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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan mampu 

melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi tuntutan global, sebab 

pendidikan merupakan suatu wadah kegiatan untuk membangun masyarakat dan 

karakter bangsa secara berkesinambungan, yaitu membina mental, intelektual, dan 

kepribadian dalam rangka membentuk manusia seutuhnya. Oleh karena itu, 

pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif dari 

pemerintah, masyarakat, maupun pengelola pendidikan. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang tidak hanya mentransfer 

informasi dari guru kepada siswa, tetapi juga melibatkan berbagai tindakan dan 

kegiatan agar hasil belajar menjadi lebih baik. Namun, pembelajaran di kelas masih 

berfokus kepada guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan dengan metode 

ceramah sebagai pilihan utama, sehingga proses pembelajaran yang terjadi secara 

satu arah, siswa hanya mengetahui dan tidak mengalami apa yang dipelajarinya 

(Harry, 2013). 

Dalam hal ini, guru aktif sedangkan siswa pasif. Paradigma “guru 

mengajar” masih dipertahankan dan belum berubah menjadi paradigma “siswa 

belajar”. “Learning doesn't automatically improve by having people stand up and 

move around. But combining physical movement with intellectual activity and the 

use of all the senses can have a profound effect on learning.” (Meier, 2002: hlm. 

42)  

Guru ditekankan untuk lebih memenuhi target pencapaian kurikulum 

daripada target penguasaan materi. Proses ini telah mengabaikan sisi 

perkembangan individu siswa sebagai manusia yang tidak hanya diajar secara 

intelektual, tetapi diperlukan kemampuan mengambil makna dari apa yang 

diperolehnya. Banyak sekali guru matematika yang menggunakan waktu pelajaran 

45 menit secara tidak efektif dan rutinitas. Hal ini dapat membahayakan dan 

merusak seluruh minat siswa (Sobel dan Maletsky, 2004). 
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Realitas inilah yang terus mengukuhkan posisi pelajaran matematika 

sebagai pelajaran yang menakutkan bagi sebagian siswa dan menggejala baik di 

tingkat SD, SMP, maupun SMA (Turmudi, 2008). Bagi banyak orang, nama 

matematika menimbulkan kenangan masa sekolah yang merupakan beban berat. 

Bahkan Piaget mengungkapkan bahwa siswa cerdas sekalipun secara sistematis 

menemui kegagalan dalam pelajaran matematika (Maier, 1985). Hal ini diperkuat 

oleh Ruseffendi (1991) yang menyatakan bahwa matematika (ilmu pasti) bagi 

anak-anak pada umumnya merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi, kalau 

bukan mata pelajaran yang paling dibenci. Hal ini terlihat dari rendahnya hasil 

belajar matematika yang diperoleh siswa. Lebih dari itu suasana belajar menjadi 

tidak menarik, cenderung membosankan, dan rutinitas belaka (Asyhadi, 2005). 

Keadaan ini sangat ironis dengan kedudukan dan peran matematika 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Ternyata matematika hingga saat ini 

belum menjadi pelajaran yang difavoritkan. Harry (2013) mengungkapkan faktor 

klasik yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika siswa salah satunya 

adalah pembelajaran yang diselenggarakan guru di sekolah. Widdiharto (2004) 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika di SMP cenderung berorientasi pada 

buku teks, guru mendominasi pembelajaran, dan materi matematika kurang 

berkaitan dengan konteks dunia nyata siswa. Kebanyakan guru dalam mengajar 

masih kurang memperhatikan kemampuan berpikir siswa, atau dengan kata lain 

tidak mempertimbangkan tingkat kognitif siswa sesuai dengan perkembangan 

usianya. 

Materi matematika yang sangat berkaitan dengan konteks dunia nyata 

juga tidak luput dari keadaan yang mengkhawatirkan, yaitu materi geometri. Masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami geometri. Bukti-bukti 

dilapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah dan perlu 

ditingkatkan. Masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

geometri (Farida, 2004).  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa geometri merupakan salah 

satu pokok bahasan matematika yang tergolong sulit, antara lain terlihat bahwa 

murid sukar mengenal dan memahami bangun-bangun geometri terutama 



 

Siti Zulayfa, 2016 
PENERAPAN PEMBELAJARAN SAVI BERBANTUAN SOFTWARE GOOGLE SKETCHUP UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN DASAR GEOMETRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3 

bangun-bangun ruang serta unsur-unsurnya. Kondisi ini ditemui di jenjang 

pendidikan dasar maupun menengah (Soedjadi, 2000). Sebagaimana diungkapkan 

oleh Hartono (dalam Harry, 2013) bahwa geometri merupakan satu pokok dalam 

matematika yang masih menjadi masalah dari jenjang Sekolah dasar, hingga 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Nurhasanah (2004) mengungkapkan bahwa 

bukan hanya di Indonesia saja, masalah kesulitan belajar geometri juga terjadi di 

Shanghai, siswa SMP juga mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian 

geometri.  

Berdasarkan fakta di atas jelas bahwa salah satu problematika dalam 

pembelajaran matematika adalah pembelajaran geometri. Khususnya, 

pembelajaran geometri di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena 

geometri memperoleh porsi yang paling besar dalam penyebaran standar 

kompetensi yaitu sebanyak 41% dibandingkan dengan materi lainnya (Putra, 

2011). Sehingga masalah dalam pembelajaran geometri di Sekolah Menengah 

Pertama tentu akan memiliki kontribusi besar terhadap kegagalan pembelajaran 

matematika di sekolah secara keseluruhan. Dari hasil penelitian Badi (2013) 

terdapat beberapa masalah yang dapat di indikasikan sebagai penyebab bahwa 

materi dimensi tiga merupakan salah satu materi yang sulit untuk dapat dipahami 

oleh siswa, antara lain:  

a. Keterampilan siswa dalam menggambar dan mempergunakan alat-alat untuk 

menggambar dan mempergunakan alat-alat untuk mengukur bangun-bangun 

ruang tiga dimensi masih rendah. 

b. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa masih kurang 

memuaskan. 

c. Sebagian siswa hanya mengandalkan hafalan tanpa memahami konsep 

sehingga melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

d. Materi prasyarat diantaranya adalah garis lurus, sudut, luas bangun datar, 

trigonometri dan syarat-syarat berlakunya teorema phytagoras belum dikuasai 

oleh sebagian siswa. 

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, berdasarkan hasil studi kasus 

yang dilakukan oleh Siti (2015) pada siswa SMP dari dua sekolah yang berbeda 
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yakni SMP Negeri 2 Soreang, Jawa Barat dan SMP Negeri 1 Tg. Morawa Sumatera 

Utara menemukan bahwa sebagian besar siswa dari kedua sekolah tersebut 

mengalami kesulitan-kesulitan yang sama saat belajar materi geometri bangun 

ruang, dari hasil wawancara, siswa menyebutkan beberapa kesulitan yang dialami 

diantaranya kesulitan menggambar bangun ruang dan jaring-jaring dengan tepat, 

kesulitan untuk membayangkan bentuk bangun ruang dan unsur-unsurnya didalam 

pikiran mereka serta kesulitan dalam menghapal rumus-rumus dan 

menggunakannya dalam perhitungan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat menjawab tes materi dasar bangun 

ruang. 

Sebagai contoh, pada studi kasus ini tes diberikan kepada 30 siswa kelas 

IX pada masing-masing sekolah. Kemudian ditemukan 4 tipe kesalahan pada 

jawaban siswa diantarnya: 

Tipe 1. Kesalahan dalam menggambar bangun ruang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Jawaban siswa yang salah saat menggambar bangun ruang 

Pada tes nomor 1 siswa diminta untuk menggambar beberapa bentuk 

bangun ruang sisi datar beserta jaring-jaringnya. Gambar 1 menunjukkan 

kesalahan siswa dalam menggambar bangun ruang. Terlihat pada gambar diatas 

siswa tidak dapat mengambar bangun ruang limas dengan benar. Terlihat 

kesalahan siswa dalam menggambar limas segi empat, dimana sisi alas yang 

digambar siswa tidak berbentuk segi empat. Ada sebanyak 12 siswa dari 60 siswa 

yang mengikuti tes melakukan kesalahan yang sama, baik saat menggambar 

kubus, balok, prisma segitiga serta limas segi empat. Disini dapat dilihat masih 

ada siswa yang belum memahami ciri-ciri atau karakteristik dari setiap bangun 

ruang dan tidak dapat menggambar bangun ruang dengan baik.  
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Tipe 2. Kesalahan dalam menggambar jaring-jaring bangun ruang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2. Jawaban Siswa yang Salah saat Menggambar Jaring-jaring 

Bangun Ruang 

Gambar 2 menunjukkan kesalahan siswa dalam menggambar 

jaring-jaring bangun ruang. Terlihat pada gambar siswa mampu menggambar 

prisma segitiga naun tidak dapat menggambar jaring-jaringnnya. Kesalahan ini 

sering terjadi pada siswa. Dari tipe 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

menggambar siswa masih rendah pada materi geometri bangun ruang. 

 

Tipe 3. Kesalahan menentukan unsur-unsur kubus 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 3. Jawaban siswa yang salah saat menyebutkan unsur-unsur 

kubus 

Gambar 3 memperihatkan kesalahan yang dibuat siswa saat menyebutkan 

unsur-unsur kubus, diagonal bidang kubus, dan diagonal ruang pada kubus. 

Terlihat kesalahan siswa dalam menyebutkan diagonal-diagonal bidang dan 

diagonal ruang pada kubus. Terdapat 42 siswa dari 60 siswa yang melakukan 

kesalahan tipe 3. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa mengenal dan 

memahami unsur-unsur suatu bangun ruang masih sangat lemah. 
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Tipe 4. Kesalahan menentukan bidang diagonal pada bangun ruang 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4. Jawaban siswa yang salah saat menyebutkan bidang diagonal. 

Terlihat pada contoh hasil kerja siswa diatas, siswa mengalami kesulitan 

menetukan bidang mana yang merupakan bidang diagonal balok. Siswa juga 

melakukan kesalahan yakni tidak dapat membedakan antara diagonal bidang 

dengan bidang diagonal. Ada sebanyak 35 siswa yang melakukan kesalahan tipe 4. 

Bukti ini menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang tidak memahami 

sifat-sifat dari bangun ruang yang pada kenyataanya materi ini sudah dipelajari 

pada tingkatan sebelumnya.  

Dari deskripsi 4 tipe kesalahan siswa menjawab soal-soal tes mengenai 

materi dasar bangun ruang diatas dapat diperoleh bahwa total 60 siswa kelas IX 

dari dua sekolah yang berbeda melakukan kesalahan-kesalahan yang sama saat 

mengerjakan soal bangun ruang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih 

banyak siswa mengalami kesulitan belajar materi geometri bangun ruang dimana 

seharusnya siswa kelas IX tidak banyak menemukan kesulitan saat menjawab tes 

materi dasar tersebut dikarenakan mereka sudah mempelajarinya pada tingkatan 

sebelumnya.  

Dari hasil studi kasus tersebut juga disimpulkan bahwa 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa saat menjawab tes dikarenakan siswa 

kurang memahami konsep geometri bangun ruang dan yang paling krusial adalah 

kemampuan dasar geometri siswa yang masih lemah. Hal ini didukung oleh 

pernyataan guru matematika pada kedua sekolah tersebut dimana dari hasil 

wawancara pada keduanya disimpulkan bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

saat mengajarkan materi geometri bangun ruang relatif sama yakni masih 

lemahnya keterampilan dasar siswa pada pembelajaran geometri dintaranya 
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keterampilan menggambar, kemampuan untuk memahami konsep bangun ruang 

dan keterampilan menghitung dan menggunakan rumus. 

NCTM (2000) menjabarkan empat kemampuan yang harus dimiliki 

siswa dalam mempelajari geometri yang harus dimiliki siswa dalam mempelajari 

geometri, yaitu: (1) mampu menganalisis karakter dan sifat dari bentuk geometri 

baik dua dimensi maupun tiga dimensi, dan mampu membangun 

argumen-argumen matematika mengenaai hubungan geometri dengan yang 

lainnya; (2) Mampu menentukan kedudukan suatu titik dengan lebih spesifik dan 

gambaran hubungan spasial dengan menggunakaan koordinat geometri serta 

menghubungkannya dengan sistem yang lain; (3) Aplikasi transformasi dan 

menggunakannya secara simetris untuk situasi matematika; (4) menggunakan 

visualisasi, penalaran spasial, dan model geometri untuk memecaahkan masalah. 

Untuk itu tuuan pembelajaran geometri secara umum adalah agar siswa 

memperoleh rasa percaya diri mengenai kemampuan (keterampilan) 

matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, dapat berkomunikasi secara 

matematis, dan dapat bernalar secara matematis. 

Dalam mempelajari geometri, siswa membutuhkan suatu konsep yang 

matang, sehingga siswa mampu menerapkan keterampilan geometri yang dimiliki 

seperti menvisualisasikan, mengenal bermacam-macam bangun datar dan ruang, 

mendeskripsikan gambar, membuat sketsa dari bangun, melabel titik tertentu, dan 

kemampuan untuk mengenal perbedaan dan kesamaan antar bangun geometri. 

Selain itu didalam memecahkan masalah geometri dibutuhkan pola berpikir dalam 

menerapkan konsep dan keterampilan dalam memecahkan masalah tersebut. 

Dalam Stavroula dan Anastassios (2009), Hoffer mengemukakan lima 

keterampilan dasar dalam belajar geometri yaitu keterampilan visual (visual skill), 

keterampilan verbal (verbal skill), keterampilan menggambar/melukis (drawing 

skill), keterampilan logika (logic skill) dan keterampilan terapan (applied skill). 

Masing-masing keterampilan tidak dapat berdiri sendiri tetapi dalam belajar 

geometri bersifat komprehensif.  

Ada beberapa penelitian-penelitian yang membahas mengenai 

keterampilan geometri, diantaranya Nur’aini dkk (2014) melakukan penelitian 
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pada siswa kelas VIII SMPN 16 Surakarta mengemukakan hasil temuannya 

bahwa: keterampilan geometri siswa dalam memecahkan masalah geometri 

terbagi menjadi 3 tingkatan yakni tingkat 0 (visualisasi) siswa hanya mampu 

menentukan jenis bangun datar berdasarkan bentuknya; tingkat 1 (analisis) siswa 

dapat menngkonstrusi gambar bangun datar; dan tingkat 2 (deduksi informal) 

siswa dapat menunjukkan keterkaitan antara berbagai jenis segiempat dengan 

mengakui sifat umumnya. Namun dalam penelitian tersebut, peneliti hanya 

membataskan penelitian pada subjek geometri bangun datar menggunakan teori 

berfikir van hiele. Hasil ini belum cukup menjawab bagaimana ketermpilan 

geometri dapat ditingkatkan mengingat bahasan geometri bukan hanya mengenai 

bangun datar tapi juga bangun ruang.  

Penelitian lain yang membahas mengenai keterampilan dasar geometri 

dapat ditingkatkan juga disampaikan oleh Abdul dan Effandi (2013) yang 

membahas mengenai tingkat kemahiran siswa di Malaysia dalam pelajaran 

geometri menggunakan tingkat berfikir geometri van hiele. Dimana disimpulkan 

bahwa implmentasi aktivitas berdasarkan tingkat berfikir Van hiele memiliki 

pengaruh yang positif terhadap perkembangan kemahiran berfikir geometri. 

Namun dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada keterampilan visual 

dalam belajar geometri dan terbatas pada bahasan bangun datar karena dalam 

penelitiannya menggunakan software GSP untuk membantu meningkatkan 

keterampilan visual siswa.  

Khusus pada bahasan geometri bangun ruang, sampai saat ini belum ada 

penelitian yang memaparkan bagaimana keterampilan dasar geometri pada 

bahasan bangun ruang dapat ditingkatkan. Banyak penelitian-penelitian yang 

membahas tentang materi bangun ruang namun hanya memfokuskan pada salah 

satu kemampuan geometri lanjutan, misalnya kemampuan spasial, kemampuan 

berfikir matematis, berpikir visual, penalaran dan lain-lain. Pada dasarnya untuk 

memperbaiki kondisi belajar geometri bangun ruang yang menurut siswa masih 

sulit dan rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran geometri harus 

dimulai dari dasar yaitu meningkatkan keterampilan dasar geometri siswa pada 

bahasan bangun ruang. Untuk itu penelitian tentang peningkatan keterampilan 
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dasar geometri siswa pada bangun ruang perlu dilakukan. 

Untuk meningkatkan keterampilan dasar geometri dibutuhkan suatu 

model pembelajaran yang sesuai dan efektif. Pada dasarnya penyebab lain dari 

rendahnya kemampuan geometri siswa selain pemahaman konsep dan 

keterampilan geometri yang lemah juga disebabkan oleh perlakuan yang diberikan 

guru (model, metode, maupun pendekatan pembelajaran yang digunakan guru) 

cenderung sama untuk setiap siswa, padahal siswa memiliki cara belajar dan 

berfikir yang berdeda-beda. Menurut Endang (2003), pengajaran geometri yang 

baik harus sesuai dengan kemampuan anak. Kemampuan anak dapat dilihat dari 

proses berfikir dan penerapan keterampilan dalam geometri. Keterampilan dasar 

geometri dapat diasah melalui model pembelajaran yang tepat. 

Salah satu model yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

keterampilan dasar geometri siswa adalah model SAVI, karena model SAVI lebih 

berorientasi pada siswa yang menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas 

intelektual dan melibatan semua indera sehinga akan berpengaruh besar pada 

pembelajaran. SAVI adalah kepanjangan dari Somatis, Auditory, Visual dan 

Intelektual. Menurut Meier (2002) bahwa unsur-unsur SAVI mudah diingat, 

Somatis: belajar dengan bergerak dan berbuat, Auditori: belajar dengan berbicara 

dan mendengar, Visual: belajar dengan mengamati, menggambarkan dan 

Intelektual: belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 

Empat unsur SAVI ini sesuai dengan lima keterampilan dasar geometri 

yang diungkapkan Hoffer sebelumnya. Dimana unsur Somatik dapat 

meningkatkan keterampilan menggambar (drawing skill) dimana siswa belajar 

geometri dengan bergerak yakni mengkonstruksi model bangun ruang; unsur 

Auditori dapat meningkatkan keterampilan verbal (verbal skill) dimana siswa 

belajar gometri dengan berbicara dan mendengar yakni mengungkapkan bangun 

ruang geomeri dan sifat-sifatnya; unsur Visual dapat meningkatkan keterampilan 

visual (visual skill) dimana siswa belajar geometri dengan memvisualisasi 

bentuk-bentuk bangun ruang; dan unsur Intellektual dapat meningkatkan 

keterampilam logika (logic skill) dan keterampilan terapan (applied skill) dimana 

siswa belajar geometri dengan menggunakan kecerdasan untuk dapat mengenal 
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perbedaan dan kesamaan antar bangun geometri dan menerapkan sifat-sifat dari 

model geometri. Keempat unsur SAVI tersebut harus disatukan agar memberikan 

pengaruh yang besar bagi peningkatan keterampilan dasar geometri siswa. 

Suparwati (2011) dalam penelitiannya di SMP Sultan Agung Yogyakarta 

menemukan bahwa mengajar matematika menggunakan model SAVI lebih baik 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dibandingkan pembelajaran 

konvensional. Diperoleh bahwa pembelajaran konvensional kurang mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam materi geometri karena kurangnya 

minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan model 

SAVI yang dalam proses pembelajaran menngabungkan unsur-unsur somatik, 

auditori, visual dan intelektual berpengaruh besar terhadap minat belajar siswa 

sehingga prestasi belajar dapat meningkat.. Di dalam studi deskriptifnya, 

Haerudin (2013) menyatakan bahwa model SAVI berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis serta kemandirian 

belajar siswa.  

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa model SAVI dalam 

proses pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa. Meier 

(2002) berpendapat 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. Model pembelajaran yang 

lebih inovatif seperti SAVI diharapkan terfokus pada upaya meningkatkan 

keterampilan dasar geometri dan upaya menvisualisasikan ide-ide pada materi 

geometri agar geometri bisa benar-benar dipahami oleh siswa. Salah satu media 

inovatif dan dinamis yang dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan 

geometri dan dapat diaplikasikan pada model pembelajaran SAVI adalah alat 

peraga bangun ruang dan software geometri interaktif. 

Alat peraga dalam proses belajar-mengajar memegang peranan penting 

sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Untuk 

meningkatkan keterampilan geometri siswa, peranan alat peraga dalam 

pembelajaran geometri menjadi sangat penting sebab dengan adanya alat peraga 
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ini pada materi geometri khususnya bangun ruang dapat dengan mudah dipahami 

oleh siswa. Selain berfungsi untuk memperjelas materi, alat peraga juga 

mempunyai beberapa manfaat dalam pembelajaran geometri. Saifuddin (2014) 

mengungkapkan manfaat alat peraga diantaranya; dapat memperjelas penyajian 

materi geometri agar tidak terlalu abstrak, mengatasi keterbatasan ruang, waktu 

dan daya indera, dapat mengatasi sikap pasif anak didik, serta memberikan 

perangsang, pengalaman belajar dan presepsi yang sama pada siswa. 

Dwi (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa penggunaan alat 

peraga tiga dimensi lebih efektif dari pada pembelajaran yang tidak menggunakan 

alat peraga pada materi geometri kelas V MI. Dia menyatakan terdapat respon 

positif dari guru dan siswa pada saat pembelajaran matematika dengan 

menggunakan alat peraga tiga dimensi. Penggunaan alat peraga pada 

pembelajaran geometri khususnya materi tiga dimensi dapat memacu aktivitas 

siswa di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan keterampilan geometri siswa. 

Selain alat peraga, pemanfaatan kemajuan teknologi seperti komputer 

sebagai media pembelajaran merupakan suatu kolaborasi yang serasi dan sangat 

positif diantara bidang pendidikan dan teknologi informasi. Pemanfaatan 

komputer dapat ditunjang dengan program perangkat lunak yang lazim disebut 

software. Menurut Marjuni (2007) beberapa program komputer dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran interaktif dan dinamis. Artinya, selain media tersebut 

dapat digunakan siswa untu memperoleh visualisasi materi pembelajaran yang 

menarik dan aktraktif, siswa juga dapat memberikan input dan menerima umpan 

balik (feedback) dari komputer. 

Menurut Fey dan Heid (Bobbi, 2010) penggunaan software komputer 

untuk kegiatan pembelajaran sangat tidak terbatas, beberapa software komputer 

dapat memberikan pengalaman dan mengonstruksi bangun-bangun geometri, 

melatih kemampuan tilikan ruang, dan memecahkan masalah. Telah banyak 

software interaktif yang dibuat secara khusus untuk membantu pelajaran 

matematika khususnya geometri, seperti Wingeom, Geometri Sketchpad, Cabri 

3D dan GeoGebra. 

Peragaan tentang visualisasi sangatlah penting dalam pembelajaran 
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geometri, baik peragaan melalui guru maupun bantuan teknologi seperti software 

yang dirancang untuk menyampaikan konsep-konsep geometri, sehingga 

pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan guru dan 

teknologi sangatlah efektif dalam meningkatkan keterampilan geometri siswa 

(Kariadinata, 2010). Penelitian tentang penggunaan dynamic geometry software 

pada pembelajaran matematika khususnya materi geometri sebenarnya sudah 

banyak dilakukan, diantaranya penggunaan software Cabri 3D, Wingeom, 

Geometri Sketchpad, serta  GeoGebra pada materi geometri baik ditingkat SMP, 

SMA dan Perguruan tinggi 

Namun disini peneliti ingin mengajukan software interaktif lain yang 

berbeda yang dapat membantu siswa dalam visualisasi bentuk bangun ruang, 

yakni software Google SketchUp. Google SketchUp merupakan sebuah perangkat 

lunak desain grafis yang dikembangkan oleh Google. Software ini merupakan 

sebuah program pemodelan 3D yang dirancang untuk arsitek, insinyur sipil, 

pembuat game, game developer dan profesi terkait. Yang membuat SketchUp 

berbeda dari produk lainnya adalah pembuatan model dengan SketchUp dilakukan 

dengan teknik dan alat-alat yang pemakaiannya sangat intuitif, hampir seperti 

menangani benda fisik nyata. Pembelajaran dengan SketchUp dapat membantu 

siswa menvisualisasikan bentuk geometri dimensi dua maupun dimensi tiga yang 

abstrak menjadi lebih konkret. Siswa dapat memanipulasi sendiri bangun ruang 

geometri pada layar monitor komputernya, siswa dapat memutar atau membalik 

gambar sekehendaknya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Aytac dan Candas (2010), 

disimpukan bahwa projek dan aktivitas pembelajaran geometri padat menggunakan 

software Google SketchUp memiliki efek yang sangat positif pada keterampilan 

spasial-visual. Julian (2009) menyatakan bahwa: 

 “Of all the approaches, the use of GSU showed the highest spatial ability 

gains in students. Google SketchUp (GSU) provides a powerful, flexible, 

and robust tool which will have a long-term impact on technology in the 

teaching of geometry.” 

Dengan kata lain aktivitas pembelajaran yang nyata dapat diintegrasikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Desain_grafis
http://id.wikipedia.org/wiki/Google
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dengan konteks dalam SketchUp, aktivitas-aktivitas ini dapat mengembangkan 

motivasi siswa dan dapat melatih keterampilan geometri siswa khususnya pada 

materi bangun ruang. Oleh karena itu dengan menerapkan model pembelajaran 

SAVI dengn bantuan software Google SketchUp dalam proses pembelajaran 

geometri materi bangun ruang diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan 

keterampilan dasar geometri dalam konteks bangun ruang. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengajukan sebuah 

studi penelitian yang berjudul: Penerapan pembelajaran SAVI berbantuan 

Software Google SketchUp untuk meningkatkan Keterampilan Dasar 

Geometri Siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan keterampilan visual siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

2. Apakah peningkatan keterampilan verbal siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

3. Apakah peningkatan keterampilan menggambar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

4. Apakah peningkatan keterampilan logika siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

5. Apakah peningkatan keterampilan terapan siswa yang mendapatkan 
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pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

6. Apakah penerapan model pembelajaran SAVI berbantuan software Google 

SketchUp dapat meingkatkan keterampilan dasar geometri secara 

keseluruhan? 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menelaah peningkatan keterampilan visual siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Menelaah peningkatan keterampilan verbal siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

3. Menelaah peningkatan keterampilan menggambar siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

4. Menelaah peningkatan keterampilan logika siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

5. Menelaah peningkatan keterampilan terapan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran menggunakan model SAVI berbantuan software Google 

SketchUp lebih baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

6. Mengetahui peningkatan keterampilan dasar geometri secara keseluruhan 
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melalui penerapan model pembelajaran SAVI berbantuan software Google 

SkechUp. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat antara lain: 

1.   Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai sarana pengembangan diri dalam 

penelitian pendidikan dan menambah wawasan serta pengalaman dalam 

menerapkan model pembelajaran SAVI dengan software Google SketchUp 

terhadap peningkatan keterampilan dasar geometri siswa. 

2.   Para guru disekolah menengah pertama dapat mempertimbangkan penekanan 

pembelajaran geometri bangun ruang dengan mengimplementasikan model 

SAVI dan pemanfaatan software dinamic geometry seperti software Google 

SkechUp. 

3.   Sebagai sumbangan pemikiran memperkaya khasanah pembelajaran 

matematika khususnya untuk peningkatan kemampuan geometri melalui 

model pembelajaran SAVI berbantuan software Google SkechUp. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah 

yang terdapat pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dikemukakan 

definisi operasional sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa 

belajar harus memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki siswa, dengan 

cara menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan 

penggunaan semua alat indera dalam suatu peristiwa pembelajaran.model ini 

bermaksud untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritisnya. Istilah SAVI 

adalah kependekan dari: 

a. Somatic, gerakan tubuh, yang berarti belajar dengan mengalami, 

melakukan, bergerak, dan berbuat (learning by moving and doing). 

Belajar somatic adalah belajar dengan melibatkan fisik, terutama indera 
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peraba, menggunakan serta menggerakkan tubuh selama pembelajaran 

berlangsung. 

b. Auditory, pendengaran yang berarti bahwa belajar dengan cara 

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi (learning by talking and 

hearing). Belajar auditory adalah belajar yang menekankan pada 

keterampilan berbicara, mendengar dan menyimak. 

c. Visual, pengelihatan yang berarti bahwa belajar dengan mengamati, 

menggambar, melukis, mendemostrasikan media belajar dan alat peraga 

(learning by observing and picturing). Belajar visual adalah belajar 

dengan menggunakan indera mata. 

d. Intellectual, berfikir yang berarti bahwa kemampuan berfikir perlu 

dilatih melalui bernalar, mencipta, memecahkan masalah, 

menkonstruksi, dan menerapkan (learning by problem and reflecting). 

Intelektual adalah penciptaan makna dalam pikiran, sarana yang 

digunakan manusia untuk berfikir, menyatukan pengalaman, dan belajar 

intelektual juga berarti menggunakan kemampuan berfikir untuk 

mengaitkan seluruh makna yang diperoleh dari belajar. 

2.  Keterampilan dasar geometri adalah keterampilan dasar yang terdiri dari 

keterampilan visual, keterampilan verbal, keterampilan menggambar 

keterampilan logika, dan keterampilan terapan. Berikut keterampilan dasar 

geometri untuk bangun ruang yang akan diukur dalam penelitian ini: 

a. Keterampilan visual adalah kemampuan untuk mengenal bermacam- 

macam bangun ruang, mengklasifikasikan bangun ruang menurut 

sifatnya, mengumpulkan informasi berdasarkan visual. 

b. Keterampilan verbal adalah kemampuan untuk mengungkapkan 

hubungan bangun ruang, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, 

merumuskan definisi bangun ruang. 

c. Keterampilan menggambar adalah kemampuan untuk mensketsa gambar 

dan memberi label gambar, mensketsa gambar menurut definisi verbal, 

dan menggambar bangun berdasar sifat bangun ruang 



 

Siti Zulayfa, 2016 
PENERAPAN PEMBELAJARAN SAVI BERBANTUAN SOFTWARE GOOGLE SKETCHUP UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN DASAR GEOMETRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

17 

d. Keterampilan logis adalah kemampuan siswa untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun ruang, menerapkan sifat-sifat dan definisi, serta 

mengungkapkan keterkaitan antara sifat bangun ruang. 

e. Keterampilan terapan adalah kemampuan siswa untuk menerapkan 

sifat-sifat dari model geometri, mengembangkan himpunan model-model 

bangun ruang dan menerapkan model geometri dalam pemecahan 

masalah. 

3.  Software Google SketchUp adalah sebuah software komputer untuk membuat 

model 3 Dimensi (3-D) atas benda-benda fisik seperti gedung-gedung, 

peralatan rumah tangga, disain tata ruang dan sebagainya . Perangkat lunak 

yang satu ini sangat mudah digunakan dan tujuan dasar SketchUp adalah 

untuk pembuatan model 3-D  secara cepat (sketsa / sketch) dan relatif akurat 

 


