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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini pendidikan di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami 

perkembangan, terbukti dari perubahan kurikulum yang terus-menerus 

diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang 

dapat bersaing pada abad 21 ini yang sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Hal 

utama dalam mendukung pengembangan dan peningkatan generasi penerus 

bangsa yang unggul tentunya dengan pendidikan yang berbobot. Pendidikan 

yang berbobot tentunya sejalan dengan ayat 11 dalam Qur’an Surat Al-

Mujadalah yang berbunyi : 

 

Artinya : “….. Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 

yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Dalam ayat tersebut yang menerangkan bahwa seorang yang menuntut 

ilmu pengetahuan atau pendidikan yang berbobot adalah jalan untuk menjadi 

manusia yang unggul sehingga Allah SWT akan meninggikan derajat mereka.  

Oleh karena itu, sebagai manusia yang taat haruslah berlomba-lomba dalam 

menuntut ilmu pengetahuan untuk menjadikannya generasi penerus bangsa 

yang unggul yang dapat bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya, 

memanusiakan manusia dan memajukan kehidupan bangsa. 

Dalam menuntut ilmu pengetahuan diperlukannya suatu proses 

pembelajaran yang mumpuni dan menarik. Inti dari proses pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan tidak terlepas dari kelihaian pendidik dalam 

mengelola pembelajaran tersebut. Pendidik harus mampu menyesuaikan model 
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pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan. Sehingga memudahkan 

pendidik dalam menyampaikannya serta memudahkan siswa dalam memahami 

materi. Menurut Majid (2014: 3) dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

efektif pedidik dapat memilih alternatif model pembelajaran agar kemampuan 

dasar siswa dapat berkembang dengan optimal. 

Dalam proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan 

diperlukannya model yang tepat agar materi yang diajarkan dapat tersampaikan 

dengan baik. Salah satu model pembelajaran adalah model pembelajaran 

Somatic, Auditory, Visual, Intellectual (SAVI). Meier (dalam Putra, 2011: 3) 

mengemukakan bahwa model pembelajaran SAVI adalah pembelajaran yang 

memadukan aktivitas fisik dengan intelektual dan seluruh anggota tubuh 

termasuk seluruh panca indera yang dapat mempengaruhi secara signifikan 

dalam proses pembelajaran. Unsur-unsur dalam model pembelajaran SAVI, 

yaitu: Somatic (Learning by Doing); Auditory (Learning by Hearing); Visual 

(Learning by Seeing); Intellectual (Learning by Thinking). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Taneo (2016: 19) menyatakan 

bahwa model pembelajaran SAVI berpengaruh terhadap hasil belajar 

matematika. Salah satu kelebihan model SAVI adalah mampu mebangkitkan 

kreativitas siswa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Carito, Kuswadi, dan 

Chumdari  (2013: 4) menyatakan bahwa selain dapat meningkatkan kreativitas 

siswa, model SAVI juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja guru 

serta aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kinerja guru dalam menerapkan 

model SAVI mengalami peningkatan, yang semula kegiatan pembelajaran 

yang diciptakan masih bersifat klasikal dan bersifat umum dapat disajikan lebih 

real sesuai kehidupan sehari-hari serta setiap siswa mendapat kesempatan 

untuk memenuhi unsur SAVI. Demikian halnya dengan aktivitas siswa, yang 

semula siswa kurang berani mengemukakan pendapat menjadi lebih berani dan 

semakin terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Model pembelajaran SAVI sejalan dengan pendekatan saintifik yang 

digunakan dalam kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 diharuskan 

melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tumbuhnya kreativitas 
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siswa (Kemendiknas, 2014: 41). Kemampuan kreativitas tersebut dapat 

diperoleh melalui proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik yaitu 

observing (mengamati), questioning (menanya), experimenting (mencoba), 

asociating (menalar), dan comunicating (mengkomunikasi). Lima aspek dalam 

pendekatan saintifik tersebut sangat berkaitan dengan empat aspek yang 

terdapat dalam model pembelajaran SAVI. Oleh karena itu model 

pembelajaran SAVI dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

Kegiatan pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar memiliki delapan 

mata pelajaran (Kemendikbud, 2013: 3). Salah satu pembelajaran yang wajib 

dipelajari adalah pembelajaran matematika.  Pentingnya pembelajaran 

matematika, perlu diupayakan sejak dini untuk menghasilkan generasi penerus 

bangsa yang unggul. Kemampuan dalam matematika amat diperlukan oleh 

manusia pada usia awal perkembangannya terutama pada saat anak duduk di 

sekolah dasar. Matematika perlu dikuasai siswa sekolah dasar untuk membantu 

mereka mencerna ilmu-ilmu yang akan datang kemudian pada kelas dan/atau 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Handoko (dalam Marliani, 

2015: 15) “matematika dapat di fungsikan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir secara logis, kristis, kreatif, sistematis dan kerjasama yang efektif 

dalam kehidupan yang modern dan kompetitif”.  

Salah satu fungsi dalam pembelajaran matematika salah satunya adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Menurut Krulick dan Rudnick 

(dalam Siswono, 2018:31) berpikir kreatif adalah pemikiran yang bersifat asli, 

reflektif, dan menghasilkan suatu produk yang kompleks. Kemampuan berpikir 

kreatif matematis merupakan kemampuan dalam memahami dan menciptakan 

cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan matematika dengan lebih 

dari satu cara menyelesaikannya. Seperti yang telah disampaikan oleh As’ari 

(dalam Ramadhani dan Caswita, 2017: 267) yang menyatakan bahwa terdapat 

empat kemampuan yang harus dikuasai siswa agar mereka bisa bertahan hidup 

atau bahkan mewarnai kehidupan. Empat kemampuan tersebut adalah berpikir 

kritis, berpikir kreatif, bekerja sama, dan komunikasi.  
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Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki oleh siswa.  Berpikir kreatif dalam matematika tidak terlepas 

dari pemecahan masalah, karena pada dasarnya dalam memecahkan suatu 

masalah diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi yaitu berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Menurut Silver (dalam Siswono, 2018: 33) berpikir kreatif 

memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu kelancaran (Fluency), keluwesan 

(flexibility), kebaruan (novelty). Dari ciri-ciri berpikir kreatif tersebut dapat 

ditentukan tingkatan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh siswa. 

Berdasarkan pemaparan tersebut pada penelitian ini digunakan model 

pembelajaran SAVI yang diharapkan dapat berpengaruh secara positif terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa.  Maka peneliti mengadakan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Somatic, Auditory, 

Visual, Intellectual (SAVI) terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

di Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka peneliti menuliskan 

rumusan masalah yaitu “Apakah Model Somatic, Auditory, Visual, Intellectual 

(SAVI) berpengaruh terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis di 

Sekolah Dasar?”. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada “Pengaruh Model Somatic, 

Auditory, Visual, Intellectual (SAVI) terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis di Sekolah Dasar.  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini adalah untuk 

menguji pengaruh dari model Somatic, Auditory, Visual, Intellectual (SAVI) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis di Sekolah Dasar. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Prodi PGSD 

Penelitian diharapkan dapat mengembangkan ilmu pendidikan dan 

pengetahuan, dan wawasan khususnya dalam pembelajaran 

matematika melalui model Somatic, Auditory, Visual, Intellectual 

(SAVI) terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna sebagai sarana dan acuan dalam menambah 

pengetahuan, pengalaman, dan wawasan dalam melaksanakan 

penelitian, khususnya dalam pembelajaran matematika melalui 

model Somatic, Auditory, Visual, Intellectual (SAVI).  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini juga berguna bagi sekolah, karena sekolah dapat 

memperoleh data dan informasi mengenai pengaruh model 

pembelajaran Somatic, Auditory, Visual, Intellectual (SAVI) dalam 

pembelajaran matematika, yang selanjutnya diharapkan dapat 

menjadi alternatif pilihan dalam proses pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini berguna bagi guru karena dapat memberikan proses 

pembelajaran yang bervariansi dalam pembelajaran matematika 

yang salah satunya menggunakan model Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual (SAVI). 

c. Bagi Siswa 

Penelitian ini berguna bagi siswa, karena siswa dapat memahami 

pembelajaran matematika dengan menggunakan seluruh anggota 

tubuh serta membangun motivasi dan minat siswa dalam belajar 

matematika. 


