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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat 

menuntut setiap manusia untuk mampu menyesuaikan diri guna mengikuti 

perubahan–perubahan yang terjadi serta mampu memecahkan masalah yang 

dihadapinya, karena dalam kehidupan sehari – hari setiap manusia selalu 

dihadapkan pada berbagai masalah yang harus dipecahkan sehingga 

kemampuan pemecahan masalah menjadi faktor penting dalam kehidupan. 

Guna mengimbangi tuntutan laju perkembangan IPTEK dan menghadapi 

berbagai masalah dalam kehidupan, seseorang sangat perlu memahami, melatih 

diri agar terampil dalam memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan 

sehari-hari. 

 Matematika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sering 

digunakan dalam segi kehidupan. Matematika digunakan oleh banyak orang 

dari berbagai kalangan untuk memecahkan masalahnya dalam kehidupan 

sehari-hari. Sebagaimana tercantum dalam Kurikulum Matematika Sekolah 

bahwa tujuan pembelajaran matematika adalah melatih dan menumbuhkan cara 

berpikir secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan konsisten serta 

mengembangkan sikap gigih dan percaya diri dalam menyelesaikan masalah. 

Tetapi pada pelaksanaannya di sekolah, tingkat penguasaan siswa terhadap 

materi matematika sampai sekarang masih tergolong rendah dibandingkan 

dengan tingkat penguasaan terhadap materi pelajaran lainnya dikarenakan oleh 
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beberapa komponen diantaranya adalah komponen siswa, guru, serta sarana 

dan prasarana di sekolah.  

Berdasarkan hasil wawancara  dan observasi dengan guru matematika 

kelas VIIIG di SMP Negeri 1 Padamara, didapat beberapa informasi mengenai 

kondisi guru pada saat pembelajaran yaitu guru belum menggunakan 

pembelajaran yang bervariasi yang dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran, sedangkan kondisi siswa pada saat pembelajaran 

yaitu masih terdapat siswa yang tidak memperhatikan saat guru menjelaskan 

materi, siswa malu bertanya jika belum paham, apabila siswa diberikan 

kesempatan untuk bertanya dan diberikan pertanyaan lisan siswa hanya diam, 

pada saat guru memberikan soal-soal untuk dikerjakan masih ada siswa yang 

menunggu jawaban dari teman lain untuk dicontek, masih terdapat siswa yang 

menyontek jika ada pekerjaan rumah (PR). 

Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal dikarenakan siswa belum dapat 

memahami dan mengidentifikasi informasi yang diberikan atau yang 

ditanyakan oleh guru, misalnya jika diberikan soal siswa masih kebingungan 

dalam menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan. Selain itu, ada beberapa 

siswa yang masih kesulitan dalam merencanakan penyelesaian soal, sehingga 

siswa sering kali melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal khususnya 

soal yang berbentuk uraian. 

Selain itu dilihat dari nilai rata-rata hasil UAS semester ganjil tahun 

pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Nilai Rata-rata Matematika UAS Kelas VIII Semester Ganjil Tahun 
Pelajaran 2012/2013 

 
Kelas VIII Nilai rata-rata UAS 

E 46, 80 
F 46, 75 
G 46, 47 
H 46, 72 

(Sumber:Guru mata pelajaran matematika kelas VIII SMP Negeri 1 Padamara) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan nilai rata-rata UAS 

matematika kelas VIII semester ganjil dari beberapa kelas masih rendah dan 

nilainya cenderung hampir sama. Oleh karena itu, dipilihlah kelas VIIIG 

dengan alasan kelas VIIIG memiliki nilai rata-rata yang paling rendah 

dibanding kelas yang lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan nilai 

rata-rata matematika masih rendah, diduga salah satunya adalah kemampuan 

pemecahan masalah yang masih rendah. 

Selain itu, dalam proses pembelajaran guru belum menggunakan 

pembelajaran yang bervariasi yang dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran dan dapat melatih siswa kemampuan pemecahan 

masalah. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembelajaran yang dapat 

melibatkan aktifitas siswa secara optimal. Salah satu pembelajaran yaitu 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah salah satu 

pembelajaran yang menekankan pada aspek yaitu Auditory, Intellectually, dan 

Repetition. Auditory bermakna bahwa belajar haruslah dengan melalui 

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan 

pendapat dan menanggapi. Intellectually bermakna bahwa belajar haruslah 
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menggunakan kemampuan berfikir, harus dengan kosentrasi pikiran dan 

berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, 

menemukan, menciptakan, mengkonstruksi, memecahkan masalah dan 

menerapkan. Sedangkan Repetition  adalah pengulangan yang bermakna 

pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui 

pemberian tugas atau kuis. Sehingga diduga melalui pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR), siswa dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan judul Pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 Padamara. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 

(AIR) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas VIIIG SMP Negeri 1 Padamara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melalui pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 Padamara. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

1. Bagi siswa 

Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIIIG SMP 

Negeri 1 Padamara. 

2. Bagi guru 

a. Memberikan masukan kepada tenaga pengajar dalam penggunaan 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan suatu 

pembelajaran, serta dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

3. Bagi sekolah 

Sebagai input/masukan bagi sekolah khususnya dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengalaman bahwa dalam mengajar 

matematika ada banyak cara yang dilakukan agar pembelajaran menjadi 

menarik bagi siswa, salah satunya dengan cara menggunakan pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition (AIR). 
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