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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

a. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Pada dasarnya tujuan akhir dari sebuah pembelajaran adalah 

untuk menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi kelak 

di dalam masyarakat. Salah satu tujuan utama pembelajaran 

matematika itu adalah untuk mengembangkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa.  

Sebagaimana dinyatakan dalam Depdiknas yang dikutip oleh 

Danar Supriadi dkk bahwa, “salah satu tujuan pembelajaran 

matematika adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, memecahkan 

model matematika, dan menafsirkan solusi yang di peroleh”.
1
 

Selain dari itu, memecahkan masalah bukan hanya merupakan 

suatu tujuan dari belajar matematika, tetapi juga merupakan alat untuk 

melakukan pembelajaran. Dengan mempelajari pemecahan masalah 

didalam pembelajaran matematika, para siswa akan mendapat cara-

cara berpikir, kebiasaan tekun, dan keingintahuan serta kepercayaan 

                                                           
1
 Danar Supriadi dkk, 2015, Analisis Proses Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika berdasarkan Langkah Polya ditinjau dari Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII 

SMP Al-Azhar Syifa Budi Tahun Pelajaran 2013/2014, Jurnal Elektronik Pembelajaran 

Matematika Vol. 3 No. 2, ISSN: 2339-1685, hlm. 205 



13 

 

diri dalam situasi-situasi yang tidak biasa, sebagaimana situasi yang 

mereka hadapi ketika sudah memasuki kehidupan nyata di 

masyarakat.
2
 

Pemecahan masalah merupakan suatu usaha atau proses untuk 

menemukan solusi dari suatu masalah.
3
 Menurut Gagne sebagaimana 

yang dikutip oleh Made Wena bahwa: 

 Pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses untuk 

menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat 

diterapkan dalam upaya mengatasi situasi yang baru. 

Pemecahan masalah tidak hanya sekedar sebagai bentuk 

kemampuan menerapkan aturan-aturan yang telah dikuasai 

melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih 

dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat 

aturan pada tingkat yang lebih tinggi. Apabila seseorang telah 

mendapatkan suatu kombinasi perangkat aturan yang terbukti 

dapat dioperasikan sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi 

maka ia tidak saja bisa memecahkan suatu masalah, melainkan 

juga berhasil menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang 

dimaksud adalah perangkat prosedur atau strategi yang 

memungkinkan seseorang dapat meningkatkan kemandirian 

dalam berfikir.
4
 

 

Pemecahan masalah adalah suatu proses mental dan 

intelektual dalam menemukan suatu masalah dan memecahkannya 

berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil 

kesimpulan yang tepat dan cermat. Proses pemecahan masalah 

memberikan kesempatan peserta didik berperan aktif dalam 

mempelajari, mencari dan menemukan sendiri informasi atau data 

                                                           
2
 Eka Rosdianwinata, 2015, Penerapan Metode Discovery untuk Meningkatkan 

Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa, Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran 

Vol. 1 No. 1, ISSN: 2443-1435, hlm. 3 
3
 Ahmad Fauzan, Artikel : Diktat Modul Evaluasi Pembelajaran Matematika (Program 

Pascasarjana. Universitas Negeri Padang, 2016 [Tidak Diterbitkan] 
4
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 52  
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untuk diolah menjadi konsep, prinsip, teori atau kesimpulan. Dengan 

kata lain, pemecahan masalah menuntut kemampuan memproses 

informasi untuk membuat keputusan tertentu.
5
 

Mengacu pada pendapat di atas, maka pemecahan masalah 

merupakan upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan dengan 

melalui beberapa proses atau tahapan dalam penyelesaiannya, juga 

memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan dan kemampuan serta 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan suatu 

masalah. 

Pemecahan masalah memuat semua aktifitas penyelesaian 

masalah yang kompleks yaitu; Memahami masalah termasuk 

kedalamnya mengidentifikasi kecukupan data, dan membuat model 

matematik atau merumuskan masalah, memilih alternatif strategi yang 

relevan, melaksanakan strategi disertai dengan motivasi yang kuat, 

dan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil, serta memeriksa 

kebenaran hasil atau jawaban. Agar siswa menjadi seorang pemecah 

masalah yang baik, maka ia perlu difasilitasi untuk berkreasi 

menemukan solusi yang baik dalam masalah matematik kontekstual 

atau dalam kehidupan nyata. Ditinjau dari aktivitasnya, pemecahan 

masalah tergolong pada kemampuan berfikir matematik tingkat 

tinggi.
6
 

                                                           
5
 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm. 152 
6
 Utari Sumarmo, Berfikir dan Disposisi Matematik Serta Pembelajarannya, 

(Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm. 198 
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Suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong 

seseorang untuk menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara 

langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika 

suatu masalah diberikan kepada peserta didik dan peserta didik 

tersebut langsung mengetahui cara menyelesaikannya dengan benar, 

maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Hal 

tersebut sejalan dengan yang dikutip Hamdani, Gagne menyatakan 

pemecahan masalah merupakan tipe belajar paling tinggi. Sesuatu 

merupakan masalah bagi siswa apabila sesuatu itu baru dikenalnya, 

tetapi siswa telah memiliki persyaratan, hanya belum tahu proses 

hitungnya atau penyelesaiannya.
7
 

b. Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Sebagai tujuan atau kemampuan yang harus dicapai, maka 

indikator pemecahan masalah menurut Sumarmo adalah sebagai 

berikut:
8
 

1) Mengidentifikasi kecukupan data atau pemecahan 

masalah. 

2) Membuat model matematik dari suatu situasi atau masalah 

sehari-hari dan menyelesaikannya. 

3) Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

masalah matematika  dan atau di luar matematika. 

4) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai 

permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran hasil atau 

jawaban. 

5) Menerapkan matematika secara bermakna. 

                                                           
7
 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 290  

8
 Utari Sumarmo, Op. Cit hlm. 128 
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Adapun indikator kemampuan pemecahan masalah matematis 

yang digunakan peneliti sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini 

ialah: 

1) Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dan merumuskan 

masalah. 

2) Memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah 

matematika. 

3) Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan 

asal. 

2. Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectual) 

a. Pengertian Pendekatan SAVI 

Pendekatan SAVI adalah cara belajar yang disertai gerak fisik 

anggota badan tertentu, berbicara, mendengarkan, melihat, 

mengamati, dan menggunakan kemampuan intelektual untuk berfikir, 

menggambarkan, menghubungkan, dan membuat kesimpulan dengan 

baik.
9
 Hal ini berarti dalam penerapan pendekatan SAVI, 

pembelajaran akan terpusat pada siswa sehingga siswa diharapkan 

mampu melibatkan semua alat inderanya dalam sebuah pembelajaran 

matematika. 

Pembelajaran SAVI merupakan pembelajaran yang 

menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera 

yang dimiliki siswa.  Istilah SAVI sendiri memiliki makna  : gerakan 

                                                           
9
 Haerudin, Pembelajaran dengan Pendekatan SAVI Untuk Meningkatkan Kemampuan 

Penalaran Matematik dan Kemandirian Belajar Siswa SMP, Jurnal Pendidikan UNSIKA, ISSN: 

2338-2999, Vol. 3 No.1, 2015, hlm. 25 
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tubuh (hands-on, aktivitas fisik) yaitu belajar dengan mengalami dan 

melakukan; belajar haruslah dengan melalui mendengarkan, 

menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan 

pendapat, dan menanggapi; belajar haruslah menggunakan indera 

mata yaitu melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, 

membaca, menggunakan media dan alat peraga; dan belajar haruslah 

menggunakan kemampuan berpikir (minds-on), yaitu belajar haruslah 

dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui 

bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, 

mengkontruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan.
10

 

Jadi dapat dipahami bahwa pendekatan SAVI adalah sebuah 

pembelajaran yang melibatkan semua indera. Dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAVI akan 

menggabungkan somatis, auditori, visual dan intelektual dengan cara 

belajar disertai dengan gerak fisik tertentu, berbicara dan 

mendengarkan, melihat, mengamati, serta menggunakan kemampuan 

intelektual untuk berpikir, menggambarkan, menghubungkan, 

memecahkan permasalahan, dan membuat kesimpulan dengan baik.  

b. Karakteristik Pembelajaran SAVI 

Cara-cara yang bisa menjadi starting point guru dalam 

melaksanakan pembelajaran SAVI adalah Somatic yaitu learning by 

doing, Auditory yaitu learning by hearing, Visual yaitu learning by 

                                                           
10

 Istarani & Muhammad Ridwan, 50 Tipe Pembelajaran Kooperatif, (Medan: Media 

Persada, 2014), hlm. 91 
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Seeing, Intellectual yaitu learning by thinking.
11

 Adapun penjelasan 

mengenai unsur-unsur dari pendekatan SAVI adalah sebagai berikut:   

1) Somatic 

Somatic dalam pembelajaran matematika merupakan siswa 

belajar dengan berbuat dan bertindak menggunakan bagian tubuh 

tertentu seperti tangan, atau sesuai dengan kebutuhan saat belajar 

matematika.
12

 Artinya siswa tidak hanya murni menerima materi 

pelajaran dari guru, melainkan siswa belajar memperoleh materi 

pelajaran dengan berbuat dan bertindak. 

Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan unsur somatic dalam proses pembelajaran 

matematika, yaitu:
13

 

a) Gerak tangan membuat gambar bangun datar seperti 

menggambar lingkaran. 

b) Gerak tangan melengkapi tabel matematika. 

c) Menggerakkan berbagai komponen tubuh tertentu 

secara benar yang mendukung proses pembelajaran. 

d) Gerak tangan dalam memperagakan cara membuat 

gambar seperti menggambar garis singgung 

persekutuan luar lingkaran di depan kelas. 

 

2) Auditory  

Auditory yang dimaksud dalam proses pembelajaran 

matematika ialah siswa belajar dengan melibatkan kemampuan 

pendengaran dan kemampuan dalam berbicara pada saat belajar 

                                                           
11

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), hlm. 284 
12

 Haeruddin, Op. Cit, hlm.26 
13

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Penelitian Pendidikan 

Matematika, (Bandung: Reflika Aditama,2015), hlm 57 
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matematika.
14

 Dapat diartikan bahwa auditory dalam proses 

pembelajaran ialah belajar dengan berbicara dan mendengarkan 

atau berdiskusi. 

Belajar auditory berarti bahwa dalam kegiatan pembelajaran 

guru mengarahkan atau mengajak siswa untuk membicarakan apa 

yang sedang mereka pelajari.
15

 Ketika atau setelah siswa selesai 

membicarakan atau mendiskusikan tentang materi yang sedang 

dipelajari, siswa diharapkan untuk mampu mengungkapkan 

pendapatnya sendiri baik dalam kelompoknya maupun presentasi 

di depan kelas. 

Adapun beberapa kegiatan auditory dalam pembelajaran 

matematika antara lain:
16

 

a) Membicarakan dan mengkomunikasikan materi 

pelajaran matematika dan upaya bagaimana 

menerapkannya. 

b) Memperagakan suatu gambar seperti membuat gambar 

lingkaran dan menjelaskan gambar tersebut kepada 

siswa lainya. 

c) Mendengarkan materi yang disampaikan dan 

merangkum apa yang didengarnya. 

3) Visualization  

                                                           
14

 Haeruddin, Op. Cit,  
15

 Dian Novitasari, Penerapan Pendekatan Somatik, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) 

untuk Meningkatkan Aktivitas Matematik, Jurnal Program Studi Pendidikan dan Penelitian 

Matematika, ISSN: 2301-9891, Vol. 6 No.1, 2017, hlm. 37  
16

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op. Cit, hlm. 57 
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Visualization yang terdapat dalam pembelajaran 

matematika adalah dengan siswa belajar mengamati suatu gambar 

atau tabel dalam matematika dan menggambarkan kembali hasil 

pengamatan dengan melibatkan kemampuan penglihatan.
17

 

Artinya belajar dengan visualization ialah belajar dengan 

mengamati dan menggambarkan kembali. 

Adapun beberapa proses belajar visual yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran matematika antara lain:
18

 

a) Mengamati gambar misalnya gambar lingkaran beserta 

unsur-unsurnya, kemudian memaknainya melalui  

penyelesaian pada lembar kerja siswa. 

b) Memvisualisasikan hasil pengamatan kedalam gambar 

atau tabel matematik 

4) Intellectualy  

Intellectualy yang terdapat dalam proses pembelajaran 

matematika adalah siswa belajar untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir dengan cara berlatih memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan pelajaran matematika.
19

 Artinya belajar dengan 

intellectualy ini merupakan belajar dengan memecahkan masalah 

dan berfikir. 

 

                                                           
17

 Haeruddin, Op. Cit, 
18

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op. Cit, hlm. 58 
19

 Haeruddin, Op. Cit, hlm. 27 
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Adapun beberapak kegiatan yang dapat dilakukan adalah:
20

 

a) Menyelesaikan masalah misalnya menyelesaikan 

masalah atau soal-soal matematika yang ada pada 

lembar kerja siswa (LKS). 

b) Menganalisis pengalaman atau suatu kasus yang 

berkaitan dengan pelajaran matematika. 

c) Menciptakan makna pribadi misalkan menarik suatu 

kesimpulan dari hasil belajar matematika 

c. Langkah-langkah Pendekatan SAVI 

Pendekatan SAVI ini dilakukan dalam siklus pembelajaran 

empat tahap sebagai berikut :
21

 

1) Persiapan. Tujuan tahap persiapan ini adalah 

menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka 

perasaan positif mengenal pengalaman belajar yang akan 

datang, dan menempatkan mereka dalam situasi optimal 

untuk belajar. 

2) Penyampaian. Tujuan tahap ini adalah untuk membantu 

pembelajar menemukan materi belajar yang baru dengan 

cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan 

panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. 

3) Pelatihan. Tujuan tahap ini adalah untuk membantu 

pembelajar untuk mengintegrasikan dan menyerap 

pengerahuan dan keterampilan baru dengan berbagai cara. 

4) Penampilan hasil. Tujuan tahap ini adalah untuk 

membantu pembelajar menerapkan dan memperluas 

pengetahuan atau keterampila baru mereka pada 

pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan terus 

meningkat. 

 

 

                                                           
20

 Karunia Eka Lestari dan Mokhammad Ridwan Yudhanegara, Op. Cit, hlm. 58 
21

 Istarani & Muhammad Ridwan, Op. Cit, hlm. 92 
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d. Kelebihan dan kekurangan pendekatan SAVI 

1) Kelebihan 

Adapun kelebihan pendekatan SAVI adalah sebagai berikut:
22

 

a) Membangkitkan kecerdasan terpadu siswa secara penuh 

melalui penggabungan gerak fisik dengan aktivitas 

intelektual. 

b) Siswa tidak mudah lupa karena siswa membangun sendiri 

pengetahuannya. 

c) Suasana dalam proses pembelajaran menyenangkan karena 

siswa merasa diperhatikan sehingga tidak cepat bosan 

untuk belajar. 

d) Memupuk kerja sama karena siswa yang lebih pandai 

diharapkan dapat membantu yang kurang pandai. 

e) Memunculkan suasana belajar yang lebih baik, menarik, 

dan efektif. 

f) Mampu membangkitkan kreatifitas siswa dan 

meningkatkan kemampuan psikomotorik siswa. 

g) Memaksimalkan ketajaman konsentrasi siswa. 

h) Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar lebih baik. 

i) Melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan 

pendapat dan berani menjelaskan jawabannya. 

j) Merupakan variasi yang cocok untuk semua gaya belajar. 

 

2) Kelemahan 

Adapun kelemahan pendekatan SAVI ini adalah sebagai 

berikut:
23

 

a) Pendekatan ini menuntut adanya guru yang sempurna 

sehingga dapat memadukan keempat komponen dalam 

SAVI secara utuh. 

b) Penerapan pendekatan ini membutuhkan kelengkapan 

sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan 

disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga memerlukan 

biaya pendidikan yang sangat besar. Terutama untuk 

pengadaan media pembelajaran yang canggih dan menarik. 

Ini dapat terpenuhi pada sekolah-sekolah maju. 

                                                           
22

 Aris Shohimin, Op. Cit. hlm. 182 
23

 Ibid  
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c) Karena siswa terbiasa diberi informasi terlebih dahulu 

sehingga kesulitan menemukan jawaban ataupun 

gagasannya sendiri. 

d) Membutuhkan waktu yang lama terutama bila siswa 

memiliki kemampuan yang lemah. 

e) Membutuhkan perubahan agar sesuai dengan situasi 

pembelajaran saat itu. 

f) Belum ada pedoman penilaian sehingga guru merasa 

kesulitan dalam evaluasi atau memberi nilai. 

g) Pendekatan SAVI masih tergolong baru sehingga banyak 

pengajar yang belum mengetahui pendekatan SAVI 

tersebut. 

h) Pendekatan SAVI cenderung mensyaratkan keaktifan 

siswa sehingga bagi siswa yang kemampuannya lemah 

bisa merasa minder. 

i) Pendekatan ini tidak dapat diterapkan pada semua mata 

pelajara matematika. 

 

 

3. Hubungan Pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectual) dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Hubungan pendekatan SAVI dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematika terletak pada unsur dari SAVI yang keempat yaitu 

Intellectual, dimana siswa menggunakan kecerdasan untuk merenungkan 

suatu pengalaman dan menciptakan suatu hubungan, makna, rencana, dan 

nilai dari pengalaman tersebut. Belajar Intellectual adalah bagian untuk 

merenung, mencipta, memecahkan masalah, dan membangun makna.
24

 

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa soal-soal yang memperlihatkan 

unsur Intellectual adalah soal-soal berupa soal pemecahan masalah. 

Kemampuan Intellectual tidak bisa lepas dari unsur-unsur SAVI 

yang lainnya yaitu Somatic, Auditory, dan Visual. Belajar dengan 

                                                           
24

  Haerudin, Op. Cit, hlm. 27 
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mengoptimalkan seluruh gerak tubuh, pendengaran, dan penglihatan akan 

semakin meningkatkan kemampuan Intellectual siswa. 

Kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan optimal jika 

keempat unsur SAVI ada dalam suatu peristiwa pembelajaran. 

Pembelajar dapat meningkatkan kemampuan mereka memecahkan 

masalah (Intelektual) jika mereka menggerakan sesuatu (Somatis) untuk 

menghasilkan gambar  (Visual) sambil membicarakan apa yang sedang 

mereka kerjakan (Auditori).
25

 

Jika siswa aktif dalam menggunakan semua inderanya maka siswa 

tersebut akan semakin mengerti dengan materi yang dipelajarinya 

sehingga memudahkan siswa tersebut dalam mengerjakan soal-soal yang 

berbentuk uraian pemecahan masalah tersebut maka pendekatan SAVI 

memiliki hubungan dengan pemecahan masalah matematis siswa. 

4. Kemampuan Awal (Prior Knowledge) 

Kata “kemampuan” berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa 

(bisa, sanggup), melakukan sesuatu. Kemudian mendapat imbuhan ke-an 

menjadi kemampuan yang berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan.
26

 

 Kemampuan awal matematika peserta didik adalah kemampuan 

yang harus dimiliki  peserta didik sebelum ia mengikuti pembelajaran 

matematika yang akan diberikan. Kemampuan awal matematika juga 

dapat diartikan sebagai kemampuan yang menjadi dasar peserta didik 

untuk dapat menerima pengetahuan baru. Kemampuan awal dalam 
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 Dian Novitasari, Op. Cit, hlm. 38 
26

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm. 707  
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penelitian ini merupakan  prior knowledge atau  pengetahuan awal siswa 

mengenai materi yang menjadi prasyarat untuk mempelajari materi yang 

akan dipelajari. 

Dewi Purwaningrum dan Sumardi mendefenisikan kemampuan 

awal sebagai kemampuan yang telah dipunyai siswa sebelum mengikuti 

pembelajaran. Kemampuan awal dalam pembelajaran matematika 

penting untuk diketahui guru sebelum memulai pembelajaran. Hal ini 

berguna untuk mengetahui apakah siswa mempunyai pengetahuan 

prasyarat (prior knowledge) untuk mengikuti pembelajaran dan sejauh 

mana siswa telah mengetahui materi yang akan disajikan, sehingga guru 

dapat merancang pembelajaran lebih baik.
27

 

Kemampuan awal yang telah dimiliki akan mempengaruhi siswa 

dalam memahami pelajaran selanjutnya. Jika kemampuan awal siswa 

rendah, maka untuk melanjutkan atau memahami materi selanjutnya 

siswa tersebut akan mengalami kesulitan karena rendahnya tingkat 

pengetahuan yang dimilikinya dari materi sebelumnya atau materi 

prasyarat bagi materi selanjutnya tersebut.
28

 

Seorang siswa yang memiliki kemampuan awal yang lebih tinggi 

akan lebih cepat dalam memahami materi pembelajaran jika 

dibandingkan dengan  siswa yang memiliki tidak memiliki kemampuan 

                                                           
27
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awal dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan itu Praptiwi dan 

Handika menegaskan bahwa kemampuan awal akan mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam pembelajaran.
29

 Seseorang akan lebih mudah 

memahami sesuatu dalam proses pembelajaran jika didasari kepada apa 

yang telah ia ketahui sebelum pembelajaran. Oleh karena itu, pengalaman 

belajar yang dilalui seseorang akan mempengaruhi proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal 

matematika  sangat mempengaruhi proses pembelajaran matematika. 

Sehingga sebelum melaksanakan pembelajaran matematika, penting bagi 

seorang guru untuk mengetahui kemampuan awal matematika siswa 

supaya guru dapat merancang pembelajaran dengan baik.  

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan penelitian yang ditinjau dari kemampuan awal ini 

ialah untuk melihat apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan 

rendah setelah diterapkan pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI. 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa yang dijelaskan pada tabel berikut:
30
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TABEL II.1 

KRITERIA PENGELOMPOKAN  

KEMAMPUAN AWAL ATAU PENGETAHUAN AWAL 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

KAM ≥ (𝑥 + 𝑠) Tinggi 

(𝑥 − 𝑠) < KAM < (𝑥 + 𝑠) Sedang 

KAM ≤ (𝑥 − 𝑠 Rendah 

 

Keterangan:  

𝑥 = rata-rata skor/ nilai siswa 

𝑠 = simpangan baku dari skor/ nilai siswa 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian oleh 

Haerudin  dengan judul ”Pembelajaran dengan Pendekatan SAVI untuk 

Meningkatkan Kemampuan Penalaran Matematik  dan Kemandirian Belajar 

Siswa SMP”. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kemampuan 

penalaran matematik dan kemandirian belajar siswa yang menggunakan 

pendekatan SAVI lebih baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan 

pembelajaran konvensional.  Nilai rata-rata postes kemampuan penalaran 

matematik siswa kelas eksperimen adalah 70,5% lebih tinggi dari pada nilai 

rata-rata kelas kontrol yaitu 67,1%. Berarti nilai rata-rata kelas eksperimen 

lebih baik dari kelas kontrol. 
31

 

Selain itu penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Dian Novitasari dengan judul ”Penerapan 

Pendekatan Somatik, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) untuk 
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Meningkatkan Aktivitas Matematik”. Dari hasil penelitian ini didapatkan 

bahwa terdapat peningkatan hasil aktivitas matematik siswa dalam 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan SAVI. Dimana siswa yang 

mendapat pembelajaran menggunakan pendekatan SAVI meningkat dari 

klasifikasi belum lulus pada awal pembelajaran menjadi lulus setelah 

pembelajaran.
32

  

Penelitian yang dilakukandalam penelitian ini yaitu mengamati 

pengaruh penerapan pendekatan SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 

Intellectual) terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

ditinjau dari kemampuan awal dari data yang dianalisis setelah melakukan 

penelitian. 

C. Konsep Operasional 

1. Pendekatan SAVI 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan SAVI 

yaitu cara belajar yang melibatkan seluruh indera, belajar dengan 

bergerak aktif secara fisik dan membuat seluruh tubuh atau pikiran ikut 

terlibat dalam proses belajar Somatic, Auditory, Visual dan Intellectual. 

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran 

menggunakan pendekatan SAVI yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

a. Tahap Persiapan (Kegiatan Pendahuluan) 

                                                           
32

 Dian Novitasari, Op. Cit, hlm. 43 



29 

 

1) Memimpin doa (meminta seorang siswa untuk memimpin 

doa). 

2) Mengecek kehadiran siswa dan meminta siswa untuk 

menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan, 

misalnya buku siswa. 

3) Dengan bantuan guru, siswa diminta mengingat kembali 

materi sebelumnya. 

4) Guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok. 

5) Guru membagikan lembar kerja siswa (LKS). 

6) Guru merangsang rasa ingin tahu siswa.  

7) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai 

dan memotivasi siswa. 

b. Tahap Penyampaian (Kegiatan Inti) 

1) Guru mengajak siswa mengamati hal-hal atau benda-benda 

yang berkaitan dengan materi. (Visualization) 

2) Guru menjelaskan sedikit materi dan melakukan Tanya jawab 

tentang materi dengan siswa. (Auditory) 

3) Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKS dan 

berdiskusi untuk memahami materi. (somatic) 

4) Guru mengarahkan setiap perwakilan kelompok 

mempresentasikan materi yang telah dipelajari. (Somatic & 

Auditory) 

c. Tahap Pelatihan (kegiatan Inti) 
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5) Guru mengarahkan siswa mengerjakan latihan yang ada pada 

LKS secara individu dan dikumpulkan sebagai refleksi guru. 

(Intellectualy) 

d. Tahap Penampilan Hasil (Kegiatan Penutup). 

1) Guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 

3) Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. 

Peneliti menerapkan pembelajaran menggunakan pendekatan 

SAVI untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika melalui pendekatan SAVI dengan menyatukan 

keempat unsur dari SAVI tersebut. 
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Kriteria pemberian skor kemampuan pemecahan masalah 

matematis adalah sebagai berikut: 

TABEL II.2  

RUBRIK SKALA PENILAIAN 

TINGKAT KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

MATEMATIS 

Indikator Skor Uraian 

Mengidentifikasi 

unsur-unsur yang 

diketahui dan 

merumuskan masalah 

0 
Tidak ada identifikasi unsur dan 

merumuskan masalah 

1 
Identifikasi unsur dan rumusan masalah 

ada namun salah 

2 
Identifikasi unsur dan rumusan masalah 

kurang benar 

3 
Identifikasi unsur dan rumusal masalah 

benar namun kurang lengkap 

4 
Identifikasi unsur dan rumusan masalah  

lengkap dan benar 

Menerapkan strategi 

untuk menyelesaikan 

masalah 

0 
Tidak ada strategi penyelesaian masalah 

 

1 
Strategi penyelesaian masalah ada namun 

salah 

2 
Strategi penyelesaian masalah kurang 

benar 

3 
Strategi penyelesaian masalah benar 

namun kurang lengkap 

4 
Strategi penyelesaian masalah lengkap 

dan benar 

Menjelaskan dan 

menginterpretasikan 

hasil 

0 
Tidak ada penjelasan dan interpretasi 

 

1 
Penjelasan dan interpretasi kurang benar 

dan lengkap 

2 
Penjelasan dan interpretasi lengkap dan 

benar 

Skor Maksimal 10 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

Asumsi pada penelitian ini adalah jika diterapkan pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI ditinjau dari kemampuan awal maka akan ada 
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pengaruhnya terhadap peningkatan kemampuan pemecahan masalah 

matematis siswa. 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian. Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa yang diterapkan pembelajaran pendekatan SAVI dengan 

siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang diterapkan pembelajaran pendekatan SAVI 

dengan siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional. 

2. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis 

antara siswa yang diterapkan pembelajaran pendekatan SAVI dengan 

siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional jika ditinjau dari 

kemampuan awal. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematis antara siswa yang diterapkan pembelajaran pendekatan SAVI 

dengan siswa yang diterapkan pembelajaran konvensional ditinjau dari 

kemampuan awal. 

3. Ha : Terdapat interaksi antara pembelajaran pendekatan SAVI dengan 

kemampuan awal siswa dalam meningkat kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. 
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H0 : Tidak terdapat interaksi pembelajaran pendekatan SAVI dengan 

kemampuan awal siswa dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa.  


