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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bidang pendidikan tidak pernah lepas dari istilah kurikulum yang menjadi 

acuan atau pedoman dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. 

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 dalam Sarinah 

(2015, 13) yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional.  Sejalan dengan pengertian kurikulum tersebut, tentunya 

kurikulum dijadikan sebagai acuan dasar penyelenggaraan proses pembelajaran di 

kelas khususnya bagi siswa. Adapun bagi siswa, kurikulum merupakan apa yang 

hendak dipelajari oleh siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan, 

Sarinah (2015, 17).  

Pada era pendidikan saat ini, kurikulum yang berlaku dan ditetapkan 

khususnya di Indonesia adalah kurikulum 2013 baik dari jenjang pendidikan dasar 

hingga jenjang pendidikan atas. Adapun tujuan adanya pengembangan kurikulum 

2013 hakikatnya merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan, 

Taubany dan Suseno (2017, 2). Selaras dengan hal tersebut, tentunya setiap 

pendidikan memiliki tujuan maupun cita-cita yang diharapkan dapat memperoleh 

peningkatan maupun hasil yang maksimal. Taubany dan Suseno (2017, 2) 

menyatakan bahwa orientasi dari kurikulum 2013 itu  sendiri adalah terjadinya 

peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan 

(skill), dan pengetahuan (knowledge). Dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan 
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sebenarnya tidak hanya terfokus pada pengetahuan saja tetapi juga memfokuskan 

pada aspek sikap dan keterampilan dari siswa itu sendiri. Sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan tentunya dapat ditingkatkan secara maksimal melalui proses 

pembelajaran.  

Hubungan antara kurikulum dan pembelajaran sangat erat kaitannya dalam 

proses pendidikan, Sarinah (2015, 21). Dalam praktik pendidikan, salah satu hal 

yang memiliki peran penting adalah proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan 

suatu proses dalam menyampaikan materi secara formal kepada siswa. Hanafi 

(2018, 60) menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan 

bimbingan, arahan, dan dorongan kepada siswa agar siswa mampu menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dan dapat mengembangkan secara optimal sesuai 

dengan tujuan hidup bangsa Indonesia. Suatu pendidikan dan pembelajaran tidak 

akan pernah berjalan secara optimal manakala tidak ada peran guru, siswa, serta 

sumber dan lingkungan belajar. Begitu pula dengan siswa sebagai subjek utama 

dalam pembelajaran.  

Siswa pada dasarnya merupakan subjek pembelajaran yang patut untuk 

diolah agar mampu menjadi individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

harapan dan tujuan pendidikan bangsa Indonesia. Melalui pendidikan dan 

pembelajaran siswa dapat dibentuk sedemikian rupa agar menjadi pribadi yang 

berkompeten sesuai dengan tuntutan pendidikan saat ini. Untuk memiliki tingkat 

kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan saat ini, maka siswa harus 

menguasai beragam ilmu pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis agar 

nantinya siswa mampu menerapkan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata 
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sebagai upaya pemecahan masalah. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh 

siswa terkait proses pembelajaran adalah penguasaan konsep.  

Suranti, dkk (2016, 75) menyatakan bahwa suatu konsep sangat penting 

untuk dikuasai agar seseorang mampu mengklasifikasikan ide, gagasan atau 

peristiwa yang dialaminya serta berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.  

Silaban (2014, 67) menyatakan bahwa penguasaan konsep adalah usaha yang 

dilakukan oleh pembelajar untuk dapat memahami dan mengkomunikasikan 

kembali pengetahuan yang telah didapat sehingga dapat digunakan dalam proses 

pemecahan masalah, menganalisa dan mengintepretasikan suatu permasalahan 

tertentu. Dalam mengukur suatu hasil pembelajaran, penguasaan konsep menjadi 

salah satu aspeknya, menurut Winkel dalam Suranti, dkk (2016, 75).  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap 32 siswa, diketahui 

bahwa 59% dari 32 siswa masih belum mampu menguasai konsep pembelajaran 

dengan baik khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Susanto (2016, 165) yang menyatakan bahwa mata pelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik 

khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, hal ini disebabkan cukup banyak istilah 

yang asing di telinga mereka sehingga mereka cukup sulit untuk memahami hal-hal 

yang kedengaran baru. Berdasarkan hasil interview dari tiga guru menyatakan 

bahwa kemampuan penguasaan konsep siswa dirasa masih kurang terlebih pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sebab secara umum, siswa hanya 

mengetahui teorinya saja, tetapi mereka masih belum memahami secara baik 

konsep dalam materi tersebut serta bagaimana menerapkan konsep yang didapatkan 

dari Ilmu Pengetahuan Alam itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. 
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Tidak hanya dari segi penguasaan konsep saja seperti yang telah diutarakan 

bahwa salah satu bentuk orientasi capaian tujuan pendidikan khususnya pada 

kurikulum 2013 yaitu dari segi sikap salah satunya adalah sikap ilmiah. Arsana 

(2018, 52) menyatakan bahwa sikap ilmiah adalah sikap yang mengarahkan 

seseorang dalam mencapai tujuan pengetahuan secara ilmiah yang bersifat objektif. 

Adapun yang tergolong dalam sikap ilmiah diantaranya adalah sikap ingin tahu, 

respek terhadap fakta, kreatif, berpikiran terbuka dan kerjasama, tekun, serta peka 

terhadap lingkungan sekitar, Wedyawati (2019, 27). Sikap ilmiah dapat 

ditingkatkan melalui proses pembelajaran oleh sebab itu sikap ilmiah tentunya 

harus dimiliki oleh siswa sebagai seorang pembelajar. Hal tersebut disebabkan 

karena menjadi seorang pembelajar tidak cukup jika hanya mampu memahami 

materi pembelajaran saja tanpa memiliki kompetensi-kompetensi pendukung 

lainnya. Gauld dalam Ulva (2017, 622) menyatakan bahwa sikap ilmiah itu penting 

sebab kebanyakan para ilmuwan pada hakekatnya bertingkah laku yang termotivasi 

oleh sikap-sikap ilmiah atau seseorang yang sering mengikuti prosedur saintifik. 

Sikap ilmiah mendorong seseorang untuk lebih teliti dan peka terhadap segala hal 

yang terdapat di lingkungan. Sikap inilah yang menunjukan bagaimana seorang 

pembelajar sebagaimana mestinya.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan terhadap 

siswa dan guru, data menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum 

menguasai dan belum menunjukkan sikap ilmiah secara keseluruhan. Dari 32 siswa, 

hanya 25% yang sudah benar-benar mampu menunjukkan sikap ilmiahnya dengan 

baik. Sementara dari tiga guru menyatakan bahwa masih rendahnya sikap ilmiah 

yang ditunjukkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, seperti berpartisipasi aktif 



5 
 

dalam belajar serta antusias dalam mencari informasi lain, karena pada dasarnya 

kebanyakan dari siswa hanya berfokus belajar itu untuk menghafal dan memahami 

materi secara kognitif saja agar memperoleh nilai yang tinggi.   

Selain dari segi penguasaan konsep dan sikap ilmiah, capaian tujuan 

pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu dari segi keterampilan. Sama halnya dengan 

apa yang dicita-citakan dalam kurikulum 2013, memasuki era perkembangan 

pendidikan abad ke-21 ini kompetensi yang diharapkan dalam hal keterampilan 

berpikir kritis, Taubany dan Suseno (2017, 173). Berpikir kritis merupakan salah 

satu kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang siswa dalam 

proses pembelajaran. Berpikir kritis menunjukkan bagaimana seseorang 

memberikan respon terhadap sekitar sebagai lingkungan belajar. Dari berpikir kritis 

itu, tentunya seseorang akan belajar bagaimana dalam menghadapi dan 

memberikan respon suatu hal baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Neolaka (2019, 76) menyatakan bahwa berpikir kritis adalah suatu proses kegiatan 

yang secara terorganisasi dalam upaya pemecahan masalah dengan melibatkan 

beragam aktivitas mental yang meliputi keterampilan dalam perumusan masalah, 

mengungkapkan argumen atau pendapat, dan pengambilan keputusan terhadap 

suatu permasalahan. Salah satu hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran 

adalah siswa memiliki keterampilan berpikir kritis, Rahayuni (2016, 133).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga guru, didapat data bahwa masih 

rendahnya kemampuan berpikir kritis pada siswa. Data menunjukkan bahwa 31% 

dari 32 siswa yang mampu menunjukkan perilaku berpikir kritis, sementara 69% 

siswa lainnya belum mampu menunjukkan. Kecenderungan siswa lain yang belum 

mampu menunjukan perilaku berpikir kritis hanya menerima materi pembelajaran 
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begitu saja terlebih pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam tanpa 

mempertanyakan bagaimana dan mengapa. Sangat memprihatinkan jika dibiarkan 

begitu saja, terlebih pembelajaran juga tidak secara rutin memfasilitasi siswa serta 

tidak memancing siswa untuk berpikir secara kritis, sehingga nantinya proses 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik dan bahkan tujuan pembelajaran pun 

tidak akan tercapai. Akan menjadi permasalahan bagi siswa itu sendiri jika siswa 

tidak mampu menerapkan keterampilan  yang diperoleh khususnya pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  dalam menyelesaikan permasalahan sehari-

hari.   

Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu mata pelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu dan melakukan suatu hal yang 

berkaitan dengan alam dan sekitarnya sehingga siswa memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam, Istikomah, dkk (2010, 40). Menurut Istikomah, dkk (2010, 

40) menyatakan bahwa selaras dengan tujuannya, pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam mampu menumbuhkan sikap ilmiah pada diri peserta didik. Pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam dimaksudkan agar siswa melek IPA, teknologi, mampu 

berpikir logis, kritis dan kreatif, serta berpikir secara komprehensif dalam 

memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, 

perlunya menerapkan model pembelajaran yang lebih efektif agar dapat 

meningkatkan penguasaan konsep, sikap ilmiah, serta keterampilan berpikir kritis 

khususnya pada mata pelajaran IPA. Dengan model pembelajaran yang tepat, 

pelajaran IPA akan sangat digemari oleh banyak siswa.  

Salah satu model pembelajaran yang baik dalam menyesuaikan cara belajar 

siswa seperti auditori, visual, dan kinestetik yaitu model pembelajaran Somatis 
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Auditori Visual Intelektual (SAVI).  Model pembelajaran SAVI dipilih karena 

setiap siswa dalam menunjukan kompetensi memiliki perbedaan antara satu dengan 

yang lainnya serta cara belajar yang digunakan oleh setiap siswa pun berbeda. 

Model pembelajaran SAVI merupakan gabungan dari beberapa gaya belajar yaitu 

visual, auditori, dan kinestetik.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ingin mengkaji penerapan 

model pembelajaran SAVI untuk meningkatkan penguasaan konsep, sikap ilmiah, 

dan keterampilan berpikir kritis siswa melalui sebuah penelitian yang berjudul, 

“Penerapan Model Pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual dalam 

Meningkatkan Penguasaan Konsep, Sikap Ilmiah, dan Keterampilan Berpikir Kritis 

pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SD di Jakarta.” 

1.2 Permasalahan  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran di kelas khususnya pada 

mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Adapun yang menjadi fokus dalam 

permasalahan ini  dari segi kognitif, dapat diketahui bahwa penguasaan 

konsep siswa masih sangat kurang. Salah satu yang menjadi bukti bahwa 

masih rendahnya nilai-nilai siswa khususnya pada mata pelajaran IPA dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Sebanyak 59% dari 32 siswa memiliki nilai 

yang masih di bawah standar nilai ketuntasan minimum. Hal ini tentunya 

menjadi permasalahan yang serius jika dibiarkan begitu saja, melihat 

penguasaan konsep sangat penting bagi proses pembelajaran siswa.  
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Tidak hanya dalam hal kognitif yang ditunjukkan dalam penguasaan 

konsep, hal lain yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya sikap 

ilmiah yang ditunjukkan oleh siswa. Hal ini dapat diketahui melalui proses 

pembelajaran di kelas yang menunjukkan masih rendahnya partisipasi aktif 

dari siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam 

belajar di kelas, hanya 25% siswa yang mau terlibat secara aktif dalam 

kegiatan belajar, baik dalam mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

melakukan praktik langsung, dan mencari informasi dari sumber lain.  

Selain penguasaan konsep dan sikap ilmiah, hal lain yang menjadi 

permasalahan adalah keterampilan berpikir kritis pada siswa kelas V yang 

masih rendah. Dapat dilihat ketika proses pembelajaran, siswa cenderung 

selalu mengikuti jawaban maupun kesimpulan yang diberikan oleh guru. 

Sebagian besar siswa masih belum termotivasi dalam mengkritisi atau 

menyampaikan pendapat terkait hal-hal atau materi pembelajaran yang 

disampaikan oleh guru. Siswa selalu menerima apa yang diberikan oleh guru 

tanpa mempertimbangkan kebenarannya ataupun berusaha untuk mencari 

tahu. Rasa ingin tahu yang dimiliki oleh siswa masih rendah dapat dilihat 

ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah, siswa tidak berupaya untuk 

mencari tahu dan menanyakan lebih dalam masalah tersebut.  

1.2.2 Batasan Masalah 

   Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti membatasi 

masalah pada penerapan model pembelajaran Somatis Auditori Visual 

Intelektual (SAVI) dalam meningkatkan penguasaan konsep, sikap ilmiah, 
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dan keterampilan berpikir kritis, pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD 

di Jakarta. 

1.2.3 Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  

1) apakah model pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual dapat 

meningkatkan penguasaan konsep pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD 

di Jakarta? 

2) apakah model pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual dapat 

meningkatkan sikap ilmiah pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD di 

Jakarta? 

3) apakah model pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA siswa 

kelas V SD di Jakarta? 

4) bagaimanakah model pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual 

dalam meningkatkan penguasaan konsep, sikap ilmiah, dan keterampilan 

berpikir kritis pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SD di Jakarta?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) untuk menganalisis penerapan model pembelajaran Somatis Auditori Visual 

Intelektual (SAVI) dalam meningkatkan penguasaan konsep pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas V SD di Jakarta. 
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2) untuk menganalisis penerapan model pembelajaran Somatis Auditori Visual 

Intelektual (SAVI) dalam meningkatkan sikap ilmiah pada mata pelajaran IPA 

siswa kelas V SD di Jakarta. 

3) untuk menganalisis penerapan model pembelajaran Somatis Auditori Visual 

Intelektual (SAVI) dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata 

pelajaran IPA siswa kelas V SD di Jakarta. 

4) untuk mendeskripsikan penerapan model pembelajaran  Somatis Auditori 

Visual Intelektual (SAVI) dalam meningkatkan penguasaan konsep, sikap 

ilmiah, dan keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA siswa kelas V 

SD di Jakarta. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti, 

maupun pihak lain yang juga terlibat dalam proses penelitian ini. Adapun manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas khususnya pada 

tingkat Sekolah Dasar serta dapat dijadikan acuan untuk memperdalam 

penelitian lanjutan terkait model pembelajaran Somatis Auditori Visual 

Intelektual (SAVI). Di samping itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan model pembelajaran 

SAVI sebagai upaya peningkatan penguasaan konsep, sikap ilmiah, dan 

keterampilan berpikir kritis pada diri siswa. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber bacaan dalam mendapatkan 
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pengetahuan mendalam terkait model pembelajaran SAVI, penguasaan konsep, 

sikap ilmiah, serta keterampilan berpikir kritis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Bagi Guru 

   Menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran SAVI dan dapat 

diterapkan dalam meningkatkan penguasaan konsep, sikap ilmiah, serta 

keterampilan berpikir kritis siswa tidak hanya pada mata pelajaran IPA tetapi 

juga pada mata pelajaran lainnya.  

2) Bagi Peneliti lain 

   Sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lain dalam menerapkan model 

pembelajaran Somatis Auditori Visual Intelektual (SAVI) dalam 

meningkatkan keterampilan maupun sikap-sikap pembelajaran siswa serta 

penguasaan konsep pembelajaran dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan Penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab memiliki tujuan 

dan konten yang berbeda.  

Dalam Bab I, berisi penjelasan mengenai latar belakang serta identifikasi 

masalah yang ditemukan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam khususnya 

dalam aspek penguasaan konsep, sikap ilmiah, serta keterampilan berpikir kritis, 

pada materi dalam pelajaran IPA. Dalam Bab I ini terdapat susunan penulisan 

berupa latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, serta manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

Dalam Bab II, berisi penjelasan terkait teori-teori serta subbab yang menjadi 

dasar pada penelitian ini. Selain landasan teori yang dijabarkan, dalam bab ini juga 
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diuraikan penelitian yang relevan serta kerangka berpikir yang akan disampaikan 

dalam penelitian. Dalam Bab II ini, terdapat susunan penulisan berupa landasan 

teori penguasaan konsep, sikap ilmiah, keterampilan berpikir kritis, kerangka 

beprikir serta hipotesis tindakan.  

Dalam Bab III, berisi penjelasan terkait penyusunan proses penelitian yang 

dijabarkan secara terstruktur. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan pula metode 

penelitian yang akan dilakukan, subjek, tempat, serta waktu penelitian. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara runtut berikut dengan 

komponen penyusunnya serta cara analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini. Dalam Bab III ini, terdapat susunan penulisan berupa metode penelitian, waktu, 

subjek, dan tempat penelitian, instrumen penelitian, serta analisis data.  

Dalam Bab IV, berisi penjelasan terkait rancangan dan hasil dari penelitian 

yang dilakukan. Hasil penelitian berupa pelaksanaan siklus pembelajaran, 

observasi, serta refleksi akan dijabarkan secara terstruktur dalam bab ini. Susunan 

penulisan yang terdapat dalam Bab IV yaitu perencanaan, tindakan, observasi serta 

refleksi hasil penelitian. 

Dalam Bab V, berisi penjelasan terkait kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan serta saran dari hasil penelitian. Kesimpulan penelitian yang diberikan 

terkait penerapan pembelajaran dari beberapa siklus serta saran yang diberikan dari 

hasil penelitian tersebut. Dalam Bab V, terdapat susunan penulisan yaitu 

kesimpulan penelitian serta saran dari hasil penelitian.  

 

 

 

 


