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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan dapat membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-

potensi yang dimilikinya. Mudyahardjo (2012: 11) menjelaskan pendidikan 

adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan, yang berlangsung di 

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat 

dimasa yang akan datang. Usaha sadar yang diartikan sebagai suatu proses 

perubahan berupa pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Usaha 

untuk mencapai perubahan merupakan proses belajar.  

 Pendidikan sebagai tempat proses belajar yang mempunyai kedudukan 

sangat penting. Pendidikan di sekolah memegang peranan penting guna 

mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal seperti yang 

diharapkan. Proses pendidikan di sekolah berupa kegiatan belajar merupakan hal 

yang paling pokok, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan bergantung 

pada proses kegiatan belajar berupa interaksi yang optimal antara peserta didik 

dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan guru.  

Sekolah merupakan salah satu alternatif dalam menerapkan pendidikan 

karakter dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai karakter tersebut 
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disisipkan dalam semua mata pelajaran yang diajarkan. Suyadi (2013: 6) 

menjelaskan pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya sadar dan 

terencana dalam mengetahui kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan 

melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter sekarang ini 

mutlak diperlukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di rumah dan di 

lingkungan sosial. Pendidikan karakter dalam diri seseorang sangat penting 

ditanamkan sejak dini.  

Pendidikan karakter memiliki banyak nilai-nilai karakter yang menjadi 

fokus pendidikan karakter tersebut. Nilai-nilai karakter menurut Yaumi (2014: 

83)terdapat 18 nilai karakter yang harus ditanamkan dalam diri siswa yaitu 

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab. Sikap tanggung jawab dalam hal ini perlu diterapkan 

di sekolah dalam proses belajar mengajar.  

Sikap tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang dibentuk 

melalui pembelajaran, karena dapat membantu kegiatan belajar, dapat 

menimbulkan rasa senang untuk belajar dan meningkatkan hubungan sosial. 

Menurut Zubaedi (2011: 76) bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya 

dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa. Sikap tanggung jawab dalam pembelajaran dapat diterapkan melalui 

pemberian tugas oleh guru sehingga siswa dapat bertanggung jawab 

menyelesaikan tugas dengan teliti dan tepat waktu.  
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Sikap tanggung jawab merupakan tindakan seseorang yang seharusnya 

dilakukan. Tanggung jawab sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap peserta 

didik. Tangung jawab menjadi salah satu prasyarat bagi pembentukan sikap, 

perilaku dan tata tertib kehidupan yang akan mengantarkan seorang peserta didik 

sukses dalam belajar. Hal ini dapat membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran 

di kelas V SD Negeri Watuagung diperoleh beberapa permasalahan yang 

berkaitan dengan sikap tanggung jawab dan prestasi belajar peserta didik. 

Diketahui bahwa sikap tanggung jawab peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran masih kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dengan peserta didik 

yang kurang aktif dalam merespon pertanyaan dari guru, peserta didik lebih 

senang berbicara dengan teman sebangkunya ketika guru menjelaskan materi. 

Peserta didik kurang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan guru, terdapat 16 peserta didik dari 28 peserta didik yang mengabaikan 

tugas yang diberikan baik tugas individu maupun tugas kelompok. Peserta didik  

masih mengandalkan teman yang lebih pintar dalam berdiskusi secara 

kelompok. 

Diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru kelas 

yang menyatakan ada beberapa peserta didik yang tidak mengerjakan PR dan 

masih belum mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk belajar. Hal ini 

menyebabkan kemampuan peserta didik dalam belajar kurang maksimal 

sehingga prestasi yang diperoleh belum optimal. Adapun bukti prestasi belajar 
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yang rendah dibuktikan dengan nilai PenilaianAkhir Semester (PAS) yang masih 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Adapun nilai Penilaian Akhir 

Semester (PAS) kelas V sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Hasil PenilaianAkhir Semester (PAS) Semester 1 SD Negeri 

Watuagung Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

Mata 

Pelajaran 

Jumlah 

Siswa 
KKM 

Jumlah 

Siswa 

Tuntas 

Jumlah 

Siswa 

Tidak 

Tuntas 

Persentase 

Ketuntasan 

IPA 28 60 10 18 36% 

Bahasa 

Indonesia 

28 60 12 16 43% 

 

Nilai hasil Penilaian Akhir Semester (PAS) menunjukkan bahwa peserta 

didik yang memperoleh nilai diatas KKM jumlahnya lebih sedikit dibandingkan 

dengan peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM. Persentase 

ketuntasan yang diperoleh pada mata pelajaran IPA hanya 36%, sedangkan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia hanya 43%.  Rendahnya sikap tanggung jawab 

peserta didik dalam proses pembelajaran berdampak pada nilai prestasi belajar 

peserta didik. Arifin (2013: 12) menjelaskan prestasi belajar merupakan suatu 

masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentan kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut 

bidang kemampuan masing-masing. 

Prestasi belajar peserta didik yang rendah bukan hanya dipengaruhi oleh 

sikap peserta didik yang kurang bertanggung jawab dan pasif saat pembelajaran, 

akan tetapi terdapat faktor lain yang menyebabkan prestasi belajar rendah. 

Pemilihan metode, model, strategi serta media perlu dipertimbangkan agar 

pemilihan tepat dan sesuai keadaan peserta didik. Pemilihan metode, model, 
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strategi, dan media ini karena bebarapa mata pelajaran yang disampaikan kepada 

peserta didik tentunya memiliki struktur dan karakteristik yang berbeda antara 

pelajaran satu dan lainya. Penciptaan metode, model, strategi maupun media 

pembelajaran yang beragam diharapkan dapat terus menerus menjaga 

ketertarikan peserta didik pada saat proses pembelajaran.  

Salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yaitu dengan 

penerapan model pembelajaran yang dapat meningkatkan sikap tanggung jawab 

dan prestasi belajar peserta didik. Banyak model pembelajaran yang dapat 

diterapkan di SD untuk meningkatkan sikap tanggung jawab dan prestasi belajar 

peserta didik salah satunya adalah model pembelajaran Somantic Auditory 

Visualization Intellectualy (SAVI). 

Model pembelajaran Somantic Auditory Visualization Intellectualy 

(SAVI) merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. Huda (2018: 284) 

menjelaskan bahwa Somantic (belajar dengan berbuat dan bergerak), Auditory 

(belajar dengan berbicara dan mendengar), Visualization (belajar dengan 

mengamati dan menggambarkan), Intellectualy (belajar dengan memecahkan 

masalah dan berpikir). Model pembelajaran Somantic Auditory Visualization 

Intellectualy (SAVI) merupakan model pembelajaran yang melibatkan semua 

alat indra. Artinya dalam pembelajaran peserta didik tidak hanya duduk diam, 

tetapi dapat dengan melakukan aktivitas yang memanfaatkan alat indranya. 

Penggunaan model pembelajaran ini diharapkan sikap tanggung jawab dan 

prestasi belajar peserta didik kelas V SD Negeri Watuagung dapat meningkat. 

Salah satu media yang dapat digunakan untuk meningkatkan sikap 

tanggung jawab dan prestasi belajar peserta didik yaitu Flash Card. Flash Card 
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digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai media melalui aktivitas 

permainan. Arsyad (2007: 119) menjelaskan media Flash Card adalah media 

yang berbentuk kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang 

mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan 

gambar itu. Flash Card biasanya berukuran 8 x 12 cm atau dapat disesuaikan 

dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. Media Flash Card dapat membuat 

daya tarik tersendiri bagi peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan permasalahan di atas pada kelas V SD Negeri Watuagung 

yaitu kurangnya sikap tanggung jawab dan prestasi belajar peserta didik, maka 

perlu adanya upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas yang berjudul “Upaya Meningkatkan Sikap Tanggung 

Jawab Dan Prestasi Belajar Peserta Didik Tema 8 Lingkungan Sahabat Kita 

Melalui Model Pembelajaran SAVI Media Flash Card di Kelas V SD Negeri 

Watuagung”.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini diuraikan menjadi pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana upaya penerapan model pembelajaran SAVI berbantu media Flash 

Card dapat meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik kelas V pada 

tema 8 di SD Negeri Watuagung?  

2. Bagaimana upaya penerapan model pembelajaran SAVI berbantu media Flash 

Card dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik kelas V pada tema 8 

di SD Negeri Watuagung?  
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui peningkatan sikap tanggung jawab peserta didik kelas V 

materi tema 8 melalui model pembelajaran SAVI berbantu media Flash Card 

di SD Negeri Watuagung. 

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik kelas V materi 

tema 8 melalui penerapan model pembelajaran SAVI berbantu media Flash 

Card di SD Negeri Watuagung.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sikap 

tanggung jawab dan prestasi belajar peserta didik materi tema 8 kelas V SD 

Negeri Watuagung melalui model pembelajaran SAVI berbantu media Flash 

Card. 

2. Manfaat Praktis:  

Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat yaitu:  

a. Bagi peserta didik 

1) Meningkatkan sikap tanggung jawab peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2) Meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 
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3) Memberikan suasana belajar yang menarik bagi peserta didik 

sehingga proses pembelajaran lebih mudah dipahami oleh peserta 

didik.  

b. Bagi Guru  

1) Dapat dijadikan kajian dalam memilih model pembelajaran yang tepat 

dan efektif guna meningkatkan sikap tanggung jawab dan prestasi 

belajar peserta didik.  

2) Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

menggunakan model pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah  

 Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

membantu sekolah dalam menentukan model pembelajaran guna 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

 Dengan adanya penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat 

menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta cara belajar yang dapat 

menjadikan peserta didik bertanggung jawab dalam pembelajaran.  
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