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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan bidang ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari. Setiap hari manusia tidak dapat lepas dari aktivitas matematis. 

Tanpa sadar manusia seringkali menggunakan ilmu dan konsep matematika 

untuk memenuhi kebutuhannya. Baik secara langsung maupun tidak 

langsung, konsep matematika memberikan banyak manfaat sehingga 

sangatlah penting untuk mempelajari konsep matematika. 

Proses pembelajaran matematika di Sekolah Dasar merupakan tahap 

penting bagi anak dalam memahami konsep matematika. Pada jenjang 

pendidikan dasar inilah anak akan membangun pondasi pemahaman konsep 

matematis. Sehingga guru harus mampu merancang pembelajaran matematika 

yang sesuai dengan karakteristik siswa usia Sekolah Dasar. 

Menurut Ollerton (2010, hlm. 54), “mengajar lebih dari sekedar 

menemukan cara mewariskan ilmu, mengajar berkaitan dengan 

mengorganisasikan pembelajaran sehingga siswa merasa percaya diri 

untuk mencoba gagasan-gagasan baru, mencari hubungan-hubungan, 

mencari kesempatan bertindak kreatif dan analitis, menyusun generalitas 

dan mengambil inisiatif”.  

 

Begitupun pada proses pembelajaran matematika guru tidak hanya 

sekedar menemukan cara untuk melakukan tansfer untuk mewariskan ilmu. 

Dalam hal ini, pembelajaran tidak hanya sekedar mentransfer ilmu dan 

bersifat teacher centered. Ruang belajar harus mampu diciptakan oleh guru 

agar pembelajaran bermakna bagi peserta didiknya. 

Berdasarkan studi penjajagan yang telah penulis lakukan di SDN Serang 

11, ditemukan bahwa proses pembelajaran matematika di Sekolah Dasar 

masih terfokus kepada lebih aktifnya guru di kelas. Mayoritas guru hanya 

menggunakan gaya belajar auditory di dalam ruang belajar dimana aktifitas 

siswa hanya duduk dan mendengarkan. Sedangkan tidak semua siswa dapat 

memahami pembelajaran hanya dengan mendengarkan, dibutuhkan aktifitas 

lainnya yang dapat mendukung proses belajar siswa.  
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Dalam hal ini, siswa belum banyak diberikan kesempatan untuk 

melakukan aktifitas lain selain mendengarkan. Siswa kurang mendapatkan 

pengalaman langsung dalam proses pembelajaran sehingga kegiatan siswa 

yang pasif dalam pembelajaran menimbulkan rendahnya pemahaman konsep 

matematika serta kemampuan komunikasi matematis siswa.  Hal ini 

dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis 

siswa di kelas V SDN Serang 11 sebesar 40,92.  

Rata-rata nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi 

matematis siswa masih rendah. Siswa belum mampu mengkomunikasikan 

konsep matematika dengan baik. Seperti halnya pada konsep geometri 

bangun ruang. Pada saat siswa diberikan salah satu contoh model benda yang 

berbentuk bangun ruang, siswa masih kesulitan untuk memahami dan 

mengkomunikasikan konsep dasar bangun ruang tersebut yang meliputi 

menjelaskan sifat-sifat bangun ruang, menggambar bangun ruang, dan 

menggambar jaring-jaring bangun ruang.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah di antaranya yaitu memahami bangun 

datar dan bangun ruang sederhana, unsur-unsur dan sifat-sifatnya, serta 

menerapkannya dalam pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu penting bagi sekolah untuk melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan standar kelulusan siswa. 

Kemampuan komunikasi matematis sangat penting dimiliki oleh siswa. 

Melalui kemampuan komunikasi yang baik siswa dapat mengkomunikasikan 

konsep matematika dan mengungkapkan ide sehingga pemahaman siswa 

lebih mendalam terhadap konsep matematika. Sesuai dengan pendapat 

Supriadi (2014, hlm. 42) menyatakan bahwa komunikasi matematika 

merefleksikan pemahaman matematik dan merupakan bagian dari kekuatan 

matematika. 

Pembelajaran matematika akan lebih baik jika bersifat aktif dan 

melibatkan pengalaman siswa.  

Suwaningsih dan Tiurlina (2014, hlm. 16) mengatakan bahwa guru 

sebagai tenaga pengajar di kelas hendaknya berusaha sedapat mungkin 
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untuk membangkitkan minat belajar pada anak didiknya dengan berbagai 

cara, misalnya dengan memperkenalkan kepada anak berbagai kegiatan 

belajar, seperti bermain sambil belajar matematika, menggunakan alat 

peraga yang menarik atau memanipulasi alat peraga, menggunakan 

bermacam-macam metode pembelajaran pada saat mengajar matematika, 

mengaitkan pembelajaran matematika dengan dunia anak. 

 

Berdasarkan paparan di atas, dibutuhkan adanya pendekatan yang dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa, salah satunya yaitu 

pendekatan SAVI berbasis etnomatematika.  Pendekatan SAVI (Somatic, 

Auditory, Visualization, Intellectually) merupakan pendekatan pembelajaran 

yang mengoptimalkan fungsi alat indera manusia yang meliputi kemampuan 

psikomotor, pendengaran, penglihatan, dan kognitif. Melalui pendekatan 

SAVI, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung untuk mengungkapkan 

konsep dan ide matematika dengan cara mengoptimalkan seluruh kemampuan 

dan alat inderanya.  

Sebagaimana Dave Meier (2003, hlm. 91) mengungkapkan bahwa 

pembelajaran tidak otomatis meningkat dengan menyuruh orang berdiri 

dan bergerak kesana kemari. Akan tetapi menggabungkan gerakan fisik 

dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua indera dapat 

berpengaruh besar pada pembelajaran.  

 

Sedangkan etnomatematika yaitu pembelajaran matematika yang 

berbasiskan budaya. Keberadaan budaya sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang budaya masing-

masing. Keragaman budaya tersebut dapat menjadi sumber belajar dalam 

pembelajaran matematika di Sekolah Dasar.  

Pendekatan SAVI berbasis etnomatematika merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang mengoptimalkan fungsi alat indera manusia 

dan melibatkan unsur budaya yang berkembang di lingkungan siswa. 

Pendekatan SAVI yang berbasiskan budaya dapat memudahkan siswa dalam 

memahami konsep matematika dan kemampuan komunikasi matematis. 

Siswa dapat dihadapkan pada situasi yang lebih nyata yang berasal dari 

budaya di lingkungan siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan adanya sebuah penelitian 

terkait peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa sekolah dasar. 

Oleh karena itu, penelitian ini berjudul : “Pengaruh Pendekatan SAVI  
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Berbasis Etnomatematika Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis 

Dalam  Konsep Bangun Ruang Di Kelas V SDN Serang 11”. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dari uraian di atas, maka  peneliti rumuskan masalah-masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh pendekatan SAVI  berbasis etnomatematika terhadap 

kemampuan komunikasi matematis di kelas V SDN Serang 11? 

2. Apakah hasil kemampuan komunikasi matematis siswa yang 

menggunakan pendekatan SAVI  berbasis etnomatematika lebih baik 

dibandingkan yang menggunakan pembelajaran konvensional? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Memperoleh gambaran tentang pengaruh pendekatan SAVI  berbasis 

etnomatematika terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada 

kelas V SDN Serang 11. 

2. Memperoleh gambaran tentang hasil kemampuan komunikasi matematis 

siswa yang menggunakan pendekatan SAVI  berbasis etnomatematika 

lebih baik dibandingkan yang menggunakan pembelajaran konvensional. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini penting untuk dilakukan, secara praktis hasil dari penelitian 

ini dapat bermanfaat di Sekolah Dasar bagi guru dan siswa, sedangkan secara 

teoritis akan bermanfaat bagi penelitian dan keilmuan. Adapun manfaaat-

manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan pengetahuan dan dapat menjadi pengalaman yang 

bermakna dalam menerapkan pendekatan SAVI berbasis etnomatematika 

terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. 

2. Bagi Guru 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan SAVI berbasis 

etnomatematika dapat menjadi pendekatan pembelajaran alternatif yang dapat 

diterapkan di kelas. 
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3. Bagi Siswa 

Pendekatan SAVI berbasis etnomatematika dapat meningkatkan kemampuan 

komunikasi matematis siswa di Sekolah Dasar. 

E. Definisi Operasional 

1. Pendekatan SAVI Berbasis Etnomatematika 

Pendekatan SAVI berbasis etnomatematika yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pendekatan pembelajaran dengan mengoptimalkan 

seluruh potensi tubuh dan kemampuan alat indera yang meliputi aktifitas 

somatic, auditory, visualization, dan intelectually serta bermuatan unsur 

budaya di dalamnya pada proses pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan 

mengkomunikasikan konsep-konsep dan ide matematika. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini diantaranya meliputi: 

1. Bab I  Pendahuluan 

Pada bab I dalam penelitian ini terdiri dari : latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika penulisan skripsi. 

2. Bab II Kajian Pustaka 

Pada bab II dalam penelitian ini terdiri dari : kajian pustaka, penelitian 

yang relevan, dan hipotesis penelitian. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Pada bab III dalam penelitian ini terdiri dari : metode penelitian dan 

desain penelitian. Adapun desain penelitian di dalamnya terdiri dari prosedur 

penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, 

serta lokasi, subjek, populasi, dan sampel penelitian. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan bab yang paling penting dalam sebuah penelitian. 

Dalam bab ini terdiri dari dua hal utama, yaitu hasil penelitian yang berisi 

pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan 
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masalah penelitian yang diambil, pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan 

penelitian. Serta pembahasan atau analisis temuan. 

5. Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi simpulan dan saran menyajikan penafsiran dan pemaknaan 

peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. 

6. Daftar Pustaka 

7. Lampiran-Lampiran 


