
 

Ilva Noriska, 2016 
PENERAPAN MODEL SAVI(SOMATIC AUDITORY VISUAL INTELLECTUAL) PADA MATA PELAJARAN 
MATEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan salah satu 

komponen yang sangat penting dalam pembentukan dan pengembangan 

kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan zaman. Peran 

pendidikan semakin berat, yaitu bagaimana mempersiapkan manusia yang 

mampu mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan sebagai 

pengaruh dari globalisasi. Dalam kaitannya ini, pendidikan dituntut untuk 

mampu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi 

tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kepribadian dan budaya bangsa.  

Pendidikan matematika salah satunya yang memiliki peranan dalam 

mengembangkan kreatifitas dan inovasi serta kemampuan untuk 

berargumentasi. Pendidikan matematika merupakan sarana berpikir dalam 

menentukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Matematika memiliki sifat kuantitatif, yakni dapat memberikan jawaban yang 

lebih rinci yang memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih cepat dan 

cermat. Matematika dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengatasi 

permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Matematika 

merupakan metode berpikir secara logis. Peranan matematika terhadap 

perkembangan sains dan teknologi sudah jelas sangat penting karena 

matematika adalah pondasi dari ilmu pengetahuan yang lain.  

Mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari Sekolah Dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif. Mata pelajaran ini, 

merupakan salah satu bidang pengajaran yang harus mengalami pembaharuan 

menuju perbaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Tujuan pembelajaran matematika dalam Standar Isi yang dikeluarkan 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) menunjukkan bahwa 

penguasaan matematika tidak hanya sebatas penguasaan fakta dan konsep, 
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serta prosedur matematika tetapi juga berupa kemampuan proses matematika 

siswa seperti pemecahan masalah, penalaran, komunikasi dan koneksi 

matematika. Semuanya harus menunjang dalam proses pembelajaran 

matematika sehingga siswa dapat menguasai matematika secara utuh. 

Pembelajaran matematika seharusnya lebih menekankan kepada 

aktivitas siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa didorong untuk aktif baik 

secara mental maupun fisik. Berdasarakan hasil observasi pada siswa kelas V 

B di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Sukasari Kota Bandung 

menunjukkan bahwa rendahnya hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

Bangun Ruang. Hal ini dibuktikan melalui hasil tes atau evaluasi yang 

dilakukan guru diakhir pembelajaran, nilai sebagian besar siswa masih 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan hasil analisis, 

ditemukan beberapa kelemahan, diantaranya: 1) siswa kurang memahami 

pokok bahasan  Bangun Ruang, 2) jumlah siswa yang banyak mengakibatkan 

kelas kurang kondusif, 3) tidak menggunakan media saat proses pembelajaran, 

biasanya siswa lebih cenderung menulis kembali apa yang ditulis ibu guru di 

papan tulis, menulis contoh soal dan menyelesaikannya. Siswa menghabiskan 

waktu di tempat duduknya masing-masing dari awal hingga pembelajaran 

selesai, siswa hanya mendengarkan ceramah dari guru,dan sumber belajar 

hanya sebatas buku teks yang yang telah dimiliki siswa. Pembelajaran hanya 

menitik beratkan kepada alat indera pendengaran siswa. Hal ini  

mengakibatkan 50% siswa belum mampu mencapai KKM pada mata 

pelajaran Matematika pokok bahasan Bangun Ruang dengan KKM yaitu 65.  

Jika permasalahan tersebut tidak segera ditangani atau ditindaklanjuti maka 

diduga siswa akan mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi 

matematika lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pembelajaran seharusnya 

memungkinkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya. Seorang 

guru harus berperan sebagai fasilitator yang membantu agar proses belajar 

siswa berjalan dengan baik dan menuntut guru untuk menyediakan 

pengalaman-pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung 

jawab dalam memperoleh hasil belajarnya. Untuk itu, guru harus pintar 
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mencari cara agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan siswa dapat 

membangun pengetahuannya sendiri. Dari sekian banyak model pembelajaran 

yang dapat digunakan, peneliti lebih memilih untuk menerapkan model SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual). 

Model SAVI diperkenalkan pertama kali oleh Dave Meier. Meier 

(2003, hlm. 90) mengungkapkan bahwa “Manusia memiliki empat dimensi 

yakni: tubuh atau somatic (S), pendengaran atau auditory (A), penglihatan 

atau visual (V), dan pemikiran atau intellectual ( I )”. Model SAVI ini adalah 

model pembelajaran yang menekankan bahwa pelajar harus memanfaatkan 

indra sebanyak mungkin dan membuat seluruh tubuh atau pikiran terlibat 

dalam proses pembelajaran. Model ini bermaksud untuk meningkatkan 

aktivitas positif siswa dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu model SAVI dapat 

digunakan dalam pembelajaran Matematika khususnya pokok bahasan 

Bangun Ruang. 

Berdasarkan permasalahan dan alternatif pemecahan masalah di atas 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model SAVI 

(Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) pada Mata Pelajaran Matematika 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar”.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan model pembelajaran SAVI 

(Somatic Auditory Visual Intellectual)  dalam pembelajaran Matematika 

pokok bahasan Bangun Ruang untuk meningkatkan hasil belajar siswa ?”. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menjabarkan beberapa 

pertanyaan penelitian yang mengarah kepada jawaban terhadap permasalahan 

utama penelitian. 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan model SAVI pada mata pelajaran Matematika 

pokok bahasan Bangun Ruang untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas V? 

2. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas V dengan 

menerapkan model SAVI pada pembelajaran Matematika pokok bahasan 

Bangun Ruang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat sejauh mana 

perubahan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika pokok bahasan 

Bangun Ruang di kelas V dengan menerapkan model SAVI (Somatic Auditory 

Visual Intellectual) Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran tentang: 

1. Pelaksanaan model SAVI pada mata pelajaran Matematika pokok bahasan 

Bangun Ruang untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas V. 

2. Peningkatan hasil belajar siswa kelas V dengan menerapkan model SAVI 

pada pembelajaran Matematika pokok bahasan Bangun Ruang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis terhadap pembelajaran matematika.  

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru 

mengenai penerapan model SAVI (Somatis Auditori Visual Intellectual) 

pada materi bangun ruang sehingga dapat menjadi acuan dalam 

pengembangan penelitian tindakan kelas selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitinan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti 
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1) Meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran SAVI (Somatic Auditory Visual 

Intellectual) pada mata pelajaran Matematika 

2) Meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya pada mata 

pelajaran Matematika 

 

 

b. Bagi Guru 

1) Memberikan wawasan dalam memilih model pembelajaran yang 

tepat, sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

mengembangkan profesionalisme keguruannya 

2) Memberikan pengalaman kepada guru dalam melaksanakan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran SAVI 

(Somatic Auditory Visual Intellectual) 

c. Bagi Siswa  

1) Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam mengembangkan 

pengetahuan kemampuan dan meningkatkan kemampuan hasil 

belajar siswa.    

2) Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman belajar siswa agar 

lebih bermakna dan termotivasi melalui konflik kognitifnya 

sendiri.  

d. Bagi Sekolah 

1) Meningkatkan kinerja pihak sekolah melalui peningkatan 

profesionalisme guru dalam rangka perbaikan pembelajaran.  

2) Meningkatkan kinerja pihak sekolah dalam hal meningkatkan 

kualitas hasil belajar siswa.  


