak pengalaman dan 

bukan hanya sekedar penjelasan saja. 

Model pembelajaran SAVI adalah model pembelajaran yang menuntut 

semua alat indra untuk bekerja. Model pembelajaran ini sangat efektif untuk 



mendorong siswa agar aktif dalam proses belajar mengajar dan juga dapat 

meningkatkan keterampilan siswa dan antusias siswa dalam belajar. Sehingga 

siswa tertarik untuk belajar yang akan mempengaruhi hasil belajar mereka 

menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh 

Jantoro, Stefanus Dwi , 2012 dalam penelitiannya “Perbedaan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas III Antara yang Menggunakan Model Pembelajaran SAVI dan Model 

Pembelajaran Konvensional” menarik kesimpulan bahwa menggunakan model 

pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan masalah tersebut peneliti akan mengadakan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul  “Penerapan Model Pembelajaran SAVI 

(Somatic,Auditory,Visualization,Intellectuality) untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa dalam Mata Pelajaran IPA Kelas 4 SD Semester II Tahun Ajaran 

2012/2013 SD Negeri Kaliwinasuh 03” 

1.4   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Apakah model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam mata pelajaran IPA pada kelas 4 SD? 

b. Bagaimana penerapan model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran IPA pada kelas 4 SD? 

1.5  Tujuan  Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah; 

a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas 4 SD dalam mata pelajaran IPA menggunakan model pembelajaran 

SAVI. 

b. Penerapan proses pembelajaran model pembelajaran SAVI dilakukan 

dengan cara mengajak siswa untuk aktif dalam mencari informasi. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1  Manfaat Teoritis 

Dilihat dari segi  akademis penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

kajian teori atau pengetahuan untuk  meningkatkan hasil belajar siswa dengan 



menerapkan model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectuality) pada mata pelajaran IPA untuk kelas 4 sekolah dasar. 

  1.6.2  Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk siswa 

kelas 4 SD N Kaliwinasuh 03 dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

serta dapat menambah wawasan mengenai penerapan model pembelajaran 

SAVI.  Selain itu diharapkan dengan penelitian ini, guru mendapatkan: 

a. Sebuah alternatif dalam pembelajaran mata pelajaran IPA di sekolah dasar 

ataupun mata pelajaran lain yang mungkin dapat dilaksanakan dengan  

menerapkan  model pembelajaran SAVI dalam proses belajar mengajar. 

b. Pengetahuan baru tentang model pembelajaran SAVI. 

c. Cara untuk mendapatkan perhatian siswa ketika mengajar dikelas.  

d. Meningkatkan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

SAVI. 

 Penelitian ini juga tidak hanya diharapkan memberikan manfaat terhadap      

guru,tetapi juga memberikan manfaat kepada para siswa,yaitu sebagai berikut. 

a. Membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran di kelas dengan 

mudah. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. 

 

 


