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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Perkembangan suatu negara sangat erat hubungannya dengan 

perkembangan pendidikan. Untuk bisa menjadi Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas diperlukan pola berpikir  pada penemuan terarah 

dalam suatu tujuan pendidikan. Matematika merupakan salah satu ilmu 

dasar yang mempunyai peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi anggapan negatif siswa terhadap 

matematika tidak dapat diacuhkan begitu saja. Sifat abstrak dari objek 

matematika menyebabkan banyak siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep-konsep matematika. Akibatnya prestasi matematika 

siswa secara umum belum sesuai dengan harapan.  

Hasil studi (TIMSS-R) tahun 1999 memperlihatkan bahwa di 

antara 38 negara peserta, prestasi siswa SMP kelas II Indonesia berada 

pada urutan ke-34 untuk Matematika (Rosyada, 2004:3), sementara itu 

perolehan nilai matematika pada ujian negara pada semua jenjang 

pendidikan selalu terpaku pada angka yang kurang (Yaniawati, 2006:1). 

Kurangnya hasil belajar matematika siswa dapat disebabkan oleh masalah 

internal dan eksternal siswa yang mengakibatkan penalaran masing-

masing siswa berbeda. 
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Umumnya siswa mengerti dengan penjelasan serta contoh soal 

yang diberikan guru, namun ketika kembali ke rumah dan ingin 

menyelesaikan soal-soal yang sedikit berbeda dengan contoh sebelumnya, 

siswa kembali bingung bahkan lupa dengan penjelasan gurunya. Kesulitan 

siswa dalam pemecahan masalah terjadi karena penalaran yang kurang.  

Apa yang dialami siswa ini menunjukkan bahwa siswa belum mempunyai 

pengetahuan kontekstual. Selain itu pendekatan pembelajaran matematika 

yang digunakan oleh guru kurang variatif. Serta kurang memadainya 

prasarana di sekolah dapat mempengaruhi kegiatan belajar sehingga siswa 

sulit untuk lebih memahami materi yang diajarkan dan siswa hanya dapat 

mengetahui materi secara abstrak. Masalah tersebut membuat siswa 

semakin malas untuk mempelajari kembali materi yang telah diberikan, 

apalagi jika siswa tidak didukung dengan lingkungan disekitarnya serta 

kurangnya pengawasan dari orang tua. 

Berdasarkan pengamatan awal penalaran dan hasil belajar 

Matematika pada siswa SMP Negeri 1 Karanganyar dapat ditunjukkan dari 

: 1) siswa mampu menarik kesimpulan secara logis hanya sebesar 33,3%. 

2) siswa mampu menjelaskan materi dengan sifat dan hubungan hanya 

sebesar 33,3%. 3) siswa mampu memperkirakan jawaban hanya sebesar 

37,5%, sedangkan hasil belajar matematika yang mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) hanya 28%. Rendahnya penalaran pada siswa 

menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi dan menarik kesimpulan 
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pada suatu argument matematika, sehingga menyebabkan siswa sulit untuk 

menyelesaikan soal-soal matematika yang diberikan guru. 

Menerapkan suatu strategi pembelajaran matematika merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan penalaran siswa, karena bernalar 

diperlukan disetiap sisi kehidupan agar kita dapat menunjukan, 

menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah dengan tepat, serta 

dapat menilai sesuatu secara kritis dan objektif. Dalam pembelajaran 

suasana yang menyenangkan dapat mempengaruhi siswa untuk berpikir 

kritis dan aktif. Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan tentunya 

tidak terlepas dari interaksi antara siswa dan guru. Oleh karena itu guru 

dituntut untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya dalam 

menjalankan proses belajar mengajar. 

Menurut Suherman (2004: 20), AIR adalah strategi pembelajaran 

yang efektif dengan memperhatikan tiga hal, yaitu : 

a. Auditory, yang berarti indra telinga digunakan dalam belajar dengan 

cara mendengarkan, menyimak, berbicara, mengemukakan pendapat, 

menanggapi, presentasi, dan argumentasi. 

b. Intellectualy, yang berarti kemampuan berpikir perlu dilatih melalui 

latihan bernalar, mengkonstruksi, menerapkan gagasan, mengajukan 

pertanyaan, dan memecahkan masalah. 

c. Repetition (pengulangan), yang berarti pemberian kuis, tugas PR agar 

pemahaman siswa lebih luas dan mendalam. 
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Strategi pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR) 

adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada kegiatan belajar 

siswa, dimana siswa secara aktif membangun sendiri pengetahuannya 

secara pribadi maupun kelompok. Strategi pembelajaran AIR mirip dengan 

SAVI dan VAK, bedanya hanya pada Repetition yaitu pengulangan yang 

bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa dilatih 

melalui pemberian tugas (Muhfida dalam www.muhfida.com). 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian dengan menerapkan strategi Auditory 

Intellectualy Repetition sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

penalaran siswa dalam pembelajaran matematika. 

Keunggulan dari model pembelajaran AIR, didukung oleh 

penelitian Dwi Hermanto (2010) dengan diterapkannya metode 

pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition prestasi belajar siswa 

lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran Two Stay-Two 

Stray (TS-TS). Dwi Hermanto (2010) juga menyatakan bahwa guru harus 

memperhatikan model pembelajaran yang digunakan karena jika guru 

menerapakan model pembelajaran yang kurang tepat justru akan 

menghambat tujuan pembelajaran. 

 

 

 

http://www.muhfida.com/
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B. PERUMUSAN MASALAH 

1. Adakah peningkatan penalaran matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi Auditory Intellectualy 

Repetition bagi siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Karanganyar tahun 

ajaran 2012/2013? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri 1 Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan peningkatan penalaran matematika pada siswa 

kelas VII D SMP Negeri 1 Karanganyar tahun ajaran 2012/2013 

dengan strategi Auditory Intellectualy Repetition dalam 

pembelajaran matematika. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan setelah penelitian ini 

dilaksanakan adalah : 

1. Manfaat Toeritis 

a. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 
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peningkatan penalaran siswa melalui strategi Auditory Intellectualy 

Repetition 

b. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

sekolah dalam meningkatkan penalaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan penalaran 

siswa. 

2) Membantu siswa untuk lebih fokus dalam proses pembelajaran. 

3) Siswa tidak hanya mengetahui tapi juga memahami serta 

menguasai konsep dasar matematika. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Memberikan informasi kepada guru tentang strategi 

pembelajaran baru. 

2) Guru dapat mengkondisikan siswa untuk berpikir kreatif. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Menciptakan suasana belajar matematika yang komunikatif dan 

menyenangkan. 

2) Meningkatkan kualitas pendidikan sekolah sebagai wadah dalam 

menimba ilmu pengetahuan. 

  


