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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang masalah 

 Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari di 

jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA bahkan 

pada perguruan tinggi tidak terlepas dari matematika. Matematika juga 

merupakan mata pelajaran yang memegang peran penting dalam pendidikan, 

sesuai dengan kerangka dasar kurikulum yang dimuat pada SI dan SKL dalam 

pasal 16 dan 17 PP Nomor 19 Tahun 2005 (Wardhani, 2008 : 2) tentang 

standar isi, disebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran matematika salah 

satunya  adalah agar siswa dapat menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 

melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun 

bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Penalaran 

matematika merupakan suatu kebiasaan otak yang apabila dikembangkan 

dengan baik dan konsisten akan memudahkan dalam mengkomunikasikan 

matematika baik secara tertulis maupun lisan, dengan kata lain jika 

kemampuan penalaran matematis siswa baik maka siswa akan lebih mudah 

dalam berpartisipasi menyampaikan gagasan atau hasil pemikirannya dalam 

pembelajaran matematika. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran matematika SMP N 1 Sumbang, peneliti menemukan bahwa 

penalaran matematis kelas VII C dan kelas VII D masih rendah. Hal itu
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ditunjukkan dengan hasil tes penalaran matematis kepada siswa kelas VII C 

dengan nilai rata-rata tes 37,5, sementara kelas VII D nilai rata-rata tes 46. 

Selain itu didapat permasalahan lain dari wawancara yang telah dilakukan 

yaitu bahwa partisipasi kontributif siswa kelas VII C masih rendah. Hal ini 

dapat diamati dari pasifnya siswa kelas VII C dalam proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, siswa kelas VII C hanya 12% yang berani 

mengajukan pertanyaan, 11,5% siswa yang berani mengajukan pendapat, 16% 

siswa yang berani menjawab pertanyaan atau mengerjakan soal di papan tulis, 

dan 4,2% siswa yang berani mempresentasikan jawaban dari soal yang mereka 

kerjakan.  

Partisipasi kontributif dan penalaran matematis sangat berperan dalam 

membuat siswa mandiri dalam belajar matematika (Haerudin, 2013 : 185). 

Dengan kemampuan tersebut diharapkan siswa akan semakin senang dalam 

belajar matematika, semakin terpacu mempelajarinya, dan semakin tertantang 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika (Haerudin, 2013 : 185). 

Sebenarnya guru sudah berusaha untuk meningkatkan penalaran matematis 

dan partisipasi kontributif siswa, namun usaha guru tersebut belum mencapai 

hasil yang maksimal. Hal ini dikarenaka pembelajarannya masih 

menggunakan model pembelajaran langsung dimana pembelajaran masih 

terfokus pada guru dan kurang inovasi dalam pembelajaran.  

Menciptakan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan 

pembelajaran yang terfokus pada siswa sesuai dengan tingkat kemampuan 

siswa sangat diperlukan. Salah satu model pembelajaran yang berfokus pada 
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siswa dan melibatkan seluruh indra dalam prosesnya adalah model 

pembelajaran SAVI. Unsur-unsur model pembelajaran SAVI terdiri dari 

Somatis yang bermakna gerakan tubuh dimana belajar dengan berbuat dan 

melakukan, Auditori yang bermakna bahwa belajar dengan mendengarkan dan 

berbicara, Visual yang bermakna bahwa belajar harus menggunakan indera 

mata yaitu dengan mengamati dan menggambarkan, dan Intelektual yang 

bermakna bahwa belajar harus menggunakan kemampuan berpikir (Suyatno, 

2009 : 65).  

Secara garis besar model pembelajaran SAVI adalah model 

pembelajaran yang melibatkan seluruh indera dalam proses pembelajaran, 

belajar seperti ini berarti bergerak aktif secara fisik saat belajar dengan 

memanfaatkan indera dan membuat seluruh tubuh dan pikiran terlibat dalam 

proses pembelajaran. Belajar dengan didasarkan dengan aktivitas secara 

umum akan lebih efektif untuk meningkatkan penalaran matematis dan 

partisipasi kontributif siswa, karena siswa dilibatkan sepenuhnya dalam 

pembelajaran. Pembelajaran SAVI memberikan peluang lebih besar untuk 

meningkatkan penalaran matematis siswa (Haerudin, 2013 : 192). Hal tersebut 

dikuatkan dengan penelitian yang juga dilakukan oleh Haerudin (2015 : 30) 

pada dua kelas siswa yang memiliki kemampuan penalaran yang sama 

diperoleh hasil rerata nilai postes kemampuan penalaran matematik siswa 

kelas yang pembelajarannya menggunakan pendekatan SAVI dan 

pembelajaran konvensional masing-masing adalah 17,63 atau sekitar 70,5% 

dan 16,77 sekitar 67,1%. Terlihat bahwa selisih rerata postes kedua kelas 
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tersebut adalah 3,4 atau 13,6% sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan 

akhir kedua kelompok kelas berbeda dan postes kemampuan penalaran 

matematik siswa kelas yang pembelajarannya menggunakan pendekatan SAVI 

lebih tinggi dari pada kelas dengan pembelajaran konvensional. 

Dengan demikian model pembelajaran SAVI diharapkan dapat 

meningkatkan penalaran matematis dan partisipasi kontributif siswa kelas VII 

C SMP N 1 Sumbang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan  yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan penalaran matematis 

dan partisipasi kontributif siswa kelas VII C SMP N 1 Sumbang dapat 

ditingkatkan dengan model pembelajaran SAVI ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  

1. Meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa kelas VII C SMP N 

1 Sumbang dengan model pembelajaran SAVI. 

2. Meningkatkan partisipasi kontributif siswa kelas VII C SMP N 1 Sumbang 

dengan model pembelajaran SAVI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan partisipasi kontributif dan kemampuan penalaran 

matematis siswa melalui pembelajaran SAVI. 
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2. Bagi Guru 

Memberikan masukan dalam menerapkan Pembelajaran SAVI sebagai 

alternatif untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi tentang model pembelajaran yang baik untuk 

diterapkan di sekolah tersebut. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman langsung kepada peneliti dalam mengembangkan 

pembelajaran yang inovatif disekolah yaitu menerapkan pembelajaran 

SAVI.
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