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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam proses pengubahan 

tersebut 

Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang sangat pesat dewasa ini menempatkan posisi pendidikan sebagai 

penentu bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimasa 

selanjutnya. Walaupun IPTEK telah berkembang dengan pesat namun 

masih banyak berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

kemasyarakatan ataupun mengenai pendidikan mengalami banyak 

kekurangan dan kelemahan. Karena itu kita memandang perlu 

penyempurnaan. 

menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam 

pendidikan dan melalui pendidikan akan terjadi pendewasaan diri manusia 

terhadap suatu masalah yang dihadapi.  

Mengingat pentingnya pendidikan maka sudah seharusnya aspek 

ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam upaya untuk 

menjadikan proses pendidikan sebagai pencetak sumberdaya manusia 

yang berkualitas (Shoimin, 2016). Salah satu disiplin ilmu yang 

memegang peranan penting dalam pendidikan adalah matematika. 
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Matematika adalah aktivitas manusia sehari-hari yang penting untuk 

kehidupan saat ini dan masa depan. 

Kita ketahui bahwa matematika merupakan bahasa universal, 

sehingga dipelajari oleh setap bangsa. Berkaitan dengan itu, jika kita 

bangsa indonesia tidak ingin ketinggalan zaman dan ingin menciptakan 

sumberdaya yang berkualitas serta dapat bersaing dengan dengan negara 

lain kita harus ikut dengan arus perkembangan matematika di dunia 

internasional. Suatu bangsa yang menguasai matematika dengan baik, 

akan mampu bersaing dengan bangsa lain dan dapat dikatakan bahwa 

matematika memiliki peranan yang besar sebagai alat otak agar dapat 

berpikir logis, analitis dan sistematis sehingga mampu membawa 

seseorang, masyarakat atau suatu bangsa menuju keberhasilan. Mengingat 

hal tersebut, sudah seharusnya matematika dipelajari oleh siswa.  Namun, 

pada kenyataannya hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit untuk 

dipahami oleh sebagian besar siswa dari mulai SD hingga jenjang SMA 

bahkan juga Perguruan Tinggi. Sementara hasil nilai matematika pada 

setiap Ujian Nasional, pada semua tingkat dan jenjang pendidikan selalu 

terpaku pada angka yang rendah. 

Kenyataan secara global nilai hasil belajar matematika siswa di 

indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Menurut hasil 

studi Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 

berdasarkan rata-rata matematika skor Indonesia hanya 386 padahal rata-

rata negara OECD adalah 490. Jadi negara indonesia masih dibawah 



3 
 

 

kriteria yang seharusnya dicapai. Berdasarkan data penilaian kementerian 

pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) merilis nilai hasil Ujian 

Nasional berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs. Hasilnya, nilai rata-rata 

UNBK SMP mengalami penurunan. Tahun 2018 nilai rata-rata mencapai 

52,96 sedangkan tahun 2017 nilai rata-rata nya yaitu 55,51. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru 

matematika kelas VII MTs AL-Ma’ruf kartayuda kedungtuban diperoleh 

keterangan bahwa hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

pada pokok segitiga belum mencapai hasil yang optimal. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil UAS semester ganjil tahun 

pelajaran 2018/2019 mata pelajaran matematika adalah 52,25. Hasil 

pengamatan yang telah peneliti lakukan di sekolah tersebut menunjukkan 

siswa hanya memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh gurunya di 

depan kelas. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar siswa tampak 

jenuh dan bosan dalam mengikuti pelajaran karena pembelajaran yang 

masih menggunakan model pembelajaran langsung dan kurangnya 

interaksi antara siswa dengan guru.  

Faktor lain yang menyebabkan kejenuhan siswa muncul ketika 

proses pembelajaran siswa berlangsung, diantaranya karena tidak adanya 

kemajuan belajar yang dirasakan oleh siswa, metode pembelajaran yang 

monoton. Selain itu juga masih ada kendala yang dihadapi oleh guru 

dalam pemebalajaran matematika. Alasan lain dari peneliti untuk memilih 

sekolah ini adalah adanya keterbukaan dari pihak sekolah terutama guru 
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mata pelajaran matematika terhadap penelitian yang akan peneliti 

laksanakan.    

Guru merupakan orang yang berperan dalam upaya peningkatan 

mutu pendidikan untuk menciptakan generasi yang unggul diera 

globalisasi seperti saat ini. Oleh karena itu seorang guru dalam setiap 

pembelajarannya harusnya selalu menggunakan model pembelajaran yang 

dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran yang diajarkan dalam 

pembelajaran seperti kesulitan mengingat ataupun memusatkan perhatian 

dan juga dapat menciptakan suasana dan kondisi pembelajaran yang 

menarik bagi siswa. Dengan demikian, diperlukan penerapan suatu model 

pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk aktif kreatif dalam 

proses belajar matematika sehingga hasil belajar akan meningkat.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut adalah model pembelajaran kooperatif. 

Menurut Van Ryzin and Roseth (2018: 3) Cooperative learning is one of 

the few empirically supported instructional approaches that ensures the 

establishment of positive interdependence in group-based learning 

activities. Menurut Sulisworo dkk ( 2018: 4) model pembelajaran 

kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang telah mencakup 

learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live 

together. Model pembelajaran kooperatif dapat diterapkan dengan 

membentuk suatu kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang yang 

mempunyai karakteristik yang berbeda (heterogen). 
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Salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat 

diterapkan adalah model pemebelajaran kooperatif Auditory  Intellectually 

Repetition (AIR). Model pembelajaran AIR adalah salah satu model 

pembelajaran yang menekankan pada tiga aspek yaitu Auditory 

(mendengar), intellectually (berfikir), Repetition (Pengulangan). Belajar 

Auditory yaitu belajar mengutamakan berbicara dan mendengarkan. 

Belajar Auditory sangat diajarkan oleh bangsa Yunani Kuno, karena filosof 

mereka adalah jiwa mau belajar lebih banyak tentang apa saja, maka 

bicarakanlah tanpa henti menurut Meier(dalam Fitriani,  2016:29). 

Menurut Meier (dalam Fitriani, 2016:30) bahwa Intellectually menujukan 

apa yang dilakukan pembelajaran dalam pemikiran suatu pengalaman dan 

menciptakan hubungan makna, rencana dan nilai dari pengalaman tersebut. 

Repetition merupakan pengulangan dengan tujuan memperdalam dan 

memperluas pemahaman siswa yang perlu dilatih melalui pengerjaan soal, 

pemberian tugas dan kuis. Teori belajar yang mendukung model 

pembelajaran AIR salah satunya adalah Teori Thorndike salah satunya 

mengungkapkan the law of exercise (hukum latihan) yang pada dasarnya 

menyatakan bahwa stimulus dan respons akan memiliki hubungan satu 

sama lain secara kuat jika proses pengulangan sering terjadi. Semakin 

banyak kegiatan pengulangan dilakukan maka hubungan yang terjadi akan 

semakin bersifat otomatis menurut Dimyati dan Mudjiono(dalam Martina 

dkk, 2016: 62).  

Model pembelajaran AIR menekankan pembelajaran melalui 

kegiatan mendengarkan, berpikir, dan pengulangan. Model pembelajaran 
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dipilih karena model tersebut sesuai apabila diterapkan dalam 

pembelajaran matematika materi segitiga. Materi segitiga tersebut bersifat 

luas dan matematis, sehingga memerlukan model pembelajaran yang dapat 

membuat siswa mengerti dan mengingat isi dari materi tersebut. model 

pembelajaran AIR dapat membantu siswa mengerti dan mengingat materi 

yang di sampaikan oleh guru. Model pembelajaran AIR juga sesuai dengan 

karakteristik siswa SMP yang mana senang berkelompok. Selain sesuai 

karakter dari siswa SMP dan kesesuaian dengan materi, model 

pembelajaran AIR dipilih karena guru kelas VII di MTs AL- Ma’ruf 

Kartayuda belum pernah melaksanakan model pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Eksperimentasi Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Auditory Intellectualy Repetition(AIR) Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Pokok Bahasan Segitiga Kelas VII MTs Al-Ma’ruf 

Kartayuda Kedungtuban Tahun Pelajaran 2018/2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

yang dikemukakan dalam  penelitian ini adalah: Apakah terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Auditory 

Intellectualy Repetition (AIR) dengan model pembelajaran langsung kelas 

VII di MTs Kartayuda pada pokok bahasan segitiga?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Apakah terdapat 
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perbedaan hasil belajar anatara model pembelajaran Auditory Intellectualy 

Repetition (AIR) dengan model pembelajaran langsung kelas VII di MTs 

Kartayuda pada pokok bahasan segitiga.  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi lebih rinci tentang hasil belajar 

siswa dengan menggunakan model pembelajaran Auditory 

Intellectualy Repetition (AIR) dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa pada pokok bahasan segitiga. 

b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan model pembelajaran 

Auditory Intellectualy Repetition (AIR) serta menjadi bahan 

kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

b. Siswa sebagai subyek penelitian diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman secara langsung mengenai 

pembelajaran aktif, kreatif dan menyenangkan melalui 

model pembelajan Auditory Intellectualy Repetition (AIR) . 

Dan siswa dapat menajalin kerjasama kelompok dengan 

baik sehingga terjalin hubungan yang positif  

c. Bagi guru 

   Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang model pembelajarnAIR melalui metode eksperimen 
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d. Bagi sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program 

pembelajaran dalam rangka perbaikan kualitas 

pembelajaran matematika di sekolah. 

e. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang 

model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition 

(AIR) melalui metode eksperimen. 

E. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini ada empat istilah yang dijelaskan untuk 

menghindari kesalahpahaman. Keempat istilah itu adalah sebagai berikut 

1. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran 

dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu 

mengkonstruksi konsep dan menyelesaikan persoalan yang mana 

tiap anggota terdiri darai 4-5 orang siswa heterogen (kemampuan, 

gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, dan meminta tanggung 

jawab hasil kelompok berupa laporan atau presentasi. 

2. Model pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR) 

merupakan singkatan dari Auditory Intellectually dan Repetition. 

Belajar auditoris merupakan cara belajar standar bagi masyarakat. 

Intellectual menunjukkan apa yang dilakukan siswa dalam pikiran 

mereka secara internal ketika mereka menggunakan kecerdasan 

untuk merenungkan suatu pengalaman dan menciptakan hubungan, 

makna, rencana, dan nilai dari pengalaman tersebut. Repetition 
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bermakna pengulangan. Dalam konteks pembelajaran, merujuk 

pada pendalaman, perluasan, dan pemantapan siswa dengan cara 

memberinya tugas atau kuis. menggunakan model AIR dapat 

menjadikan siswa memiliki kemampuan yang lebih dalam 

pemahaman, kreativitas dan keaktifan dalam pembelajaran, 

kemampuan memecahkan masalah dan daya ingat yang kuat 

3. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam proses 

pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat diperoleh dengan cara tes 

maupun non tes. Jadi, hasil belajar siswa adalah nilai yang dicapai 

siswa setelah melakukan proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran Auditory Intellectualy Repetition (AIR). 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kajian Teoritis 

1. Model Pembelajaran Kooperatif  

Model pembelajaran kooperatif merupakan rangkaian kegiatan 

belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Menurut 

Suyatno (dalam yensy 2012: 26) berpendapat Model pembelajaran 

kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk 

bekerja sama saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan 

persoalan atau inkuiri. Menurut teori dan pengalaman agar kelompok 

kohesif (kompakpartipatif), tiap anggota kelompok terdiri atas 4-5 orang, 

siswa heterogen (kemampuan, gender, karakter), ada kontrol dan fasilitasi, 

dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau 

presentasi. 

Hal tersebut juga senada dengan pendapat Kusuma dan Aisyah 

(2012) bahwa Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model 

pembelajaran yang digunakan untuk proses belajar, dengan pembelajaran 

kooperatif siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif 

konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikan dengan siswa yang 

lain tentang masalah yang dihadapi. Sedangkan menurut ismawati dkk 

(2011: 39) Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, 
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setiap anggota saling kerjasama dan  membantu untuk memahami suatu 

bahan pembelajaran. Menurut Zulhartati (2012) Meodel pembelajaran 

kooperatif meruapakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan 

adanya kelompok-kelompok dimana setiap siswa yang ada dalam 

kelompok mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda (tinggi, 

sedang dan rendah) dan jika memungkinkan anggota kelompok berasal 

dari ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatika gender.  

Menurut Isjoni (dalam Linuwih dkk  2014:159 ) menyatakan, 

dalam cooperative learning, siswa terlibat aktif pada proses pembelajaran 

sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas interaksi dan 

komunikasi yang berkualitas. Cooperative learning juga dapat memotivasi 

siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat diharapkan mampu memaksimalkan proses dan 

hasil belajar siswa. Dalam model pembelajaran pasti memiliki ciri yang 

membedakan antara model satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal 

tersebut adapun ciri-ciri model pembalajaran menurut Yusuf (dalam Abdul 

Azis, 2006: 95) Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri, yaitu: 

(a) setiap anggota memiliki peran, (b) terjadi hubungan interaksi langsung 

diantara siswa, (c) setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas 

belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya, (d) guru membantu 

mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal kelompok, (e) 

guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

Menurut Ibrahim (dalam Effendi dan Purwanti ,2013: 119) adapun 

beberapa fase-fase pembelajaran kooperatif seperti tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.1 Fase-Fase Pembelajaran Kooperatif 
Fase Tingkah Laku Guru 

Fase- 1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin 
dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar. 

Fase- 2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan 
demonstrasi atau lewat bahan bacaan. 

Fase – 3 
Mengorganisasikansiswa ke 
dalam kelompok-
kelompokbelajar 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 
membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi secara efisien 

Fase – 4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 
saat mereka mengerjakan tugas mereka 

Fase- 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 
telah dipelajari atau masing-masing kelompok 
mempresentasekan hasil kerjanya 

Fase- 6 
Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya 
hasil belajar individu maupun kelompok 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan belajar anatara siswa satu 

dan lainnya dalam sebuah kelompok untuk mendiskusikan suatu persoalan 

atau permasalahan yang dihadapi pada proses pembelajaran sehingga 

setiap anggota saling kerjasama dan saling membantu untuk memahami 

suatu bahan pembelajaran.  

2. Model Pembelajaran kooperatif tipe AIR 

Model pembelajaran AIR merupakan salah satu model 

pembelajaran dengan pendekatan kontruktivis yang menekankan bahwa 

belajar haruslah memanfaatkan semua alat indra yang dimiliki siswa. 

Menurut Aris Shoimin (2016:29) bahwa Model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) adalah model pembelajaran yang meliputi 

proses Auditory yang bermakna bahwa belajar haruslah melalui 

mendengarkan; Intellectually bermakna bahwa belajar haruslah 

menggunakan kemampuan berpikir; dan Repetition adalah pengulangan 

melalui pemberian tugas atau quiz. Model pembelajaran Auditory 
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Intellectually Repetition (AIR) model pembelajaran yang mengarahkan 

siswa untuk mendengar, berpikir dan mengulang pelajaran yang telah 

diberikan oleh guru sebagai cara untuk menguatkan materi sehingga siswa 

mampu ingat dalam jangka waktu yang lama.  

Menurut Manurung (2016) Auditory berarti indera telinga 

digunakan dalam belajar dengan cara menyimak, berbicara, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Intellectually 

berarti kemampuan berpikir perlu dilatih melalui latihan bernalar, 

mencipta, memecahkan masalah, mengonstruksi dan menerapkan. 

Repetition berarti pengulangan diperlukan dalam pembelajaran agar 

pemahaman lebih mendalam dan luas, siswa perlu dilatih melalui 

pengerjaan soal, pemberian tugas dan kuis.  

Menurut Huda (2013: 289) gaya pembelajaran Auditory, 

Intellectual, Repetition (AIR) merupakan gaya pembelajaran yang mirip 

dengan model pmbelajaran Somatic, Auditory, Visualization, Intellectually 

(SAVI) dan pembelajaran Visualization, Aditory, Kinesthetic (VAK). 

Perbedaannya hanya terletak pada pengulangan (repetisi) yang bermakna 

pendalaman, perluasan, dan pemantapan dengan cara memberikan tugas 

dan kuis. 

Menurut Manurung (2016) Langkah-langkah Model Pembelajaran 

AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) adalah 

1) Siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang 

heterogen.  

2) Guru membagikan LKS.  
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3) Guru mengarahkan dan memberi petunjuk cara penyelesaian 

konsep yang ada diLKS dengan cara eksplorasi media 

pembelajaran (Auditory).  

4) Secara berpasangan siswa tampil di depan berbagi ide 

mendemonstrasikan media untuk memecahkan permasalahan 

(Intellectualy).  

5) Siswa mengerjakan lembar permasalahan secara individu dengan 

cara mengajukan pertanyaan (Intellectualy).  

6) Diskusi kelompok (sharing) berbicara, mengumpulkan informasi, 

membuat model, mengemukakan gagasan untuk 

memecahkanpermasalahan yang diajukan (Intellectualy).  

7) Wakil dari kelompok tampil di depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerja kelompok, kelompok lain 

menanggapi, melengkapi, dan menyetujui kesepakatan 

(Intellectualy).  

8) Seorang siswa wakil dari kelompok kawan menyimpulkan 

(Intellectualy).  

9) Kegiatan penutupan siswa diberi kuis (Repetition). 

Menurut Linuwih dan Sukwati (2014: 160) Langkah-langkah 

strategi pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) yaitu:  

1) siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, 

masing-masing kelompok terdiri atas 4-5 anggota,  

2) siswa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari guru, 
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3) setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang mereka 

pelajari dan menuliskan hasil dari hasil diskusi tersebut 

(Auditory), 

4) masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan 

masalah (Intellectualy), 

5) Wakil dari kelompok tampil di depan kelas untuk mempre-

sentasikan hasil kerja kelompok, sedangkan kelompok yang lain 

menanggapi, melengkapi, dan menyetujui kesepakatan 

(Intellectualy), 

6) Setelah selesai berdiskusi, siswa mendapat pengulangan materi 

dengan cara mendapatkan kuis secara individu dan tugas rumah 

(Repetition). 

Menurut Aris Shoimin (2016:30), Model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) terdiri atas beberapa langkah-langkah, 

yaitu:  

1) Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing 

kelompok beranggotakan 4-5 orang.  

2) Siswa mendengarkan dan memerhatikan penjelasan dari guru.  

3) Setiap kelompok mendiskusikan tentang materi yang mereka 

pelajari (Auditory).  

4) Saat diskusi berlangsung, siswa mendapat soal atau permasalahan 

yang berkaitan dengan materi.  

5) Masing-masing kelompok memikirkan cara menerapkan hasil 

diskusi serta dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk 



16 
 

menyelesaikan masalah (Intellectually) serta menuliskan hasil 

diskusi kelompoknya lalu dipresentasikan di depan kelas. 

6) Setelah selesai berdiskusi, siswa mendapat pengulangan materi 

dengan cara mendapatkan tugas atau kuis untuk tiap individu 

(Repetition). 

Setiap model pembelajaran tentu memiliki kelebihan dan 

kekurangan seperti halnya pada model pembelajaran kooperatif AIR. 

Menurut Shoimin (2016:30-31) menjelaskan kelebihan model 

pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) anatara lain : (1) 

Siswa lebih berpartisipati aktif damalam pembelajaran dan sering 

mengekspresikan idenya. (2) Siswa memiliki kesempatan lebih banyak 

dalam memanfaatkan pengetahuan dan ketrampilan secara komprehensif. 

(3) Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespons permasalahan 

dengan cara mereka sendiri. (4) Siswa secara intrinsik termotivasi untuk 

memberikan bukti atau penjelasan. (5) Siswa memiliki pengalaman banyak 

untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalaha. 

Adapun yang menjadi kekurangan model pembelajaran Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) antara lain: (1) Mengemukakan masalah 

yang langsung dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang 

mengalamai kesulitan bagaimna merespon permasalahan yang diberikan. 

(2) Membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa 

bukanlah pekerjaan yang mudah. Upaya memeperkecilnya guru harus 

mempunyai persiapan yang matang sehingga dapat menemukan masalah 



17 
 

tersebut. (3) Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau 

mencemaskanjawaban mereka 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran adalah salah satu unsur yang penting dalam 

menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, menyenangkan dan 

kreatif di dalam kelas untuk membangkitkan minat dan motivasi siswa 

untuk belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Hasil belajar Matematika 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Belajar merupakan aspek dari perkembangan yang menunjuk 

pada perubahan perilaku sebagai hasil dari praktik dan pengalaman. 

Hasil belajar mempunyai peranan penting alam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 

memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar.  

Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diperoleh siswa 

setelah mengikuti proses kegiatan belajar. Penampilan yang dapat 

diamati sebagai hasil belajar disebut dengan kemampuan. 

Kemampuan-kemampuan itu dimiliki oleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajar dalam proses pembelajaran berlangsung. Hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2009: 29). 
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Proses belajar akan menghasilkan hasil belajar. Hasil pengajaran 

itu dikatakan betul-betul baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: (1) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam 

kehidupan oleh siswa kalau hasil pengajaran itu tidak tahan lama 

dan lekas menghilang, (2) Hasil itu merupakan pengetahuan asli 

atau otentik. Pengetahuan hasil proses belajar mengajar itu bagi 

siswa seolah-olah telah merupakan bagian kepribadian bagi diri 

setiap siswa, sehingga akan dapat mempengaruhi pandangan dan 

caranya mendekati suatu permasalahan (Sardiman 2008:49- 51). 

Menurut Manurung (2016) Hasil Belajar adalah cara peserta 

didik untuk dapat memperoleh pengetahuan melalui proses belajar 

di dalam kelas, baik dalam hal menerima pelajaran ataupun 

pengaplikasian pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Menurut 

Catharina (dalam Ismawati dkk, 2011: 39) menjelaskan bahwa 

hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar.  

selain itu juga terdapat faktor yang dapat  mempengaruhi hasil 

belajar siswa menurut Purwanto (dalam Azis dkk, 2006: 95) 

dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal meliputi fisik dan psikis sperti minat, 

kesehatan dan motivasi, sedangkan faktor eksternal meliputi guru, 

sarana dan prasarana, kurikulum dan lain-lain. 

Berdasarkan uraian pengertian hasil belajar diatas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 
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dalam proses kegiatan belajar yang mencakup bidang kognitif, 

afektif dan psikomotorik dan juga mampu mengaplikasikan 

pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. 

B. Penelitian Yang Relevan  

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Utami dkk (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Auditory 

Intellectually Repetition (AIR) Berbasis Tematik Terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa Pada Materi Animalia Di Kelas X Mia Sma 

Negeri 2 Kota Jambi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi Januari 2018”.

a) Sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

AIR.  

 Kesimpulan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan model 

pembelajaran Auditory intellectually Repetition( AIR) berbasis 

tematik terhadap hasil belajar biologi pada ranah kognitif siswa kelas 

X MIA SMA Negeri 2 Kota Jambi. Persamaan penelitian Utami dkk 

dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

b) Variabel terikatnya yaitu hasil belajar. 

c) Sama-sama menggunakan penelitian eksperimen. 

Sedangkan perbedaan penelitian Utami dkk dengan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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a) Pada penelitian Utami dkk menggunakan mata pelajaran biologi , 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan mata pelajaran 

matematika pada pokok bahasan segitiga. 

2. Manurung (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Kreativitas Dan Hasil Belajar Matematika Siswa 

Dengan Menggunakan Model Air (Auditory, Intellectually, Repetition) 

Pada Siswa Kelas Viii Mts Negeri Rantauprapat T.P 2014/2015”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model 

pembelajaran AIR (Auditory, Intellectually, Repetition) dapat  

meningkatkan Hasil Belajar siswa pada pokok bahasan bangun ruang 

sisi datar pada siswa kelas VIII MTs Negeri Rantau Prapat  

Persamaan penelitian Manurung dengan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

a) Sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe AIR.  

b) Variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. 

Sedangkan perbedaan penelitian Manurung dengan penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

a) Pada penelitian Manurung terdapat dua variabel bebas 

sedangkan pada penelitian ini terdapat satu variabel bebas. 

b) Pada penelitian Manurung menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK), sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan penelitian eksperimen. 
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c) Pada penelitian Manurung menggunakan pada pokok 

bahasan kubus dan balok sedangkan penelitian ini 

menggunakan poko bahasan segitiga. 

3. Fauji Dan Winarti (2015) Dalam Penelitiannya Yang Berjudul  “ 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Dan Hasil Belajar Siswa 

Melalui Model Pembelajaran Auditory, Intellectually, Repetition (Air) 

Pada Materi Hidrolisis Garam Di Kelas Xi Ipa 2 Sma Pgri 6 

Banjarmasin”. Kesimpulan dalam Penerapan model pembelajaran AIR 

dapat meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa dan dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar siswa dari 

siklus I dan siklus II pada materi hidrolisis pada siswa kelas XI IPA 2 

SMA PGRI 6 Banjarmasin. 

Persamaan penelitian Fauji dan Winarti dengan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

a) Sama-sama menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe AIR.  

b) Variabel terikatnya yaitu hasil belajar siswa. 

Sedangkan perbedaan penelitian Fauji dan Winarti dengan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a) Pada penelitian Fauji dan Winarti menggunakan penelitian 

tindakan kelas (PTK), sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan penelitian eksperimen. 
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b) Pada penelitian Fauji dan Winarti menggunakan dua 

variabel terikat sedangkan penelitian ini hanya 

menggunakan satu variabel terikat  

C. Kerangka Berpikir   

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peran penting dalam dunia pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam 

pelajaran sekolah lebih banyak dibandingkan pelajaran lain. Pada 

umumnya, matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 

dipahami. Namun kenyataannya tidak semua guru mata pelajaran 

khususnya matematika memperhatikan dan menyadari hal ini. Dalam 

pembelajaran matematika yang dilakukan sering dengan  metode ceramah. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan metode seperti hal 

tersebut bersifat membosankan, tidak menarik, dan menyebabkan siswa 

yang berada di dalam kelas merasa bosan dan jenuh sehingga tidak 

berminat untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga hal itu perlu 

untuk memilih model pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa sehingga dapat aktif saat mengikuti kegiatan belajar di dalam 

kelas. Maka dari itu guru diharapkan mempunyai kemampuan untuk 

menciptakan model pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan 

agar proses belajar tidak membosankan, sehingga siswa dapat menerima 

pelajaran dengan baik.  

Pemilihan model pembelajaran yang kurang tepat juga dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang 

tepat digunakan yakni model pembelajaran AIR. Penggunaan model 
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pembelajaran kooperatif tipe Auditory Intellectualy Repetition (AIR) yang 

diharapkan dengan penggunaan model ini lebih dapat menarik minat siswa 

dalam berpartisipasi dalam proses pembelajaran sehingga mampu 

memberikan peningkatan hasil belajar siswa dengan optimal. 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) adalah model 

pembelajaran dimana siswa dapat saling menukar informasi yang 

didapatnya atau mengajak mereka membicarakan tentang materi yang 

dipelajari sehingga mereka terlibat dalam aktifitas belajar seperti 

memecahkan masalah, melahirkan gagasan dan sebagainya. Kemudian 

dilakukan pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, 

pemantapan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. 

Pembelajaran melalui Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

memacu rasa keingintahuan siswa sehingga dengan sendirinya siswa 

termotivasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tugas guru 

adalah memotivasi siswa untuk mampu berdiri sendiri dalam memecahkan 

masalah yang dihadapinya. Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

membangkitkan kemampuan untuk berpikir secara verbal, memberi 

motivasi untuk belajar terus sampai dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut, sehingga siswa termotivasi untuk terus mencari jawaban tersebut. 

Dengan termotivasinya siswa untuk belajar matematika, maka hasil belajar 

siswa akan meningkat. 

Dalam Auditory, siswa dapat mempraktikan suatu keterampilan 

dalam mengerjakan soal- soal sambil mengucapkan cara terperinci setiap 

langkah apa yang sedang mereka kerjakan. Intellectually, siswa diajak 
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untuk terlibat dalam aktivitas seperti memecahkan masalah , mengerjakan 

perencanaan yang strategis untuk memecahkan persoalan , melahirkan 

gagasan yang kreatif dalam memecahkan permasalahan dan sebagainya. 

Dengan kata lain, siswa dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa 

dalam memecahkan masalah khususnya dalam materi segitiga. Sedangkan 

Repetition, siswa diberikan pengulangan yang bermakna pendalaman, 

perluasan, dan pemantapan dari materi yang diajarkan. Salah satunya 

dengan melatih siswa melalui pemberian tugas atau kuis secara rutin. 

Sehingga siswa akan semakin memahami materi yang diajarkan sekaligus 

dapat melihat sejauh mana kemampuannya dalam memahami materi yang 

diajarkan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe Auditory Intellectualy Repetition (AIR) akan 

memberikan perbedaan pada hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

segitiga. Perbedaan hasil belajar tersebut merupakan hasil belajar yang 

lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran langsung. 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangkan berpikir diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif Auditory 

Intellectualy Repetition (AIR) terdapat perbedaan hasil belajar antara 

model pembelajaran kooperatif tipe Auditory Intellectualy Repetition 

(AIR) dengan model pembelajaran langsung pada pokok bahasan segitiga 

kelas VII MTs Al-Ma’ruf Kartayuda Kedungtuban. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilkasanakan di MTs Al-Ma’ruf Kartayuda 

Kedungtuban dan subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII Semester 

Genap tahun pelajaran 2018/2019. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2019 dengan tahap-

tahap yang dilakukan sebagai berikut:  

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah: 

1) Pengumpulan data mengenai permasalahan yang akan 

diteliti dengan mengadakan survei ke sekolah. 

2) Permohonan izin ke MTs AL- Ma’ruf Kartayuda 

Kedungtuban pada tanggal 1 Maret 2019 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini langkah yang dilakukan adalah: 

1) Pengujian kondisi awal kelas terhadap kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

apakah kedua kelas tersebut mempunyai kondisi yang 

seimbang. 
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2)  Pelaksanaan test di MTs kartayuda pada kelas kontrol dan kelas 

ekspriment. Tes hasil belajar untuk pokok bahasan segitiga akan 

dilaksanakan pada bulan April.  

c. Tahap penyelesaian  

Pada tahap ini akan dilakukan pengolahan data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya penyusunan laporan 

penelitian sesuai dengan hasil pengolahan data yang akan 

dilaksanakan pada bulan April.  

3. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalah penelitian 

eksperimen semu (quasi experiment) karena penelitian ini tidak 

memungkinkan untuk mengontrol semua variabel yang relevan. Dalam 

penelitian ini hanya akan diteliti pengaruh dari variabel-variabel bebas 

terhadap variabel terikat, dengan hasil belajar matematika siswa kelas VII 

pada pokok bahasan  segitiga sebagai variabel terikat. Sedangkan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe AIR dan pembelajaran langsung sebagai 

variabel bebas. Data yang digunakan untuk menguji keseimbangan antara 

dalam penelitian ini adalah nilai Ujian Tengah Semester genap mata 

pelajaran matematika tahun pelajaran 2018/2019. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 61). 

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas VII 

MTs Al-Ma’ruf Kartayuda kedungtuban. Yang terbagi dalam tiga kelas 

dengan jumlah sebanyak 96 siswa.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2013: 118). Jenis sampel yang diambil harus 

mencerminkan populasi. 

Pada penelitian ini terpilih siswa kelas VII MTs Al- Ma’ruf 

Kartayuda sebagai sample yaitu VII A sebagai kelas eksperimen yang 

diberikan perlakuan model pembelajaran tipe AIR dan VII B sebagai 

sebagai kelas kontrol untuk pembelajaran langsung. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Cluster Random Sampling. Pengambilan sampel dengan Teknik 

Cluster Random Sampling bukan didasarkan pada individu, tetapi lebih 

didasarkan pada kelompok yang secara alami sudah terbentuk dan 

kemungkinan kecil untuk dipisah-pisah atau dipecah-pecah (Arifin, 2010: 

69). 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel diatas maka penelitian ini 

menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas 

yang akan digunakan untuk kelas eksperimen adalah kelas VII A 

sedangkan kelas kontrol pada penelitian ini adalah kelas VII B. 
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D. Variabel Penelitian 

variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2010: 2) . Variabel dalam penelitian ini adalah 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(sugiyono, 2010:4). Dalam Penelitian yang dilaksanakan di MTs 

Al- Ma’ruf ini menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Auditory Intelectually Repetition (AIR) dan pembelajaran langsung 

sebagai variabel bebas. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (sugiyono; 

2010; 4). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa pada pokok bahasan segitiga. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengukur variabel dalam penelitian diperlukan instrumen yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data .Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya (Sugiyono, 



29 
 

 

2013: 329). Cara pengumpulan data dengan melihatnya dalam 

dokumen-dokumen yang telah ada.  Metode dokumentasi digunakan 

untuk memperoleh data tentang keadaan awal siswa yang diambil dari 

hasil ujian tengah semester genap tahun pelajaran 2018/2019 mata 

pelajaran  matematika siswa kelas VII MTs AL- Ma’ruf Kartayuda 

kedungtuban. Data yang diperoleh digunakan untuk melihat 

kemampuan awal kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

2. Metode Tes Tertulis 

Metode tes adalah cara pengumpulan data yang menghadapkan 

sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek 

penelitian. Dalam metode tes ini digunakan untuk mendapatkan data 

tentang hasil belajar siswa yang berisi serangkaian pertanyaan atau 

soal-soal yang berkaitan dengan materi pokok segitiga setelah dikenai 

perlakuan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Auditory 

Intelectually Repetition (AIR) yang dijawab oleh siswa dan hasilnya 

akan digunakan sebagai bahan analisis dalam menentukan 

peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. 

F. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah semua alat  yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, menganalisa dan 

menyajikan data-data secara objektif dengan tujuan memecahkan suatu 

persoalan atau menguji suatu hipotesis. Pada penelitian ini instrumen yang 

digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes hasil belajar. Tes ini 

memuat beberapa pertanyaan yang berisi tentang materi pokok segitiga 
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yang terdiri dari 35 butir soal tes obyektif (pilihan ganda) dengan empat 

alternatif jawaban. Pemberian skor pada tes hasil belajar adalah skor 1 

(satu) jika jawaban benar dan skor 0 (nol) jika jawaban salah. Instrumen 

tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa yang terkait dengan 

standar kompetensi pada materi segitiga.  

Adapun cara untuk mengetahui apakah instrumen yang dibuat sudah 

memenuhi syarat-syarat tersebut adalah:  

1. Validitas Isi 

Menurut Arikunto (2012:80) A test is valid if it measures what it 

purpose to measure yang diartikan sebuah tes dikatakan valid apabila 

tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Validitas dalam 

penelitian ini menggunakan validitas isi dan menggunakan rumus 

korelasi product moment.  Sebuah tes dikatakan memiliki validitas 

tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. 

Penilaian suatu instrumen validitas isi yang biasanya dilakukan 

adalah melalui expert judgement( penilaian oleh para ahli/pakar). 

Dalam penilaian validitas isi ada dua hal pokok yang dilakukan oleh 

expert judgement. Pertama, para penilai menilai apakah kisi-kisi yang 

dibuat telah mewakili isi (substansi) secara keseluruhan atau telah 

sesuai dengan konsep yang telah didefinisikan. Kedua, para penilai 

menilai apakah masing-masing butir soal yang disusun cocok atau 

relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang tealah ditentukan.  Dalam 

penelitian ini validitas isi dilakukan oleh para pakar yaitu guru 
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matematika kelas VII dan guru bahasa indonesia kelas VII dari MTs 

kartayuda Kedungtuban. Materi yang diujikan adalah segitiga. 

2. Analisis Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu soal (Arifin, 2010: 266). Soal yang baik 

adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan 

yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran( difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 

sampai dengan 1,0. Tingkat kesukaran setiap butir soal dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus: 

𝑃𝑃 =
𝐵𝐵
𝐽𝐽𝐽𝐽

 

Dimana: 

P=  indeks kesukaran 

B= banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS= jumlah seluruh siswa peserta tes 

Adapun kriteria menafsirkan P (indeks kesukaran) adalah 

sebagai berikut: 

a. Soal dengan P 0,00  sampai 0,30 adalah soal sukar 

b. Soal dengan P0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang 

c. Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

(Suharsimi, 2012: 225)  

Soal yang dianggap baik adalah soal yang termasuk dalam 

kategori sedang, yaitu soal yang memiliki P (indeks kesukaran) 0,30 

sampai 0,70. 
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3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal  untuk 

membedakan antara siswa kelompok atas dengan siswa kelompok 

bawah (berkemapuan rendah) (Arikunto, 2012: 226). Angka yang 

menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi 

atau D. Sebelum menggunakan rumus untuk menghitung daya 

pembeda terlebih dahulu mengurutkan nilai seluruh pengikut tes, 

dideretkan mulai dari skor teratas sampai skor terbawah. Seluruh 

kelompok dbagi dua sama besar, 50% kelompok atas dan 50% 

kelompok bawah (Arikunto, 2012: 227). 

Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi adalah: 

𝐷𝐷 =
𝐵𝐵𝐴𝐴
𝐽𝐽𝐴𝐴
−  
𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐽𝐽𝐵𝐵

 =  𝑃𝑃𝐴𝐴 − 𝑃𝑃𝐵𝐵 

 Keterangan: 

D=Angka indeks diskriminan 

J       =jumlah peserta tes 

JA 

J

     = banyaknya peserta kelompok atas 

B 

B

     = banyaknya peserta kelompok bawah 

A 

BB    = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal 

dengan benar 

= banyaknya pserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

dengan benar 

PA

P

= 𝐵𝐵𝐴𝐴
𝐽𝐽𝐴𝐴

= proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

B= 𝐵𝐵𝐵𝐵
𝐽𝐽𝐵𝐵

= proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 



33 
 

 

Untuk mengintepretasikan terhadap angka indeks diskriminasi butir 

soal digunakan klasifikasi yaitu: 

a. D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor) 

b. D : 0,21 – 0,40 : cukup (satisfactory) 

c. D : 0,41 – 0,70 : baik (good) 

d. D : 0,71 – 1,00 : baik sekali (excellent) 

e. D : negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang. 

(Arikunto, 2012:232) 

Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai 

indeks diskriminasi 0,4 sampai dengan 0,7. 

4. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskkan kepada 

subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini pada dasarnya 

dilihat kesejajaran hasil. Seperti halnya beberapa teknik juga 

menggunakan rumus korelasi product moment untuk mengetahui 

vaiditas, kesejajran hasil dalam reliabilitas tes. Untuk menguji 

reliabilitas soal digunakan rumus Kuder-Richardson (KR-20) sebagai 

berikut: 

𝑟𝑟11 = � 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

� �
𝑠𝑠𝑡𝑡  −∑𝑝𝑝𝑝𝑝

2

𝑠𝑠𝑡𝑡2
�          (Arikunto,2012: 115) 

Dimana: 

r11=  reliabilitas tes secara keseluruhan 
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n=  banyak butir pernyataan(banyak item) 

p=  proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q=  proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1- p) 

∑pq=  jumlah hasil perkalian antara p dan q 

s2
t

Selanjutnya hasil perhitungan akan diinterpretasikan terhadap 

koefisien atau nilai r sebagai berikut: 

=  variansi total 

1) Apabila 𝑟𝑟11sama dengan atau lebih besar dari 0,70 (r11

2) Apabila 𝑟𝑟

 ≥0,70), maka 

hasil tes yang sedang diuji reliabilitasnya telah memiliki reliabilitas yang 

tinggi (reliabel). 

11 lebih kecil dari 0,70 (r11

G. Teknik Analisis Data 

 ≤ 0,70), maka hasil tes yang 

sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang 

tinggi . 

1. Uji Prasyarat 

uji prasyarat analisi data atau uji pelanggaran klasik adalah 

pengujian dengan statistik inferensial parametik mensyaratkan beberapa 

hal, seperti uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji normalitas 
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Uji normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan metode 

Liliefors karena datanya tidak dalam distribusi frekuesi data bergolong 

atau data tunggal. Prosedur uji normalitas dengan metode Lilliefors 

dinyatakan sebagai berikut: (Budiyono, 2009: 170-171) 

1) Hipotesis 

H0

H

: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

1

2) Tingkat signifikan α = 0,05atau 5%  

: sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

3) Statistik uji yang digunakaan: 

L = Maks {|F(zi) − S(zi)|} 

Dengan F(zi) = P (Z ≤ zi); Z ~ N (0,1) dan S(zi) = proporsi cacah 

Z ≤ zi  terhadap seluruh zi; zi  = (𝑥𝑥𝑖𝑖−𝑥𝑥̅)
𝑠𝑠

 . 

4) Daerah kritis 

DK = {L|L>Lα;n} dengan n adalah ukuran sampel 

5) Keputusan uji 

H0 diterima jika Lobs 

H

∉ DK 

0 ditolak jika L

b. Uji homogenitas 

obs ∈ R DK 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelas kelompok sampel 

mempunyai variansi yang sama atau tidak. Untuk menguji 

homogenitas dalam penelitian ini menggunakan rumus uji Fisher 

sebagai berikut: (Sugiyono, 2007:140) 

1) Hipotesis 

Ho : 𝜎𝜎1
2 = 𝜎𝜎2

2(variansi populasi homogen) 
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H1

2) Tingkat Signifikasi α = 5% 

 :  𝜎𝜎1 
2≠ 𝜎𝜎2

2 (variansi populasi tidak homogen) 

3) Statistik Uji: 

 𝐹𝐹𝐻𝐻𝑖𝑖𝑡𝑡𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑖𝑖𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖  𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑣𝑣𝑟𝑟
𝑣𝑣𝑣𝑣𝑟𝑟𝑖𝑖𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖  𝑘𝑘𝑏𝑏𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘

   ̴  F (n1- 1, n2

4) Daerah kritis 

-1) 

DK = {F | 𝐹𝐹𝑜𝑜𝑏𝑏𝑠𝑠 < 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘 } 

5) Keputusan uji 

H0

H

 diterima jika F∈  PDK 

0

2. Uji Keseimbangan 

 ditolak jika F∉ DK. 

Uji keseimbangan ini dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kemampuan dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol seimbang. Untuk itu digunakan rumus sebagi 

berikut: 

1) Hipotesis  

H0 

H

: 𝜇𝜇1= 𝜇𝜇2 (berasal kedua kelas seimbang) 

1 

2) Taraf signifikan α= 5% 

: 𝜇𝜇1 ≠ 𝜇𝜇2 (berasal dari kelas yang tidak seimbang) 

3) Statistik uji yang digunakan 

𝑡𝑡 =
𝑥𝑥1��� −  𝑥𝑥2���

𝐽𝐽𝑝𝑝� 1
𝑛𝑛1

+  1
𝑛𝑛2

 ~ 𝑡𝑡(𝑛𝑛1 +  𝑛𝑛2 − 2) 

Dengan, 
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𝑠𝑠𝑝𝑝2 =
(𝑛𝑛1 − 1)𝑠𝑠1

2 + (𝑛𝑛2 − 1)𝑠𝑠2
2

𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 − 2
 

(Budiyono,2013;151) 

Keterangan: 

  �̅�𝑥1 = rata-rata sampel kelas eksperimen 

  �̅�𝑥2 = rata-rata sampel kelas kontrol 

  𝑛𝑛1= jumlah siswa pada kelas eksperimen 

  𝑛𝑛2 = jumlah siswa pada kelas kontrol 

  s = standart deviasi gabungan data eksperimen dan kontrol 

  𝑠𝑠1
2 = varians data kelas eksperimen 

  𝑠𝑠2
2 = varians data kelas kontrol 

4) Daerah kritis 

DK =  {𝑡𝑡|𝑡𝑡 < −𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘  𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝐻𝐻 𝑡𝑡 > 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣𝑏𝑏𝑏𝑏𝑘𝑘 } 

5) Keputusan Uji 

H0 

H

diterima jika harga statistik uji t, yakni 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑡𝑡𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻 ∉ DK  

0

3. Uji Hipotesis 

 ditolak jika harga statistik uji t, yakni 𝑡𝑡ℎ𝑖𝑖𝑡𝑡𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻 ∈ DK  

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan 

hipotesis awal yang menyatakan adanya perbedaan hasil belajar siswa 

pada kelas VII yang diberi perlakuan model pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repetition) dan model pembelajaran langsung pada materi 

segitiga, maka dilakukan uji hipotesis sebagai analisa statistik yang akan 

disajikan sebagai berikut: 
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a) H0 

H

: 𝜇𝜇1= 𝜇𝜇2 (Tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara model 

pembelajaran kooperatif tipe AIR dengan model pembelajaran 

langsung pada pokok bahasan segitiga kelas VII MTs Al- Ma’ruf 

Kartayuda Kedungtuban tahun pelajaran 2018/2019) 

1 

b) Taraf signifikan α= 0,05 

: 𝜇𝜇1 ≠ 𝜇𝜇2 (Terdapat perbedaan hasil belajar antara model 

pembelajaran kooperatif tipe AIR dengan model pembelajaran 

langsung pada pokok bahasan segitiga kelas VII MTs Al- Ma’ruf 

Kartayuda Kedungtuban tahun pelajaran 2018/2019) 

c) Statistik uji yang digunakan 

𝑡𝑡 =
𝑥𝑥1��� −  𝑥𝑥2���

𝐽𝐽𝑝𝑝� 1
𝑛𝑛1

+  1
𝑛𝑛2

 ~ 𝑡𝑡(𝑛𝑛1 +  𝑛𝑛2 − 2) 

Dengan, 

𝑠𝑠𝑝𝑝2 =
(𝑛𝑛1 − 1)𝑠𝑠1

2 + (𝑛𝑛2 − 1)𝑠𝑠2
2

𝑛𝑛1 + 𝑛𝑛2 − 2
 

Keterangan: 

  �̅�𝑥1 = rata-rata sampel kelas eksperimen 

  �̅�𝑥2 = rata-rata sampel kelas kontrol 

  𝑛𝑛1= jumlah siswa pada kelas eksperimen 

  𝑛𝑛2 = jumlah siswa pada kelas kontrol 

  s = standart deviasi gabungan data eksperimen dan kontrol 

  𝑠𝑠1
2 = varians data kelas eksperimen 

  𝑠𝑠2
2 = varians data kelas kontrol 

d) Daerah kritis 
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DK =  �𝑡𝑡|𝑡𝑡 < −𝑡𝑡𝛼𝛼
2,𝑣𝑣  𝑣𝑣𝑡𝑡𝑣𝑣𝐻𝐻 𝑡𝑡 > 𝑡𝑡𝛼𝛼

2,𝑣𝑣� 

dk = n1 + n2 

e) Keputusan uji  

– 2   (Sugiyono, 2010:181-182) 

Menguji nilai t yang diperoleh dengan tabel uji t dengan derajat 

kebebasan dan taraf kesamaan yang telah ditetapkan. 

1) Bila harga thitunglebih kecil daripada ttabel (thitung < ttabel), maka 

H0 diterima dan H1 

2) Bila harga t

ditolak. 

hitunglebih besar daripada ttabel (thitung > ttabel), maka 

H0 ditolak dan H1 

 

diterima. 
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