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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peran aktif manusia dalam kehidupan sangat penting, karena dengan 

peran aktif tersebut manusia menjadi dinamis. Demikian juga tentang prestasi 

belajar, semakin baik prestasinya semakin besar peluang mencari pekerjaan. 

Manusia yang dinamis memiliki tekad yang besar untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Salah satu cara yang dilakukan adalah peran mereka untuk aktif 

dalam mencari solusi dari masalah tersebut. Berkembangnya peran aktif 

manusia menjadikan pola pikir manusia lebih maju dan akan berpengaruh 

pada prestasi belajar mereka. Oleh karena itu peran aktif dan prestasi belajar 

menjadi penting. 

Pendidikan merupakan media yang sangat berperan untuk 

menciptakan manusia yang berkualitas dan berpotensi dalam arti yang seluas-

luasnya, melalui pendidikan akan terjadi proses pendewasaan diri sehingga 

dalam proses pengambilan keputusan terhadap suatu masalah yang dihadapi 

selalu disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan menghasilkan 

siswa yang berkualitas. Kualitas siswa di sekolah tergantung pada faktor 

intern dan faktor ekstern siswa. Faktor intern siswa misalnya kecerdasan 

siswa dan usaha siswa, sedangkan faktor ekstern siswa misalnya fasilitas 

sekolah, guru, keluarga serta lingkungan siswa. Menurut Slameto (2002), 
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faktor yang mempengaruhi belajar diantaranya faktor intern seperti 

kecerdasan, bakat, dan usaha untuk menjadi lebih baik, dan faktor ekstern 

seperti kurikulum, metode mengajar, dan pendekatan belajar. 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah memegang 

peranan penting dalam membentuk siswa berkualitas, karena matematika 

merupakan suatu sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan 

sistematis. Karena itu, perlu adanya peningkatan mutu pembelajaran. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah peningkatan peran aktif siswa di 

sekolah. 

Berdasarkan data nilai yang diperoleh dari guru matematika SMK 

Tujuh Lima 1 Purwokerto bulan Januari tahun 2012 diperoleh informasi hasil 

UAS gasal pelajaran matematika tahun ajaran 2011/2012 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kondisi Awal Nilai Rata-rata Siswa 

Kelas Banyak Siswa Nilai Rata-rata 

XBG (X Bangunan Gedung) 25 7,51 

 

Kelas XBG mempunyai nilai rata-rata raport paling rendah 

dibandingkan dengan kelas X lainnya. Salah satu penyebab rendahnya nilai 

matematika kelas XBG diantaranya adalah kurangnya peran aktif siswa dalam 

proses pembelajaran matematika yang meliputi : 1) Siswa kurang aktif dalam 

mencari jalan untuk memecahkan masalah yang diberikan guru, 2) Siswa 

kurang berani dalam menjawab pertanyaan guru, 3) Sebagian besar siswa 

tidak bertanya kepada guru saat mengalami kesulitan, 4) Siswa kurang senang 

membaca buku pelajaran untuk memperoleh keterangan, 5) Siswa masih 
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kurang aktif dalam mendiskusikan suatu hal dengan temannya, 6) Sebagian 

besar siswa tidak mencatat jawaban yang benar jika jawaban mereka masih 

belum tepat, 7) Siswa kurang berani untuk maju mendemonstrasikan jawaban 

di depan kelas. 

 Persentase peran aktif siswa dalam proses pembelajaran dapat 

diketahui dengan melakukan observasi melalui lembar observasi peran aktif 

siswa pada 25 siswa kelas XBG. Perolehan persentase masing-masing sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 Kondisi Awal Persentase Peran Aktif Siswa 

No Indikator Peran Aktif Siswa Persentase 

1. Siswa mencari jalan untuk memecahkan masalah sendiri 48% 

2. Siswa menjawab pertanyaan guru 76% 

3. Siswa belajar bertanya 4% 

4. Siswa mengambil keterangan dari buku 20% 

5. Siswa mendiskusikan suatu hal dengan kawannya 68% 

6. Siswa melakukan suatu percobaan sendiri 56% 

7. Siswa merasa bertanggung jawab atas hasil pekerjaanya 4% 

Rata-rata seluruh indikator 39,4% 

 

Dalam proses pembelajaran diharapkan dapat melibatkan siswa 

untuk dapat berperan lebih aktif. Perlu dikaji metode pembelajaran yang 

dapat menuntut siswa untuk beraktivitas dalam proses pembelajaran 

diantaranya yaitu dengan cara membantu siswa untuk dapat mengoptimalkan 

fungsi anggota tubuhnya terutama seluruh indranya saat belajar. Metode 
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pembelajaran tersebut salah satunya adalah metode pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR). 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) berpangkal pada tiga unsur. 

(1) Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui 

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukakan pendapat, dan menanggapi; (2) Intellectually yang bermakna 

bahwa belajar haruslah menggunakan kemampuan berpikir (minds-on) belajar 

haruslah dengan konsentrasi pikiran dan berlatih menggunakannya melalui 

bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, 

mengkonstruksi, memecahkan masalah, dan menerapkan; (3) Repetition 

merupakan pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan 

dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. Penerapan 

konsep AIR ini dapat membuat siswa lebih aktif dan menyenangkan karena 

menggabungkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan 

semua indra. 

Dipilihnya metode pembelajaran AIR ini diduga dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai menurut 

Meier (2002), dimana dalam pembelajarannya guru menjadikan siswa sebagai 

kreator yaitu pelaku belajar utama yang melakukan kegiatan belajar dengan 

memaksimalkan indera baik auditory maupun intellektual. Atas dasar tersebut 

di atas penulis melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Meningkatkan Peran Aktif dan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas X 
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dengan Metode Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) di 

SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika dengan metode Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) dapat meningkatkan peran aktif siswa kelas X di SMK 

Tujuh Lima 1 Purwokerto? 

2. Apakah metode Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat 

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas X di SMK Tujuh 

Lima 1 Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan peran aktif siswa dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan metode Auditory Intellectually Repetition (AIR) di 

SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto Kelas X. 

2. Meningkatkan prestasi belajar matematika siswa dengan metode Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) di SMK Tujuh Lima 1 Purwokerto Kelas X. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan  dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai pengalaman yang 

berharga dalam mengungkapkan masalah belajar siswa dan mencari 

penyelesaiannya. 

2. Bagi siswa 

Memberikan arahan kepada siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran 

guna meningkatkan prestasi belajar matematika. 

3. Bagi guru 

Sebagai alternatif metode pembelajaran yang baru. Untuk penyempurnaan 

teknik pengajaran demi tercapainya hasil belajar yang maksimal, terutama 

dalam membangkitkan motivasi belajar siswa yang merupakan faktor 

penting dalam belajar sehingga prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

4. Bagi sekolah 

Sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan kualitas belajar. 
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