
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam bidang pendidikan keberhasilan siswa dalam belajar merupakan 

harapan semua pihak, seperti halnya pada pelajaran matematika. Sebagian 

siswa beranggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang termasuk 

sulit. Tidak jarang muncul keluhan bahwa matematika membuat pusing siswa 

dan dianggap sebagai momok yang menakutkan bagi siswa. Akibatnya 

prestasi belajar siswa rendah. 

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab kurangnya aktivitas 

belajar dan rendahnya prestasi belajar matematika siswa, salah satunya adalah 

ketidaktepatan penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru di kelas. 

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran lebih 

didominasi oleh guru dan sedikit melibatkan siswa, akibatnya interaksi antara 

siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung sangat minim. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VIII C 

SMP Negeri 1 Patikraja dan diperoleh data nilai Ulangan Akhir Semester 

Gasal tahun 2011/2012 sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Akhir Semester Gasal Kelas VIII C Tahun 
2011/2012 

No Nilai Banyaknya Siswa 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

40 – 49 
50 – 59 
60 – 69 
70 – 79 
80 – 89 
90 – 99 

1 
13 
11 
4 
4 
3 
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Dengan kriteria ketuntasan minimum (KKM) adalah 70. Dari data nilai 

tersebut dapat diketahui bahwa ada 25 siswa yang nilainya dibawah 70 dan 11 

siswa yang nilainya diatas 70. Dan dari nilai diatas terbukti bahwa dari 36 

siswa, yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimum hanya 11 siswa dan 

25 siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum, sehingga 

ketuntasan belajarnya hanya sebesar 30,55 %. Hal ini menunjukkan prestasi 

belajar siswa belum memenuhi target ketuntasan belajar sebesar 85 %.  

Setelah dilakukan observasi dengan guru matematika SMP Negeri 1 

Patikraja mengenai proses kegiatan belajar mengajar di kelas, ditemukan 

adanya permasalahan yang dihadapi oleh siswa kelas VIII C dalam 

pembelajaran matematika, antara lain: 1) Hanya ada satu siswa yang 

mengajukan pertanyaan pada saat guru mengajar, 2) Siswa tidak menanggapi 

materi yang diberikan oleh guru maupun jawaban siswa lain, hal ini 

dibuktikan ketika guru meminta siswa untuk menanggapi jawaban dari siswa 

lain, siswa hanya diam dan tidak memberikan pendapatnya, 3) Siswa tidak 

dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, hal ini dibuktikan 

ketika guru memberikan variasi soal dengan contoh yang berbeda, siswa 

merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Selain itu ketika guru memberikan 

pertanyaan tentang materi yang telah diajarkan sebelumya, siswa tidak dapat 

menjawabnya, 4) Ketika guru memberikan tugas yang berkaitan dengan 

materi pelajaran, siswa enggan mengerjakannya khususnya mereka yang 

duduk dibarisan belakang. Sedangkan untuk keterampilan bertanya siswa 

belum teramati. Target dari penelitian ini keterampilan bertanya akan 
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meningkat, untuk aspek isi pertanyaan memperoleh rata-rata ≥ 2, untuk aspek 

teknik bertanya memperoleh rata-rata ≥ 1,5. 

Salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan 

bertanya matematika adalah pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual 

Intelektual). Meier (dalam Rusman, 2010) menyajikan suatu sistem lengkap 

untuk melibatkan kelima indera dan emosi dalam proses belajar yang 

merupakan cara belajar alami yang dikenal dengan pembelajaran SAVI 

(Somatis Auditori Visual Intelektual). Ada empat unsur dalam pembelajaran 

SAVI yaitu somatis (belajar dengan bergerak dan berbuat), auditori (belajar 

dengan mendengar dan berbicara), visual (belajar dengan mengamati dan 

menggambarkan) dan intelektual (belajar memecahkan masalah). Oleh karena 

itu, siswa secara aktif dilatih untuk dapat menyampaikan pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, mengungkapkan pendapat dan merespon suatu 

pernyataan atau persoalan dalam usulan yang meyakinkan ketika proses 

pembelajaran. 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayah (2008), 

pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual) dapat meningkatkan 

kreativitas. Salah satu indikator kreativitas adalah siswa mengajukan 

pertanyaan. Respon rata-rata kreativitas siswa pada pembelajaran matematika 

dengan menggunakan pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual 

Intelektual) terjadi peningkatan sebesar 15,59 %. Sedangkan nilai rata-rata tes 

hasil belajar matematika siswa meningkat sebesar 7,7. 
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Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian kelas dengan judul “ Meningkatkan 

Keterampilan Bertanya dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII C 

SMP Negeri 1 Patikraja Melalui Pembelajaran SAVI (Somatis Auditorial 

Visual Intelektual) “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah melalui pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual) 

keterampilan bertanya siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Patikraja 

meningkat? 

2. Apakah melalui pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual) 

prestasi belajar matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Patikraja 

meningkat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk meningkatkan keterampilan bertanya siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Patikraja melalui pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual 

Intelektual). 
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2. Untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Patikraja melalui pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual 

Intelektual). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi siswa 

a. Siswa mendapat pengalaman baru dengan diterapkannya pembelajaran 

SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual). 

b. Keterampilan bertanya dan prestasi belajar matematika meningkat. 

2. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan alternatif pilihan dalam mengajar 

matematika dengan menggunakan pembelajaran SAVI (Somatis Auditori 

Visual Intelektual). 

3. Bagi sekolah 

a. Menambah perangkat pembelajaran di SMP Negeri 1 Patikraja. 

b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak sekolah dalam 

meningkatkan keterampilan bertanya dan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran SAVI 

(Somatis Auditori Visual Intelektual). 
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4. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan wawasan, dimana dalam mengajar 

metematika dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran, 

salah satunya pembelajaran SAVI (Somatis Auditori Visual Intelektual). 
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