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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Dewasa ini dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang 

mengharuskan mampu melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang dapat 

memenuhi tuntutan global. Sebab pendidikan merupakan suatu wadah 

kegiatan yang berusaha untuk membangun masyarakat dan watak bangsa 

secara berkesinambungan yaitu membina mental, rasio, 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 rumit karena tidak hanya 

proses transfer informasi guru kepada siswa, tetapi juga melibatkan berbagai 

tindakan dan kegiatan yang harus dilakukan terutama jika menginginkan hasil 

belajarnya menjadi lebih baik. Salah satu proses pembelajaran yang 

menekankan berbagai tindakan dan kegiatan adalah dengan menggunakan 

pendekatan tertentu. Pendekatan dalam pembelajaran pada hakekatnya 

merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran serta dapat 

mengembangkan dan meningkatkan aktivitas belajar yang dilakukan guru dan 

siswa. 

Matematika adalah sebagai suatu bidang ilmu yang merupakan alat 

pikir berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai persoalan praktis, yang 

 



unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan kontruksi, generaliatas dan 

individualitas, serta mempunyai cabang-cabang antara lain aritmetika, aljabar, 

geometri dan analisism (Uno,2007:129-130).   

 Matematika berbeda dengan ilmu lain. Materi matematika bersifat 

hierarkis. Dalam mempelajarinya matematika harus bersifat kontinyu, rajin 

latihan dan disiplin. Apabila sejak awal siswa sudah tidak senang dengan 

matematika maka siswa akan mengalami kesulitan pada materi pelajaran 

selanjutnya. Tidak sedikit juga orang yang memendang matematika sebagai 

bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian orang harus 

mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Didalam mengerjakan matematika disamping guru 

memperhatikan materinya juga harus memperhatikan keadaan siswanya. Salah 

satu tujuan mempelajari matamatika adalah membentuk kepribadian dalam 

diri siswa untuk menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari.    

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu guru merupakan salah 

satu unsur dibidang kepemimpinan harus berperan serta secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga potensial, sesuai dengan tuntutan 

masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata 

sebagai pengajar yang hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga harus 

sebagai pendidik yang mentransfer nilai dan sekaligus sebagai pembimbing 

yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Berkaitan 



dengan ini maka sebenarnya guru memiliki peranan yang sangat kompleks 

didalam proses belajar mengajar, dalam usaha untuk mengantarkan anak didik 

ke taraf yang di cita-citakan. 

Disamping itu, guru harus bisa memberikan motivasi kepada siswa, 

bagaimana agar siswa tersebut tertarik dengan bidang studi tersebut. Tanpa 

adanya motivasi pada diri siswa tentunya mempelajari matematika akan sulit. 

Hal ini akan menyebabkan siswa malas belajar sehingga menyebabkan 

prestasi belajar matematika menurun. Pembelajaran yang hanya menyajikan 

rumus demi rumus tanpa menyajikan langkah rumus itu di temukan akan 

menyebabkan prestasi belajar matematika menurun. 

Guru diharapkan dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang 

baik dalam proses pendidikan sehingga pada anak didik akan tumbuh minat 

dan termotivasi, jangan sampai anak didik beranggapan matematika itu 

menjemukan, padahal yang lebih mereka tidak sukai adalah pengalaman 

mereka ketika mengikuti pelajaran matematika itu disekolah daripada 

matematika itu sendiri. 

Metode mengajar dikatakan relevan jika mampu mengantarkan siswa 

mencapai tujuan pendidikan melalui pengajaran. Untuk meningkatkan mutu 

pendidikan perlu adanya pembaharuan dibidang pendidikan antara lain adalah 

pembaharuan metode atau peningkatan relevansi pendekatan dalam mengajar. 

Adapun tujuan pengajaran adalah supaya siswa dapat berfikir dan 

bertindak secara hierarki dan kreatif. Maka itu metode penyampaian guru 

dalam mengajar yang efektif adalah apabila dampak dari pembelajaran itu 



dapat menumbuhkan dan menciptakan gairah serta dorongan siswa untuk 

aktif. Dalam penyampaian materi matematika harus sudah dikembangkan oleh 

guru, sedemikian sehingga materi tersebut menjadi menarik, sebab secara 

realistis seorang siswa yang belajar itu pada dasarnya adalah mencari 

hubungan antara hal yang dipelajari dengan yang telah dimiliki, dikuasai 

siswa, dialami atau diketahui siswa. 

Unsur yang paling penting dalam proses belajar mengajar disamping 

guru dan materi ajar adalah siswa-siswa atau anak didik ialah salah satu 

komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar 

mengajar. Karena dalam proses belajar mengajar siswa sebagi pihak yang 

ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya 

secara optimal. Dalam mencapai tujuan tersebut siswa tidak luput dari adanya 

motivasi dari dalam diri siswa tersebut. Motivasi merupakan faktor interen 

yang ada pada diri siswa. Dengan adanya motivasi yang tinggi diharapkan 

dapat meningkatkan prestasi belajar matematika, karena pada dasarnya 

motivasi sangat berperan dalam pemerolehan prestasi belajar pada diri siswa. 

Pembelajaran secara konvensional sekarang ini sudah tidak cocok lagi 

karena didalam metode ini, guru hanya mentransfer ilmu kepada anak didik 

dan sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan 

antara guru dan siswa dalam interaksi edukatif. Metode ini lebih banyak 

menuntut keaktifan guru dari pada siswa. 

Penggunaan metode pembelajaran yang monoton (konvensional), 

dimungkinkan siswa akan mengantuk dan perhatiannya kurang karena 



membosankan. Model pembelajaran harus bisa mengubah gaya belajar siswa 

dari siswa yang belajar pasif menjadi aktif dalam mengkonstruksikan konsep. 

Model pembelajaran yang tepat membuat matematika lebih berarti, masuk 

akal, menantang, menyenangkan dan cocok untuk siswa. 

Gambaran permasalahan-permasalahan diatas perlu diperbaiki guna 

meningkatkan motivasi, perhatian, pemahaman dan prestasi belajar siswa. 

Oleh karena itu guru mampu menawarkan metode dalam mengajar yang lebih 

efektif yang dapat membangkitkan perhatian siswa sehingga siswa menjadi 

aktif dan termotivasi untuk belajar, serta harus diimbangi dengan kemampuan 

guru dalam menguasai metode tersebut. Salah satunya adalah melalui 

pendekatan “SAVI” (Somatis, Auditori, Visual, Intelektual). Unsur-unsur 

pendekatan SAVI adalah : 

1. Somatis(S) : Belajar dengan bergerak dan berbuat. 

2. Auditori(A) : Belajar dengan berbicara dan mendengar. 

3. Visual(V) : Belajar dengan mengamati dan menggambarkan . 

4. Intelektual(I) : Belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. 

Pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI bisa optimal jika 

keempat unsur SAVI ada dalam satu peristiwa pembelajaran matematika. 

Misalnya, siswa akan belajar sedikit tentang matematika dengan menyaksikan 

presentasi (V), tetapi mereka dapat belajar lebih banyak jika mereka dapat 

melakukan sesuatu (S), membicarakan atau mendiskusikan apa yang mereka 

pelajari (A), serta memikirkan dan mengambil kesimpulan atau informasi 

yang mereka peroleh untuk diterapkan dalam menyelesaikan soal-soal (I). 



Atau, siswa dapat meningkatkan kemempuan mereka dalam mengemukakan 

ide (I), jika mereka secara simultan menggerakan sesuatu (S) untuk 

menghasilkan pictogram, diagram, grafik dan lain sebagainya (V) sambil 

mendiskusikan atau membicarakan apa yang sedang mereka kerjakan (A). 

(Meier, 2002:100) 

B. Identifikasi Masalah 

Dalam proses pembelajaran metematika, ada beberapa komponen 

penting agar siswa dapat belajar secara optimal yaitu guru, siswa, lingkungan, 

sarana dan prasarana serta materi ajar. 

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 motivasi siswa dalam 

mempelajari matematika. Dalam hal ini guru mempumyai peranan dalam 

memberikan motivasi kepada siswa, karena motivasi berperan sangat penting 

dalam kegiatan utamanya dalam proses belajar. 

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 

menggangu teman lainnya, tidak konsentrasi pada saat proses belajar 

berlangsung, takut untuk bertanya dan sebagainya menunjukkan bahwa siswa 

mengalami gangguan dalam belajar. 



Lingkungan juga merupakan komponen yang berpengaruh besar 

terhadap keberhasilan pembelajaran. Lingkungan yang dimaksud adalah 

peran orang tua, yaitu dalam mendidik anak, tingkat ekonomi orang tua, 

keadaan sekolah dan sikap siswa dalam memilih teman untuk bergaul. Peran 

orang tua yang tidak maksimal dalam mendidik anak dalam usahanya untuk 

menanamkan semangat untuk belajar dan kesalahan dalam memilih temen 

untuk bergaul, akan menyebabkan siswa mempunyai motivasi belajar yang 

minim, sehingga akan didapatkan prestasi belajar yang kurang. 

Komponen lain yang juga menetukan 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 Lingkaran, adalah  diperlukan alat peraga yang berupa lingkaran yang 

dilengkapi dengan unsur-unsurnya. 

Materi ajar adalah komponen lain yang menetukan keberhasilan 

pembelajaran. Materi ajar yang cenderung kompleks dan terlalu abstrak, 

membuat siswa mengalami kesuliatan dalam memahami konsep materi yang 

diajarkan. Dalam hal ini guru berperan untuk mengkongkritkan materi bahan 

ajar yang terlalu abstrak dengan bantuan alat peraga yang berupa lingkaran 

lengkap dengan unasur-unsurnya, agar siswa benar-benar paham dan 

menguasai atas materi yang diajarkan. 

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada suatu pembelajaran melalui pendekatan 

“SAVI” pada pokok bahasan Lingkaran yang akan ditinjau dari motivasi 

belajar siswa agar diperoleh suatu prestasi belajar yang diinginkan. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Prestasi belajar matematika adalah prestasi belajar dalam bidang 

matematika,  melalui ulangan dengan maksud untuk memperoleh suatu 

angka sehingga dapat ditentukan berhasil atau tidaknya seorang siswa 

dalam belajar matematika guna suatu pengambilan keputusan. 

2. Pendekatan pembelajaran pada penelitian ini dibatasi pada pendekatan 

pembelajaran matematika dengan pendekatan “SAVI”. 

3. Pokok bahasan yang diambil pada penelitian ini adalah Lingkaran yang 

akan diberikan kepada siswa kelas VIII semester II SMP. 

4. Motivasi belajar adalah keadaan dalam diri siswa yang mendorong 

keinginan siswa untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai 

tujuan pembelajaran, yang ditandai dengan adanya keinginan siswa untuk 

bertanya dan kemampuan siswa untuk menyelesaikan soal. 

D. Perumusan Masalah 

Terjadinya 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 motivasi 

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 motivasi dalam belajar matematika. Guru sebagai 

pengelola kelas pada saat pembelajaran harus bersikap positif untuk belajar 

pada siswa karena guru merupakan sosok figur bagi siswa. 

Berdasarka Latar Belakang, Identifikasi Masalah dan Pembatasan 

Masalah yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan Lingkaran melalui pembelajaran dengan pendekatan “SAVI” 

dan pendekatan konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pokok bahasan 

Lingkaran ditinjau dari motivasi belajar siswa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pada pokok bahasan 

Lingkaran? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan mengetahui perbedaan 

pengajaran matematika dengan pendekatan “SAVI” dan pengajaran 

konvensional pada pokok bahasan Lingkaran ditinjau dari motivasi belajar 

siswa. 



 Tujuan secara khusus dapat dirinci sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika pokok bahasan 

Lingkaran melalui pembelajaran dengan pendekatan “SAVI” dan 

pendekatan konvensional. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika pokok bahasan 

Lingkaran ditinjau dari motivasi belajar siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara pendekatan pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika pokok bahasan  

Lingkaran. 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat bermanfaat sebagai salah satu 

alternatif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui pendekatan SAVI dan meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai 

berikut :  

1. Bagi guru sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa melalui penggunaan dan pemilihan pendekatan 

dalam mengajar. 

2. Sebagai masukan bagi calon pendidik tentang penggunaan pendekatan 

“SAVI” pada pokok bahasan Lingkaran. 

3. Bagi siswa sebagai pemicu motivasi belajar sehingga siswa dapat belajar 

matematika dengan giat. 


