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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Untuk mengembangkan 

potensinya, manusia harus bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Peningkatan kualitas belajar itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di Negara ini. Pendidikan seharusnya mendorong manusia 

untuk terlibat ke arah yang lebih baik, mengembangkan rasa ingin tahu, serta 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk bekal sepanjang hayat. 

Untuk mewujudkan itu semua, maka diperlukan peran seorang pendidik yang 

professional yaitu seorang guru. 

Pendidikan dimulai sejak dini baik pendidikan formal, non formal dan 

informal. Khusus dalam pendidikan formal, anak belajar melalui beberapa 

jenjang yakni pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Jadi, pendidikan formal ialah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah 

yang semua itu tentu tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Dalam proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM), keberhasilan 

merupakan hal yang utama bagi guru. Guru memiliki kepuasan sendiri jika 

menyampaikan materi dengan waktu sedikit tetapi dengan bukti dilakukan 

evaluasi di akhir kegiatan pembelajaran hasilnya menunjukkan nilai yang 
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baik. Banyak komponen yang mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di 

antaranya guru, siswa, ruang kelas dan strategi pembelajaran yang menarik.  

Sementara ini yang menjadi komponen utama keberhasilan dalam 

belajar adalah guru. Asumsi kebanyakan orang tentang prestasi akan baik dan 

kurang baik tersorot hanya kepada guru. Padahal keberhasilan proses belajar 

mengajar dipengaruhi oleh banyak hal. Guna mengantisipasi asumsi tersebut, 

sebagai guru harus menyikapi dengan tepat. Karakter materi pelajaran harus 

dipahami benar agar kita memberikan materi baru dapat diterima dengan 

cepat. Strategi yang tepat diharapkan membantu siswa dalam penerimaan dan 

pemahaman terhadap materi pelajaran yang diterimanya. 

Pada sisi lain, komponen siswa juga turut menentukan keberhasilan 

dalam proses belajar mengajar. Aktivitas siswa yang pasif dalam menerima 

pelajaran juga akan mempengaruhi hasil belajar serta tujuan pembelajaranpun 

tidak tercapai. Aktivitas mengajar menyangkut peranan seorang guru dalam 

konteks mengupayakan terciptanya jalinan komunikasi harmonis antara siswa. 

Jalinan komunikasi yang harmonis inilah yang menjadi indikator suatu 

aktivitas pengajaran berjalan dengan baik.  

Dengan demikian belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam 

aktivitas, baik aktivitas fisik maupun psikis. Aktivitas fisik ialah peserta didik 

giat-aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, 

ia  tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif di kelas. 

Sedangkan aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja 
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sebanyak-banyaknya atau banyak berfungsi dalam pengajaran. Seluruh 

peranan dan kemauan dikerahkan dan diarahkan supaya daya itu tetap aktif 

untuk mendapatkan hasil pengajaran yang optimal sekaligus mengikuti proses 

pembelajaran secara aktif. Kegiatan /keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan 

yang nampak, yaitu saat peserta didik melakukan percobaan. Sedangkan 

kegiatan psikis nampak bila anak sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan dan mengambil keputusan. 

Mengajar IPA tidaklah mudah oleh karena itu diperlukan keterampilan 

dalam mengajar sehingga siswa dapat mengerti apa yang telah dipelajari. 

Asy’ari, Muslichah (2006: 22) menyatakan bahwa ketrampilan proses yang 

perlu dilatih dalam pembelajaran IPA meliputi ketrampilan proses dasar 

misalnya mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, 

mengenal hubungan ruang dan waktu, serta ketrampilan proses terintegrasi. 

               http://www.sekolahdasar.net/2011/05/hakekat-pembelajaran-ipa-di-

sekolah.html. 

Menurut pengamatan awal peneliti, jumlah siswa di SD Negeri 01 

Anggaswangi Grobogan 24 anak. Peneliti memilih kelas IV karena aktivitas 

belajar siswa khususnya mata pelajaran IPA di SD Negeri 01 Anggaswangi 

Grobogan masih rendah. Data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa 

hanya 50 % siswa kelas IV yang nilainya mampu menyamai atau melampaui 

KKM. Sedangkan 50 % nilai siswa lainnya masih berada di bawah KKM. 

Banyak siswa yang pasif dalam mengikuti pembelajaran IPA. Mereka takut 

bertanya karena guru tidak membiasakan siswa untuk berbicara. Guru di kelas 

masih dominan sebagai pusat pembelajaran dan siswa dibiasakan untuk 

http://www.sekolahdasar.net/2011/05/hakekat-pembelajaran-ipa-di-sekolah.html
http://www.sekolahdasar.net/2011/05/hakekat-pembelajaran-ipa-di-sekolah.html
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duduk, mendengar, mencatat di buku dan menghafal. Siswa di kelas tidak 

dibiasakan secara aktif karena guru dalam menyampaikan materi masih 

menggunakan metode konvensional atau monoton sehingga anak terbiasa 

diam dan takut bertanya. Selain itu banyak siswa yang ramai pada saat proses 

pembelajaran berlangsung sehingga konsentrasi siswa tidak terfokus pada 

pembelajaran khususnya mata pelajaran IPA. Aktivitas siswa yang rendah ini 

dapat mempengaruhi hasil belajar siswa di kelas.  

Dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah solusi untuk 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar sehingga hasil belajar siswa juga 

meningkat. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan SAVI untuk 

belajar. Pendekatan SAVI merupakan pembelajaran yang menggabungkan 

gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indra dapat 

berpengaruh besar terhadap pembelajaran. Akan tetapi pembelajaran tidak 

otomatis meningkat dengan menyuruh siswa berdiri kesana dan bergerak ke 

sana kemari. Jadi pembelajaran ini melibatkan semua indra dan intelektual 

dalam pemecahan masalah khususnya mata pelajaran IPA.  

Dari uraian di atas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian 

tindakan kelas tentang pendekatan SAVI yang diharapakan mampu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peneliti mengambil judul 

“Peningkatan Aktivitas Belajar IPA Melalui Pendekatan Pembelajaran 

SAVI Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 01 Anggaswangi Grobogan”. 

Proses PTK ini memerlukan kerjasama antara guru kelas IV dan peneliti 
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untuk mengidentifikasi permasalahan pembelajaran IPA sehingga dapat dikaji 

dan dituntaskan.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Pembelajaran IPA masih bersifat Teacher Centered. 

2. Konsentrasi siswa tidak terfokus pada pembelajaran IPA sehingga 

ramai sendiri di dalam kelas. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih konvensional atau 

monoton. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini dibatasi pada penerapan pendekatan pembelajaran SAVI 

(Somatis, Auditori, Visual, Intelektual) dalam meningkatkan aktivitas belajar 

IPA pada siswa IV SD Negeri 01 Anggaswangi. 

 

 

 

 

 



6 
 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Apakah melalui pendekatan pembelajaran SAVI dapat meningkatkan 

aktivitas belajar  IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 01 Anggaswangi 

Grobogan? 

b. Apakah penggunaan pendekatan pembelajaran SAVI dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas IV SD Negeri 01 

Anggaswangi Grobogan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan aktivitas belajar IPA melalui pendekatan 

pembelajaran SAVI pada siswa kelas IV SD N 01 Anggaswangi 

Grobogan. 

2. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan pendekatan 

pembelajaran SAVI pada siswa kelas IV SD N 01 Anggaswangi 

Grobogan. 
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F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang: peningkatan aktivitas belajar IPA melalui pendekatan 

pembelajaran SAVI, proses pembelajaran IPA melalui pendekatan 

pembelajaran SAVI yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

aktivitas siswa dalam pembelajarn IPA. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah 

a) Memberikan pengetahuan bagi guru-guru di SD Negeri 01 

Anggaswangi  Grobogan tentang pendekatan pembelajaran SAVI. 

b) Upaya mengadakan pembaharuan model-model pembelajaran di 

sekolah. 

c) Mewujudkan pembelajaran yang efektif. 

2) Bagi siswa 

a) Menumbuhkan rasa keberanian dalam diri siswa. 

b) Melatih siswa agar bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya. 

c) Dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA melalui pendekatan 

pembelajaran SAVI. 

d) Pendekatan pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil belajar 

IPA. 
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3) Bagi guru 

a) Sebagai bahan pertimbangan bagi guru atau calon guru untuk 

memilih strategi dalam mengajar IPA yang inovatif dan menarik, 

diantaranya melalui pendekatan pembelajaran SAVI. 

b) Membantu guru IPA dalam usaha mencari bentuk pembelajaran 

yang lebih menarik dan kreatif. 

c) Memberikan kesadaran guru untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan, materi, 

karakteristik siswa, dan kondisi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


