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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses mengubah tingkah laku anak didik untuk 

menjadi manusia dewasa sehingga mampu hidup mandiri dan sebagai 

anggota masyarakat di lingkungan sekitar dimana individu tersebut berada 

(Sagala, 3:2011). Upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian 

terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia, baik aspek kemampuan, 

kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mutu 

penddikan sangat tergantung kepada kualitas guru dan praktek 

pembelajarannya, sehingga peningkatan pembelajaran merupakan isu 

mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Salah satu cara untuk 

memajukan dan memperkuat pendidikan adalah dengan peningkatan 

semangat belajar terhadap peserta didik, peningkatan proses belajar dan 

pembelajaran, serta memajukan pendidikan pada umumnya. 

Pada umumnya kondisi belajar mengajar yang dciptakan dan disediakan 

guru untuk keperluan pembelajaran dalam proses belajar mengajar masih 

rendah. Dalam hal ini, siswa diposisikan hanya sebagai pendengar sedangkan 

guru ceramah dalam proses belajar mengajar, sehingga bisa dikatakan bahwa 

proses belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan siswa 

malas belajar serta aktivitas siswa juga rendah. Sikap siswa yang pasif tidak 

hanya pada mata pelajaran tertentu melainkan hampir terjadi pada semua 

mata pelajaran termasuk dalam pembelajaran IPA. 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah Dasar merupakan 

suatu proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang 

berhubungan dengan keadaan alam atau keadaan lingkungan sekitar di dunia 

ini dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi, eksperimen 

serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, jujur dan terbuka. 

Pembelajaran ini menekankan pada proses yang ada sehingga siswa nantinya 

akan menemukan sendiri fakta-fakta yang akan berpengaruh positif terhadap 

kualitas pembelajaran. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu 
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kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti 

obsrvasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, 

terbuka, jujur dan sebagainya. IPA adalah salah satu mata pelajaran yang 

tidak hanya bisa dipelajari secara sepintas saja, namun harus butuh 

pemahaman dan pengertian yang mendalam ketika belajar materi IPA, 

mayoritas siswa sangat sulit untuk memahami dan mengerti materi 

pembelajaran yang disampaikan oleh guru pada setiap pertemuannya karena 

mengingat waktu yang terbatas untuk setiap jam pembelajaran. 

Namun realita yang ada di SD Negeri Joho 02 Sukoharjo ini guru dalam 

menyampaikan pembelajaran IPA masih sering menggunakan pendekatan 

konvensional atau ceramah secara terus menerus. Dari hasil wawancara 

dengan guru kelas IV SD Negeri Joho 02 Sukoharjo didapatkan terdapat 

rendahnya aktivitas belajar siswa saat pembelajaran IPA berlangsung.Hal ini 

dibuktikan dari 30 siswa di kelas IV, hanya ada 7 siswa yang aktif bertanya 

(23,33%), 5 siswa aktif dalam menjawab (16,66%) 3 siswa aktif dalam 

mengemukakan pendapat (10%) dan 14siswa aktif mengerjakan soal 

(46,66%) dan 10 siswa aktif saat berdiskusi (33,33%).Hal ini bisa dilihat dari 

rendahnya hasil belajar siswa yang tidak bisa mencapai KKM yang sudah 

ditentukan yaitu 75. 

Hasil lain yang diperoleh saat  kegiatan observasi yang sudah dilakukan 

yaitu ketika pembelajaran berlangsung siswa kurang aktif hanya duduk diam 

di tempat sehingga siswa cenderung pasif saat pembelajaran, siswa tidak 

terlihat aktif baik aktif untuk bertanya maupun aktif untuk menjawab ketika 

guru memberikan pertanyaan.  

Selain hasil observasi dan wawancara dengan guru, didapatkan juga hasil 

wawancara dengan siswa yaitu siswa merasa bahwa dirinya mengalami 

kesulitan untuk memahami materi pembelajaran IPA yang sudah disampaikan 

oleh guru khususnya pada materi mengenai perubahan wujud benda. Faktor 

lain yang menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran sehingga 

tidak bisa memahami terlalu detail mengenai materi tersebut adalah guru 
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dalam menyampaikan materi pembelajaran mengenai gaya yang terlalu cepat 

dan monoton hanya ceramah saja tanpa ada variasi metode pembelajaran 

yang digunakan sehingga siswa tidak aktif saat pembelajaran berlangsung dan 

lama kelamaan siswa jenuh untuk belajar. 

Suatu proses pembelajaran bisa dikatakan berhasil apabila guru dalam 

meleksanakan kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan berbagai variasi 

pendekatan pembelajaran untuk mengembangkan material pembelajaran, 

menilai material yang ada, merevisi material serta untuk merencanakan 

kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berperan dalam 

meningkatkan rasa keingintahuan siswa untuk belajar sehingga siswa dapat 

berpartisipasi aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Keterlibatan siswa 

dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran dapat mempertajam ingatan 

siswa untuk jangka panjang sehingga siswa akan lebih mudah dalam 

memahami suatu konsep materi pembelajaran, 

Dari hasil observasi yang sudah dilakukan, maka peneliti melakukan 

kolaborasi dengan guru kelas IV SD Negeri Joho 02 Sukoharjo untuk 

melaksanakan pembelajaran IPA pada materi perubahan gaya dengan 

rmenggunakan pendekatan SAVI. Pendekatan ini cukup efektif untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas belajar IPA ketika 

pembelajaran berlangsung sehingga mempermudah siswa dalam memahami 

ataupun menguasai materi tersebut. Implementasi dari pendekatan ini adalah 

saat melaksanakan pembelajaran siswa melibatkan seluruh indera dan pikiran 

sehingga bisa disesuaikan dengan gaya belajar siswa sendiri. Maka dari itu, 

dengan menggunakan pendekatan SAVI ini diharapkan dapat meningkatkan 

ativitas belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA . 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipapar judul penelitan sebagai 

berikut : “PENERAPAN PENDEKATAN SAVI UNTUK 

MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA PADA 

SISWA KELAS IV SD NEGERI JOHO 02 TAHUN 2015/2016”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat disusun 

perumusan masalah sebagai berikut : 

a. Apakah Pendekatan Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual (SAVI) 

dapat meningkatkan aktivitas belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri Joho 

02 Tahun 2015/2016 ? 

b. Apakah Penerapan Pendekatan Somatis, Auditori, Visual Dan 

Intelektual(SAVI) Dapat Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 

IV SD Negeri Joho 02 Tahun 2015/2016 ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdapat tujuan umum dan 

tujuan khusus. Adapun yang menjadi tujuan umum dan tujuan khusus dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPA melalui pendekatan 

Somatis, Auditori, Visual dan Intelektual (SAVI) pada siswa kelas IV SD 

Negeri Joho 02. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Meningkatkan aktivitas belajar IPA melalui Pendekatan Somatis, 

Auditori, Visual dan Intelektual (SAVI) pada siswa kelas IV SD 

Negeri Joho 02. 

2) Meningkatkan hasil belajar IPA melalui Pendekatan Somatis, 

Auditori, Visual dan Intelektual (SAVI) pada siswa kelas IV SD 

Negeri Joho 02. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini membrikan banyak manfaat terutama pada 

mata pelajaran IPA. Disamping itu juga dapat meningkatkan mutu dan proses 

pembelajaran.Manfaat yang diharapkan dari penelitian tindakan kelas ini 

adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini dharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pemebelajaran IPA, terutama untuk meningkatkan 

aktivitas belajar IPA melalui pendekatan Somatis, Auditori, Visual dan 

Intelektual (SAVI). 

Secara khusus, penelitian ini dharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pendekatan pembelajara di sekolah serta mampu meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peserta didik 

Hasil dari penlitian ini akan bermanfaat bagi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami mata pelajaran IPA dan meningkatkan 

aktivitas belajar siswa. Selain itu siswa akan lebih menjadi aktif dan 

termotivasi untuk belajar, berfikir aktif dan dapat bertindak untuk 

memecahkan masalah lingkungan maupun segala sesuatu yang 

berhubungan dengan masyarakat. 

2) Bagi guru 

Hasil dari penelitian ini sangat bermanfaat bagi guru yakni dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan tentang pendekatan 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran IPA. 

Selain itu juga dapat meningkatkan kinerja guru dan bisa menjadi 

masukan untuk menggunakan pendekatan SAVI dalam mengajar IPA. 

3) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif pada 

pihak sekolah untuk perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran 

masa depannya. 

4) Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini merupakan uji 

kemampuan terhadap bekal teori yang diperolehnya di bangku kuliah 

agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperoleh bekal 
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tambahan bagi calon guru SD sehingga diharapkan dapat bermanfaat 

ketika sudah terjun di lapangan.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


