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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menuntut seseorang 

agar dapat menguasai pengetahuan maupun informasi, sehingga diperlukan 

kemampuan memilih, memperoleh, maupun informasi dan kemampuan pemikiran 

kreatif, logis, kritis, juga sistematis jadi diperlukan suatu program pendidikan 

yang mampu memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan terkhususnya 

dalam proses pembelajaran (Hasratuddin, 2014). Pendidikan mampu dikatakan 

sebagai suatu proses memperoleh pengetahuann, pemahaman dan cara bertingkah 

laku (Ichsan, 2016). 

Terdapat 3 istilah untuk dipergunakan dalam pembahasan dan atau 

penyusunan kegiatan yang kondusif ialah pendekatan, strategi, dan metode yang 

akan diuraikan tentang taktik, teknik maupun model pembelajaran (Afandi 

Muhamad, Evi, & Wardani, 2013; Milan, 2006). Menurut Surya (2008) strategi 

belajar mengajar terdapat konsep dasar, sehingga strategi adalah suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertidak mencapai sasaran, jika dikaitkan dengan belajar 

mengajar diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan murid untuk 

mewujudkan ketercapaian suatu tujuan. Menurut Indrawati, 2013 & Milan (2006) 

pemilihan strategi dapat membuat metode yang tepat akan sangat berpeluang bagi 

terciptanya kondisi pembelajaran yang dapat berlangsung secara efisien dan 

efektif. 
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Pembelajaran yang hanya penguasaannya pada materi dianggap gagal 

menghasilkan peserta didik yang aktif, kreatif dan inovatif karena peserta didik 

berhasil "mengingat" jangka pendek tetapi gagal membekali dalam jangka 

panjang (Kadir, 2013). Guru sebaiknya mampu memilih dan menggunakan 

strategi atau metode dalam proses pembelajaran, sedemikian akan lebih banyak 

melibatkan siswa secara aktif dalam belajar yaitu aktif secara fisik, mental, 

maupun sosial. (Andang, 2014). Menurut Hadasi & Muna (2015) untuk 

menciptakan proses belajar yang diinginkan, guru dan siswa dituntut untuk 

transfer of knowleggenya berjalan menyenangkan dan tidak membosankan. 

Menurut Srianis et al (2014) adanya metode dan bermain mampu memberikan 

kesenangan terhadap anak, sehingga bermain adalah cara belajar yang baik. 

Matematika mampu membangun penalaran pada siswa sehingga matemati 

ka ini disebut sebagai pondasi, terlihat dari kurikulum yang ada saat ini yaitu 

kurikulum 2013 dimana terdapat beberapa tujuan diajarkannya agar siswa 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah (Hanifah & Setianingsih, 

2014). Matematika salah satu pelajaran dimana setiap jenjangnya selalu diajarkan. 

sehingga pengajaran matematika dilaksanakan untuk melatih pola pikir agar dapat 

memecahkan masalah dengan logis, kritis, tepat, dan cermat (Fitri, Helma, & 

Syarifuddin, 2014; Khadijah & Sukmawati, 2013; Nafi, 2017). Pelajaran 

matematika adalah pelajaran yang menunjang dikehidupan manusia, terutama 

materi persamaan linear satu variabel (PLSV) salah satu materi matematika 

banyak penerapannya berada dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya terdapat 

pada soal cerita  (Hanifah & Setianingsih, 2014).  
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Menurut Sudarwanto & Ibnu (2014) Ketertarikan belajar matematika 

adalah langkah awal munculnya minat anak dan motivasi belajar dan tujuan 

penggunaan alat peraga matematika dapat menimbulkan ketertarikan dimana 

belajar sambil bermain berfungsi mengarahkan fokus siswa untuk mencapai 

tujuan belajar. Menurut Farisi (2007) suasana belajar yang disediakan oleh guru 

hendaknya mampu memberikan peluang kreativitas kepada siswa untuk 

melibatkan mental secara aktif melalui beragam kegiatan seperti halnya 

bertanya/mempertanyakan, mengamati, berkomentar, menjelaskan, mengajukan 

hipotesis, mengumpulkan data mapun sejumlah kegiatan mental. guru hendaknya 

menghargai usaha siswa meskipun hasilnya belum sempurna tanpa memberikan 

bantuan di awal. 

Berdasarkan observasi terhadap siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kraksaan 

Probolinggo pada tanggal 5 Februari 2018 ketika awal pembelajaran berlangsung 

guru mengecek tugas yang telah diberikan sebelumnya. Guru meminta siswa 

untuk maju satu persatu menuliskan hasil jawaban yang telah mereka kerjakan. 

Setelah itu bersama-sama mengecek hasil jawaban teman yang ada di depan papan 

tulis. Kemudian masuk ke materi dimana guru menjelaskan materi menggunakan 

LCD dan guru meminta siswa untuk membuka buku yang sesuai dengan materi 

yang dipelajari. Ketika guru meminta siswa untuk maju kedepan untuk 

mengerjakan soal didepan kelas tidak sedikit siswa menunjuk teman-temannya 

untuk mengerjakan di depan dan tidak pula siswa yang berpartisipasi untuk 

mengerjakannya didepan kelas. Langkah-langkah penyelesaian dari beberapa 

siswa cenderung sama. Hal ini terjadi karena siswa terbiasa menirukan apa yang 

telah dicontohkan oleh guru maupun yang ada di buku. Setelah guru memberikan 
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materi, guru memberikan tugas berupa soal-soal latihan dan memperbolehkan 

siswa untuk berdiskusi dengan teman sebangkunya. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan guru matematika kelas VII  

di SMP Negeri 1 Kraksaan Probolinggo, metode pembelajaran yang dilakukan 

biasanya tidak ditetapkan terkadang Problem Solving dengan menggunakan media 

berbantuan LCD ataupun disesuaikan dengan materi. Disekolah sudah disediakan 

alat peraga tetapi hanya beberapa materi saja. Ketika memakai alat peraga siswa 

lebih faham dari pada hanya berfokus pada materi. Kendala pada siswa terdapat 

saat menjawab latihan soal-soal cenderung sama dan ditambah pula terdapat 

jawaban siswa ataupun langkah-langkahnya terkadang tidak sama, disini 

dikarenakan banyak siswa yang mengambil les diluar sekolah yang 

memungkinkan pemahaman anak memiliki jawaban dan proses penyelesaian 

memiliki arti berbeda-beda sehingga membuat anak kebingungan saat berada 

disekolah. Siswa juga susah mencari bilangan bulat, siswa terkadang masih 

merasa bingung menentukan tanda positif negatif ketika nilai atau konstanta 

berpindah ruas terutama pada materi persamaan linier satu variabel (PLSV). 

Dengan demikian, dibutuhkan suatu model pembelajaran yang mampu 

mengembangkan kreatif anak melalui media dimana akan merangsang kreatif 

anak dengan cara bertingkah laku. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SMP 

Negeri 1 Kraksaan Probolinggo menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran 

matematika masih menggunakan metode problem solving berbantuan media LCD. 

Akan tetapi penerapan metode ini masih belum optimal karena terkendala oleh 

keterbatasan waktu. Kreativitas siswa dinilai masih kurang karena siswa 
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cenderung meniru apa yang telah dicontohkan oleh guru. Melihat zaman sekarang 

dengan teknologi yang semakin canggih tidak berkemungkinan akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Terdapat siswa yang kecanduan terhadap game 

yang berada di hp, tidak kemungkinan siswa lebih suka berperan langsung atau 

melakukan sesuatu melalui tindakan, tindakan dimana siswa akan tau langkah dan 

hasilnya dengan melalui tindakan anak. Oleh karena itu upaya yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melihat teknologi 

yang semakin berkembang terutama dalam hal pendidikan yang sesuai gaya 

belajar anak dan mampu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara 

aktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya penerapan 

pembelajaran PLSV dengan model pembelajaran AIR berbantuan media puzzle.  

Model pembelajaran AIR adalah singkatan dari Auditory, Intellectually, 

dan Repetition. Belajar Auditory mengajarkan untuk menggutamakan siswa 

berbicara maupun mendengarkan, dan sangat diajurkan oleh bangsa Yunani 

dikarenakan terdapat filsafat mereka yaitu jika ingin mengetahui lebih banyak 

maka belajarlah berbicara tanpa henti (Shoimin, 2014a). Model pembelajaran AIR 

(Auditory, Intellectualy, Repetition) memiliki 3 aspek yang pertama : 1. belajar 

melalui berbicara, 2.beragumentasi (mendengarkan,menyimak,presentasi), 3. 

mengemukaan pendapat dan menanggapi (Pujiastutik, 2016). Menurut Khadijah 

& Sukmawati (2013) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar 

yaitu model pembelajaran dimana usaha guru yang dilakukan untuk 

meninggkatkan hasil belajar salah satu diantaranya dengan menggunakan model 

pembelajaran AIR dengan menekankan 3 hal seperti Auditory (mendengar), 

Intellectually (berpikir), dan Repetition (pengulangan). Menurut Hardiyanti et al 
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(2013) Model pembelajaran Auditory Intelectually Repetition (AIR) adalah salah 

satu dari 65 model pembelajaran yang inovaif.  

Berdasarkan analisis data dari Khadijah & Sukmawati (2013) obsevasi 

pembelajaran AIR (Auditory, Intellectualy, Repetition) rata-rata nilai hasil belajar 

siswa di kelas yang menggunakan model pembelajaran AIR lebih baik 

dibandingkan rat-rata nilai hasil belajar siswa di kelas yang menggunakan model 

pembelajaran langsung, artinya nilai rata-rata hasil belajar matematika 

menggunakan model pembelajaran AIR lebih baik dibandingkan model 

pembelajaran secara langsung. 

Menurut Srianis et al (2014) bermain dapat membuat sang anak belajar 

berkomunikasi maupun menyesuaikan diri terhadap lingkungan sehingga bermain 

adalah cara belajar yang baik. Menurut Dyah, Nuriman, & Agustiningsih (2015) 

media pembelajaran sangatlah berguna untuk kelangsungan proses belajar 

mengajar. Media pembelajaran dalam tahap ini diperlukan dalam tindakan 

pengenalan, peningkatan perhatian siswa, pemantauan, pengulangan, maupun 

pembiasaan. Menurut Mustofa & Yahya (2015) agar dapat meningkatkan 

keterampilan maupun pemahaman peserta didik dalam penggunaan alat peraga 

juga perlu memanfaatkan langsung benda-benda di sekitar. Menurut Widiyatmoko 

& Pamelasari (2012) alat peraga mampu mengajar ataupun mendidik melalui alat 

bantu supaya konsep yang diajarkan guru dapat mudah dimengerti oleh peserta 

didik dan menjadikan alat bantu yang kreatif yang dibuat oleh guru dengan fungsi 

mempermudah dalam mencapai kompetensi pembelajaran. Menurut Andrijati 

(2014) penggunaan media/alat peraga mampu membuat anak lebih menghayati 

matematika secara nyata berdasarkan fakta yang jelas dan lebih mudah memahami 
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konsep yang disajikan. Salah satunya adalah puzzle, menurut Fitriyani (2017) 

puzzle adalah permainan merangkai potongan atau gambaran yang berantakan 

sehingga menjadi satu paragraf yang utuh dan bersifat edukatif. 

Berdasarkan hasil analisis data dari Dyah et al (2015), Mustofa & Yahya 

(2015) bahwa penggunaan media alat peraga mampu meningkatkan penguasaan 

materi geometri dan materi pembelajaran IPA. Sehingga siswa mampu 

meningkatkan aktivitas terhadap belajar siswa dalam memahami materi. 

Sehubung dengan masalah tersebut maka perlu di upayakan suatu model 

pembelajaran dan media yang tepat. Peneliti sebelumnya banyak yang hanya 

menekankan hasil belajar siswa, dimana terdapat peningkatan hasil belajar 

menggunakan model pembelajaran AIR maupun media puzzle.  Sedangakan disini 

peneliti akan mengkombinasikan Model Pembelajaran AIR dan Media Puzzle 

dengan menekankan 2 aspek yang diambil dari variabel penelitian yang pertama 

pemahaman konsep dan yang kedua pemecahan masalah dengan judul 

Pembelajaran PLSV dengan Model Pemebelajaran AIR berbantuan Media Puzzle. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian mengenai model AIR untuk pembelajaran matematika PLSV 

sudah banyak dilakukan sebelumnya, dari berbagai penelitian terlebih dahulu 

terungkap bahwa metode AIR bisa dijadikan pembelajaran alternatif dan 

mengenai media Puzzle pada pembelajaran matematika PLSV dari berbagai 

penelitian pun dijadikan media pembelajaran yang mampu meningkatkan daya 

tarik. Hasil penelitian terdahulu tidak ada penelitian yang menggabungkan model 

AIR dengan media Puzzle, sehingga perlu di kaji penggabungan metode dengan 

media tersebut. Oleh karena itu di buat rumusan masalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana kevalidan RPP model pembelajaran AIR dengan menggunakan 

media puzzle untuk memecahkan masalah PLSV bagi siswa SMP kelas VII? 

2. Bagaimana pemahaman konsep PLSV siswa menggunakan model 

pembelajaran AIR berbantuan media puzzle? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah PLSV siswa menggunakan 

model pembelajaran AIR berbantuan media puzzle? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok penelitian ialah mampu menemukan, mengembangkan 

maupun menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan data dan fakta secara 

empiris (Suandi, 2008). Tujuan penelitian adalah hasil yang dicapai oleh peneliti 

diantaranya untuk mengevaluasi, menemukan, mengeksplorasi, mengetahui 

faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja (Sukandarrumidi, 2002). 

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yaitu dengan 

membedakan dua variabel, pertama variabel bebas yaitu penerapan pembelajaran 

PLSV dengan model pembelajaran AIR berbantuan media puzzle, kedua variabel 

terikat yaitu pemahaman konsep dan pemecahan masalah dengan judul 

pembelajaran PLSV dengan model pembelajaran AIR berbantuan media puzzle. 

Maka tujuan penelitian ini akan dipaparkan di bawah sebagai berikut. 

1. Kevalidan RPP pembelajaran AIR untuk memecahkan masalah PLSV bagi 

siswa SMP kelas VII. 

2. Mendeskripsikan pemahaman konsep PLSV menggunakan model 

pembelajaran AIR berbantuan media puzzle. 

3. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah PLSV menggunakan 

model pembelajaran AIR berbantuan media puzzle. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat menambah wacana baru 

tentang pengembangan media pembelajaran dengan melihat langsung 

perkembangan teknologi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran di Sekolah 

Menengah Pertama dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya.  

Pertama untuk guru, dapat memberi masukan tentang media pembelajaran 

matematika berbentuk games puzzle terutama pada materi persamaan linier satu 

variabel. Kedua memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan pada 

pembelajaran matematika mengenai penggunaan media pembelajaran berbentuk 

games puzzle aljabar terutama pada materi persamaan linier satu variabel, agar 

siswa lebih berperan aktif saat proses belajar berlangsung.  

Bagi siswa dengan adanya penerapan pembelajaran PLSV dengan model 

pembelajaran AIR berbantuan media puzzle mampu menarik perhatian siswa 

dalam belajar matematika maupun membantu memecahkan soal matematika 

dengan belajar dan bermain yang menyenangkan khususnya pada materi sistem 

persamaan linier satu variabel. 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi Operasional berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan 

perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah dalam penelitian. Pembelajaran 

persamaan linear satu variabel (PLSV) adalah suatu persamaan yang variabel 

(peubah) berpangkat (berderajat) paling tinggi 1 (satu) dan hanya mempunyai satu 

variabel. Model pembelajaran AIR (Auditory Intellectualy Repetition) adalah 

pembelajaran yang memfokuskan pendengaran, daya berfikir, dan diakhir dengan 

mengerjakan tes/evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa.  



10 

Media puzzle adalah media berbentuk dua dimensi yang membentuk 

bangun segitiga sebagai variabel, bangun layang-layang sebagai konstanta dan 

terdapat 2 (dua) warna yang akan membedakan nilai positif (merah) maupun nilai 

negatif (biru).  

Pemahaman konsep adalah kompetensi yang ditunjukan mahasiswa untuk 

memahami pembelajaran matematika dengan melakukan prosedur secara akurat, 

luwes, efisien, dan tepat dengan indikator yang terdiri dari pengubahan, 

pemberian arti, dan pembuatan ekstrapolasi. Kemampuan pemecahan masalah 

matematika adalah suatu kegiatan untuk mencari suatu penyelesaian yang 

dihadapi menggunakan bekal pengetahuan yang dimiliki dengan meliputi 

indikator yang terdiri dari memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan 

rencana, dan melakuan pengecekan. 



 
 

 


