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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendukung 

proses belajar. Proses pembelajaran yang berhasil ialah ketika siswa aktif 

terlibat dalam kegiatan belajarnya, tidak hanya mendengarkan apa yang 

dikatakan oleh guru. Warsono dan Hariyanto (2013: 12) mendefinisikan 

pembelajaran aktif sebagai metode pengajaran yang melibatkan siswa secara 

aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif mengkondisikan agar 

siswa selalu melakukan pengalaman dan senantiasa berpikir tentang apa yang 

dilakukannya selama pembelajaran. Pembelajaran aktif melibatkan siswa 

untuk melakukan sesuatu dan berpikir tentang sesuatu yang sedang 

dilakukannya.  

Siswa yang hanya mendengarkan penjelasan guru tidak dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu atau pengalaman yang telah siswa dapatkan. 

Salah satu cara  agar siswa dapat mengembangkan rasa ingin tahu adalah 

mengajak siswa memasuki kembali dunia kanak-kanak siswa sehingga 

kemampuan bawaan pada siswa untuk belajar dapat berkembang sendiri. 

Dunia kanak-kanak ditandai dengan keterbukaan, tidak mengenal rasa takut, 

kegembiraan dan rasa ingin tahu yang besar. Dave Meier (2004: 120) 

menyatakan bahwa merangsang rasa ingin tahu siswa sangat membantu upaya 

mendorong siswa agar terbuka dan siap belajar. Pembelajaran dan kehidupan 
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itu sendiri akan berhenti jika tidak ada sesuatu yang dapat menimbulkan rasa 

ingin tahu.  

Rasa ingin tahu siswa dapat distimulus oleh guru melalui 

brainstorming untuk mempelajari hal baru, mencari jalan baru, membuat 

temuan baru, dan menganalisis temuan baru. Proses tersebut mendorong 

pembelajaran aktif mempunyai peranan penting dalam proses tercapainya 

pembelajaran dengan baik. Sehingga siswa akan lebih mudah memahami 

mata pelajaran IPS materi peristiwa sejarah, perjuangan tokoh-tokoh atau 

pahlawan guna menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur, menghargai dan 

merasa bangga terhadap warisan budaya dan peninggalan sejarah bangsa, 

mencontoh nilai-nilai keteladanan dan perjuangan para pahlawan, para 

pemuka masyarakat dan pemimpin bangsa, memiliki kebanggaan nasional 

dan ikut mempertahankan jati diri bangsa. 

Hasil observasi yang telah dilakukan pada mata pelajaran IPS di SD 

IT Muhammadiyah Cipete guru sudah menggunakan alat peraga dan 

lingkungan sekitar sekolah sebagai media pembelajaran, namun media 

pembelajaran tersebut belum mampu dioptimalkan perannya dengan baik 

oleh siswa. Peran media pembelajaran belum optimal bukan karena media 

dan metode pembelajaran yang tidak menarik tetapi antusias atau rasa ingin 

tahu siswa yang masih rendah. Bukti bahwa media belum optimal dapat 

dilihat dari hasil nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) semester ganjil kelas 

V SD IT Muhammadiyah Cipete pada mata pelajaran IPS pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1 Hasil UTS Semester Ganjil Mata Pelajaran IPS 

Skala Rentang Nilai Jumlah Siswa 

65-100 

50-64 

0-45 

16 

14 

0 

Jumlah 30 

 

Nilai hasil Ulangan Tengah Semester dari 30 siswa  pada materi IPS 

dapat diketahui bahwa masih ada 14 siswa yang nilai Ulangan Tengah 

Semester dibawah KKM yang telah ditetapkan yaitu 65 sedangkan 16 siswa 

sudah tuntas. Apabila dipresentasikan dengan seluruh jumlah siswa dalam 

satu kelas, maka siswa tuntas belajar 53% dan 47% siswa belum tuntas 

belajar. Rendahnya rasa ingin tahu siswa erat hubungannya dengan 

kemampuan siswa dalam mengikuti dan memahami materi pelajaran yang 

akan berdampak pada nilai prestasi belajar siswa. 

Permasalahan yang ada yaitu siswa kelas V di SD Muhammadiyah 

Cipete memiliki rasa ingin tahu yang masih rendah yang berimplikasi 

terhadap prestasi belajar siswa sehingga peneliti memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut dengan menggunakan model pembelajaran Somatis, 

Auditori, Visual, Intelektual (SAVI). Model pembelajaran SAVI menurut 

Dave Meier (2004: 90) adalah belajar berdasar aktivitas bergerak aktif secara 

fisik ketika belajar, dengan memanfaatkan indra sebanyak mungkin dan 

membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. Cara 

belajar tersebut mengajak siswa terlibat sepenuhnya  yaitu siswa yang 
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biasanya belajar lebih banyak dari berbagai aktivitas dan pengalaman yang 

dipilih dengan tepat apabila dibandingkan dengan siswa yang belajar hanya 

duduk didepan guru, buku panduan, televisi ataupun komputer. Penerapan 

model pembelajaran SAVI agar dapat merangsang rasa ingin tahu siswa, 

maka digunakan secara bersamaan dengan animasi adobe flash CS5 dalam 

proses pembelajaran. 

Adobe flash CS5 (flash) menurut Pranowo (2011: 15) adalah sebuah 

program yang ditujukan kepada desainer atau programer yang bertujuan 

merancang animasi untuk pembuatan sebuah halaman web, pembuatan game 

interaktif, presentasi untuk tujuan bisnis, proses pembelajaran, film kartun, 

dan dapat digunakan untuk membangun sebuah aplikasi yang bernilai tinggi 

serta tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Sehubungan dengan model 

pembelajaran SAVI, adobe flash CS5 memiliki peranan dalam membantu 

berbagai gaya belajar siswa, seperti siswa yang auditori, visual, maupun 

kinestetik, sehingga siswa dapat memilih media yang sesuai dengan gaya 

belajar masing-masing. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti memilih 

model pembelajaran SAVI dengan animasi adobe flash CS5 pada 

pembelajaran IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia kelas V di SD 

IT Muhammmadiyah Cipete. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah  

sebagai berikut :  

1. Apakah penerapan model SAVI dengan animasi adobe flash CS5 dapat 

meningkatkan rasa ingin tahu siswa kelas V SD IT Muhammadiyah Cipete 

pada mata pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekan Indonesia? 

2. Apakah penerapan model SAVI dengan animasi adobe flash CS5 dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD IT Muhammadiyah 

Cipete pada mata pelajaran IPS materi proklamasi kemerdekan Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa pada mata pelajaran IPS materi  

proklamasi kemerdekan Indonesia melalui penerapan model SAVI dengan 

animasi adobe flash CS5 di kelas V SD IT Muhammadiyah Cipete. 

2. Meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi  

proklamasi kemerdekan Indonesia melalui penerapan model SAVI dengan 

animasi adobe flash CS5 di kelas V SD IT Muhammadiyah Cipete. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

teoretis maupun praktis yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan 

pembelajaran IPS dan memberikan informasi mengenai penerapan model 

pembelajaran SAVI  dalam pembelajaran.  
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah: 

a. Bagi Siswa 

Manfaat yang dapat diperoleh siswa dari penelitian ini antara 

lain: 

1) Meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPS menggunakan model SAVI dengan animasi adobe 

flash CS5 di kelas V SD IT Muhammadiyah Cipete. 

2) Meningkatkan pemahaman serta antusiasme siswa mengenai materi 

proklamasi kemerdekan Indonesia. 

b. Bagi Guru  

Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan untuk menerapkan model SAVI dengan animasi adobe 

flash CS5 pada pembelajaran IPS di sekolah. 

c. Bagi Sekolah 

Bagi Sekolah Dasar IT Muhammadiyah Cipete, dapat 

memberikan sumbangsih dalam rangka perbaikan proses pembelajaran 

IPS sehingga meningkatkan rasa ingin tahu dan prestasi belajar  siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberi pengetahuan serta wawasan untuk 

mengetahui peningkatan rasa ingin tahu dan prestasi belajar  penerapan 

model SAVI dengan animasi adobe flash CS5 pada materi proklamasi 

kemerdekan Indonesia.  
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