
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Wajib belajar 9 tahun merupakan tujuan pemerintah dalam rangka 

membina ilmu pengetahuan serta memberikan bekal dasar bagi peserta didik, 

Dikarenakan banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas sehingga membuat 

pendidikan kurang optimal yang mengakibatkan siswa akan merasa kesulitan 

dalam mempelajari literasi sains. Berdasarkan data dari Balitbang 

Kemendikbud mengenai survei PISA 2015 (Programme for International 

Student Assessment) yang mengukur prestasi membaca, matematika, dan sains 

siswa menyatakan bahwa berdasar nilai rerata, terjadi peningkatan nilai PISA 

Indonesia di tiga kompetensi yang di ujikan. Peningkatan kompetensi sains dari 

382 poin pada tahun 2012 menjadi 403 poin di tahun 2015.  Peningkatan 

capaian di tahun 2015 cukup memberikan optimisme, meskipun masih rendah 

dibanding rerata OECD. PISA (2015) menunjukkan bahwa “Indonesia 

menduduki peringkat ke 62 dari 70 negara dibidang Sains. Hasil ini secara 

umum membaik khususnya untuk Sains pada PISA 2012 lalu menduduki 

peringkat ke 64 dari 65 negara”. 

Kapuspendik menyatakan bahwa berdasarkan pembelajaran sains, 

seluruh negara yang tergabung dalam OECD menunjukkan 94% murid rata-

rata mengikuti satu mata pelajaran sains dalam seminggu. Namun, di 

Indonesia, sejumlah 4% murid tercatat sama sekali tidak dituntut untuk 

mengikuti mata pelajaran sains. Ketidakharusan untuk mengikuti mata 

pelajaran sains lebih besar lima persen di sekolah yang kurang beruntung, 

dibandingkan di sekolah yang lebih maju. Sedangkan sekolah yang maju di 

Indonesia menawarkan kegiatan kelompok belajar sains lebih banyak 

dibandingkan sekolah-sekolah yang kurang beruntung yaitu hanya 29% murid 

yang bersekolah di sekolah yang kurang beruntung diberi kesempatan 

mengikuti kelompok belajar sains, sementara 75% murid di sekolah maju 

memiliki kesempatan yang lebih banyak.  



Hasil riset tiga tahunan ini juga mengungkap adanya variasi perolehan 

prestasi literasi sains berdasarkan tiga aspek. Pertama, aspek peranan sekolah 

terbukti berpengaruh terhadap capaian nilai sains siswa, tercatat para siswa 

yang mendapat nilai tinggi untuk literasi sains karena adanya peranan kepala 

sekolah, yaitu menunaikan tanggungjawabnya atas tata kelola sekolah yang 

baik, murid-muridnya tercatat mencapai nilai yang lebih tinggi dalam sains. 

Kedua, aspek prestasi sains antara siswa dari sekolah swasta dengan sekolah 

negeri menunjukkan perbedaan capaian nilai yang signifikan. Ketiga, aspek 

latar belakang sosial ekonomi, dari hasil PISA 2015 menunjukkan, 1 dari 4 

responden sampel PISA Indonesia memiliki orangtua dengan pendidikan 

hanya tamat SD atau tidak tamat SD. Namun jika dibandingkan dengan siswa-

siswa di negara lain yang memiliki orang tua berlatar belakang pendidikan 

sama, maka pencapaian sains murid-murid Indonesia masih lebih baik dari 22 

negara lainnya.  

 “Literasi sains adalah kemampuan seseorang untuk memahami sains, 

mengkomunikasikan sains (lisan maupun tulisan), serta menerapkan 

pengetahuan sains untuk memecahkan masalah” (Toharudin, Hendrawati, dan 

Rustaman, 2011: 7). 

PISA (dalam Toharudin, Hendrawati, dan Rustaman 2011: 7) literasi 

sains adalah kemampuan menggunakan pengetahuan sains untuk 

mengidentifikasi permasalahan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-

bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan tentang alam dan 

perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Aktivitas 

manusia seringkali menciptakan perubahan terhadap alam, baik itu perubahan 

yang positif maupun yang negatif. Tidak sedikit aktivitas manusia 

menyebabkan kerusakan alam yang berdampak negatif terhadap manusia itu 

sendiri. Sebagaiman dalam Alquran Surat Ar-rum ayat 41 dijelaskan bahwa 

kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. 



 

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang 

benar) (41).  

Secara harfiah bahwa seseorang yang memiliki literasi (literat) dalam 

sains adalah orang yang tahu dan sadar akan sains. Literasi sains menjadi 

kemampuan yang penting untuk dikuasai saat ini dengan prinsip sains penting 

untuk semua orang (science for all). OECD (dalam Winata, Cacik, & R. W, 

2018) “Hasil survei PISA tahun 2012 menunjukkan skor literasi sains 

Indonesia yaitu 382 dan masuk urutan 63 dari 64 negara”. Kemendikbud 

(2016) menyatakan: 

      Hasil yang diperoleh Indonesia berdasarkan hasil survei PISA 

(Programme for International Student Assessment) untuk literasi sains 

mengalami peningkatan meskipun hanya 6 tingkat dari tahun 2012 sampai 

tahun 2015. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil capaian literasi sains di 

Indonesia masih perlu ditingkatkan karena capaian masih dibawah rerata 

negara OECD.  

 

Programme for International Student Assessment (PISA) adalah 

“asesmen terstandarisasi secara internasional yang dikembangkan bersama 

dengan keterlibatan ekonomi dan diperuntukkan untuk siswa sekolah usia 15 

tahun”. Relevansi PISA khususnya literasi sains yang diperuntukkan untuk 

siswa sekolah usia 15 tahun (SMP) dengan siswa Sekolah Dasar (SD) adalah 

karena 

      Literasi sains meliputi dua kompetensi utama. Pertama, kompetensi 

belajar sepanjang hayat (lifelong education), termasuk membekali peserta 

didik untuk belajar di sekolah yang lebih lanjut. Kedua, kompetensi dalam 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi 

(Toharudin, Hendrawati, dan Rustaman, 2011: 6).  

 



Didukung hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di SDN 1 

Cikembar bersama guru kelas V-B yang tertera pada halaman 79 memperoleh 

keterangan bahwa permasalahan yang paling mendasar dalam proses 

pembelajaran adalah siswa kurang melek terhadap sains. Kurang melek 

terhadap sains disini adalah siswa yang kurang memanfaatkan dimensi literasi 

sains (konten sains, proses sains, konteks sains) proses pembelajaran yang di 

anggapnya sulit karena harus sesuai dengan metode ilmiah, siswa kurang 

mampu menggunakan pengetahuan sains untuk mengidentifikasi permasalahan 

dan menarik kesimpulan hasil pembelajaran, siswa kurang mampu dalam 

membuat keputusan tentang alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam 

melalui aktivitas manusia, dan guru tidak berani menerapkan model 

pembelajaran yang bervariatif yang melibatkan siswa secara langsung sehingga 

mengakibatkan siswa tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi.  

Tanggal 15 Februari 2019 penulis melaksanakan kegiatan pra siklus atau 

pretest literasi sains sebanyak 10 soal esai mengenai perubahan wujud benda 

dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa. Hasil yang diperoleh menyatakan 

bahwa hanya 9 siswa (29%) yang sudah tuntas mencapai nilai KKM (70) dan 

22 siswa (71%) belum tuntas mencapai KKM (70).  

Demikian permasalahan dalam ilmu literasi sains masih sangat tinggi 

sehingga masih perlu bimbingan dan motivasi agar siswa merasa terangsang 

agar memiliki rasa penasaran sehingga akan menimbulkan pertanyaan-

pertanyaan. Hasil yang diperoleh siswa Indonesia tersebut bukanlah tidak 

beralasan.  

      Pemahaman tentang pembelajaran sains yang mengarah pada 

pembentukan literasi sains peserta didik, tampaknya masih belum difahami 

dengan baik oleh para guru pengajar sains. Proses pembelajaran beserta alat 

evaluasi yang digunakan masih bersifat konvensional dan bertumpu pada 

penguasaan konseptual, sehingga siswa tidak terbiasa dengan kemampuan 

ini di sekolah Toharudin (dalam Windyariani, Sutiono, dan Sutisnawati, 

2016: 614) 

 

Penjelasan tentang pentingnya pendidikan didalam kehidupan manusia 

memberikan pemahaman kepada seluruh pelaku pendidik untuk mewujudkan 

tujuan dari permendiknas. Tercapainya tujuan pendidikan sangat dipengaruhi 



oleh perangkat pembelajaran dan berapa hal lainnya. Salah satunya adalah 

model pembelajaran.  

Sebagai fasilitator guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran 

agar selalu kondusif serta harus mampu mengarahkan dan mengatur 

pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran agar peserta didik merasa 

termotivasi dan mengetahui inti informasi pelajaran, khususnya pelajaran IPA. 

Sehingga guru harus memilih model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

minat dan keterampilan mengidentifikasi permasalahan, menarik kesimpulan 

serta membuat keputusan tentang alam. 

Model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dirancang 

atau dikembangkan dengan menggunakan pola pembelajaran tertentu untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pola pembelajaran yang 

dimaksud dapat merefleksikan kegiatan guru dan peserta didik dalam 

mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang menyebabkan 

terjadinya proses belajar.  

Kegiatan menelaah perangkat dan proses pembelajaran dalam kegiatan 

magang, selama ini proses pembelajaran IPA kelas V di SDN 1 Cikembar 

dilaksanakan dengan cara pembelajaran pada umumnya. Guru sudah sangat 

tepat dalam memilih model pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan 

tercapainya tujuan pembelajaran secara PAIKEM. Akan tetapi guru belum 

memberikan kegiatan pembelajaran yang sifatnya mandiri dengan cara 

membebaskan siswa mempraktekkan atau memberi kesempatan dalam 

memanfaatkan model pembelajaran, seperti mengamati, mengidentifiksi, 

melakukan, mendemonstarsikan, dll, model pembelajaran kurang bervariatif 

dan pembelajaran belum sepenuhnya melibatkan siswa secara utuh karena 

masih berpusat pada guru (Teacher Based Learning).  

      Tantangan rendahnya kemampuan IPA ini, harus kita jawab dengan 

mengupayakan pengembangan model-model pembelajaran inovatif bukan 

hanya oleh para ahli tapi juga oleh guru sebagai ujung tombak pelaksanaan 

pembelajaran. Dengan demikian, menjadi juga tugas guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran berbasis proses (Lyesmaya, 2016: 43).  

 



Maka dari itu dalam proses pembelajaran hendaknya guru tidak hanya 

mentransfer ilmu saja, tetapi juga harus mampu membantu proses pemahaman 

materi pelajaran melalui pemilihan model maupun penggunaan media 

pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEKS) saat ini. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat dipilih untuk diterapkan yaitu 

model pembelajaran SAVI. Model ini bertujuan untuk meningkatkan literasi 

sains SD. Dengan demikian, pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil 

juga berorientasi pada proses belajar. Dalam penerapannya literasi sains dan 

model pembelajaran SAVI tidak dapat berjalan sendiri, karena literasi sains 

berkaitan dengan model pembelajaran SAVI dan inilah yang seharusnya 

menjadi fokus utama dalam pembelajaran IPA disekolah, sehingga sejak dini 

peserta didik sudah diajarkan untuk melihat segala sesuatu dan melakukan 

kegiatan praktikum yang menarik rasa keingintahuan dan percobaan sederhana 

yang dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap ilmu alam dengan cara 

kerja seorang ilmuwan dimana hasil yang diperoleh itu terlihat bukan pada 

sebatas hasil dan kesimpulan saja namun terhadap proses pembelajaran.  

Keterkaitan antara pelajaran IPA dengan model SAVI adalah melibatkan 

seluruh anggota tubuh sehingga siswa diberikan kebebasan untuk 

menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi permasalahan yang terkait 

dengan alam dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penulis mengambil 

judul “Penerapan Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, dan 

Intellectual) untuk Meningkatkan Literasi Sains di Kelas Tinggi”  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan langkah-langkah model pembelajaran SAVI dalam 

pembelajaran IPA? 

2. Bagaimana peningkatan literasi sains siswa melalui penerapan model 

pembelajaran SAVI? 



 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian tindakan 

kelas ini yaitu:  

1. Mendeskripsikan penerapan langkah-langkah model pembelajaran SAVI 

dalam pembelajaran IPA. 

2. Mendeskripsikan peningkatan literasi sains siswa melalui model 

pembelajaran SAVI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi para pengembang pengetahuan hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mendesain 

model pembelajaran yang lebih komprehensif di sekolah dasar.  

b. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam pembelajaran khususnya 

pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan model 

pembelajaran SAVI dalam upaya peningkatan literasi sains. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa  

Bagi siswa penelitian ini dapat membantu mengembangkan aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) dan memberikan suatu pengalaman belajar yang baru bagi 

siswa, dimana siswa menjadi pusat dalam pembelajaran. 

 

b. Bagi guru  

Penelitian ini memberikan solusi terhadap hambatan dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran terkait dengan kemampuan siswa dalam 

mengeluarkan pendapat dan menarik kesimpulan khususnya di mata 

pelajaran IPA dengan menerapkan model pembelajaran SAVI dengan 

berorientasi pada aktivitas siswa. 



 


