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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata pelajaran yang 

diajarkan di Sekolah Dasar (SD). Tujuan  pembelajaran  IPS menurut Pusat 

Kurikulum (Rahmaniah, 2013)  adalah  mengembangkan potensi  peserta  

didik  agar  peka  terhadap  masalah  sosial  yang  terjadi  di  masyarakat, 

memiliki  sikap  mental  positif  terhadap  perbaikan  segala  ketimpangan  

yang  terjadi, dan  terampil  mengatasi  setiap  masalah  yang  terjadi  sehari-

hari  baik  yang  menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. 

Pendidikan IPS sangat penting diajarkan di sekolah dasar. Pendidikan 

IPS menurut Susanto (2013: 138) saat ini difokuskan pada upaya peningkatan 

kualitas pendidikan khususnya kualitas sumber daya manusia, sehingga 

eksistensi pendidikan IPS benar-benar dapat mengembangkan pemahaman 

konsep dan keterampilan berpikir kritis. Terdapat 4 pendekatan yang dapat 

mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan berpikir 

kritis dalam pembelajaran menurut Savage dan Amstrong (Susanto, 2013: 

128), yaitu: 1) kemampuan berpikir kreatif (creative thinking), 2) kemampuan 

berpikir kritis (critical thinking), 3) kemampuan pemecahan masalah 

(problem solving), dan 4) kemampuan mengambil kemutusan (decision 

making)   
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Kemampuan berpikir kritis menurut Sardiman (Nurhayati, 2014) 

diharapkan dapat membantu agar siswa lebih peka terhadap masalah-masalah 

sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat. Sedangkan berpikir kritis itu 

sendiri menurut Wijaya (Nurhayati, 2014) yaitu  kegiatan  menganalisis  ide  

atau  gagasan  ke  arah yang   lebih      spesifik,   membedakannya   secara   

tajam,   memilih, mengidentifikasi,  mengkaji  dan  mengembangkannya  ke  

arah  yang lebih sempurna.  

Terdapat 6 unsur dasar dalam berpikir kritis menurut Ennis (1996: 4-

8) yang disingkat menjadi FRISCO sebagai berikut: 

F (Focus): Untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang 

diyakini maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang 

tersedia, yang coba diputuskan itu mengenai apa. R (Reason): 

Mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-

putusan yang dibuat berdasar situasi dan fakta yang relevan. I 

(Inference): Membuat kesimpulan yang beralasan atau 

menyungguhkan. Bagian penting dari langkah penyimpulan ini adalah 

mengidentifikasi asumsi dan mencari pemecahan, pertimbangan dari 

interpretasi akan situasi dan bukti. S (Situation): Memahami situasi 

dan selalu menjaga situasi dalam berpikir akan membantu 

memperjelas pertanyaan (dalam F) dan mengetahui arti istilah-istilah 

kunci, bagian-bagian yang relevan sebagai pendukung. C (Clarity): 

Menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. O (Overview): 

Melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang 

diambil 

 

Bertolak dari pernyataan tersebut penulis mengamati siswa kelas IV 

SD Negeri Tegalreja Cilacap, penulis mengamati bahwa siswa belum dapat 

memenuhi elemen-elemen dalam berpikir kritis seperti yang telah dipaparkan 

diatas. Hal ini ditunjukan dengan : pada tahap F (fokus), siswa belum dapat 

mengetahui apa masalah utama dalam sebuah situasi. Dalam tahap ini siswa 

juga belum mengetahui apa masalah yang akan difokuskan dalam kegiatan 
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pembelajaran. Pada tahap R (Reason), siswa belum dapat menjelaskan alasan-

alasan dari sebuah pertanyaan. I (Inference): Siswa belum dapat menarik 

sebuah kesimpulan dengan baik, siswa cenderung bingung ketika dibimbing 

guru untuk menarik kesimpulan. S (Situation): Siswa belum dapat 

mempertahankan situasi dalam berpikirnya, sehingga untuk dapat 

menjelaskan fokus terhadap pertanyaan dan menjelaskan sebuah alasan siswa 

masih sangat perlu mendapat bimbingan dari guru. C (Clarity), untuk 

menjelaskan sebuah istilah siswa cenderung masih menghafal dan kurang 

memahami istilah tersebut. O (Overview), siswa juga kurang dalam 

melakukan peninjauan ulang terhadap apa yang dipelajari.  

Permasalahan yang telah dipaparkan tersebut perlu diatasi yaitu 

dengan cara mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. 

Dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa maka diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran 

IPS. Sehingga diperlukan suatu strategi pembelajaran yang mampu 

meningkatkan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPS siswa. Adapun 

salah satu strategi yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu dengan 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectualy), dalam 

strategi tersebut pembelajaran berpusat pada siswa dan melibatkan siswa 

seefektif mungkin dalam proses pembelajaran.  

SAVI menurut Meier (2004, 90) merupakan kependekan dari Somatis 

yang artinya gerakan tubuh, yang berarti bahwa pembelajaran tersebut 

merupakan pembelajaran yang memanfaatkan dan melibatkan fisik dan 
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menggerakkan tubuh sewaktu kegiatan pembelajaran berlangssung. Auditori 

adalah pendengaran, yang berarti belajar dengan berbicara dan 

mendengarkan. Visual adalah penglihatan, yang berarti bahwa belajar harus 

menggunakan mata melalui mengamati, menggambar, melukis, 

mendemonstrasikan media pembelajaran dan alat peraga. Intelektual adalah 

berpikir, yang berarti bahwa kemampuan berpikir harus dilatih melalui 

bernalar, mencipta, memecahkan masalah, mengkontruksi, dan menerapkan. 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam pembelajaran SAVI menggunakan 

kemampuan indera siswa untuk dapat memahami suatu konsep yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kemampuan intekektual siswa,  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iskandar, D (2016) yang 

berjudul Implemetation Of Model Savi (Somatic, Audiotory, Visualization, 

Intellectual) To Increase Critical Thinking Ability In Class Iv Of Social 

Science Learning On Social Issues In The Local Environment , 

menyimpulkan bahwa model SAVI dengan menggunakan masalah sosial di 

lingkungan sekitar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Selanjutnya dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh  Purnamasari, 

Suwarto, dan Hadiyah (2013) yang berjudul Pengaruh Model SAVI Terhadap 

Pemahaman Konsep Pesawat Sederhana Ditinjau dari Kreativitas Belajar , 

menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan SAVI berpengaruh positif 

terhadap pemahaman konsep siswa kelas VII. Berdasarkan hal tersebut maka 

model pembelajaran SAVI dirasa tepat untuk dapat mengebangkan 
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kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPS kelas IV di Sekolah 

Dasar. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba melakukan 

penelitian eksperimen yang berjudul “Pengaruh Strategi Pembelajaran 

Somatic Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis Dan Pemahaman Konsep IPS Kelas IV di Sekolah Dasar”. 

Inovasi pada penelitian dilakukan adalah melatih siswa untuk memberikan 

pendapat, kritik, dan masukan terhadap hal yang mereka amati, selain itu 

siswa juga dilatih untuk melakukan presentasi di depan kelas. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh penerapan strategi Somatic 

Auditory Visualization Intellectualy (SAVI) terhadap kemampuan berpikir 

kritis dan pemahaman konsep IPS kelas IV di sekolah dasar?”.ف Rumusanف

masalah tersebut dapat diuraikan menjadi pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1.  Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi Somatic Auditory 

Visualization Intellectualy (SAVI) terhadap kemampuan berpikir kritis 

kelas IV di sekolah dasar? 

2.  Apakah terdapat pengaruh penerapan strategi Somatic Auditory 

Visualization Intellectualy (SAVI) terhadap pemahaman konsep IPS 

kelas IV di sekolah dasar? 
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C. Batasan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada 

pembelajaran IPS kelas IV di sekolah dasar yang menggunakan strategi SAVI 

pada materi masalah sosial. Materi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 

empat sub materi yaitu: (1) Kependudukan, (2) Kemiskinan, (3) Salah 

Pergaulan, (4) Mengatasi Masalah Sosial. Kurikulum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau 

kurikulum 2006. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi Somatic Auditory 

Visualization Intellectualy (SAVI) terhadap kemampuan berpikir kritis 

kelas IV di sekolah dasar  

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan strategi Somatic Auditory 

Visualization Intellectualy (SAVI) terhadap pemahaman konsep IPS 

kelas IV di sekolah dasar  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang Strategi Pembelajaran SAVI serta dapat 

menyumbangkan pemikiran mengenai penggunaan strategi pembelajaran 

SAVI dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan 
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pemahaman konsep. Penelitian ini dapat pula bermanfaat sebagai 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, sebagai masukan bagi guru agar dapat menggunakan 

strategi dalam pembelajaran yang dapat membantu pada tercapainya 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

b. Bagi Siswa, membantu siswa memahami meteri pelajaran IPS 

dengan cara menggali kemampuan berpikir kritis dan pemahaman 

konsep siswa. 

c. Bagi Sekolah, memberikan gambaran bagi sekolah mengenai 

Strategi Pembelajaran SAVI yang diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep IPS 

siswa. 
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