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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dimulai setelah anak lahir dan berlangsung sepanjang 

hayat. Proses pendidikan berlangsung dalam keluarga, sekolah, dan 

masyarakat karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Salah satu faktor keberhasilan dalam 

suatu bangsa yaitu pendidikan. Dengan adanya pendidikan, kualitas sumber 

daya manusia diharapkan dapat mengalami peningkatan. Untuk mewujudkan 

suatu kualitas pendidikan yang baik maka diperlukan adanya upaya untuk 

menciptakan suasana belajar mengajar yang baik. Menurut Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), 

penelitian adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sebagai seorang warga negara Indonesia, setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan dasar dimulai dari sekolah 

dasar yang mengembangkan berbagai ilmu pendidikan berdasarkan beberapa 

mata pelajaran seperti: Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu pengetahuan Sosial, 

Bahasa Indonesia, dan Matematika. Matematika adalah salah satu ilmu 

pengetahuan yang wajib dimiliki setiap orang.  

Susanto (2013: 185) mengemukakan bahwa matematika merupakan 

salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan 

beragumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-

hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pegembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika adalah mata pelajaran yang 

harus diberikan kepada siswa agar siswa dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir logis, kritis, sistematis, mengembangkan kemampuan bekerja sama, 
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kemampuan pemecahan masalah serta dapat mengkomunikasikan gagasan 

atau ide dengan menggunakan gambar, tabel, serta media lain. 

Susanto (2013: 213) mengemukakan bahwa komunikasi matematis 

adalah suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan 

kelas, di mana terjadi pengalihan pesan, dan pesan yang dialihkan berisikan 

tentang materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, 

rumus, atau strategi penyelesaian suatu masalah. Pihak yang terlibat dalam 

peristiwa komunikasi di lingkungan kelas adalah guru dan siswa. Guru 

haruslah mengubah strategi belajar mengajar yang awalnya secara 

konvensional ke model pembelajaran yang kooperatif. Pembelajaran 

kooperatif lebih berpusat pada siswanya dan menekankan aktifitas siswa. 

Rendahnya komunikasi matematis siswa diperkuat oleh Saragih (2007) yang 

mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran matematika, masih banyak siswa 

yang mendapati kesulitan ketika dimintai untuk memberikan penjelasan dan 

alasan atas jawaban yang dibuat. Lebih lanjut dikatakan bahwa salah satu 

penyebab adalah proses pembelajaran yang mononton dan sangat jarang 

mengaktifkan siswa. 

Kondisi awal di lapangan berdasarkan wawancara guru dan siswa 

menunjukkan bahwa di dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak 

menjelaskan materi dan siswa dituntuk untuk mendengarkan, mencatat dan 

mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan guru. Guru masih 

menggunakan pembelajaran konvensional, yang hanya menggunakan buku 

paket sebagai pedoman dan kurang menyajikan kegiatan yang mampu 

mengaktifkan siswa didalam proses belajar mengajar. Hal tersebut dapat 

menyebabkan siswa menjadi gampang bosan dan tidak tertarik dalam 

pembelajaran di kelas. Pembelajaran konvensional dimulai dari penyajian 

materi yang berkaitan pada konsep yang dipelajari, dan pemberian contoh 

soal kepada siswa. Selanjutnya adanya tanya jawab dan diberikan tugas yang 

dikerjakan di rumah. Melihat kegiatan tersebut, maka perlu diadakan suatu 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa menjadi aktif dalam proses belajar 

mengajar untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas IV di SD 1 Gamong, 

bahwa selama mengajar matematika banyak siswa yang masih ragu-ragu 

untuk bertanya dan menyampaikan pendapat di kelas dan sedikit siswa yang 

menunjukkan komunikasi matematis di dalam kelas. Guru hanya 

menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi kepada siswa. 

Akibatnya siswa menjadi kurang aktif dalam mengembangkan kemampuan 

komunikasi matematika. Hasil wawancara dengan siswa kelas IV SD 1 

Gamong menunjukkan bahwa siswa masih kesulitan dalam mengembangkan 

ide-ide matematika. Pembelajaran yang jarang menggunakan media 

pembelajaran dan masih bersifat konvensional, membuat siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran matematika. Siswa kurang berani dalam bertanya dan 

mengemukakan pendapatnya. Siswa menjadi kesulitan dalam 

mempresentasikan permasalahan kedalam bentuk gambar, mengubah 

deskripsi menjadi simbol-simbol matematika yang diberikan oleh guru. 

Hasil tes awal pada mata pelajaran matematika yang diperoleh siswa 

kelas IV SD 1 Gamong dengan menggunakan indikator kemampuan 

komunikasi matematis masih rendah di bawah kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan sekolah  yaitu 70 dengan rata-rata 55. 

Berdasarkan data yang sudah diperoleh bahwa dari 26 siswa, sebanyak 18 

siswa yang belum mencapai KKM dengan presentase 69.23%.  pada indikator 

1 mencapai 94,86%, indikator 2 mencapai 52,53%, indikator 3 mencapai 

31,7%, indikator 4 mencapai 55,06%, dan indikator 5 mencapai 40,35%. 

Siswa kelas IV SD 1 Gamong yang mendapat nilai di atas KKM hanya 8 

siswa dengan persentase 30.76% dengan kriteria ketuntasan perlu bimbingan. 

Oleh sebab itu perlu adanya tindakan untuk meningkatkan komunikasi 

matematis siswa kelas IV SD 1 Gamong. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kelas IV SD 1 

Gamong, penyebab terjadinya komunikasi siswa yang rendah yaitu 1) tidak 

ada media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dalam belajar dan 

mendorong komunikasi matematis siswa, 2) pembelajaran masih 

menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga komunikasi 
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matematis siswa terbatas, 3)tidak percaya diri siswa  yang merasa takut yang 

berlebihan ketika siswa diminta untuk menyampaikan pendapat. Berdasarkan 

permasalahan yang ada di dalam kelas IV SD 1 Gamong tersebut, 

dikhawatirkan kemampuan komunikasi matematis siswa menjadi tidak 

berkembang dengan baik dan mengalami keterbatasan. 

Komunikasi matematis siswa dapat ditingkatkan dengan model 

pembelajaran yang kooperatif, salah satunya yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually (SAVI). 

SAVI merupakan model pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa 

melalui gerakan, berbicara, melihat, mengamati, serta menggunakan 

kemampuan intelektual untuk berpikir, menghubungkan, menggambar, dan 

membuat kesimpulan. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran 

SAVI dapat membantu siswa dalam meningkatkan komunikasi matematis 

untuk dapat menyampaikan informasi, seperti mengajukan pertanyaan dan 

menyampaikan ide. Model pembelajaran SAVI juga dapat memberikan siswa 

untuk mengamati dan berpikir serta mengkomunikasikan apa yang sudah 

mereka ketahui kepada temannya. Lestari dan Yudhanegara (2017: 57) 

menyatakan bahwa SAVI merupakan model pembelajaran yang melibatkan 

gerakan, seperti gerak fisik anggota badan tertentu, berbicara, mendengarkan, 

melihat, mengamati, dan menggunakan kemampuan intelektual untuk 

berpikir, menggambarkan, menghubungkan, dan membuat kesimpulan. 

Sedangkan menurut Widyawati dan Muaddab (2012: 115) mengatakan bahwa 

SAVI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2018) yang menggunakan 

model SAVI untuk meningkatkan komunikasi matematis siswa pada kelas 

VII SMP.  Dapat disimpulkna bahwa penggunaan model pembelajaran SAVI 

(somatic, auditory, visualization, dan intellectually) efektif digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa di SMP Negeri 4 

Padangsidimpuan. 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari obsevasi awal, kemampuan 

komunikasi matematis siswa kelas IV pada mata pelajaran matematika masih 

kurang, dikarenakan tidak ada yang menghubungkan matematika yang 

bersifat abstrak menjadi konkret yang dapat dengan mudah diterima siswa. 

Guru harus menyediakan fasilitas dalam menghubungkan matematikayang 

abstark menjadi konkret misalnya dapat memberikan contoh dengan benda 

nyata yang ada di lingkungan sekitar, menghubungkan kehidupan dan 

pengalaman siswa, atau dengan menciptakan alat peraga/media untuk 

memudahkan siswa dalam belajar matematika.  

Arsyad (2016: 2) mengatakan bahwa media adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan 

pada umumnya dan tujuan pembelajaran di sekolah pada khususnya. Media 

pembelajaran dapat meningkatkan komunikasi matematis siswa, media yang 

cocok digunakan adalah media papan bangun datar. Media papan bangun 

datar merupakan media pembelajaran yang menyediakan bentuk permukaan 

bangun datar yang digunakan untuk belajar luas bangun datar. Media papan 

bangun datar ini digunakan agar siswa mampu menghitung luas dan keliling 

bangun datar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari, dkk (2017) yang 

menggunakan media pembelajaran geoboard pada pembelajaran matematika 

menyatakan bahwa penggunaan media geoboard dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan kemampuan siswa, menjadikan pembelajaran lebih 

menyenangkan, dan siswa menjadi lebih mudah dalam menjawab pertanyaan 

menggunakan media geoboard. Tetapi dalam pembelajarannya masih 

menggunakan pembelajaran konvensional. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif dan menarik sebagai 

salah satu upaya dalam pembelajaran supaya lebih optimal. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut 

dengan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Peningkatan Kemampuan 

Komunikasi Matematis Materi Bangun Datar Melalui Model Somatic, 

Auditory, Visualization, Intellectually Berbantuan Media Papan Bangun 
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Datar Kelas IV Sd 1 Gamong”. Dengan menggunakan model pembelajaran 

Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually berbantuan media papan 

bangun datar berharap komunikasi matematis siswa kelas IV SD 1 Gamong 

dapat mengalami peningkatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa kelas 

IV SD 1 Gamong setelah menggunakan model pembelajaran Somatic, 

Auditory, Visualization, Intellectually berbantuan media papan bangun 

datar? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan mengajar guru saat menggunakan 

model Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually berbantuan media 

papan bangun datar kelas IV SD 1 Gamong? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan komunikasi matematis 

siswa kelas IV SD 1 Gamong setelah menggunakan model pembelajaran 

Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually berbantuan media papan 

bangun datar. 

2. Untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan mengajar guru saat 

menggunakan model Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually 

berbantuan media papan bangun datar kelas IV SD 1 Gamong. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai 

referensi untuk mengetahui peningkatan komunikasi matematis siswa 
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kelas IV SD menggunakan model pembelajaran Somatic, Auditory, 

Visualization, Intellectually dengan berbantuan media papan bangun 

datar dan diharapkan dapat membantu guru memperbaiki mutu 

pembelajaran. 

 

2. Secara Praktis 

a.  Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan 

tentang komunikasi matematis dan model pembelajaran Somatic, 

Auditory, Visualization, Intellectually serta dapat menambah informasi 

tentang bagaimana cara yang dilakukan dalam meningkatkan 

komunikasi matematis serta hal-hal yang dapat mempengaruhinya. 

b. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

perubahan dan pertimbangan untuk memfasilitasi siwa didalam belajar 

matematika agar mutu sekolah menjadi lebih baik. 

c. Bagi Siswa 

Bagi siswa, penelitian ini bisa membantu dan mengatasi 

masalah komunikasi matematis siswa, serta dapat membantu mengatasi 

kebosanan dalam menggunakan media yang menarik. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Objek dalam penelitian ini yaitu: 1) kemampuan komunikasi matematis 

siswa, 2) keterampilan komunikasi matematis siswa, 3) keterampilan 

mengajar guru. 

2. Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas IV SD 1 

Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Jawa Tengah. 

3. Dalam penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada semester 2 tahun 

pelajaran 2019/2020. 
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4. Batasan ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai peningkatan 

komunikasi matematis siswa menggunakan model SAVI (Somatic, 

Auditory, Visualization, Intellectually) berbantuan media papan bangun 

datar. 

 

F. Definisi Operasional 

Penjelasan definisi operasional dari istilah-istilah yang terkandung dalam 

penelitian ini. 

1. Model pembelajaran SAVI 

Model pembelajaran SAVI (somatic, auditory, visulaization, 

intellectually) adalah model pembelajaran mengaitkan semua indera untuk 

mengaktifkan siswa melalui gerakan tubuh seperrti menggambar atau 

melakukan aktivitas, berbicara atau berkomunikasi, mengamati, dan 

berpikir. Somatic yang artinya didalam pembelajaran mengaitkan gerakan 

tubuh yaitu dengan melakukan atau mengalami untuk mendukung proses 

pembelajaran berlangsung. Auditory artinya didalam proses belajar dapat 

mendengarkan, menyimak dan berbicara, seperti mengkomunikasikan dan 

menjelaskan materi pembelajaran  matematika. Visualization yang artinya 

mengamati dan menggambar dalam proses pembelajaran, yaitu dengan 

memanfaatkan indera mata untuk mengamati dan memvisualisasikan 

dalam penggunaan media pembelajaran. Sedangkan intellectually artinya 

dalam pembelajaran harus menggunakan kemampuan berpikir untuk 

menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah model pembelajaran 

SAVI yaitu: 1) tahap persiapan yaitu mengorganisasikan siswa kedalam 

beberapa kelompok-kelompok kecil (somatic), 2) tahap penyampaian, 

siswa bersama kelompoknya mengamati media pembelajaran dan 

mendiskusikannya bersama kelompoknya (visualization), 3) tahap 

pelatihan, setiap kelompok berfikir untuk menyelesaikan soal 

(intellectually), 4) tahap penyampaian hasil, setiap kelompok maju 

kedepan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (auditory). 
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2. Media papan bangun datar 

Media papan bangun datar merupakan media yang terbuat dari triplek 

atau duplek. Media papan bangun datar terdiri dari beberapa bentuk 

bangun datar persegi yang ditempelkan pada papan sehingga membentuk 

bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dengan bentuk yang 

sederhana namun dalam penggunaan media ini siswa lebih mudah 

menggunakannya dan lebih menyenangkan karena siswa bisa membuat 

dan menempelkan sendiri bentuk-bentuk bangun datar. 

3. Komunikasi matematis 

Komunikasi matematis merupakan kemampuan yang penting dan 

harus dimiliki oleh setiap siswa dalam pembelajaran untuk menangkap 

ide-ide matematika. komunikasi matematis berhubungan dengan 

kemampuan dan keterampilan siswa saat berkomunikasi. Indikator pada 

kemampuan komunikasi matematis siswa yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah: 1) menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke 

dalam ide matematika. 2) mempresentasikan objek-objek nyata dalam 

gambar, diagram, atau model matematika. 3) menjelaskan ide, situasi, dan 

relasi matematika secara tulisan dalam bentuk gambar, tabel, diagram, atau 

grafik. 4) menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol 

matematika. 5) membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika 

tertulis. 

4. Keterampilan mengajar guru 

Keterampilan mengajar guru merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki setiap guru dalam mengelola kelas. Dalam proses pembelajaran, 

guru sebagai seseorang yang menjadikan kondisi dan situasi pada proses 

belajar mengajar yang efisien dan efektif. Keterampilan guru meliputi: 1) 

keterampilan bertanya, 2) keterampilan memberi penguatan, 3) 

keterampilan mengajar, 4) keterampilan menjelaskan, 5) keterampilan 

membuka dan menutup pelajaran, 6) keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil, 7) keterampilan mengelola kelas, dan 8) keterampilan 

mengadakan variasi.  


