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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara menuntut ilmu adalah dengan pendidikan. Menurut 

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan merupakan upaya secara sadar dan terstruktur yang 

bertujuan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki 

agama, penguasaan diri, individualitas, kecerdasan, akhlak mulia dan kebutuhan 

diri, masyarakat, negara dan negara. Kekuatan spiritual dari keterampilan. 

Berdasarkan pengertian diatas pendidikan berfokus pada siswa yang melalui 

berbagai proses untuk menuju tujuan tertentu agar berguna bagi agama, bangsa, 

dan negara. Dalam hal ini siswa memiliki peran penting untuk menunjang 

kehidupan selanjutnya yang bergantung kepada setiap ilmu yang dipelajari dan 

dituntut oleh siswa tersebut. 

Ilmu yang terdapat dalam pendidikan yang begitu berpengaruh kepada 

kelangsungan hidup adalah matematika, Carl Friedrich Gauss mengatakan 

Mathematics As Queen of Science (Matematika sebagai ratunya ilmu 

pengetahuan) dikarenakan ilmu dasar adalah membaca, menulis, dan berhitung, 

hal ini lah menyebabkan matematika adalah ilmu pokok yang harus ada pada diri 

siswa dikarenakan ilmu-ilmu yang lain terdapat ilmu matematika, sebagai contoh 

fisika, kimia, arsitektur, dan sebagainya memerlukan ilmu perhitungan yang 

dimiliki oleh matematika. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) pada 2015 dengan total 49 

peserta, Indonesia berada pada peringkat ke-44 dengan perolehan skor TIMSS 

yaitu 397 di bawah skor rata-rata pencapaian matematika internasional TIMSS 

yaitu 500 (NCES, 2018, hlm. 265). Berdasarkan TIMSS tersebut menandakan di 

Indonesia untuk hasil pelajaran matematika belum sampai pada tahap yang 

memuaskan, sedangkan matematika sangat berpengaruh bagi siswa dalam 

mencapai tujuan pendidikan. 
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Dikarenakan hasil pembelajaran matematika di Indonesia belum 

memuaskan, maka harus ada upaya untuk mengubah hasil tersebut menjadi lebih 

baik lagi. Berbicara tentang matematika, terdapat suatu bagian dari matematika 

yang harus dimiliki oleh siswa dalam kehidupan bermasyarakat adalah literasi. 

Literasi merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Moretti (2013, 

hlm. 1) mengatakan bahwa “Literacy for all is at heart of basic education for all”. 

Adapun tujuan sebenarnya dari literasi ini adalah bisa menurunkan angka 

kemiskinan, menurunkan kasus kematian anak, menekan pertumbuhan penduduk, 

menyetarakan kaum pria dan wanita, dan memantau pembangunan yang 

berkelanjutan, kedamaian dan demokrasi (UNESCO, 2014). 

Capaian literasi matematis siswa di Indonesia dapat dilihat pada 

keikutsertaannya dalam Programme for International Student Assessment (PISA). 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) adalah yang 

menaungi PISA yang berbentuk ujian untuk membandingkan 79 negara di seluruh 

dunia dalam hal sistem pendidikan negara tersebut. PISA dilakukan kepada siswa 

berusia 15 tahun yang diseleksi secara acak dan dilaksanakan rutin tiga tahun 

sekali, kemudian siswa akan diarahkan untuk mengikuti ujian tiga kompetensi 

awal yakni matematika, membaca, dan sains. PISA menilai apa yang dikuasai 

oleh siswa dan apa yang akan diperbuat oleh siswa terhadap kemampuannya 

tersebut. 

Berdasarkan hasil PISA (2018) oleh OECD untuk matematika capaian 

Indonesia tahun 2018 adalah 379 poin jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang 

mendapat 386 poin, hal ini terlihat bahwa kemampuan literasi matematis anak 

Indonesia mengalami penurunan, serta belum adanya siswa Indonesia yang 

berhasil mengerjakan level tertinggi 6. Untuk capaian level 2 siswa Indonesia 

sebanyak 76%, sedangkan untuk level tertinggi hanya pada level 5 dan hanya 

0,3% siswa yang mencapainya. Akibatnya menjadi suatu masalah besar bagi 

pendidikan Indonesia untuk meningkatkan hasil PISA pada tahun 2021 nanti. 

Karena begitu pentingnya literasi matematis maka perlu adanya upaya pencapaian 

standar skor PISA sehingga bisa dikatakan Indonesia memiliki daya literasi 

matematis yang baik dan setara dengan negara-negara yang hebat lainnya. 
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OECD (2003, hlm. 30) menyampaikan bahwa terdapat tiga komponen 

utama yang ada dalam PISA dari sudut pandang matematika, meliputi konten, 

kompetensi, dan konteks, Johar (2012, hlm. 34) mengatakan bahwa konteks dari 

literasi matematis terdiri dari kejadian yang terjadi dalam keseharian, sehingga 

keuntungan dari matematika dalam memecahkan persoalan dapat dirasakan pada 

keseharian individu. Aspek konteks literasi matematis terdiri dari pekerjaan, 

pribadi, ilmiah, dan umum, berikutnya konten pada kemampuan literasi matematis 

berkesinambungan terhadap fenomena dan kejadian yang meliputi aspek 

hubungan dan perubahan, bentuk dan ruang, kuantitas, data dan ketidakpastian. 

Terakhir adalah kompetensi yang terdiri dari reproduksi, refleksi, dan koneksi, 

PISA 2018 dalam (OECD, 2019, hlm. 83).  

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelas kita sadari bahwa begitu 

pentingnya kemampuan literasi matematis. Tapi ini berbanding terbalik 

sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai capaian matematika 

siswa berdasarkan skor TIMSS yang masih kurang, serta capaian literasi 

matematis siswa yang masih kurang berdasarkan hasil PISA yang diikuti oleh 

sebagian siswa di Indonesia. Serta didukung dengan penelitian dari Mahdiansyah 

dan Rahmawati (2014, hlm. 458) dengan hasil penelitian literasi matematis 

terhadap siswa yang berasal dari tujuh provinsi yang ada di Indonesia yang 

dilakukan pada rata-rata 50 dan simpangan baku 10, menunjukkan rendahnya 

capaian literasi matematis siswa karena masih di bawah 50 yaitu kota Bandung 

dengan nilai 28,0; kota Medan dengan perolehan nilai 26,8; kota Samarinda 

dengan nilai 31,9; kota Palembang dengan nilai 21,0; kota Kupang dengan nilai 

25,8; kota Kendari dengan nilai 19,4; dan provinsi Yogyakarta dengan skor nilai 

yaitu 33,0. 

Berbicara tentang kemampuan literasi matematis, terdapat aspek afektif 

yang memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan literasi 

matematis. Aspek afektif turut memperlihatkan keikutsertaan terhadap berhasilnya 

seorang siswa dalam pembelajaran seperti menyelesaikan persoalan dan 

permasalahan dengan baik. Aspek afektif yang ikut andil dalam keberhasilan 

pembelajaran siswa seperti menyelesaikan tugas atau soal dengan baik yaitu 

kemampuan kemandirian belajar. Siswa yang memiliki kemampuan kemandirian 
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belajar mampu untuk mengontrol diri sendiri tanpa perlu adanya ketergantungan 

kepada manusia lain, akibatnya siswa akan terlatih dengan kemampuannya dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam kesehariannya terutama permasalahan 

matematika dalam kesehariannya. Mujiman (2007) menyebutkan kemandirian 

belajar merupakan suatu sifat yang terdapat pada diri individual agar dapat 

melakukan kegiatan belajar yang aktif serta dipacu dengan tujuan menguasai 

suatu kemampuan yang terdapat pada individu tersebut. Kurangnya kemandirian 

belajar tidak jarang menyebabkan peserta didik sering mengeluhkan matematika 

merupakan pembelajaran yang membosankan, terlalu sulit, tidak ada manfaatnya 

dalam kehidupan sehari-hari, dan terlalu banyak bahan pelajaran. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti (Annisa, 2017, 

hlm. 6) diperoleh data tingkat kemandirian belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Nagreg sebanyak 46,36% berada pada tahap kemandirian belajar rendah dan 

35,45% berada pada tingkat kemandirian belajar sangat rendah yang berarti bahwa 

hanya sebesar 18,1% siswa yang berada pada tingkat kemandirian belajar baik. 

Oleh karena itu dalam pembelajaran matematika perlu adanya sebuah 

perubahan cara belajar yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa 

terutama kemampuan literasi matematis dan kemandirian belajar. Cara belajar 

yang inovatif adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif 

juga. Kemendikbud (2018) menjelaskan salah satu cara untuk menyelesaikan 

permasalahan akan kurang dan rendahnya kemandirian belajar dan kemampuan 

literasi matematis siswa yang salah satunya menerapkannya pembelajaran dengan 

model yang sesuai, karena menggunakan model pembelajaran pada mata pelajaran 

matematika yang sesuai dapat mempengaruhi prestasi siswa ke segi positif pada 

tingkatan nasional serta hingga pada tingkat internasional. 

Salah satu model yang tepat serta inovatif adalah pembelajaran dengan 

model SAVI. Hal ini dikarenakan model pembelajaran SAVI menitikberatkan 

pada setiap indra siswa untuk merasakan keadaan di sekitar siswa, mendengarkan 

permasalahan-permasalahan yang muncul dari kegiatan sehari-hari, melihat akan 

adanya hal-hal menarik untuk dilibatkan dalam matematika, dan berpikir secara 

menerus sehingga menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi dengan keadaan 

sekitar seputar pembelajaran matematika. Hal inilah membuat SAVI dapat 
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meningkatkan kemandirian belajar dan literasi matematis, dengan indra pribadi 

yang digunakan secara individual tanpa bantuan orang lain siswa merasakan dan 

dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang ada di sekitar siswa tersebut 

yaitu literasi matematis. 

Berikut penelitian ini akan memakai model SAVI. Menurut Rusman 

(2012), SAVI memiliki kepanjangan yaitu somatic (indra raga), auditory (indra 

suara), visualization (indra mata), dan intellectually (sifat berpikir), untuk 

membantu melatih cara berpikir siswa dalam menyelesaikan persoalan cepat, 

kritis, tepat, dan logis, dengan dalam pembelajarannya melibatkan hampir seluruh 

indra. Rusman (2012, hlm. 373-374) kemudian menyampaikan terdapat langkah-

langkah pembelajaran dengan menerapkan model SAVI (Somatic, Auditori, 

Visual, Intelektual) diantaranya persiapan, penyampaian, pelatihan, dan 

memaparkan hasil. 

Berdasarkan sintaks dari model pembelajaran SAVI yaitu melibatkan 

semua indra, maka siswa dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan 

menggunakan indranya sendiri untuk melatih kepekaan individualnya dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dengan model pembelajaran SAVI siswa 

akan merasakan bagaimana keterlibatan langsung dalam pembelajaran dan 

selanjutnya akan tumbuh rasa ingin tahu siswa, pada akhirnya siswa melakukan 

pembelajaran dengan sendirinya yaitu kemandirian belajar. Berdasarkan 

penelitian yang sejalan oleh Nio (2016, hlm. 509) dengan kesimpulan 

pembelajaran model SAVI efektif mampu secara signifikan meningkatkan 

kreatifitas belajar, kepercayaan diri, dan kemandirian belajar siswa. Murti, Nasir, 

dan Negara (2019) juga menyatakan hasil penelitiannya yaitu demi melatih 

kemandirian belajar dan keaktifan dalam proses pelajaran, persekolahan dapat 

menggunakan pembelajaran dengan model SAVI. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul yang diteliti oleh peneliti adalah 

“Analisis kemampuan literasi matematis dan kemandirian belajar siswa sekolah 

menengah melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectually)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dapat dirumuskan rumusan masalah berdasarkan apa yang terdapat pada 

latar belakang yang dikemukakan maka sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan literasi matematis siswa sekolah menengah melalui 

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

2. Bagaimana kemandirian belajar siswa sekolah menengah melalui model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually)?  

3. Bagaimana korelasi kemandirian belajar terhadap kemampuan literasi 

matematis? 

C. Tujuan dan Manfaat Kajian 

1. Tujuan 

Berdasarkan poin-poin yang ada pada rumusan masalah yang telah 

dikemukakan, tujuan yang nantinya akan dicapai dalam kajian ini sebagai berikut: 

a. Mengkaji kemampuan literasi matematis siswa sekolah menengah melalui 

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

b. Mengkaji kemandirian belajar siswa sekolah menengah melalui model 

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

c. Mengkaji korelasi kemandirian belajar terhadap kemampuan literasi 

matematis. 

 

2. Manfaat 

Adapun manfaat dalam kajian ini, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang model pembelajaran SAVI terhadap kemampuan literasi matematis dan 

kemandirian belajar siswa sekolah menengah. Akibatnya dengan adanya kajian ini 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik. 

b. Manfaat Praktis  

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada 

semua pihak yang terkait dalam kajian ini, yaitu: 
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1) Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

kemandirian belajar dan kemampuan literasi matematis siswa sekolah 

menengah yang pembelajarannya menggunakan model SAVI. 

2) Pembelajaran yang diterapkan model SAVI dapat memberikan pengaruh 

positif dalam pembelajaran matematika sehingga menjadikan sebuah 

alternatif untuk diterapkannya pada pelaksanaan pembelajaran demi 

meningkatkan kemandirian belajar serta kemampuan literasi matematis pada 

jenjang sekolah menengah. 

D. Definisi Variabel 

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait kata-kata istilah yang 

diterapkan pada kajian berikut dan agar terhindarnya kesalahan penafsiran, maka 

dikemukakan definisi variabel sebagai berikut: 

1. Literasi matematis merupakan suatu kemampuan individu dalam 

menggunakan, merumuskan, dan menafsirkan, matematika terhadap 

bermacam konteks, seperti membaca, menganalisis, dan menerapkan rumus 

matematika pada berbagai konteks kehidupan sehari-hari. 

2. Kemandirian belajar merupakan sikap dan sifat yang terdapat pada diri siswa 

dalam melaksanakan aktivitas pelajaran tanpa bergantungan kepada orang 

lain yang terjadi karena pengaruh dari perasaan, strategi, pemikiran, dan sikap 

sendiri untuk meraih suatu kemampuan tertentu sehingga berguna dalam 

menyelesaikan persoalan yang ditemukan pada kenyataan. 

3. SAVI merupakan singkatan dari somatic (indra tubuh), auditory (indra 

pendengaran dan suara), visualization (indra penglihatan), dan intellectually 

(pemikiran), yaitu suatu pembelajaran dengan model yang mengembangkan 

pikiran agar siswa bisa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang 

kritis, cepat, logis, dan tepat, menggunakan hampir seluruh indra siswa. 

E. Landasan Teori 

1. Kemampuan Literasi Matematis 

Literasi matematis didefinisikan berdasarkan draft assessment PISA 2018: 

“mathematical literacy is an individual’s capacity to formulate, employ, 

and interpret in a variety of contexts. It includes reasoning mathematically 

and using mathematical concepts, procedures, facts and tools to describe, 



8 
 

 
 

explain and predict phenomena. It assists individuals to recognize the role 

that mathematics plays in the world and to make well-founded judgements 

and decisions needed by constructive, engaged, and reflective citizens.” 

(OECD, 2019). 

Dijelaskan bahwa literasi matematis ialah kemampuan individu dalam 

merumuskan, menafsirkan, dan menerapkan ilmu matematika ke bermacam 

konteks. Termasuk di dalamnya terdapat penalaran matematis serta penggunaan 

fakta, konsep, langkah-langkah, dan alat bantu matematika agar dapat 

mendeskripsikan, menjelaskan, dan memperkirakan suatu kejadian. Hal ini 

membantu siswa mengetahui peranan matematika dalam kehidupan dan 

menciptakan argumen yang baik maupun memutuskan kebutuhan oleh diri yang 

reflektif dan konstruktif. 

Literasi matematis ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari. Stacey (2011, hlm. 103) menyampaikan bahwa kemampuan literasi 

matematis memfokuskan kreatifitas dan pemahaman yang akan berguna bagi 

penyelesaian suatu masalah pada kehidupan nyata. Proses hubungan kemampuan 

ini dengan kehidupan nyata pertama melalui tahap perumusan masalah dalam 

tahap ini masalah yang ada pada kehidupan nyata kemudian dipangkas dan dilihat 

hubungan matematika yang mendasarinya, lalu tahap menginterpretasikan 

masalah dalam tahap ini masalah diinterpretasikan dalam berbagai konteks yang 

sebenarnya dengan menggunakan konsep-konsep matematika, lalu tahap 

menafsirkan matematis yaitu merenungkan solusi matematis atau hasil dari 

pemecahan masalah matematis di dalamnya, meliputi evaluasi solusi atau 

penalaran matematis sehingga diharapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan 

sehari-hari. 

PISA (OECD, 2019, hlm. 81) mengatakan bahwa kemampuan awal 

literasi matematis meliputi tujuh pokok kemampuan matematika yang nantinya 

akan menjadi indikator dalam kajian ini yaitu: 

a. Komunikasi (Communication) 

Seseorang merasa ada banyak tantangan dan rangsangan dalam 

mengenali dan memahami masalah, seperti membaca, menerjemahkan, 

menjelaskan pernyataan, masalah, tugas atau objek, sehingga individu tersebut 

dapat membentuk model mental dari situasi tersebut, yang penting untuk 
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memahami, memperjelas dan mengajukan pertanyaan. langkah. Dalam proses 

resolusi, mungkin perlu untuk meringkas dan memperkenalkan hasil. Kemudian, 

setelah solusi ditemukan, pemecah masalah mungkin perlu memberikan hasil 

solusi tersebut kepada pemecah masalah dan sebagai respons terhadap solusi 

lain. 

b. Matematisasi (mathematising)  

Literasi matematis dapat melibatkan konversi masalah yang terdapat 

pada kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk non-matematika (termasuk 

penataan, konseptualisasi, membuat asumsi dan/atau membangun model), 

menjelaskan, mengevaluasi temuan, dan memodelkan secara matematis terkait 

dengan masalah tersebut. nyata. Istilah matematika digunakan untuk 

menggambarkan aktivitas matematika dasar yang dilakukan. 

c. Representasi (representation) 

Literasi matematis juga menggunakan representasi benda dan keadaan 

matematika. Hal ini bisa melibatkan pemilihan, penafsiran, penerjemahan, dan 

memerlukan bermacam representasi untuk menemukan suatu situasi, berinteraksi 

dengan suatu masalah, atau untuk menyampaikan hasil temuan orang. 

Representasi meliputi seperti diagram, tabel, formula, persamaan, gambar, materi, 

dan grafik, 

d. Penalaran dan argumen (Reasoning and augment) 

Penalaran dan argumen melibatkan proses pikiran yang berdasarkan 

secara logis menjelajah dan menghubungkan elemen-elemen persoalan sehingga 

dapat membuat suatu kesimpulan sendiri, memeriksa kebenaran yang diberikan, 

atau menyampaikan pembenaran hasil temuan dari masalah. 

e. Rencanakan strategi untuk pecahkan masalah (devising strategies for solving 

problems) 

Matematika selalu membutuhkan penyusunan rencana untuk 

menyelesaikan permasalahan secara matematis. Hal ini memerlukan serangkaian 

proses pemantauan kritis yang memandu seseorang mengenali, menyelesaikan, 

dan merumuskan, masalah secara efektif. Ciri dari kemampuan ini adalah 

menetapkan atau merumuskan strategi yang menggunakan matematika untuk 

memecahkan masalah yang terdapat pada tugas atau konteks dan memandu 
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implementasinya. Kemampuan ini dapat ditemukan pada tahap proses 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

f. Penggunaan simbol, operasi, dan bahasa formal (using symbolic, formal and 

technical language and operations) 

Literasi matematika membutuhkan pengaplikasian simbol-simbol, 

bentuk dan operasi perhitungan. Ini melibatkan pemahaman, interpretasi, 

manipulasi dan penggunaan ekspresi simbolik dalam konteks matematika 

meliputi operasi serta ekspresi aritmetika yang terikat oleh konvensi dan aturan 

matematika. Ini juga melibatkan pemahaman dan penggunaan konstruksi formal 

berdasarkan definisi, aturan dan sistem formal, dan algoritma yang digunakan. 

Simbol, aturan dan sistem yang digunakan berbeda sesuai dengan pengetahuan 

matematika dari tugas tertentu untuk memecahkan atau menjelaskan 

matematika. 

g. Penggunaan alat matematika (Using mathematical tools) 

Alat matematika seperti alat ukur, alat fisik serta kalkulator dan alat 

elektronik lainnya yang banyak tersedia. Selain mengetahui bagaimana 

menggunakan alat-alat ini untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugas 

matematika, siswa perlu tahu tentang keterbatasan alat matematika. Serta alat ini 

berfungsi penting dalam menyampaikan komunikasi dari hasil penyelesaian. 

2. Kemandirian Belajar 

Ranti, dkk. (2017, hlm 77) menyampaikan semua jenjang pendidikan, 

terdapat suatu hubungan yaitu tingginya jenjang sekolah mengakibatkan 

kemandirian belajar diminta untuk lebih tinggi juga. Pada tingkat atas pendidikan 

matematika, konsep matematika yang mayoritas yaitu abstrak harus ditekuni 

dengan cara memberikan ketersediaan kemandirian belajar siswa. Akibatnya, 

kemandirian belajar merupakan suatu sikap yang diperlukan oleh siswa sekolah 

menengah. 

Kemandirian belajar (self-regulated learning) adalah sikap yang perlu 

ada pada diri siswa untuk melaksanakan suatu pembelajaran yang ada.  Sikap ini 

juga bisa mendorong motivasi peserta didik dalam proses belajar, dan 

menghasilkan suatu konsep dalam belajar. Satu pemikiran dengan pernyataan ini, 

kemudian Mujiman (2007) berpendapat kemandirian belajar adalah sifat yang 
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terdapat pada diri siswa dengan tujuan melakukan kegiatan pembelajaran secara 

aktif, yang didasari oleh alasan untuk memiliki kompetensi yang terdapat pada 

diri siswa tersebut. 

Selanjutnya, Ahmadi (2004, hlm. 31) menjelaskan kemandirian belajar 

merupakan sikap mandiri individu dalam belajar, serta tidak ketergantungan 

terhadap manusia lain. Siswa diminta agar memiliki keterlibatan, inisiatif, 

keaktifan, dan kreativitas, secara nyata pada pembelajaran. Kemandirian belajar 

yang terdapat pada diri siswa membuat siswa bisa menentukan penjadwalan 

kegiatan belajar sejak dini. Aini & Taman (2012, hlm. 54) menyatakan 

kemandirian belajar merupakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 

oleh peserta didik berdasarkan keinginannya pribadi dan adanya rasa percaya akan 

diri sendiri yang tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sejalan dengan 

pernyataan tersebut Butler dan Winne (1995) mengatakan bahwa sebagai siswa 

yang memiliki kemandirian belajar akan dapat mengatur diri sendiri dalam tugas. 

Schunk dan Zimmerman (1998) mengatakan kemandirian belajar berupa 

proses pembelajaran yang terjadi akibat dari pengaruh perasaan, pemikiran, 

perilaku sendiri, dan strategi yang mempengaruhi pada pencapaian tujuan. 

Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi dari beberapa ahli terkait 

kemandirian belajar di atas, maka dapat disimpulkan definisi kemandirian belajar 

merupakan sikap dan sifat yang terdapat pada diri siswa dalam melaksanakan 

aktivitas pelajaran tanpa bergantungan kepada orang lain yang terjadi karena 

pengaruh dari perasaan, strategi, pemikiran, dan sikap sendiri untuk meraih suatu 

kemampuan tertentu sehingga berguna dalam menyelesaikan persoalan yang 

ditemukan pada kenyataan. 

Apa yang dipaparkan Schunk dan Zimmerman (1998) kemandirian 

belajar memiliki tiga fase putaran yaitu: membuat strategi belajar, memonitor 

perjalanan belajar selama menerapkan rencana, dan mengevaluasi hasil belajar 

secara lengkap. Kemudian, rincian kegiatan yang dilakukan pada tiap fase 

kemandirian belajar sebagai berikut: 

a. Membuat strategi belajar. 

b. Memonitor perjalanan belajar, mengevaluasi dan merefleksi. 
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Hendriana, dkk. (2017, hlm. 233) merangkum indikator dari sikap 

kemandirian belajar yang nantinya akan digunakan dalam kajian ini yaitu: 

a. Inisiatif dan motivasi belajar intrinsik. 

b. Kebiasaan mendiagnosa kebutuhan. 

c. Menetapkan tujuan atau target belajar. 

d. Mengatur, memonitor, dan mengontrol belajar. 

e. Memandang kesulitan sebagai tantangan. 

f. Memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. 

g. Memilih dan menerapkan strategi belajar. 

h. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. 

i. Self-efficacy atau konsep diri atau kemampuan diri. 

 

3. Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually) 

Meier (Rusman, 2012, hlm. 373) telah menyiapkan sistem lengkap yang 

melibatkan indera serta emosi dalam pembelajaran, inilah model pembelajaran 

alamiah yang dikenal dengan SAVI yaitu singkatan dari Somatic, Auditory, 

Visualization, dan Intellectually. Model SAVI terdiri dari Somatic mengartikan 

belajar berbuat serta bergerak; Auditory diartikan belajar sambil mendengarkan 

dan berbicara; Visualization diartikan membaca, mengamati dan menggambarkan; 

dan Intellectually diartikan belajar untuk menyelesaikan permasalahan dan 

berpikir. 

Menurut Ngalimun (2012, hlm. 166) model SAVI merupakan 

pembelajaran yang memfokuskan bahwa pembelajaran harus menggunakan 

seluruh organ indera yang dipunyai siswa. Pada setiap kelas harus dibuat 

bermacam jenis kegiatan, antara lain menyimak, menonton, belajar dan tahapan 

penggunaan kemampuan siswa membuat karya sendiri. 

Rusman (2012, hlm. 373-374) memaparkan tahapan dari pembelajaran 

dengan model SAVI (Somatic, Auditori, Visual, Intelektual) yang nantinya akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu persiapan, penyampaian, pelatihan, dan 

pemaparan hasil. 

a. Fase persiapan, tujuan dari fase ini adalah untuk membangkitkan minat 

siswa, membuat mereka merasa positif tentang pengalaman belajar mereka 

di masa depan, dan menjadikan mereka dalam kondisi belajar terbaik. 
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b. Fase penyampaian, tujuan fase ini adalah menolong siswa menemukan topik 

baru dengan cara yang bahagia, menarik, relevan, tepat untuk semua tipe 

belajar, dan melibatkan indera. 

c. Fase pelatihan, pada fase ini guru harusnya menolong siswa menyerap dan 

mengintegrasikan ilmu dan kreativitas baru dengan bermacam cara. 

d. Fase pemaparan hasil, tahapan ini harusnya menolong siswa mengaplikasikan 

dan memperbanyak wawasan atau keterampilan baru siswa terhadap tugas 

sehingga hasil belajar akan terus meningkat dan membekas. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan secara kualitatif. Pendekatan ini bersifat mengkaji suatu kasus dalam 

sebuah penelitian. Indrawan & Yaniawati (2014, hlm. 29) mengatakan bahwa 

pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang lebih mengutamakan 

penggunaan berpikir induktif untuk memperoleh sebuah capaian menerapkan 

berbagai teori untuk menjelaskan secara mendalam.  

Penelitian kualitatif berdasarkan pendapat Moleong (2010, hlm. 6) 

bertujuan untuk memahami perilaku dari fenomena yang dipahami objek 

penelitian, seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, fenomena, dan 

keutuhan yang dipahami dengan menggunakan deskripsi verbal dalam konteks 

alam yang khusus dan menggunakan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan 

uraian definisi diatas, bisa ditarik kesimpulan yaitu penelitian secara kualitatif 

merupakan suatu cara untuk menghasilkan data deskriptif yang diperbuat demi 

terungkapnya gejala-gejala pada konteks khusus dengan menggunakan bermacam 

metode pengamatan dan ilmiah. 

b. Jenis Penelitian 

Penelitian kepustakaan (library research) yaitu jenis penelitian yang 

digunakan penulis pada penelitian kali ini. Dikatakan oleh Koentjaraningrat 

(1983, hlm. 420) bahwa teknik kepustakaan adalah mengumpulkan data dengan 

cara mengambil sumber seperti, buku-buku, naskah, dokumen dan sebagainya 

yang relevan untuk penelitian yang akan diteliti. 
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Menurut Sugiono (2012, hlm. 291) dikarenakan penelitian kepustakaan 

tidak terlepas dari literatur-literatur secara ilmiah, maka studi ini begitu penting 

dalam melaksanakan sebuah penelitian. 

2. Sumber Data 

Menurut Sutopo (2006, hlm. 56-57), sumber data merupakan suatu 

tempat yang terdapat data dan didapatkan dengan menggunakan metode tertentu 

seperti berasal dari artefak, manusia, maupun berkas dokumen. Sumber data yang 

digunakan penulis bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, 

diantaranya buku, artikel dalam jurnal, serta dokumen pribadi. Pada penelitian ini 

terdapat sumber data primer dan sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data didapat peneliti langsung melalui objeknya. 

Data primer dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh 

peneliti. Sumber data dalam penelitian ini berupa artikel yang berkaitan dengan 

kemampuan literasi matematis dan kemandirian belajarmelalui model 

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

artikel-artikel yang telah diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Utami & Nirawati: Pengembangan Kemampuan Literasi Matematis Melalui 

Model PjBL dengan Pendekatan Realistic Scientific dan Pengukuran Berbasis 

PISA. 

2. Muzaki & Masjudin: Analisis Kemampuan Literasi Matematis Siswa. 

3. Linuhung: Pengaruh Strategi Pemecahan Masalah Wankat-Oreovocz dan 

Pembelajaran Teknik Probing Terhadap Kemampuan Literasi Matematis 

Siswa SMP. 

4. Atsnan, dkk.: Pengaruh Pendekatan Problem Solving Terhadap 

Kemampuan Representasi dan Literasi Matematis Siswa. 

5. Wijaya: Students’ Information Literacy: A Perspective from Mathematical 

Literacy. 

6. Wardono & Mariani: The Analysis of Mathematics Literacy on PMRI 

Learning with Media Schoology of Junior Hight School Students.  
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7. Wardono, dkk.: Mathematics Literacy on Problem Based Learning with 

Indonesian Realistic Mathematics Education Approach Assisted E-Learning 

Edmodo. 

8. Supiyati & Jailani: Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bangun Ruang 

SMP dengan Pendekatan SAVI (Somatic, Auditori, Visual, dan Intelektual). 

9. Lorinda, dkk.: Keefektifan Pembelajaran Somatic Auditori Visual Intelektual 

Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematika. 

10. Widyastuti, dkk.: Understanding Mathematical Concept: The Effect of SAVI 

Learning Model with Probing-Prompting Techniques Viewed from Self-

concept. 

11. Adrean, dkk.: Pengembangan Pembelajaran Penemuan Terbimbing untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Reflektif dan Kemandirian Belajar 

Siswa. 

12. Adirakasiwi: Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematis dan Kemandirian 

Belajar Siswa Melalui Pendekatan Open-ended. 

13. Asih & Ramdhani: Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

dan Kemandirian Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Means 

End Analysis. 

14. Jumaisyaroh, dkk.: Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Matematika dan 

Kemandirian Belajar Siswa SMP Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. 

15. Yanto & Retnawati: Dapatkah Model Blended Learning Mempengaruhi 

Kemandirian Belajar Matematika Siswa. 

16. Qohar & Sumarmo: Improving Mathematical Communication Ability and 

Self-regulation Learning of Yunior High Students by Using Reciprocal 

Teaching. 

17. Fauzi & Widjajanti: Self-regulated Learning: The Effect on Student's 

Mathematics Achievement. 

18. Haerudin: Pengaruh Pendekatan SAVI Terhadap Kemampuan Komunikasi 

dan Penalaran Matematika serta Kemandirian Belajar Siswa SMP. 

19. Firmansyah & Ariyanto: Peningkatan Kemandirian Belajar dan Hasil Belajar 

Matematika dengan Strategi SAVI. 
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20. Haerudin: Pembelajaran dengan Pendekatan SAVI untuk Meningkatkan 

Kemampuan Penalaran Matematika dan Kemandirian Belajar Siswa SMP. 

21. Ningsih & Nurrahmah: Pengaruh Kemandirian Belajar dan Perhatian Orang 

Tua terhadap Prestasi Belajar Matematika. 

22. Bungsu, dkk.: Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Matematika di SMKN 1 Cihampelas. 

23. Akhdiyat, dkk.: Pengaruh Kemandirian Belajar Matematik Siswa Terhadap 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMA. 

24. Huda, dkk.: Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis pada Pembelajaran Creative Problem Solving Berbantuan 

Mobile Learning. 

25. Mayasari & Rosyana: Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP Kota Bandung. 

26. Ansori & Herdiman: Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP. 

27. Fajryiah, dkk.: Pengaruh Kemandirian Belajar Siswa SMP Terhadap 

Kemampuan Penalaran Matematis. 

28. Wijayanti & Wardono: Analisis Literasi Matematika Ditinjau dari 

Kemandirian Belajar Siswa SMP pada Pembelajaran DAPIC-Problem-

Solving Pendekatan PMRI BerbantuanSchoology. 

b. Sumber Data Sekunder   

Data sekunder yang terdapat pada penelitian pustaka ini yaitu artikel-

artikel yang dapat digunakan sebagai penunjang atau data tambahan sesuai 

permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan literasi matematis, kemandirian 

belajar, model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectually). 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Tahap terpenting pada penelitian adalah teknik pengumpulan data, 

dikarenakan salah satu tujuannya penelitian ialah menemukan informasi atau data. 

Sebelum melakukan analisis data, maka diperlukan teknik pengumpulan data 

demi memperoleh sumber yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar. Supaya 
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perolehan data yang tepat, digunakanlah tiga teknik pengumpulan data sebagai 

berikut:  

a. Editing  

Editing merupakan suatu tahap pemeriksaan kembali data yang telah 

diperoleh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan relevansi 

data yang telah dikumpulkan. Pada tahap editing ini peneliti akan mengedit data 

artikel-artikel dari berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal 

internasional, agar lebih mudah dalam melakukan pengkajian terhadap data yang 

telah dikumpulkan. 

b. Organizing  

Organizing merupakan suatu tahap mengorganisir data yang telah 

diperoleh. Teknik ini merupakan suatu proses sistematis dalam pengumpulan, 

pencatatan, penyajian fakta yang dibutuhkan. Pada tahap organizing, peneliti akan 

melakukan pengelompokan terhadap sumber data yang telah diperoleh 

sebelumnya, yaitu berupa artikel-artikel dari berbagai jurnal yang selanjutnya 

akan dikelompokkan ke dalam sumber primer maupun sekunder, dan juga 

dikelompokkan sumber data saling berkaitan dengan variabel permasalahan yang 

akan diteliti. 

c. Finding  

Finding merupakan tahap melakukan analisis lanjutan setelah tahap 

organizing. Tahap ini untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai kajian yang 

akan diteliti oleh peneliti. Dengan begitu tahap ini akan menjawab rumusan 

masalah yang telah dibuat. Pada tahap ini, peneliti menemukan kesimpulan 

sebagai hasil jawaban dari rumusan masalah dengan cara menganalisis yang 

sesuai akan teori, teknik, kaidah-kaidah, dan metode yang telah ditetapkan. 

4. Analisis Data  

Menganalisa data, merupakan tahapan apabila semua data hasil penelitian 

yang dibutuhkan sudah diperoleh. Adapun penulis menggunakan teknis analisis 

data yaitu: 

a. Induktif  

Analisis menggunakan metode induktif adalah metode analisis yang 

bersifat khusus ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini 
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menekankan pada pengamatan terlebih dahulu lalu menarik kesimpulan. Pada 

bagian ini peneliti akan mengambil kesimpulan secara induktif mengenai analisis 

kemampuan literasi matematis dan kemandirian belajar siswa sekolah menengah 

melalui model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 

Intellectually). 

b. Deduktif  

Analisis menggunakan metode deduktif adalah metode analisis yang 

bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini 

peneliti dapat menarik kesimpulan lebih dari satu. Pada bagian ini peneliti akan 

mengambil kesimpulan secara deduktif mengenai jawaban dari rumusan masalah 

pada penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika skripsi berisi akan urutan dari penulisan skripsi yang 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan sebuah karya tulis 

ilmiah. Skripsi terdiri dari lima buah bab yang bisa dijabarkan seperti berikut: 

Bab I pendahuluan, merupakan bagian awal yang bertujuan 

mengantarkan pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah dan memudahkan 

dalam memahami pokok-pokok isi skripsi secara ilmiah yang disusun secara 

berurutan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

kajian, definisi variabel, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II kemampuan literasi matematis siswa sekolah menengah melalui 

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

merupakan bagian yang mengulas kajian untuk masalah pertama yang di 

dalamnya terdapat temuan penelitian berdasarkan studi kepustakaan tentang 

masalah pertama yaitu berupa pembahasan kajian akan temuan-temuan data 

penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Bab III kemandirian belajar siswa sekolah menengah melalui model 

pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually), merupakan 

bagian yang mengulas kajian untuk masalah kedua yang di dalamnya terdapat 

temuan penelitian berdasarkan studi kepustakaan tentang masalah kedua yaitu 
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berupa pembahasan kajian akan temuan-temuan data penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. 

Bab IV korelasi kemandirian belajar terhadap kemampuan literasi 

matematis, merupakan bagian yang mengulas kajian untuk masalah ketiga yang di 

dalamnya terdapat temuan penelitian berdasarkan studi kepustakaan tentang 

masalah ketiga yaitu berupa pembahasan kajian akan temuan-temuan data 

penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Bab V simpulan dan saran, merupakan bagian yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap analisis, dan menyajikan rekomendasi 

yang ditujukan kepada pembaca. Pada bagian terakhir atau penutup dari skripsi 

yaitu meliputi: simpulan dan saran. 

 


