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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara umum istilah belajar dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang 

mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan demikian maka 

pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih 

baik (Darsono, 2000: 24). 

Sanjaya (2008: 229), mengemukakan bahwa belajar pada dasarnya adalah 

suatu proses aktivitas mental seseorang dalam  berinteraksi dengan lingkungannya 

seingga menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat positif baik 

perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun psikootor. Dikatakan positif,  

oleh karena perubahan tingkah laku itu bersifat adanya penambahan diri dari 

perilaku sebelumnya yang cenderung menetap (tahan lama dan  tidak mudah 

dilupakan). 

Sedangkan Anisah Basleman (2011: 15) mengemukakan bahwa belajar 

adalah suatu kegiatan seseorang yang bisa dilakukan  secara sengaja atau secara 

acak, belajar bisa melibatkan pemerolehan informasi atau ketrampilan, sikap baru, 

pengertian, atau nilai. Belajar biasanya juga disertai dengan perubahan tingkah 

laku dan  berlangsung sepanjang hayat.  

Jadi, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses, hasil dan perubahan 

perilaku seorang siswa karena dikendalikan oleh seseorang yang lain dengan 

pemberian informasi berupa materi, kegiatan dan pengalaman. Dalam lingkup 

sekolah, pembelajaran  dimaksudkan sebagai  suatu  proses perubahan tingkah 

laku seorang siswa karena dikendalikan oleh guru. 

Proses pembelajaran diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional 

Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan  bahwa, Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga pembelajaran dimaksudkan dapat 

memberikan perubahan dengan mengembangkan kemampuan yang 

dimilikipeserta didik agar menjadi pribadi yang berilmu, kreatif dan mandiri. 

Untuk memenuhi hal tersebut diharapkan guru dapat melakukan pembelajaran 

yang baik, kreatif dan menyenangkan sehingga sitswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik atau siswa dapat menjadi lebih kreatif berantusias 

mengikuti pembelajaran dan memiliki semangat yang besar. 

Pembelajaran juga harus dilaksanakan dengan mengacu kepada 

Permendikbud Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar 

dan Menengah pada kegiatan inti yang dijelaskan bahwa kegiatan inti 

menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata 

pelajaran (Kunandar, 2014: 8-9). Sehingga, dalam proses pembelajaran harus 

menggunakan berbagai macam model, metode, media dan sumber yang 

disesuaikan dengan karakter yang dimiliki oleh siswa serta karakteristik dari mata 

pelajaran tersebut agar dapat membantu dan menunjang proses berlangsungnya 

pembelajaran siswa. Namun, pada masa ini proses pembelajaran   masih 

cenderung menempatkan guru sebagai  subjek pembelajaran dan menempatkan 

siswa sebagai objek pembelajaran serta  penyampaian pembelajaran  masih  

menggunakan  metode  yang  konvensional sehingga  hasil belajar  yang  

diperoleh  belum maksimal.  

Menurut Karso (2009: 5) matematika  mempelajari  tentang  pola 

keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan”. Konsep-konsep Matematika 

tersusun secara hirarkis, terstuktur, logis dan sistematis mulai dari konsep yang 

sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks dan penerapannya dalam 

kehidupan. Matematika tidak pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari siswa 

karena banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan 

dengan matematika. 
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Salah satu karakteristik matematika  menurut Soedjadi, (2000: 13) adalah 

memiliki suatu objek kajian yang abstrak. Berdasarkan hal tersebut maka dalam  

melaksanakan  pembelajaran Matematika perlu disesuaikan dengan perkembangan 

kognitif siswa, dimana pembelajaran Matematika hendaknya dimulai dari obyek 

yang kongkrit menuju ke obyek yang abstrak. Karena obyek yang bersifat abstrak 

dalam matematika dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam  

memahami  konsep matematika. 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar, dewasa ini telah berkembang 

pesat baik meteri maupun kegunaannya. Mata pelajaran matematika berfungsi 

melambangkan kemampuan komunikasi dengan menggambarkan bilangan-

bilangan dan simbol-simbol serta ketajaman penalaran yang dapat memberi 

kejelasan dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Soedjadi (2000: 43) tujuan dari pengajaran matematika adalah: 

mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan dan pola 

pikir dalam kehidupan, dan mempersiapkan siswa menggunakan matematika dan 

pola pikir matematika dalam kehidupan sehari serta dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian mengenai matematika di atas, seyogyanya 

pembelajaran matematika yang memiliki suatu objek kajian yang abstrak dapat 

disampaikan kepada siswa dengan menggunakan suatu metode yang baik dan 

relevan agar siswa dapat dengan mudah menangkap serta memahami 

pembelajaran matematika. Dengan demikian, pembelajaran matematika 

merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dengan belajar 

matematika,diharapkan siswa akan belajar bernalar secara kritis, kreatif dan aktif.  

Wahyudi (2013: 13) mengemukakan bahwa pembelajaran matematika 

adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

dan proses tersebut berpusat pada guru mengajar matematika. Pembelajaran 

matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari 

pengalaman tentang matematika dalam batasan pengertian pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah. Pembelajaran matematika dimaksudkan sebagai proses yang 
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sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang 

memungkinkan kegiatan siswa belajar matematika di sekolah. 

Menurut Wawan Junaidi (2010), “pembelajaran matematika adalah suatu 

proses yang diselengarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa guna 

memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan matematika”. Suatu proses 

pembelajaran yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk 

menciptakan situasi agar siswa belajar dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat. Oleh sebab  itu penggunaan metode yang tepat 

hendaknya dilakukan oleh guru yang bersangkutan, karena dari kreatifitas guru 

yang dimiliki dapat memunculkan ide pemilihan metode yang tepat dalam 

pembelajaran matematika, sehingga siswa akan lebih tertarik dan mudah 

memahami pembelajaran matematika yang diberikan oleh  guru. Terdapat 

beberapa macam model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika, salah satunya model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually (SAVI). 

Pembelajaran dengan model SAVI adalah pembelajaran yang menekankan 

bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. 

Istilah SAVI sendiri bermakna gerakan tubuh (hands-on, aktivitas fisik) dimana 

belajar dengan mengalami dan melakukan; bermakna bahwa belajar haruslah 

dengan melalui mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi; bermakna belajar haruslah 

menggunakan indra mata melalui mengamati, menggambarkan, 

mendemonstrasikan, membaca menggunakan media, dan alat peraga; dan 

intelektual yang bermakna bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan 

berfikir (minds-on), belajar haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih 

menggunakan melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, 

menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan (Miftahul 

Huda, 2014: 283). 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa model pembelajaran SAVI 

memiliki karakteristik dan keunggulan. Hal ini diperkuat dengan beberapa 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan untuk menguji kedua model tersebut. 
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Diantaranya seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Miftah (2013) pada 

siswa kelas 5 SD N 1 Ampel semester II tahun pelajaran 2012/2013. Bahwa 

permasalahan yang muncul disekolah dan berkaitan dengan pembelajaran 

matematika adalah banyak siswa yang tidak senang dengan pembelajaran 

matematika, siswa cenderung malas dan tidak berminat terhadap pembelajaran  

matematika. Selain itu siswa beranggapan bahwa matematika adalah ilmu yang 

sulit untuk dipahami karena memuat banyak hal yang abstrak dan pembelajaran 

matematika masih belum sesuai dengan pola pikir siswa yang disebabkan oleh 

penerapa metode pembelajaran yang kurang tepat. Berdasarkan penelitiannya 

dapat  diperoleh hasil bahwa rata-rata hasil belajar dengan model pembelajaraan 

SAVI lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode ceramah. 

Hasil penelitian dianalisis dengan uji t diperoleh hasil berupa nilai t 3,327 dengan 

probabilitas signifikasi Sig. 2-tailed yaitu 0,002. Perbedaan rata-rata (mean 

difference) sebesar 7.91667. Dengan nilai probabilitas signifikasi Sig. 2-tailed 

0,002 berarti nilaiSig. 2-tailed <0,05 atau memiliki hasil yang signifikan. 

Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh Prajawan (2013) mata 

pelajaran matematika siswa kelas VI Semester I SD Negeri Depok 01 Kecamatan 

Kandeman Kabupaten Batang tahun 2013/2014. Permasalahan yang muncul yaitu 

pembelajaran masih berpusat pada  guru saja  siswa  kurang terlibat aktif dalam 

pembelajaran,  karena kejenuhan dalam proses pembelajaran siswa menjadi tidak 

tertarik pada pembelajaran matematika, selain itu pemanfaatan sarana dan 

prasarana sebagai media pembelajaran masih belum optimal sehingga siswa 

mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika. Berdasarkan 

hasl penelitiannya maka dapat diketahui bahwa penerapan model pembelajaran 

SAVI dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika hal 

ini dapat dilihat dari kenaikan nilai hasil belajar setiap siklus dimana pada pra 

siklus ketuntasan belajar ada 11 siswa atau 35% naik menjadi 23 siswa atau 74% 

pada siklus I, meningkat lagi pada siklus II menjadi 28 siswa atau 90%. Demikian 

juga peningkatan terjadi pada nilai rata-rata dimana pada pra siklus sebesar 54,52 

siklus I naik menjadi 67,74 dan pada siklus II naik lagi menjadi 81,29 maka 

ketuntasan belajar sudah mencapai indikator kinerja yaitu 80% ke atas. Dengan 
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kata lain hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

telah tuntas atau mencapai KKM yang diharapkan. 

Selanjutnya penelitian yang sudah dilakukan oleh Wyn. Adiana Utama1, Ni 

Wyn. Suniasih2, DB. Kt. Ngr. Semara Putra3 (2014) pada mata pelajaran 

matematika siswa kelas V SD Gugus III Kecamatan Sukawati tahun pelajaran 

2013/2014. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini  yaitu masih banyak 

siswa yang belum mencapai nilai KKM, hal ini disebakan oleh beberapa  faktor, 

diantaranya adala masih banyak guru yang menerapkan model pembelajaran 

konvensional, terbatasnya penggunaan media pembelajaran, dan juga kurangnya 

variasi guru dalam menerapkan metode atau model pembelajaran. Sehingga 

membuat proses pembelajaran matematika terkesan membosankan, sulit, dan 

kurang menarik bagi siswa. Berdasarkan hasil penelitiannya maka dapat diketahui 

bahwa penerapan model pembelajaran SAVI memberikan hasil yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika antara siswa 

yang dibelajarkan melalui model pembelajaran SAVI berbasis Open Ended 

dengan siswa yang dibelajarkan melalui pembelajaran konvensional. Berdasarkan 

hasil uji-t didapat thitung = 3.15 dan ttabel(α = 0.05, 58) = 2.00. Berdasarkan 

kriteria pengujian thitung = 3.15 > ttabel = 2.00 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Rata-rata hasil belajar matematika yang diperoleh antara siswa yang dibelajarkan 

dengan model pembelajaran SAVI berbasis Open Ended = 72.42 > = 66.75 siswa 

yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model pembelajaran SAVI berbasis Open Ended berpengaruh 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas V SD Gugus III Kecamatan 

Sukawati. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Miftah, Prajawan, dan 

Adiana Utama terdahulu, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki 

permasalahan yang sama selaras dengan permasalahan yang terjadi di SD N 

Salatiga 12 pada mata pelajaran  matematika siswa kelas 5 yaitu kurangnya minat 

siswa terhadap pembelajaran matematika karena penerapan metode pembelajaran 

yang kurang tepat, guru masih menerapkan metode pembelajaran yang 
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konvenional belum bervariasi, dan pemanfaatan media pembelajaran yang belum 

optimal. Maka dari itu muncul rasa ingin tahu dari peneliti untuk mencoba 

melakukan penelitian kembali untuk mengetahui keefektivan dari penerapan 

model pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika dengan judul “Efektivitas Model Pembelajaran SAVI (Somatic 

Auditory Visualization Intellectually) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Matematika Kelas 5 SD N Salatiga 02 dan 12 Kota Salatiga Semester II 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pengalaman peneliti pada saat magang atau Program 

Pengalaman Lapangan (PPL) di SD N Salatiga 12, didapati bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran matematika. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika, selain itu siswa masih banyak yang belum 

paham dengan materi yang dijelaskan oleh guru. Ketika penelti mengisi kelas 

pada saat jam pembelajaran kosong banyak siswa yang belum paham karena 

penjelasan dari guru yang belum maksimal. Guru juga masih menggunakan 

metode pembelajaran yang konvensional tanpa didukung media pembelajaran 

yang cukup, karena hanya sebatas mengandalkan buku paket maupun Lembar 

Kerja Siswa (LKS) saja, sehingga siswa kurang berperan aktif dalam proses 

pembelajaran. Selain itu mereka hanya dijejali dengan materi-materi secara terus 

menerus tanpa diimbangi dengan kesempatan mereka untuk berkembang. Hal 

inilah yang menjadi penyebab rendahnya hasil belajar matematika dan kurangnya 

minat siswa terhadap matematika karena penerapan metode atau model 

pembelajaran yang tidak sesuai sehingga siswa kurang mendapat kesempatan 

untuk berkembang secara maksimal. 

 Oleh karena itu guru hendaknya harus mempertimbangkan kembali untuk 

dapat mengatasi permasalaan ini agar hasil belajar matematika menjadi lebih baik 

lagi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika menjadi meningkat. 

Hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengatasi permasalaan tersebut salah 

satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran Somatic Auditory 
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Visualization Intellectuall (SAVI), dengan menerapkan model pembelajaran ini 

tentunya akan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam mengatasi 

rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di SD N Salatiga 

12. Karena dengan penerapan model ini dapat memberikan kesempatan untuk 

siswa agar dapat lebih berkembang lagi berbeda dengan metode atau model 

pembelajaran yang konvensional, model pembelajaran ini lebih menekankan pada 

penggunaan seluruh indera yang dimiliki siswa atau aktivitas fisik sehingga 

pembelajaran dapat berjalan secara maksimal dan menyenangkan. Oleh sebab itu 

peneliti mencoba melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

dari penerapan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI) sehingga dapat diketahui peningkatan atau penurunan terhadap hasil 

belajar matematika. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan perlakuan pada 

kelas eksperimen terhadap siswa kelas 5 SD N Salatiga 12 dengan menerapkan 

model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) pada 

mata pelajaran matematika, dan juga memberikan kelas pembanding atau sebagai 

kelas kontrol dalam penelitian ini yaitu pada siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 mata 

pelajaran matematika dengan menerapkan metode atau model pembelajaran yang 

konvensional.  

1.3. Rumusan  Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah terdapat keefektifan penerapan metode pembelajaran Somatic 

Auditory Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan kelas 5 SD N Salatiga 

12?. 

2. Bagaimana efektivitas penerapan metode pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar matematika pada 

siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan kelas 5 SD N Salatiga 12?. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui efektivitas dari penerapan model pembelajaran Somatic 

Auditory Visualization Intellectually (SAVI) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12. 

2. Untuk menjelaskan alasan bahwa model pembelajaran Somatic Auditory 

Visualization Intellectually (SAVI) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 dan SD N Salatiga 12. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan khasanah ilmu 

tentang pembelajaran khususnya pada model pembelajaran SAVI (Somatic 

Auditory Visualization Intellectually) dalam pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa terutama pada kelas 5 sekolah dasar. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat bermaanfaat bagi peneliti, siswa 

dan sekolah.   

a. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar mereka dengan 

adanya penerapan model pembelajaran (SAVI) kemudian siswa 

diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran 

matematika dengan adanya peneranapan model pembelajaran 

tersebut. 

b. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan model pembelajaran 

agar dapat memberikan peran aktif pada siswa dalam proses 

pembelajaran matematika, serta untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pemilihan model pembeajaran yang tepat agar 

dapat  meningkatkan  hasil belajar siswa terutama. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan masukan kepada sekolah tentang penerapan model 

pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) 
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pada mata pelajaran matematika agar dapat meningkatkan mutu 

dan kualitas sekolah. 

d. Bagi Kepala Sekolah 

Untuk  memberi wawasan  bagi kepala sekolah dalam  penerapan  

model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan  gunaperbaikan 

mutu proses pembelajaran di kelas sekaligus ketercapaian 

ketuntasan belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 




