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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia akan menunjang kemajuan suatu bangsa. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu usaha guna 

mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Pendidikan 

merupakan satu-satuya cara untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut. 

Melalui pendidikan diharapkan siswa memiliki kualitas spiritual keagamaan, budi 

pekerti luhur, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan sebagai bekal untuk 

menjalankan kehidupan. 

 Salah satu cabang ilmu yang dipelajari dalam setiap jenjang pendidikan 

yaitu matematika. Pembelajaran matematika perlu diberikan kepada siswa agar 

mereka memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, sistematis serta 

kreatif. Selain itu, banyak formula matematika digunakan dalam berbagai bidang 

lain, seperti teknologi, kesehatan dan perdagangan. Banyaknya kegunaan 

matematika seperti yang telah disebutkan di atas menjadikan alasan pentingnya 

belajar matematika. 

Berbicara mengenai belajar matematika pasti tidaklah jauh dari proses 

belajar dan hasil belajar. Walaupun proses itu penting tetapi kenyataannya hasil 

belajar tak kalah penting. Hasil belajar  menandai pencapaian peserta didik dalam 

belajar suatu ilmu. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2011: 22) 

Menurut Djamarah (2013: 105-106) yang menjadi petunjuk bahwa proses 

pembelajaran dianggap berhasil yaitu apabila daya serap siswa terhadap bahan 

ajar mencapai prestasi tinggi dan perilaku yang digariskan dalam tujuan 

instruksional khusus (TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara individual 

maupun kelompok. Dari paparan tersebut dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

belajar ditandai dengan tercapainya tujuan pembelajaran yang meliputi 3 aspek 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, artinya bukan sekadar pengetahuan 

yang diunggulkan akan tetapi sikap dan perilaku pun ikut ditekankan. 
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Namun hasil belajar matematika siswa Indonesia kenyataannya belum 

optimal. Belum optimalnya hasil belajar tersebut dapat dilihat dari laporan studi 

Benchmark International TIMSS (Trends of International on Mathematics and 

Science Study) 2011 yang memperlihatkan bahwa capaian rata-rata kemampuan 

matematika siswa SMP Indonesia secara umum berada di level rendah. 

Persentase capaian untuk tiap-tiap level mulai dari level mahir, tinggi menengah 

dan rendah masing-masing berturut-turut adalah 0%, 2%, 15%, dan 43%  

(Setiadi, 2012: 103). Selanjutnya Programme for International Student 

Assessment (PISA) tahun 2012 menunjukkan bahwa untuk literasi matematika, 

Indonesia berada pada ranking 63 dari 64 negara peserta. Skor yang diperoleh 

Indonesia untuk kemampuan matematika siswa usia 15 tahun yaitu 375 dari skor 

rata-rata 494 (OECD, 2014:5).  

Profil kemampuan matematika siswa SMP Indonesia yang diperoleh dari 

hasil studi di atas jelas memperlihatkan bahwa hasil belajar matematika belum 

memuaskan. Tidak jauh berbeda dengan SMP lainnya, SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta juga memperlihatkan hasil yang sama. Selain itu, tingginya KKM mata 

pelajaran matematika kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta 

mengakibatkan banyaknya siswa yang belum menuntaskan KKM tersebut. 

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya hasil belajar 

matematika yaitu dapat bersumber dari dalam diri peserta didik dan dari luar diri 

peserta didik. Faktor penyebab dari dalam diri peserta didik seperti intelegensi, 

self-efficacy, kepercayaan diri, motivasi, minat, kedisiplinan belajar, sedangkan 

dari luar diri peserta didik seperti kualifikasi guru, model pembelajaran, strategi 

pemebelajaran yang tidak sesuai, fasilitas dan lingkungan belajar yang kurang 

memadai. 

Bervariasinya hasil belajar matematika salah satunya dapat dipengaruhi 

oleh penggunaan  model dalam pembelajaran matematika. Penggunaan model 

pembelajaran yang sesuai akan membuat pembelajaran lebih efektif sehingga 

pencapaian hasil belajar matematika pun akan memuaskan. Model pembelajaran 

yang diduga dapat mempengaruhi hasil belajar matematika adalah model 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) dan Direct Instruction (DI). 
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Model pembelajaran AIR merupakan singkatan dari Auditory, Intellectually 

dan Repetition. Dalam pembelajarannya, model ini menekankan pada tiga aspek, 

yaitu belajar dengan mendengarkan, belajar dengan berfikir dan pengulangan. 

Adanya ketiga aspek tersebut membantu siswa untuk lebih berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran. Melalui belajar dengan mendengar dan berfikir, siswa akan 

memiliki kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan serta termotivasi untuk memberikan 

penjelasan atas penyelesaian tersebut. Selain itu, adanya repetisi membantu siswa 

untuk memperdalam, memperluas dan memantabkan pengetahuan yang telah 

diperoleh.  

Model Auditory, Intellectually dan Repetition (AIR) mirip dengan model 

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

Auditory, Kinesthetic (VAK). Perbedaannya hanya terletak pada pengulangan 

(repetisi) yang bermakna pendalaman, perluasan dan pemantapan dengan cara 

pemberian tugas dan kuis (Huda, 2014: 289).   

Direct Instruction (DI) atau pembelajaran langsung merupakan model 

pembelajaran dimana guru terlibat aktif dalam menuntun siswa untuk menguasai 

materi akademik secara sistematis. Pembelajaran langsung dimaksudkan untuk 

menuntaskan dua hasil utama pelajar yaitu penguasaan isi akademik yang 

distrukturisasikan dengan baik dan perolehan semua jenis keterampilan (Arends, 

2008: 295). Dengan adanya keterlibatan guru secara aktif dalam pembelajaran 

menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual 

dan terstruktur. Guru dapat memantau kinerja siswa dengan cermat serta dapat 

menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi 

siswa. Model ini dapat diterapkan secara aktif dalam kelas besar maupun kelas 

kecil. 

Selain pemilihan model pembelajaran, self-efficacy matematis juga diyakini 

mampu mempengaruhi hasil belajar matematika. Menurut Feist (2010: 236) self-

efficacy merujuk pada keyakinan manusia bahwa mereka mampu melakukan 

perilaku-perilaku yang dapat menghasilkan hasil yang diinginkan dalam suatu 

situasi. Dengan menumbuhkan self-efficacy matematis maka siswa akan memiliki 
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kepribadian yang mandiri, memiliki kemantapan emosional dan intelektual 

sehingga mampu mencapai hasil belajar yang memuaskan. 

Berdasarkan uraian di atas, telihat bahwa masih terdapat persoalan-

persoalan dalam pendidikan yang perlu diperhatikan. Mengingat proses 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, maka penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Eksperimen Pembelajaran 

Matematika melalui Model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dan Direct 

Instruction (DI) Ditinjau dari Self-efficacy Matematis Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta 2015/2016”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan ini dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya hasil belajar matematika. 

2. Intelegensi peserta didik yang terbatas. 

3. Self-efficacy matematis siswa yang masih kurang. 

4. Kurangnya motivasi belajar siswa. 

5. Kurangnya minat belajar siswa. 

6. Kompleksitas materi. 

7. Kedisiplinan peserta didik yang masih kurang. 

8. Kualifikasi guru yang belum optimal. 

9. Model pembelajaran yang belum sesuai. 

10. Lingkungan peserta didik yang kurang mendukung untuk belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil belajar matematika dibatasi pada pokok bahasan garis singgung 

lingkaran yang dilakukan pada akhir penelitian. 

2. Model pembelajaran dibatasi pada model Auditory Intellectually Repetition 

(AIR) pada kelas eksperimen dan Direct Instruction (DI) pada kelas kontrol. 

3. Self-efficacy matematis siswa mencakup kemampuan diri siswa dalam 

menerima tugas yang sulit, kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan 

tugas dan kemampuan diri siswa dalam menghadapi situasi yang berbeda. 
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dan Direct 

Instruction (DI) terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh self-efficacy matematis siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah efek interaksi antara model pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) dan Direct Instruction (DI) serta self-efficacy matematis 

siswa terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh model Auditory Intellectually Repetition (AIR) dan Direct 

Instruction (DI) terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji pengaruh self-efficacy matematis siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

3. Menguji efek interaksi bersama model pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) dan Direct Instruction (DI) serta self-efficacy matematis 

siswa terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan baru tentang eksperimen pembelajaran 

matematika dengan model pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition (AIR) dan Direct Instruction (DI) terhadap hasil belajar 

matematika ditinjau dari self-efficacy matematis siswa. 

b. Menambah referensi tentang eksperimen pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dan 

Direct Instruction (DI) terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari 

self-efficacy matematis siswa. 

c. Sebagai prinsip-prinsip dalam melakukan penelitian-penelitian yang 

mendatang. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

1) Untuk mengetahui tingkat self-efficacy matematis siswa. 

2) Memberikan pengalaman belajar kepada siswa, yaitu menggunakan 

model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) dan 

Direct Instruction (DI) sehingga pembelajaran matematika lebih 

variatif. 

b. Bagi guru 

1) Sebagai masukan kepada guru untuk menyelenggarakan pembelajaran 

yang lebih efektif dengan model pembelajaran yang lebih variatif. 

2) Sebagai informasi kepada guru seberapa tinggi tingkat self-efficacy 

matematis siswa yang diampu. 

c. Bagi kepala sekolah 

Sebagai masukan kepada kepala sekolah dalam proses pembinaan 

sekolah khususnya pembinaan kepada guru akan pentingnya model 

pembelajaran yang variatif dan sesuai sehingga proses pembelajaran akan 

berjalan dengan lancar serta memberikan hasil belajar yang memuaskan. 

 


