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   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada saat ini terus 

dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan adalah dengan diterapkannya kurikulum 2013. Triwiyanto (2015: 3) 

berpendapat kualitas pendidikan dipengaruhi oleh mutu pembelajaran, sedangkan 

mutu pembelajaran ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait antara 

satu  sama lain. Komponen-komponen tersebut sebagai penentu kualitas 

pendidikan dalam pembelajaran. Sehingga, pada tahun pelajaran 2013 pemerintah  

memberlakukan kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang perubahannya sangat 

signifikan. Adanya kurikulum 2013 proses pembelajaran lebih berpusat pada 

siswa. Siswa diharapkan untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam 

memecahkan masalah. Sesuai pendapat Permendikbud No. 65 Tahun 2013 bahwa 

kurikulum 2013 menggunakan pendekatan student centred (pembelajaran 

berpusat pada siswa). Siswa dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif  dalam 

memecahkan permasalahan yang mereka hadapi di sekolah. Selain itu, kurikulum 

2013 juga menekankan pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap sehingga, terjadi pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang 

akan muncul pada semua muatan mata pelajaran.    
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Pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintific, 

meliputi mengamati, menanya, mendengarkan, mengolah informasi, dan 

mengomunikasikan. Sesuai dengan Permendikbud No. 81 A Tahun 2013 bahwa 

pendekatan saintific merupakan pembelajaran harus meliputi proses menanya, 

mengamati, mendengarkan, mengolah suatu informasi baru, dan 

mengomunikasikan. Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya, 

Kurnasih dan Sani (2014: 46) menjelaskan pada kurikulum 2013 tematik integratif  

yang diterapkan pada kelas I-VI, sedangkan kurikulum KTSP hanya diterapkan 

pada kelas I-III. Kurikulum  2013 proses pembelajaran berlangsung secara 

tematik. Pembelajaran tema dan di dalam tema terdapat subtema yang dapat 

dikaitkan antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain. Djamarah 

(2014: 262) berpendapat pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema.   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran tertentu yang dikaitkan dengan tema dan di dalam tema terdapat 

beberapa subtema dan pembelajaran yang terkait. Sesuai yang tercantum pada 

tema 5 Pahlawanku yang terbagi dari beberapa subtema dan pembelajaran. Salah 

satu muatan mata pelajaran di dalamnya yaitu Bahasa Indonesia dan PPKn. Kedua 

muatan untuk kurikulum 2013 ini telah dikolaborasikan menjadi pembelajaran 

yang utuh dan menarik bagi siswa.  

Bahasa Indonesia dan PPKn adalah  mata pelajaran yang saling berkaitan. 

Proses pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKn selain berkaitan, kedua mata 

pelajaran tersebut telah dikolaborasikan dan mampu menciptakan pembelajaran 
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yang menarik dan menyenangkan, sehingga mudah dimengerti oleh siswa. 

Kanzunnudin (2015: 4) menyatakan Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional 

dan identitas bahasa negara Indonesia, dengan adanya  Pembelajaran Bahasa 

Indonesia diharapkan siswa dapat mengenal dirinya sendiri, budaya bangsanya, 

dan budaya dari bangsa lain. Sedangkan pemilihan muatan PPKn karena 

merupakan salah satu mata pelajaran yang  dapat membentuk sikap cinta tanah 

air, bertanggung jawab, dan berkeadaban. Sehingga, dipadukan dengan mata 

pelajaran Bahasa Indonesia menjadi pembelajaran yang utuh dan saling terikat 

(Kaelan dan Zubaidi, 2010: 1).     

   Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas IV SDN Margorejo 

01 pada tanggal 13 Agustus 2018, diperoleh informasi bahwa pembelajaran di 

kelas guru memberikan materi pembelajaran menggunakan metode ceramah. 

Proses pembelajaran belum menggunakan model yang terdapat pembagian 

kelompok. Siswa cenderung kurang adanya aktivitas dalam proses pembelajaran, 

namun siswa lebih asyik berbicara sendiri dengan temannya. Guru belum 

menggunakan media atau alat peraga untuk menarik perhatian siswa. Proses 

pembelajaran tidak dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang menantang siswa 

untuk berpikir kreatif, guru hanya menekankan kemampuan kognitif siswa tanpa 

diimbangi keterampilan yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Kemampuan 

kognitif siswa pada dasarnya cukup baik, namun siswa belum mampu 

menunjukkan kreativitasnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kreativitas 

siswa cenderung  rendah. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa kelas IV SDN Margorejo 01 

pada tanggal 15 Agustus 2018, menyatakan bahwa pembelajaran tematik yang 

terdapat muatan Bahasa Indonesia dan PPKn dianggap sebagai suatu 

pembelajaran yang membosankan, kurang menyenangkan, dan kurang kreatif 

karena banyak kegiatan membaca, menulis, dan menghafal. Hasil dari wawancara 

prapenelitian tindakan kelas menyatakan bahwa siswa mengaku merasa kesulitan 

dalam memahami pembelajaran tematik yang terdapat muatan Bahasa Indonesia 

dan PPKn. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kurang adanya 

respon positif dan minat belajar siswa karena menganggap bahwa  pembelajaran 

tematik dengan muatan Bahasa Indonesia dan PPKn adalah pembelajaran yang 

sulit, membosankan, dan kurang menyenangkan.  

Hasil tes prasiklus siswa kelas IV SDN Margorejo 01 pada tanggal 20 

Agustus 2018, rendahnya kemampuan kreativitas siswa pada muatan Bahasa 

Indonesia dan PPKn. Sudah dibuktikan melalui pretest yang diberikan. Soal 

pretest berupa 10 soal uraian pada muatan Bahasa Indonesia dengan materi 

menemukan informasi yang terdapat dalam poster dan pada muatan PPKn dengan 

materi hak dan kewajiban menghemat energi . Dari hasil tes tersebut nilai 

tertinggi diperoleh siswa pada muatan Bahasa Indonesia adalah 85 dan pada 

muatan PPKn adalah 80, nilai tersebut sudah diatas kriteria ketuntasan. Pada 

muatan Bahasa Indonesia 60% atau 9 siswa belum tuntas dan 40% atau 6 siswa 

sudah tuntas, sedangkan pada muatan PPKn 73% atau 9 siswa belum tuntas dan 

27% atau 4 siswa sudah tuntas.    
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Menjadi seorang guru harus  memperhatikan karakteristik alamiah anak 

sekolah dasar terlebih dahulu. Karakteristik anak sekolah dasar lebih senang  

bermain. Guru dituntut agar lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran 

mencari metode dan media untuk dikolaborasikan menjadi pembelajaran yang 

menarik dan siswa merasa tertantang. Sehingga, pembelajaran lebih 

menyenangkan dan siswa ikut terlibat dalam proses pembelajaran berlangsung.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga 

menuntut manusia untuk selalu berkreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu kemampuan yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan kreativitas. 

Kreativitas adalah proses penemuan siswa untuk memecahkan suatu masalah 

dengan solusi yang baru. Munandar (2014: 25) berpendapat bahwa kreativitas 

adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan ide-ide baru, yang dapat 

diterapkan untuk memecahkan masalah.  Penanaman kebiasaan untuk 

berkreativitas harus dibiasakan khususnya pada pembelajaran tematik yang 

terdapat muatan Bahasa Indonesia dan PPKn. Guru memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran dan berinteraksi langsung dengan siswa sudah 

seharusnya guru dapat menanamkan kebiasaan untuk berkreativitas pada siswa.  

SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) merupakan salah satu model 

yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Model pebelajaran SAVI (somatic, 

auditory, visual, intellectual) memiliki ciri khusus bahwa belajar melibatkan 

seluruh indra, belajar dengan bergerak fisik, mendengar, mengamati, dan  

menyelesaikan permasalahan sesuai pengalaman belajar yang telah dialami.  Huda 

(2018: 283) menyatakan bahwa dalam SAVI (somatic, auditory, visual, 
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intellectual) siswa dituntut untuk belajar melibatkan semua alat indra bahwa 

belajar harus ada somatic kegiatan gerakan fisik, auditory  belajar terdapat 

kegiatan mendengarkan, visual belajar dengan kegiatan melihat dan intellectual 

kegiatan belajar terbiasa dengan pemecahan-pemecahan masalah. Model 

pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) memberikan 

pengalaman secara langsung terhadap siswa. Karena dalam model pembelajaran 

ini melibatkan siswa yang akhirnya berujung siswa untuk berkreativitas sesuai 

dengan pengalaman belajar yang telah dialami. 

Pembelajaran tematik muatan Bahasa Indonesia dan PPKn dengan 

menerapkan model SAVI (somatic, auditory, visual,  intellectual) berbantuan 

media wayang gambar yang telah dilaksanakan mampu menarik perhatian siswa 

dan menyenangkan bagi siswa. Wayang gambar digunakan sebagai salah satu 

media untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

Wayang gambar merupakan benda tiruan dari bentuk manusia dan binatang. 

Daryanto (2010: 33) menjelaskan wayang gambar sebagai benda tiruan manusia 

dan binatang, dapat dilihat dan dipegang. Media ini melibatkan siswa dalam 

pembelajaran serta memperjelas pesan atau materi agar mudah dipahami oleh 

siswa. Peggunaan media ini, dapat meningkatkan kreativitas siswa, karena secara 

langsung siswa terlibat dalam proses pembelajaran.      

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran tema 5 

pahlawanku dengan model SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) 

berbantuan media wayang gambar pada muatan Bahasa Indonesia dan 

PPKn kelas IV SDN Margorejo 01 Tahun Ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana peningkatan kreativitas siswa pada tema 5 pahlawanku 

dengan model SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) berbantuan 

media wayang gambar pada muatan Bahasa Indonesia dan PPKn kelas IV 

SDN Margorejo 01 Tahun Ajaran 2018/2019?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan di adakan penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran tema 5 pahlawanku dengan model SAVI (somatic, auditory, 

visual, intellectual) berbantuan media wayang gambar pada muatan 

Bahasa Indonesia dan PPKn kelas IV SDN Margorejo 01 Tahun Ajaran 

2018/2019. 

2. Mendeskripsikan peningkatan kreativitas siswa pada tema 5 pahlawanku 

dengan model SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) berbantuan 

media wayang gambar pada muatan Bahasa Indonesia dan PPKn kelas IV 

SDN Margorejo 01 Tahun Ajaran 2018/2019.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Siswa 

1. Meningkatkan kreativitas siswa dalam mengikuti proses pembelajaran 

tepatnya pada tema 5 pahlawanku dengan muatan Bahasa Indonesia dan 

PPKn agar lebih bermakna dan bermanfaat. 

2. Mempermudah siswa untuk memahami materi  muatan Bahasa Indonesia 

dan PPKn. Materi pada muatan Bahasa Indonesia membahas tentang 

menggali informasi baru dari teks nonfiksi dan muatan PPKn membahas 

materi makna sikap yang sesuai dengan sila-sila pancasila.    

1.4.2 Bagi Guru 

1. Meningkatkan kreativitas guru dalam melakukan variasi model dan 

keterpaduan antar model dan media. 

2. Memberikan informasi mengenai model SAVI (somatic, auditory, visual, 

intellectual) bahwa model ini dapat meningkatkan kreativitas siswa.   

1.4.3 Bagi Sekolah   

1. Memberikan masukan yang positif untuk meningkatkan keterampilan  

guru dalam bekerja sama memajukan kualitas pembelajaran di sekolah. 

2. Memberikan informasi sebagai perbaikan proses pembelajaran terkait 

dengan tema 5 pahlawanku dengan muatan Bahasa Indonesia dan PPKn. 

3. Menginformasikan bahwa terjadi peningkatan keterampilan guru dalam 

proses pembelajaran pada tema 5 pahlawanku dengan muatan Bahasa 

Indonesia dan PPKn.  
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1.4.4 Bagi Peneliti 

1. Menambah pengetahuan peneliti sebagai calon guru bahwa model 

pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visual, intellectual) berbantuan 

media wayang gambar dapat meningkatkan kreativitas siswa pada tema 5 

pahlawanku dengan muatan Bahasa Indonesia dan PPKn. Pada muatan 

Bahasa Indonesia membahas tentang menggali informasi baru dari teks 

nonfiksi dan muatan PPKn membahas tentang makna sikap yang sesuai 

dengan sila-sila  pancasila. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian “penerapan model SAVI berbantuan media 

wayang gambar pada tema 5 pahlawanku untuk meningkatkan kreativitas siswa 

kelas IV SDN Margorejo 01”. Penelitian ini lebih berpusat untuk meningkatkan 

kreativitas siswa pada tema 5 pahlawanku dengan muatan Bahasa Indonesia dan 

PPKn. Pada muatan Bahasa Indonesia membahas tentang menggali informasi baru 

dari teks nonfiksi dan muatan PPKn makna sikap yang sesuai dengan sila-sila 

pancasila. Penelitian ini diterapkan pada siswa kelas IV SDN Margorejo 01  

kecamatan Margorejo kabupaten Pati semester 1 tahun pelajaran 2018/2019. 

Dengan rincian sebagai berikut.  

1. Lokasi penelitian ini berada di SDN Margorejo 01 kecamatan Margorejo 

kabupaten Pati. 

2. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV yang berada di SDN 

Margorejo 01 dengan keseluruhan jumlah siswa 15 siswa. 
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3.  Obyek dari penelitian ini adalah tema 5 pahlawanku dengan muatan 

Bahasa Indonesia dan PPKn semester 1. Kompetensi Dasar muatan Bahasa 

Indonesia berbunyi 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada 

teks nonfiksi, 4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke 

dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Adapun Kompetensi Dasar muatan 

PPKn berbunyi 3.1 Memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila 

pancasila, 4.1 Menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila 

pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari.   

4. Penelitian ini hanya fokus yang diteliti adalah peningkatan kreativitas 

siswa dan keterampilan guru dalam mengajar mengunakan model SAVI.           

1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi salah persepsi, tentang pengertian atau makna istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan pengertian dan makna 

istilah sebagai definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti 

sebagai berikut. 

1.6.1 Kreativitas 

Kreativitas merupakan sebuah pemikiran seseorang yang memunculkan 

suatu penemuan baru untuk menghasilkan suatu karya atau produk baru, baik itu 

berupa hasil pendapat baru dan bentuk suatu karya. Penemuan baru itu dapat 

meliputi sebuah ide, gagasan baru, tingkah laku, dan sebuah karya seni. Penemuan 

baru tersebut dapat diperoleh dari pengalaman yang telah dialami, baik dari 

lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Adapun indikator 
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pencapaian untuk kreativitas adalah aspek kelancaran berpikir (Flency) , aspek 

keluwesan (Flexibility), aspek keaslian (Originaly), dan aspek perincian 

(Elaboration).     

1.6.2 Model Pembelajaran SAVI 

Model pembelajaran SAVI adalah sebuah model pembelajaran yang 

menggabungkan semua alat indra, bahwa suatu proses pembelajaran terjadi harus 

melibatkan semua alat indra. Model pembelajaran SAVI  meliputi somatic bahwa 

belajar harus ada aktivitas melakukan atau adanya suatu pergerakan, auditory 

bahwa proses  belajar didapat dari aktivitas mendengarkan baik mendengarkan 

penjelasan dari guru dan penjelasan antar siswa, visual bahwa proses belajar 

terjadi dengan adanya aktivitas melihat, mengamati fenomena yang terjadi yang 

pernah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, intellectual bahwa proses 

pembelajaran harus adanya pemecahan suatu masalah berdasarkan pengetahuan 

yang telah diperoleh. Fungsi model pembelajaran SAVI adalah (1) membiasakan 

siswa untuk ikut aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, (2) melatih sikap 

menghargai antar sesama dengan mau mendengarkan pendapat orang lain, (3) 

membiasakan siswa untuk belajar  mengamati kejadian di lingkungan yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, (4) melatih siswa untuk memecahkan suatu 

persoalan atau menuangkan gagasan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.  

1.6.3 Wayang Gambar 

Peran wayang dalam kehidupan sehari-hari sangat besar khususnya bagi 

masyarakat Jawa Tengah. Maka tidak berlebihan jika keberadaan wayang sebagai 
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identitas masyarakat Jawa Tengah. Wayang sebagai pelambang atau gambaran 

kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok. Wayang gambar 

merupakan gambar tiruan dari bentuk binatang maupun manusia. Selain itu,  

dalam proses pembelajaran wayang gambar dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran dengan dimainkan secara sandiwara berkaitan dengan materi yang 

akan diajarkan.        

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Media Wayang Gambar 

1.6.4 Tema 5 Pahlawanku  

Pada tema 5 pahlawanku terdapat muatan Bahasa Indonesia dan PPKn 

merupakan pembelajaran tematik yang terdapat pada kelas IV jenjang SD/MI 

semester 1. Muatan Bahasa Indonesia membahas tentang menggali informasi baru 

dari teks nonfiksi dan muatan PPKn membahas tentang makna sikap yang sesuai 

dengan sila-sila pancasila. Berikut pembahasan tentang muatan Bahasa Indonesia 

dan PPKn.  
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Pada muatan Bahasa Indonesia membahas tentang menggali informasi 

baru dari teks nonfiksi. Nonfiksi merupakan  suatu karya yang menceritakan 

peristiwa bersifat fakta dan memang benar-benar terjadi. Kebenaran fakta dalam 

cerita nonfiksi dapat dibuktikan kebenarannya melalui berbagai sumber. Misalkan 

bacaan yang menceritakan tokoh-tokoh terkenal maka dapat dibuktikan 

kebenarannya lewat komentar orang yang mengetahui (Nurgiyantoro, 2010: 367). 

Teks nonfiksi memiliki beragam bentuk yaitu di antaranya alam, biologi, 

biografi, sosial, sejarah, dan seni budaya lainnya, namun dalam penelitian ini 

berfokus pada teks nonfiksi yang termasuk biografi. Biografi merupakan riwayat 

hidup orang-orang terkenal dan berbagai hal yang menyangkut kediriannya 

(Nurgiyantoro, 2010: 394). Penulisan biografi tersebut berkaitan dengan tokoh-

tokoh para pahlawan pada masa Hindu-Budha dan tokoh pahlawan nasional. 

Terdapat beberapa tokoh yang memiliki peranan  sangat besar bagi perjalanan 

sejarah Indonesia. Tokoh-tokoh pahlawan yang memiliki peranan sangat besar  itu 

menimbulkan pengaruh-pengaruh yang sangat besar pula, baik itu pengaruh dalam 

bidang ekonomi, pengaruh dalam bidang politik, pengaruh dalam bidang sosial,  

pengaruh dalam bidang budaya dan masih banyak lagi. Adapun tokoh pahlawan 

pada masa Hindhu Budha dan tokoh nasional mengisahkan banyak peninggalan-

peninggalan sejarah yang kini menjadi sejarah Indonesia, hal itu sebagai pertanda 

bahwa tokoh pahlawan pada masa Hindhu Budha dan tokoh pahlawan nasional 

terdapat suatu kisah menarik dalam perjuangannya.  

Pada muatan PPKn membahas tentang makna sikap yang sesuai dengan 

sila-sila pancasila dari cerita perjuangan para pahlawan pada masa Hindu-Budha 
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dan pahlawan nasional. Pada hakikatnya sila-sila pancasila merupakan nilai 

kesatuan, namun meskipun begitu setiap sila terkandung  nilai-nilai yang memiliki 

perbedaan. Walaupun terdapat perbedaan namun kesemuannya merupakan satu 

kesatuan yang sistematis. Penelitian ini berfokus tentang tokoh-tokoh pahlawan 

pada masa Hindu-Budha dan tokoh pahlawan nasional, selain mengisahkan 

peninggalan-peninggalan sejarah juga memiliki sikap kepahlawanan dalam 

kepemimpinannya. Sikap tersebut mencerminkan makna yang sesuai dengan sila-

sila pancasila.    

 

 

 


