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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan sangat penting bagi perkembangan 

dan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Pendidikan merupakan 

wadah (kegiatan) sebagai pencetak sumber daya manusia yang berkualitas 

tinggi. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan salah satu dasar untuk 

peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan. Keberhasilan siswa 

mencapai prestasi yang baik pada pembelajaran matematika merupakan salah 

satu tolak ukur keberhasilan proses belajar mengajar matematika. 

Belajar matematika bukan hanya sekedar menghafal, bukan pula 

sekedar mengingat rumus-rumus tanpa mengetahui kapan pemakaiannya, 

tetapi dibutuhkan pengertian, pemahaman akan suatu persoalan matematika 

dan kreatifitas siswa dalam mengkaitkan informasi baru dengan konsep-

konsep yang sesuai dengan apa yang telah dimilikinya. Pokok-pokok 

pemikiran inilah yang harus dikembangkan dalam penyelesaian kegiatan 

belajar matematika, supaya proses belajar bermakna dapat terjadi dengan baik. 

Dalam mengajarkan matematika kita harus berusaha agar siswa lebih 

banyak mengerti dan mengikuti pelajaran matematika dengan gembira, 

sehingga minatnya dalam matematika akan meningkat bila pelajaran itu 

disajikan dengan baik dan menarik. Dengan menggunakan alat peraga maka 

siswa akan lebih tertarik dengan matematika.  
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Minat merupakan salah satu pengaruh besar terhadap aktivitas belajar 

karena proses belajar akan berjalan lancar bila disertai dengan minat. 

Tumbuhnya minat bermuara pada dorongan batin (motivasi) sebagai alat yang 

utama yang dapat membangkitkan semangat belajar siswa dalam rentangan 

waktu tertentu. Menarik minat dan perhatian siswa merupakan salah satu 

usaha dalam menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. Oleh karena 

itu guru perlu membangkitkan minat siswa agar pelajaran yang diberikan 

mudah diterima dan dipahami. 

Dalam proses pembelajaran terdapat beberapa kelemahan yang 

mempengaruhi belajar siswa, antara lain: 

1. Siswa kurang senang terhadap pembelajaran matematika. 

2. Siswa kurang memperhatikan penjelasan guru pada setiap pembelajaran. 

3. Siswa tidak mempunyai kemauan dan minat dalam pembelajaran 

matematika. 

4. Konsentrasi siswa kurang terfokus pada pembelajaran matematika. 

5. Kurangnya kesadaran siswa dan pembelajaran matematika. 

Permasalahan-permasalahan diatas perlu kita perbaiki guna 

meningkatkan pemahaman dan prestasi belajar siswa. Pemahaman sendiri 

dapat diukur dari keaktifan siswa, kreatifitas, minat dan nilai yang diperoleh 

siswa. Oleh karena itu guru mampu menawarkan metode yang lebih efektif 

yang dapat mengembanangkan pemahaman siswa dalam pembelajaran serta 

harus diimbangi dengan kemampuan guru dalam menguasai metode tersebut. 

Salah satunya dengan metode SAVI, yaitu cara belajar yang melibatkan 



 3 

seluruh indra, belajar dengan bergerak aktif secara fisik, dengan 

memanfaatkan indra sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh atau 

pikiran terlibat dalam proses belajar. 

Menurut Hernowo (2007) menyatakan SAVI adalah singkatan dari 

Somatis (bersifat raga), Auditori (bersifat suara), Visual (bersifat gambar), dan 

Intelektual (bersifat merenungkan). Apabila sebuah pembelajaran dapat 

melibatkan seluruh unsur SAVI ini maka pembelajaran akan berlangsung 

efektif karena dalam pembelajaran perlu adanya keaktifan secara fisik 

sehingga membantu melatih pola pikir siswa dalam memecahkan masalah 

dengan kritis, logis, cepat, dan tepat. Untuk itu diperlukan alat peraga sebagai 

perantara agar siswa dapat menggambarkan segala hal yang dipelajari 

sehingga siswa lebih paham dan teliti. 

Dengan bantuan alat peraga, peneliti mencoba menerapkan pendekatan 

SAVI ini pada saat siswa mempelajari dan membuat kubus atau balok: 

1. Somatis, ini berarti pada saat membuat model kubus atau balok siswa akan 

bergerak aktif secara fisik karena siswa akan bangkit dari tempat duduk. 

2. Auditori, mengajak siswa berbicara saat mereka membuat model. Dari sini 

siswa dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya. 

3. Visual, dengan mempresentasikan pekerjaannya siswa dapat 

menggambarkan apa yang sedang dipelajari. Karena belajar matematika 

akan lebih mudah jika dapat melihat contoh-contoh dari dunia nyata. 

4. Intelektual, siswa dapat memanfaatkan potensi intelek mereka untuk 

menunjukkan bagaimana segala sesuatunya cocok dan menyatu sehingga 
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dapat dipahami. Dari sini siwa dapat menghitung luas permukaan dan 

volume kubus atau balok yang sedang dipelajari. 

Alat peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat 

bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Setiap proses 

belajar dan mengajar ditandai dengan beberapa unsur antara lain tujuan, 

bahan, metode dan alat serta evaluasi. Unsur metode dan alat merupakan 

unsur yang tidak bisa dilepaskan dari unsur lainnya yang berfungsi sebagai 

cara atau teknik untuk mengantarkan bahan pelajaran agar sampai kepada 

tujuan. Dalam pencapaian tujuan tersebut, peranan alat bantu atau alat peraga 

memegang peranan yang penting sebab dengan adanya alat peraga ini bahan 

pelajaran dapat dengan mudah dipahami oleh siswa.  

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran matematika dengan 

pendayagunaan alat peraga untuk meningkatkan minat belajar siswa, perlu 

adanya kerjasama antara guru matematika dan penelitian yaitu melalui 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Proses PTK ini memberikan kesempatan 

kepada peneliti dan guru matematika untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

pembelajaran di sekolah sehingga dapat dikaji, ditingkatkan dan dituntaskan. 

Dengan demikian proses pembelajaran matematika di sekolah yang 

menggunakan alat peraga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa 

yang dapat menyalurkan prestasi belajar matematika siswa.   

Dari uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian 

terhadap pembelajaran matematika. Penelitian ini diharapkan dapat 

mengungkapkan hal-hal yang menghambat dalam pembelajaran matematika, 
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sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan prestasi belajar matematika. Dalam 

hai ini masalah-masalah yang diteliti difokuskan pada faktor : 

1. Siswa, pembelajaran matematika difokuskan pada peningkatan minat 

berprestasi dan kreatifitas. 

2. Guru, observasi terhadap kemampuan dasar profesional guru dalam 

mengelola intraksi pada saat pembelajaran. 

3. Lingkungan, tempat belajar di sekolah. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam proses pembelajaran ada beberapa komponen yang tidak 

terlepas yaitu guru, siswa, sarana dan prasarana. Ketiga faktor tersebut dapat 

menjadi hal yang menentukan keberhasilan pembelajaran. 

Guru dalam proses belajar mengajar merupakan faktor kesuksesan 

setiap usaha pendidikan. Sifat guru yang otoriter, suka marah, tidak menguasai 

materi dengan baik, cara menerangkan yang monoton dan yang lainnya 

menjadi hal yang menimbulkan kurangnya minat siswa dalam mempelajari 

matematika. 

Siswa sebagai komponen yang lain dalam hal ini sebagai objek dari 

pendidikan berkewajiban melakukan proses belajar, siswa yang suka 

melamun, berbicara dengan siswa lainnya atau teman sebangku, suka 

mengganggu siswa lainnya, tidak konsentrasi pada saat pembelajaran, takut 

untuk bertanya dan sebagainya menunjukkan bahwa siswa mengalami 

gangguan dalam belajarnya. Karena dari pengamatan peneliti, kegagalan siswa 
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dalam suatu pelajaran lebih disebabkan tidak dikuasainya konsep yang 

diajarkan. 

Komponen lain yang juga menentukan berhasilnya pembelajaran 

adalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang 

diperlukan sebagai alat bantu pada saat proses pembelajaran, misalnya alat 

peraga sebagai alat bantu yang digunakan oleh guru pada saat menerangkan 

materi geometri pokok bahasan kubus dan balok. 

Maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Adanya kelemahan pada penerapan metode pengajaran matematika yang 

dilakukan oleh guru. 

2. Masih rendahnya minat belajar siswa pada bidang studi matematika. 

3. Kurangnya kreatifitas siswa dalam melakukan percobaan atau 

demonstrasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, agar permasalahan yang dikaji dapat terarah 

maka pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, dan 

efisien. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran matematika yang akan diterapkan adalah dengan metode 

pendekatan SAVI. Pendekatan SAVI yang dibicarakan adalah pendekatan 

SAVI yang meliputi: 

a. Berbuat sesuatu untuk memahami pelajaran dengan penuh keyakinan. 
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b. Mengkomunikasikan hasil pemikiran, gagasan secara lisan atau 

penampilan. 

c. Mempelajari, mengamati, dan menggambarkan sendiri bagaimana 

memperoleh situasi pengetahuan. 

d. Memecahkan sendiri tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepadanya. 

2. Minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada 

perasaan senang, perhatian, konsentrasi, kesadaran, dan kemauan dalam 

melakukan atau percobaan dan ketepatan penggunaan alat peraga. 

3. Alat peraga yang dibicarakan adalah alat peraga yang meliputi kubus dan 

balok. 

4. Penelitian dibatasi hanya pada kelas VIII.B semester II SLTP Negeri II 

Comal-Pemalang. 

 
D. Perumusan Masalah 

 Terjadinya gangguan atau hambatan apa yang terjadi pada diri siswa 

dalam pembelajaran matematika timbul karena adanya anggapan bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit, menakutkan, dan hanya orang-

orang tertentu saja yang mampu mempelajarinya. Berkaitan dengan hal ini, 

situasi, kondisi, pengalaman atau pengaruh orang lain juga sangat menentukan 

minat berprestasi bagi siswa. Sedangkan kemampuan dasar yang ditunjukkan 

oleh sebagian guru dalam mengelola interaksi belajar yang cenderung 

membosankan dan sikap yang otoriter menyebabkan timbulnya rasa takut, 

putus asa dan kurangnya minat terhadap pembelajaran matematika. Guru 
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sebagai pengelola kelas pada saat pembelajaran harus bersikap positif untuk 

belajar pada siswa karena guru merupakan sosok figure bagi siswa. 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah diatas, maka permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui 

penelitian ini adalah bagaimana usaha dan kendala peningkatan minat belajar 

matematika melalui pendekatan SAVI dengan pendayagunaan alat peraga. 

Permasalahan umum ini dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menggunakan alat 

peraga untuk meningkatkan minat belajar siswa pada pokok bahasan 

kubus dan balok? 

2. Adakah peningkatan minat belajar siswa selama proses pembelajaran 

matematika melalui pendekatan SAVI dengan mendayagunakan alat 

peraga? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana proses pembelajaran matematika 

melalui metode SAVI dengan pendayagunaan alat peraga. 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah tentang perilaku belajar siswa yang 

menghambat pembelajaran matematika. 

3. Untuk meningkatkan minat belajar siswa yang dibatasi oleh perasaan 

senang, perhatian kemauan, konsentrasi, dan kesadaran siswa dalam 

pembelajaran matematika. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika, disamping itu juga 

kepada peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran matematika. 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran maematika utamanya pada 

peningkatan minat belajar siswa melalui pendekatan SAVI dengan 

pendayagunaan alat peraga. 

 Mengingat seorang siswa perlu mempunyai ketangkasan dan 

ketrampilan serta kecerdasan dalam menstimulasi sesuatu maka salah satu 

teknik untuk meningkatkan ketajaman dalam memahami suatu konsep 

adalah pendekatan SAVI. 

  Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan pemanfaatan alat peraga. 

2. Manfaat Praktis 

  Pada dataran praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi guru 

matematika dan siswa. Bagi guru, peningkatan pemahaman konsep 

melalui pendekatan metode SAVI dengan pendayagunaan alat peraga 

dapat digunakan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang  lebih 

menarik dan kreatif. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat 

meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar siswa. 




