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BAB I 

PENDUHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dunia pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dimana mereka yang menjadi 

penentu kebijakan, perancangan, pemikir, pengawasan dan pelaksana dalam dunia 

pendidikan. Oleh karena itu manusia sebagai komponen utamanya harus mampu 

menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam proses peningkatan kualitas 

pendidikan di Indonesia agar dapat tercapai sesuai dengan target peningkatan 

kualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesungguhnya telah 

banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah antara lain berupa perubahan 

kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas 

SDM/guru, pengadaan buku penunjang pendidikan dan metode pembelajaran 

yang sesuai. 

Pembelajaran IPA menekankan pada siswa untuk dapat mengalami secara 

langsung pengalaman yang didapat sehingga siswa diharapkan lebih memahami 

alam sekitar secara alamiah serta dapat mengembangkan kompetensi yang 

dimiliki secara maksimal. Menurut Sukarno (1981:26) tujuan pengajaran IPA 

adalah siswa memahami konsep-konsep IPA yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari, mamiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan 

tentang alam sekitar serta mampu menggunakan metode ilmiah untuk dapat 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan alam sekitar. 
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Berdasarkan hasil ulangan materi sebelumnya pada mata pelajaran IPA di 

SDN Tegalweru I Dau Malang. Siswa kelas V yang berjumlah 32 orang, yang 

tuntas hanya 21 orang tuntas sedangkan 11 orang dinyatakan tidak tuntas. Nilai 

rata-rata hanya 64,18 sedangkan menurut pedoman penilaian ketuntasan (KKM) 

dengan nilai yang dicapai yaitu 70. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman 

siswa tentang IPA masih kurang. 

Metode-metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru hanya didominasi 

oleh ceramah, tanya jawab dan penugasan sehingga membuat siswa sering 

mengalami kesulitan dalam memahami dan mengembangkan konsep IPA. 

Kurangnya keterampilan guru dalam menyediakan pembelajaran yang bermakna. 

Proses pembelajaran lebih terpusat kepada aktivitas guru. Siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran karena siswa sebagai obyek pembelajar bukan subyek 

pembelajar. Siswa jarang sekali bertanya pada guru tentang materi yang belum 

mereka kuasai. Siswa kurang tampak dalam mengungkapkan gagasan. Dalam 

proses pembelajaran siswa cenderung belajar hanya terpaku pada buku paket yang 

ada tanpa harus memperoleh pengalaman secara langsung.  Suasana pembelajaran 

kurang menyenangkan dan beberapa siswa kurang konsentrasi dan bermain 

sendiri. Hal semacam ini yang menyebabkan belajar siswa kurang menjadi 

bermakna sehingga memunculkan anggapan bahwa mata pelajaran IPA menjadi 

kurang menarik.  

Rendahnya penguasaan materi mata pelajaran IPA kelas V SDN 

Tegalweru I diduga karena guru kurang tepat dalam memilih strategi dan metode 

pembelajaran. Rendahnya pemahaman siswa dalam pembelajaran ini berimbas 
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pada hasil belajarnya. Pada saat belajar IPA siswa diupayakan menanamkan 

dasar-dasar berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran 

siswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam 

memecahkan masalah. Siswa benar-benar ditempatkan sebagai subyek belajar 

sedangkan peranan guru dalam pembelajaran sebatas sebagai pembimbing dan 

fasilitator. 

Dari masalah-masalah yang dikemukakan di atas, pembelajaran IPA lebih 

bermakna dengan menggunakan model pembelajaran SAVI (Somatis Auditory 

Visual Intellectual). Melalui model pembelajaran SAVI siswa dapat terlibat secara 

aktif dalam kegiatan belajar di kelas yakni keterlibatan secara afektif, kognitif dan 

psikomotorik. Menurut Meier (2002:91) pembelajaran SAVI adalah 

“Pembelajaran yang menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual 

dan penggunaan semua indra yang dapat berpengaruh besar pada pembelajaran”. 

Belajar bisa optimal jika keempat unsur SAVI (Somatis Auditory Visual 

Intellectual) apabila ada dalam suatu peristiwa pembelajaran, yaitu: Jika siswa 

secara simultan menggerakkan sesuatu atau melibatkan anggota tubuhnya 

(Somatis), sambil membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan tanpa disadari 

indra pendengaran mereka menangkap dan menyimpan informasi di otak 

(Auditory), mereka bisa mengamati banyak hal dengan memperhatikan (Visual), 

kemudian siswa dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan memecahkan 

masalah (Intellectual). Menggabungkan keempat modalitas belajar dalam satu 

peristiwa pembelajaran adalah inti dari pembelajaran Multi Indriawi. 
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Penggunaan model pembelajaran SAVI siswa dapat belajar dengan 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indra yang dapat berpengaruh besar pada hasil pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar yang diharapkan. 

Penelitian ini tentang mata pelajaran IPA kelas V semester II materi 

“Pembentukan Tanah”. Indikator yang akan dicapai yaitu siswa mampu 

menggolongkan batuan berdasarkan warna, kekerasan, permukaan, menjelaskan 

proses pembentukan tanah karena pelapukan dan mengidentifikasi komposisi dan 

jenis–jenis tanah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berupaya untuk 

“Peningkatkan Hasil Belajar Bidang Studi IPA Materi Pembentukan Tanah 

Melalui Model pembelajaran SAVI (Somatis Auditory Visual Intellectual) Siswa 

Kelas V SDN Tegalweru I Dau Malang”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara permasalahan 

penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran SAVI (Somatis Auditory Visual 

Intellectual) pada materi pembentukan tanah pada siswa kelas V SDN 

Tegalweru I Dau Malang? 

2. Apakah penerapan model pembelajaran SAVI (Somatis Auditory Visual 

Intellectual) dapat meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran IPA pada 

materi pembentukan tanah siswa kelas V SDN Tegalweru I Dau Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan umum penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran SAVI (Somatis Auditory 

Visual Intellectual) dalam pembelajaran IPA materi pembentukan tanah pada 

siswa kelas V SDN Tegalweru I Dau Malang. 

2. Mengetahui penerapan model pembelajaran SAVI (Somatis Auditory Visual 

Intellectual) dapat meningkatkan hasil belajar dalam materi pembentukan 

tanah pada siswa kelas V SDN Tegalweru I Dau Malang. 

 

1.4 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah dan setelah dilakukan kajian kepustakaan, 

maka hipotesis tindakan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Jika model SAVI 

diterapkan pada proses pembelajaran maka hasil belajar pada materi 

pembentukan tanah dapat meningkat”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik yang bersifat teoritis 

maupun praktis yaitu: 

1. Teoritis 

Dapat memberi sumbangan tambahan informasi bagi hasil belajar pada 

pelajaran IPA kelas V pada pengembangan pembentukan tanah. 

 

 



6 

 

 

2. Praktis  

a. Peneliti 

Bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti topik yang sama, 

diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan sehingga penelitian yang 

dilakukan tersebut menghasilkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih 

lengkap. Serta memiliki rasa kepekaan terhadap masalah yang sedang 

terjadi sehubungan dengan perkembangan guru.  

 

b. Siswa 

Manfaat bagi siswa, yaitu: 

1) Memudahkan siswa kelas V SDN Tegalweru I DAU Kabupaten 

Malang memahami pelajaran IPA tentang Pembentukan Tanah. 

2) Menstimulas siswa kelas V SDN Tegalweru I DAU Kabupaten 

Malang agar semakin tertarik dan berminat mengkuti pembelajaran 

IPA khususnya materi Pembentukan Tanah sehingga materi yang 

diajarkan dapat diterima dan dipahami dengan baik dan tercapai tujuan 

pembelajaran seutuhnya. 

3) Untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan rasa ingin tahu 

terhadap peristiwa sehari-hari siswa kelas V SDN Tegalweru I DAU 

Kabupaten Malang terhadap materi yang diajarkan oleh guru yaitu 

Pembentukan Tanah. 

 

 



7 

 

 

c. Guru  

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelajaran di SD, 

khususnya pelajaran kelas V SDN Tegalweru I DAU Kabupaten Malang 

yang berkaitan dengan IPA materi Pembentukan Tanah. 

 

1.6 Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian 

Untuk mengefektifan proses penelitian, penelitian memberi batasan 

pengkajian sebagai berikut: 

1. Mata pelajaran IPA Kelas V SDN Tegalweru I DAU Malang Standar 

Kompetensi “Memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya 

dengan penggunaan sumber daya alam” Kompetensi Dasar “Mendeskripsikan  

proses pembentukan tanah karena pelapukan”. 

2. Penelitian ini hanya dilaksanakan untuk pembelajaran IPA pada kompetensi 

dasar mendeskripsikan proses pembentukan tanah karena pelapukan. 

3. Subyek penelitian diarahkan pada guru mata pelajaran IPA dan siswa kelas V 

SDN Tegalweru I DAU Malang. 

4. Penelitian ini terbatas berdasarkan tolak ukur hasil belajar siswa. 

 

1.7 Penegasan Istilah 

Adapun beberapa istilah yang penulis gunakan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran SAVI 

Menurut Meier (2002:91) pembelajaran dengan model SAVI (Somatis 

Auditory Visual Intellectual) adalah pembelajaran yang menggabungkan 
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gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indra yang 

dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. 

2. 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. 

3. Hasil belajar: merupakan tingkat kemampuan aktual yang dapat diukur dari 

penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai usaha individu 

tentang materi pengajaran yang dipelajarinya (Zubaidah, 2006:19). 


