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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kemampuan pemecahan masalah matematika 

Menurut Wardhani (2008) pemecahan masalah adalah proses 

menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi 

baru yang belum dikenal, seseorang dikatakan mampu memecahkan masalah 

bila ia memiliki kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh.  

Winarni (2011) menjelaskan bahwa jika dalam mengerjakan 

permasalahan, siswa perlu mengidentifikasi persoalan yang harus dikerjakan, 

kemudian siswa menyusun strategi terlebih dahulu bagaimana cara 

mengerjakannya, bagaimana kalimat matematika yang harus dibuat, dan 

bagaimana menentukan jawaban dari persoalan tersebut, maka itulah yang 

dinamakan pemecahan masalah. Dijelaskan pada dokumen Peraturan Dirjen 

Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 (Shadiq, 2009), bahwa pemecahan masalah 

merupakan kompetensi strategik yang ditunjukan siswa dalam memahami, 

memilih pendekatan dan strategi pemecahan masalah, dan menyelesaikan 

model untuk menyelesaikan masalah. 

Suwangsih (2006) memberikan empat petunjuk kepada guru agar dapat 

menumbuhkan kemampuan pemecahan masalah dalam diri siswa, yaitu : 

1. Yakinkan bahwa setiap siswa memahami permasalahan, sebab jika siswa 

tidak memahaminya maka minatnya akan hilang. 

6 
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2. Bantulah siswa mengumpulkan bahan sebagai landasan berfikir untuk 

membuat rencana. 

3. Menciptakan iklim kondusif dalam pemecahan masalah. 

4. Setelah siswa mencapai solusi, beri semangat kepada siswa untuk 

merefleksikan masalah dan cara penyelesaiannya. 

Menurut Polya (1957) untuk memecahkan suatu masalah ada empat 

langkah yang dapat dilakukan, yakni : 

1) Understanding the problem (Memahami masalah) 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah : apa (data) yang 

diketahui, apa yang tidak diketahui (ditanyakan), apakah informasi cukup, 

kondisi (syarat) apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli 

dalam bentuk yang lebih operasional (dapat dipecahkan). 

2) Devising a plan (Merencanakan pemecahan masalah) 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah : mencoba mencari 

atau mengingat masalah yang pernah diselesaikan yang memiliki kemiripan 

dengan masalah yang akan dipecahkan, mencari pola atau aturan, menyusun 

prosedur penyelesaian. 

3) Carrying out the plan (Menyelesaikan masalah sesuai rencana) 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah : menjalankan 

prosedur yang telah dibuat pada langkah sebelumnya untuk mendapatkan 

penyelesaian. 
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4) Looking back (Memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian) 

Kegiatan yang dapat dilakukan pada langkah ini adalah : mengevaluasi 

apakah prosedur yag diterapkan dan hasil yang diperoleh benar. Apakah ada 

prosedur lain yang lebih efektif, apakah prosedur yang dibuat dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah matematika adalah kemampuan siswa, dimana siswa dapat 

memahami permasalahan secara terampil serta merencanakan pemecahan 

masalah sehingga siswa mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan 

mampu memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Indikator 

kemampuan pemecahan masalah matematika yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 1) memahami masalah; 2) merencanakan 

pemecahan masalah; 3) menyelesaikan masalah sesuai rencana; 4) memeriksa 

kembali prosedur dan hasil penyelesaian. 

 

B. Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Menurut Ainia (2012) pembelajaran AIR adalah suatu pembelajaran yang 

menekankan pada tiga aspek yaitu Auditory (mendengar), Intellectually 

(berpikir) dan Repetition (pengulangan). 

Unsur-unsur pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

adalah sebagai berikut : 
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1) Auditory 

Auditory adalah learning by talking, belajar dengan berbicara, 

mendengarkan, menyimak, presentasi, argumentasi, mengungkapkan 

pendapat, dan menanggapi. Menurut Meier (2002) ada beberapa gagasan 

untuk meningkatkan penggunaan Auditory  dalam belajar, antara lain : 

a) Mintalah siswa untuk berpasangan, membincangkan secara terperinci apa 

yang baru mereka pelajari dan bagaimana menerapakannya. 

b) Mintalah siswa untuk mempraktekkan sesuai ketrampilan atau 

memperagakan suatu konsep sambil mengucapkan secara terperinci apa 

yang sedang mereka kerjakan. 

c) Mintalah siswa untuk berkelompok dan berbicara saat penyusunan 

pemecahan masalah.  

Dalam merancang pembelajaran yang menarik bagi Auditory dapat 

dilakukan dengan membentuk pembelajaran kelompok dan diskusi sehingga 

siswa dapat saling menukar informasi yang didapatnya, mengajak siswa 

membicarakan apa yang sedang mereka pelajari, mengajak mereka 

berbicara saat memecahkan masalah, mempresentasikan jawabannya di 

depan kelas. 

2) Intellectually 

Meier (2002) kata  “Intellectually” menunjukan apa yang dilakukan 

siswa dalam pikirannya secara internal ketika mereka menggunakan 

kecerdasan mereka untuk merenungkan suatu pengalaman tersebut. Lebih 

lanjut Meier mendefinisikan Intellectually adalah pencipta makna dalam 
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pikiran, sarana yang digunakan untuk berpikir, menyatukan pengalaman, 

menghubungakan pengalaman mental, fisik, emosional, dan intuitif tubuh 

untuk membuat makna baru bagi dirinya sendiri. 

Meier (2002) mengemukakan bahwa aspek dalam Intellectually dalam 

belajar akan terlatih jika siswa dilibatkan dalam aktifitas memecahkan 

masalah. Sehingga guru harus mampu merangsang, mengarahkan, 

memelihara dan meningkatkan intensitas proses berpikir siswa demi 

tercapainya kemampuan pemecahan masalah yang maksimal pada siswa. 

3) Repetition 

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan, tetapi berproses dengan 

penuh makna. Dari hasil proses itu ada sejumlah kesan yang diharapkan 

tersimpan dalam pikiran. Biasanya kesan-kesan yang telah didapat dari 

belajar itu tersimpan dengan rapi dalam komputer otak, tetapi tidak akan 

bertahan lebih lama dialam sadar. Lama-kelamaan kesan-kesan itu akan 

tersimpan di alam bawah sadar, dikarenakan sangat jarang dipergunakan. 

Agar kesan-kesan itu mudah diangkat ke alam sadar diperlukan repetition 

dengan memanfaatkan kesan-kesan berupa ilmu pengetahuan itu, sesering 

mungkin (Djamarah, 2008). 

Menurut Ngalimun (2013) Repetition merupakan pengulangan, 

dengan tujuan memperdalam dan memperluas pemahaman siswa yang perlu 

dilatih melalui pengerjaan soal, pemberian tugas dan kuis. Pengulangan 

dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan agar pemahaman siswa lebih 

mendalam, disertai pemberian soal dalam bentuk tugas latihan atau kuis, 
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dengan pemberian tugas diharapkan siswa lebih terlatih dalam pengetahuan 

yang didapat dalam menyelesaikan soal dan mengingat apa yang telah 

diterima. Sedangkan pemberian kuis dimaksudkan agar siswa siap 

menghadapi ujian atau tes yang dilaksanakan sewaktu-wktu serta melatih 

daya ingat. Sedangkan menurut Suherman (2008) Repetition berarti 

pengulangan diperlukan dalam pembelajaran agar pemahaman lebih 

mendalam dan luas, siswa perlu dilatih melalui pengajaran soal, pemberian 

tugas dan kuis. 

Ketiga aspek pendekatan belajar di atas dikombinasikan sedemikian rupa 

sehingga siswa dan guru dapat secara bersama-sama menghidupkan suasana 

kelas. Pelajaran dikemas dalam suasana yang dapat  meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

Menurut Meier (2002). Langkah-langkah dalam pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) yaitu : 

a) Preparation (Tahap persiapan). Tujuan persiapan adalah menimbulkan 

minat para pembelajar, memberi mereka perasaan positif mengenai 

pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkan mereka pada 

situasi optimal untuk belajar. 

b) Presentation (Tahap penyampaian). Tujuan penyampaian adalah membantu 

pelajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, 

menyenangkan, relevan, melibatkan panca indra. 
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c) Practice (Tahap pelatihan). Tujuan pelatihan adalah membantu pelajar 

mengintegrasikan dan menyerap pengetahuan dan ketrampilan baru dengan 

berbagai cara. 

d) Perfomance (Tahap penampilan hasil). Tujuan penampilan hasil adalah 

membantu pembelajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau 

ketrampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan 

melekat dan terus meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran AIR 

adalah salah satu pembelajaran yang menekankan pada aspek, yaitu Auditory, 

Intellectually, dan Repetition. Auditory berarti indra telinga digunakan dalam 

belajar dengan cara menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, 

mengemukaan pendapat, dan menanggapi. Intellectually berarti kemampuan 

berpikir perlu dilatih melalui latihan menalar, mencipta, memecahkan masalah, 

mengkonstruksi, dan menerapkan. Repetition berarti pengulangan diperlukan 

dalam pembelajaran agar pemahaman lebih mendalam dan luas, siswa perlu 

dilatih melalui pengajaran soal, pemberian tugas dan kuis. Langkah-langkah 

pembelajaran AIR di kelas sebagai berikut : 

1. Langkah persiapan. 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi kelompok diskusi. 

2. Langkah penyampaian. 

Guru menyampaikan materi dengan meminta siswa memberikan contoh, 

siswa diajak ikut aktif dalam pembelajaran. 
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3. Langkah pelatihan. 

Siswa didorong untuk berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh 

untuk memecahkan masalah yang terdapat pada lembar kerja siswa, disini 

siswa dilatih untuk memahami soal, merencanakan pemecahan masalah 

yang tepat dan menyelesaikan masalah serta dapat memeriksa kembali 

prosedur dan hasil penyelesaian. 

4. Langkah penampilan hasil. 

Siswa dituntut untuk menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk 

menyelesaikan soal/masalah, sehingga siswa terbiasa melatih diri dalam 

memecahkan masalah matematika. 

 

C. Pokok Bahasan 

Kubus dan balok merupakan salah satu materi matematika di SMP 

Negeri 1 Padamara yang sesuai dengan kurikulum 2006 (KTSP). Materi ini 

diajarkan pada kelas VIIIG semester 2 dengan indikator  sebagai berikut : 

1. Menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok (rusuk, bidang sisi, diagonal 

bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal). 

2. Merancang jaring-jaring kubus dan balok. 

3. Menemukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 

4. Menggunakan rumus untuk menghitung luas permukan kubus dan balok. 

5. Menemukan rumus volume kubus dan balok. 

6. Menggunakan rumus untuk menghitung volume kubus dan balok. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIIIG SMP 
Negeri 1 Padamara diduga meningkat. 

Kondisi awal : 
1. Terdapat beberapa siswa yang tidak memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi. 
2. Siswa malu bertanya jika belum paham. 
3. Siswa hanya diam jika diberi kesempatan bertanya dan diberikan 

pertanyaan lisan. 
4. Siswa masih kebingungan dalam menentukan apa yang diketahui dan 

ditanyakan saat mengerjakan soal uraian. 
5. Terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan dalam merencanakan 

penyelesaian soal. 
6. Sering kali siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi kemampuan pemecahan 
masalah matematika siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 Padamara diduga 
masih rendah. 

Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

Langkah-langkah  pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) : 

1. Langkah persiapan. 
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan membagi kelompok 
diskusi. 

2. Langkah penyampaian. 
Guru menyampaikan materi dengan meminta siswa memberi contoh, 
siswa diajak ikut aktif dalam pembelajaran. 

3. Langkah pelatihan. 
Siswa didorong untuk berusaha mencari berbagai informasi yang 
diperoleh untuk memecahkan masalah yang terdapat pada lembar 
kerja siswa, disini siswa dilatih untuk memahami soal, 
merencanakan pemecahan masalah yang tepat dan menyelesaikan 
masalah serta dapat memeriksa kembali prosedur dan hasil 
penyelesaian 

4. Langkah penampilan hasil. 
Siswa dituntut untuk menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk 
menyelesaikan soal/masalah, sehingga siswa terbiasa melatih diri 
dalam memecahkan masalah matematika. 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi untuk kelas VIIIG SMP 

Negeri 1 Padamara, diduga kemampuan pemecahan masalah matematika masih 

rendah. Sehingga peneliti menggunakan pembelajaran AIR untuk diterapkan di 

kelas VIIIG SMP Negeri 1 Padamara. Langkah-langkah pembelajaran AIR 

antara lain langkah persiapan, langkah penyampaian, langkah pelatihan, dan 

langkah penampilan hasil. 

Pada langkah persiapan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

membagi kelompok diskusi. Tujuan langkah ini adalah menimbulkan minat 

siswa, memberikan sugesti positif kepada siswa dan mempersiapkan siswa 

untuk mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. 

Pada langkah penyampaian, guru menyampaikan materi dengan meminta 

siswa memberi contoh, siswa diajak ikut aktif dalam pembelajaran. Kemudian 

guru menjelaskan materi tersebut secara terperinci, sehingga memancing siswa 

yang tidak memahami materi yang disampaikan untuk bertanya kepada siswa 

lain atau kepada guru. 

Pada langkah pelatihan, guru memberikan lembar kerja siswa untuk 

diselesaikan dengan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, 

di sini siswa didorong untuk berusaha mencari berbagai informasi yang 

diperoleh untuk memecahkan masalah yang terdapat pada lembar kerja siswa. 

Selain itu, siswa juga dilatih untuk memahami soal, merencanakan pemecahan 

masalah yang tepat dan menyelesaikan masalah serta dapat memeriksa kembali 

prosedur dan hasil penyelesaian. 
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Pada langkah penampilan hasil, guru memberikan suatu evaluasi yang 

dikerjakan secara individu, ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

serta keterampilan siswa setelah proses pembelajaran, siswa dituntut untuk 

menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk menyelesaikan soal/masalah. 

Sehingga siswa terbiasa melatih diri dalam memecahkan masalah matematika. 

Langkah-langkah di atas dapat melatih siswa kemampuan pemecahan 

masalah matematika dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran AIR 

diduga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

VIIIG SMP Negeri 1 Padamara. 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, dapat diajukan hipotesis yaitu 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 

Padamara. 
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