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Abstrak - Kemampuan siswa dalam memahami konsep matematika 

diharapkan tumbuh dan berkembang dalam pembelajaran matematika. 

Namun, proses pembelajaran matematika yang terjadi di kelas VIII SMPN 18 

Padang Tahun Pelajaran 2013/2014 belum melibatkan siswa secara optimal 

dalam proses penemuan konsep sehingga siswa cenderung menghafal konsep 

yang diberikan. Hal ini mengakibatkan kemampuan pemahaman konsep 

siswa rendah. Model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam membangun dan 

memahami pelajaran melalui proses berpikir secara individual maupun 

bekerja sama dalam kelompok. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

dengan model pembelajaran AIR lebih baik daripada kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa dengan pembelajaran konvensional 

pada kelas VIII SMPN 18 Padang Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis 

penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan penelitian Static 

Group Design. Populasi penelitian adalah siswa kelas VIII SMPN 18 Padang 

Tahun Pelajaran 2013/2014. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII.1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes berupa soal essay 

yang menguji kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Setelah 

dilakukan analisis menggunakan uji-t dengan software Minitab, diperoleh P-

value =0,000 dan α = 0,05. Karena P-value <  , maka Ho ditolak, berarti 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan model 

pembelajaran AIR lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa dengan pembelajaran konvensional. 

 

Kata kunci : Kemampuan Pemahaman Konsep, Model Pembelajaran AIR, 

Pembelajaran Matematika,  

I. PENDAHULUAN 

Matematika sebagai salah satu ilmu dasar mempunyai peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu 

dan teknologi. Belajar matematika pada dasarnya adalah belajar konsep. Pada pembelajaran matematika 

siswa  diharapkan dapat memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah 

[1]. 

Pemahaman konsep matematika memiliki peranan penting dalam pembelajaran matematika. Apalagi 

materi pelajaran matematika bersifat hierarki, dimana konsep–konsep matematika tersebut saling 

berkaitan. Guru diharapkan dapat membimbing siswa untuk mencapai pemahaman konsep matematika. 

Menurut [2], konsep adalah ide (abstrak) yang dapat digunakan atau memungkinkan seseorang untuk 

mengelompokkan/menggolongkan sesuatu objek. Hal ini juga dinyatakan oleh [3], konsep adalah ide 

abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non contoh. Dapat 

disimpulkan bahwa konsep adalah sesuatu ide yang memungkinkan seseorang untuk dapat 

mengidentifikasi, memahami, mengklasifikasi, dan memberi contoh atau bukan contoh suatu objek 

persoalan. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dapat dilihat dari kemampuan berikut: (1) 

Menyatakan ulang konsep, (2) mengklasifikasikan objek menurut sifat–sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya, (3) memberi contoh dan bukan contoh dari suatu konsep, (4) menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi matematika, (5) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 
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konsep, (6) menggunakan dan memanfaatkan serta memilih  prosedur atau operasi tertentu, (7) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah [2].  

Berdasarkan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran di kelas terlihat guru 

menjelaskan materi pembelajaran dan membahas contoh soal bersama siswa dan siswa mencatat materi 

dan contoh soal serta mengerjakan latihan yang diberikan oleh guru. Selama proses mengerjakan soal, 

terlihat siswa belum memahami konsep–konsep yang diberikan guru. Siswa juga kesulitan dalam 

mengaplikasikan konsep yang diberikan guru ketika diberi persoalan yang berbeda dari contoh soal. 

Keadaan ini terjadi disebabkan karena siswa hanya menghafal konsep–konsep yang diberikan tanpa 

memahaminya. Hal ini juga berkaitan dengan proses pembelajaran yang belum memberikan kesempatan 

kepada siswa dalam mengonstruksi pengetahuan, sehingga siswa hanya menerima konsep–konsep yang 

diberikan guru. 

Permasalahan ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika yang diperoleh siswa. Sebagian 

besar siswa memperoleh nilai di bawah KKM, yaitu 75. Mengacu pada permasalahan tersebut, maka 

dilakukan suatu penelitian yang dapat membuat siswa berperan aktif selama pembelajaran matematika 

yang sesuai dengan gaya belajarnya. Salah satu solusi yang bisa digunakan adalah dengan menerapkan 

model Auditory Intellectually Repetition (AIR). 

Model pembelajaran AIR  adalah model pembelajaran yang terdiri dari tiga hal, yaitu auditory, 

intellectually, dan repetition. Menurut [4], model pembelajaran AIR  mirip dengan model pembelajaran 

Somatis Auditory Visual Intellectually (SAVI) dan Visual Auditory Kinetis (VAK), bedanya hanyalah 

pada repetition yaitu pengulangan yang bermakna pendalaman, perluasan, pemantapan dengan cara siswa 

dilatih melalui pemberian tugas atau kuis. Teori yang mendukung model pembelajaran AIR adalah aliran 

psikologi tingkah laku serta pendekatan pembelajaran matematika berdasarkan paham konstruktivisme.  

Thorndike dalam [3] mengemukakan hukum latihan (law of exercise) yang pada dasarnya menyatakan 

bahwa stimulus dan respons akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat jika proses pengulangan 

sering terjadi. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pada saat belajar matematika yang 

terpenting adalah proses belajar siswa, guru sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa, meluruskan, dan 

melengkapi sehingga konstruksi pengetahuan yang dimiliki siswa menjadi benar.  

Model AIR terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) Auditory, belajar dengan berbicara dan mendengarkan, 

menyimak, presentasi, argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi. Guru harus mampu 

mengkondisikan siswa agar mengoptimalkan indera telinganya, sehingga koneksi antara telinga dan otak 

dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam kegiatan pembelajaran sebagian besar proses interaksi siswa 

dengan guru dilakukan dengan komunikasi lisan dan melibatkan indera telinga. Salah satu kegiatan yang 

dapat menunjang dalam auditory adalah membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok dan kemudian 

masing–masing kelompok diminta menampilkan hasil diskusi secara bergantian. Dalam presentasi 

tersebut ada kelompok yang berbicara dan ada juga kelompok yang mendengarkan sehingga auditory 

terlaksana. (2) Intellectually, kegiatan pikiran siswa secara internal ketika mereka menggunakan 

kecerdasan untuk merenungkan pengalamannya. Menurut [5], aspek intellectually dalam belajar akan 

terlatih jika guru mengajak siswa terlibat dalam aktivitas seperti memecahkan masalah, menganalisis 

pengalaman, mengerjakan perencanan kreatif, melahirkan gagasan kreatif, mencari dan menyaring 

informasi, merumuskan pertanyaan, menciptakan model mental, menerapkan gagasan baru pada 

pekerjaan, menciptakan makna pribadi, dan meramalkan implikasi suatu gagasan. Hal ini menunjukkan 

bahwa intellectually adalah pencipta makna dalam berpikir. (3) Repetition, pengulangan diperlukan dalam 

pembelajaran agar pemahaman lebih mendalam dan luas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh [6], 

masuknya informasi ke dalam otak yang diterima melalui proses penginderaan akan masuk ke dalam 

memori jangka pendek. Oleh karena itu, dengan adanya repetition diharapkan informasi tersebut 

ditransfer ke dalam memori jangka panjang. Pengulangan yang dilakukan tidak berarti dengan bentuk 

pertanyaan ataupun informasi yang sama, melainkan dalam bentuk informasi yang bervariatif sehingga 

tidak membosankan. Dengan pemberian soal dan tugas, siswa akan mengingat informasi–informasi yang 

diterimanya dan terbiasa dalam permasalahan–permasalahan matematis. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa dengan model pembelajaran AIR lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa dengan pembelajaran konvensional pada kelas VIII SMPN 18 Padang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan model pembelajaran AIR lebih baik daripada 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan pembelajaran konvensional pada kelas VIII 

SMPN 18 Padang Tahun Pelajaran 2013/2014. Indikator kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa yang digunakan adalah menyatakan ulang konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, 
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dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Tulisan ini diharapkan bermanfaat 

bagi guru sebagai bahan pertimbangan model pembelajaran yang dapat memberi peluang kepada siswa 

dalam mengembangkan segala potensi melalui pembelajaran matematika. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen (quasi experimental research). Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah static group design. Pada rancangan penelitian ini sampel dipilih secara 

acak untuk ditentukan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua kelas sampel diberikan 

instrumen berupa tes kemampuan pemahaman konsep matematika. Kemudian hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep matematika dianalisis menggunakan rubrik penilaian pemahaman konsep 

matematika.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMPN 18 Padang Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Setelah melakukan beberapa prosedur dalam penarikan sampel, maka sampelnya adalah siswa kelas 

VIII.1 sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol.  

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu model 

pembelajaran AIR pada kelas eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. Variabel 

terikat yaitu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII SMPN 18 Padang Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa yang dilihat dari hasil tes pemahaman konsep matematika di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Data sekunder yaitu data nilai ulangan tengah semester I matematika siswa 

dan jumlah siswa kelas VIII SMPN 18 Padang Tahun Pelajaran 2013/2014.   

Prosedur penelitian dibagi atas tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 

Pada tahap persiapan dilakukan penetapan jadwal penelitian dan pokok bahasan, mempersiapkan RPP 

dan LKS, mempersiapkan instrumen penelitian, memvalidasi RPP, LKS, dan instrumen penelitian, 

menentukan kelas sampel, dan mengembangkan instrumen penelitian. Pada tahap pelaksanaan terpilih 

kelas VIII.1 dengan model pembelajaran AIR dan kelas VIII.6 dengan pembelajaran konvensional. Pada 

tahap akhir siswa kedua kelas sampel diberikan tes pemahaman konsep matematika.  

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konsep 

matematika. Pada instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematika, soal yang digunakan 

berbentuk essay yang berjumlah 5 item soal. Materi yang diujikan berupa materi yang diberikan selama 

penelitian berlangsung yaitu “Sistem Persamaan Linear Dua Variabel”. Sebelum tes diberikan kepada 

kelas sampel, soal tes diujicobakan terlebih dahulu di kelas VIII.7 SMPN 34 Padang. Hasil analisis item 

uji coba tes dapat dilihat pada tabel berikut : 

TABEL I 

HASIL ANALISIS ITEM UJI COBA TES 

 

Berdasarkan hasil analisis uji coba, maka diperoleh interprestasi bahwa semua item soal  layak 

dipakai. Setelah dilakukan analisis tes diperoleh  11 = 0,68. Dapat disimpulkan bahwa tes yang 

diujicobakan mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi. 

Setelah dilakukan analisis hasil uji coba tes pemahaman konsep matematika diperoleh bahwa semua 

item soal dapat digunakan dan reliabel. Pengujian hipotesis dilakukan di bawah taraf signifikan α = 0,05. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu diuji persyaratan meliputi normalitas sebaran data 

dan homogenitas variansi. Normalitas sebaran data diuji dengan uji Anderson-Darling, sedangkan uji 

homogenitas variansi dilakukan dengan uji-F. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji-t. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes pemahaman konsep matematika yang dilaksanakan akhir penelitian di kelas sampel dapat dilihat pada 

Tabel II. 

No Soal Ik Kriteria Ip Kriteria Status Soal 

1 69,44% Sedang 2,91 Signifikan Dipakai 

2 83,80% Mudah 3,45 Signifikan Dipakai 

3 66,67% Sedang 2,67 Signifikan Dipakai 

4 65,28% Sedang 5,44 Signifikan Dipakai 

5 43,52% Sedang 8,40 Signifikan Dipakai 
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TABEL II 

HASIL TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA KELAS SAMPEL 

Kelas N Xmaks Xmin    S 

Eksperimen 34 100 64 84,47 9,16 

Kontrol 34 93 47 74,94 10,41 

 

Berdasarkan Tabel II, siswa kelas eksperimen memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada kelas kontrol. Pada 

siswa kelas eksperimen nilai rata-rata diperoleh 84,47 dan nilai rata-rata siswa kelas kontrol 74,94. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Hal ini terlihat bahwa pembelajaran AIR dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika.  

Simpangan baku kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Pada siswa kelas eksperimen simpangan 

baku diperoleh 9,16 dan simpangan baku kelas kontrol 10,41. Nilai pada kelas eksperimen lebih seragam daripada 

nilai pada kelas kontrol. Hal ini terjadi karena pada kelas eksperimen dibagi dalam beberapa kelompok secara 

heterogen. Siswa yang lebih pintar membantu siswa yang agak lemah dalam menerima pembelajaran sehingga 

kemampuan siswa tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 

Setelah dilakukan pengujian terbukti bahwa data berdistribusi normal dan memiliki variansi homogen, maka 

untuk menguji hipotesis digunakan uji-t dengan bantuan software Minitab dengan kriteria pengujiannya, terima H0 

jika P-value > α  dan tolak H0 jika sebaliknya. Hipotesis yang diujikan adalah 

H0 :       

H1:       

Berdasarkan perhitungan dengan uji-t diperoleh P-value 0,000 dengan α = 0,05. Karena P-value lebih kecil 

daripada α, maka  H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan model pembelajaran AIR lebih baik daripada 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan pembelajaran konvensional. 

Data tes pemahaman konsep matematika kelas sampel lebih rinci dapat dilihat melalui masing–masing item soal 

tes sesuai dengan indikator pemahaman konsep matematika. Kemampuan siswa pada masing–masing indikator 

pemahaman konsep diberi skala 4, 3, 2, 1, atau 0 sesuai dengan kriteria berdasarkan rubrik penilaian pemahaman 

konsep matematika.  

Skala 4 untuk jawaban siswa yang benar dan tepat. Skala 3 untuk jawaban siswa yang benar tetapi kurang tepat. 

Skala 2 untuk jawaban siswa yang sebagian besar salah. Skala 1 untuk jawaban siswa yang salah. Skala 0 untuk siswa 

yang tidak menjawab. Data tentang persentase indikator pemahaman konsep matematika siswa kelas sampel dapat 

dilihat pada Tabel III dan Tabel IV.  

TABEL III 

HASIL ANALISIS TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN PER INDIKATOR 

Indikator 
Persentase Skala 

4 3 2 1 0 

A 20,588 47,059 20,588 11,765 0 

B 73,529 16,176 8,824 0,000 1,471 

C 33,333 58,824 5,882 0,980 0,980 

D 61,764 29,412 7,353 0,00 1,471 

Rata-rata 45,833 32,721 9,926 9,804 1,716 

 

TABEL IV 

HASIL ANALISIS TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

KELAS KONTROL PER INDIKATOR 

Indikator 
Persentase Skala 

4 3 2 1 0 

A 5,882 17,647 35,294 41,176 0,000 

B 52,941 35,294 10,294 0,000 1,471 

C 19,608 70,588 6,863 1,961 0,980 

D 30,882 41,176 25,000 1,471 1,471 

Rata-rata 27,328 41,176 19,363 11,152 0,980 

Keterangan: 

A : Menyatakan ulang konsep 

B : Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu 

C : Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika 

D : Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah 
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Berdasarkan Tabel III dan IV dapat terlihat kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas eksperimen 

lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas kontrol. Hal Ini dapat juga dilihat dari 

tabel V dan VI yang menggolongkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dalam superior dan inferior. 

Superior adalah kemampuan siswa yang tergolong memuaskan. Sedangkan inferior adalah kemampuan siswa yang 

tergolong kurang memuaskan. Untuk skala 4 dan 3 termasuk superior dan untuk skala 2, 1, dan 0 termasuk inferior.                           

TABEL V 

HASIL ANALISIS TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

KELAS EKSPERIMEN TERGOLONG SUPERIOR DAN INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL VI 

HASIL ANALISIS TES PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA 

KELAS KONTROL TERGOLONG SUPERIOR DAN INFERIOR 

Indikator Superior Inferior 

A 23,529 76,471 

B 88,235 11,765 

C 90,196 9,804 

D 72,059 27,941 

Rata-rata 68,505 31,495 

 

Pada Tabel V dan Tabel VI terlihat bahwa rata–rata superior kelas ekperimen lebih tinggi daripada rata–rata 

superior kelas kontrol. Pada kelas ekperimen rata–rata superiornya adalah 85,172 dan kelas kontrol rata–rata 

superiornya adalah 68,505. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 

eksperimen lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas kontrol.  

Untuk indikator A, 67,647% siswa kelas eksperimen menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyatakan 

ulang konsep dan hampir seluruh siswa menjawab soal ini. Pada kelas kontrol hanya 23,529% yang menunjukkan 

kemampuan yang baik dalam menyatakan ulang konsep. Penjelasan di atas ditunjukkan pada jawaban yang diberikan 

siswa untuk soal nomor 1, yang meminta siswa untuk menentukan manakah yang tergolong persamaan linear dua 

variabel dan kemukakan alasannya. Untuk dapat menjawab soal ini siswa harus memahami konsep dari persamaan 

linear dua variabel.  

Rata-rata kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas eksperimen pada soal 1 adalah mengemukakan alasan. 

Banyak siswa kelas eksperimen yang kurang lengkap dalam mengemukakan alasan. Salah satu jawaban siswa kelas 

eksperimen dapat dilihat pada Gambar 1. Sedangkan rata-rata kesalahan siswa kelas kontrol pada soal 1 adalah 

menentukan manakah yang merupakan persamaan linear dua variabel. Hal ini membuktikan siswa kelas kontrol 

belum memahami konsep persamaan linear dua variabel. Salah satu jawaban siswa kelas kontrol dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

Gambar 1. Salah satu jawaban siswa kelas eksperimen soal no 1 

 

Indikator Superior Inferior 

A 67,647 32,353 

B 89,706 10,294 

C 92,157 7,843 

D 91,176 8,824 

Rata-rata 85,172 14,828 
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Gambar 2. Salah satu jawaban siswa kelas kontrol soal no 1 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa siswa kelas eksperimen sudah memahami arti dari 

persamaan linear dua variabel. Hal ini dikarenakan siswa menemukan sendiri arti dari persamaan linear dua variabel 

dengan berdiskusi bersama anggota kelompoknya dalam mengerjakan LKS. 

Untuk indikator B yaitu  menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu, 

kemampuan siswa pada kedua kelas sampel yang menjawab dengan benar soal ini hampir sama yaitu 89,706% siswa 

kelas eksperimen dan 88,235% siswa kelas kontrol. Indikator B terdapat pada soal 2a dan 3. Pada Gambar 3 

memperlihatkan rata-rata kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas eksperimen dalam menjawab soal 3 yaitu dalam 

menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Banyak 

siswa yang tidak menuliskan himpunan penyelesaian yang diperoleh. Hal ini juga ditemui di jawaban siswa kelas 

kontrol. Hanya saja rata-rata kesalahan siswa kelas kontrol dalam menjawab soal 3 yaitu dalam perhitungan. Karena 

perhitungan salah, maka himpunan penyelesaian yang diperoleh juga salah. Gambar 4 memperlihatkan salah satu 

jawaban siswa kelas kontrol pada soal 3. 

 

Gambar 3. Salah satu jawaban siswa kelas eksperimen soal no 3 

 

Gambar 4. Salah satu jawaban siswa kelas kontrol soal no 3 

Untuk indikator C yaitu  menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Kemampuan siswa 

pada kedua kelas sampel yang menjawab dengan benar soal ini hampir sama yaitu 92,157%% siswa kelas eksperimen 

dan 90,196%% siswa kelas kontrol. Penjelasan di atas ditunjukkan pada jawaban yang diberikan siswa untuk soal 

nomor 2b, 4a, dan 5a.  

Pada soal 2b siswa diminta untuk menyajikan himpunan penyelesaian yang diperoleh dari 2x – y =7 untuk x {-2, 

1, 0, 1, 2} ke dalam bentuk grafik. Hanya sedikit siswa kelas eksperimen yang salah dalam menyajikan grafik. Salah 
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satu jawaban siswa kelas eksperimen dapat dilihat pada Gambar 5. Kesalahan yang dilakukan siswa kelas eksperimen 

tersebut banyak ditemui pada jawaban siswa kelas kontrol. Kesalahan tersebut adalah siswa belum bisa meletakkan 

titik-titik koordinat yang diperoleh ke bidang koordinat kartesius. Salah satu jawaban siswa kelas kontrol dapat dilihat 

pada Gambar 6. 

 

Gambar 5. Salah satu jawaban siswa kelas eksperimen soal no 2b 

 

Gambar 6. Salah satu jawaban siswa kontrol soal no 2b 

Sedangkan untuk soal 4a dan soal 5a, siswa diminta untuk membuat model matematika dari permasalahan yang 

diberikan. Pada kelas eksperimen dan kontrol, banyak siswa yang mampu menyajikan model dengan benar. 

Untuk indikator D, 91,176% siswa kelas eksperimen menunjukkan kemampuan yang baik dalam 

mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. Pada kelas kontrol hanya 72,059% yang 

menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah. 

Penjelasan di atas ditunjukkan pada jawaban yang diberikan siswa untuk soal nomor 4b dan 5b. Soal 4b dan 5b 

meminta siswa untuk menyelesaikan model yang diperoleh dengan metode substitusi dan metode eliminasi. 

Pada Gambar 7 memperlihatkan rata-rata kesalahan siswa kelas eksperimen dalam menjawab soal 5b yaitu 

kurangnya sistematis dalam menjawab sedangkan rata-rata kesalahan siswa kelas kontrol dalam menjawab soal 5b 

adalah salah dalam perhitungan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu jawaban siswa kelas kontrol pada Gambar 8. 

Gambar 7. Salah satu jawaban siswa kelas eksperimen soal no 5b 
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Gambar 8. Salah satu jawaban siswa kelas kontrol soal no 5b 

 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada beberapa indikator yang menunjukkan siswa kedua kelas sampel 

memiliki kemampuan pemahaman konsep matematika yang setara. Namun, secara keseluruhan kemampuan konsep 

matematika siswa yang belajar dengan model pembelajaran AIR lebih baik daripada siswa yang belajar dengan 

pembelajaran konvensional. Hal ini disebabkan karena pada model pembelajaran AIR siswa ditekankan pada tiga 

kemampuan yaitu auditory, intellectually, dan repetition.  

Pada auditory siswa diminta untuk mendiskusikan LKS yang diberikan. Dengan adanya proses tersebut, konsep-

konsep yang ada akan tersimpan dalam memori siswa. Ketika intellectually siswa diminta untuk menemukan sendiri 

konsep dan mengerjakan latihan sehingga siswa mengetahui makna dari konsep–konsep yang dipelajari. Pada 

repetition siswa diberi tugas yaitu membuat kesimpulan materi pembelajaran. Penyimpanan informasi dalam memori 

jangka pendek memiliki waktu dan jumlah yang terbatas. Proses mempertahankan informasi ini dapat dilakukan 

dengan adanya kegiatan repetition yang masuk ke dalam otak. Dengan adanya latihan dan repetition akan membantu 

dalam proses mengingat, karena semakin lama informasi itu tinggal dalam memori jangka pendek, maka semakin 

besar kesempatan memori tersebut ditransfer ke dalam memori jangka panjang. Kekurangan siswa pada materi 

terlihat ketika membuat kesimpulan sehingga guru dapat langsung mengantisipasinya. Oleh karena itu, kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa kelas kontrol. 

Dalam penelitian ini masih terdapat kendala yang dihadapi. Pada pertemuan pertama, siswa belum berani untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan siswa juga belum berani dalam menanggapi presentasi yang 

dilakukan temannya. Hal ini dikarenakan siswa baru menggunakan model pembelajaran seperti ini. Pada pertemuan 

selanjutnya kendala tersebut berangsur-angsur berkurang karena siswa telah terbiasa dengan model pembelajarannya.  

Kendala lain yang terjadi pada pertemuan pertama yaitu pengelolaan kelas, karena ada beberapa siswa yang tidak 

serius dalam belajar sehingga siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini dapat diatasi untuk pertemuan 

selanjutnya. Karena pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk membuat secara individu kesimpulan materi yang 

dipelajari pada pertemuan tersebut dan mempresentasikannya. Hal ini membuat siswa mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 

Kendala lain yaitu dari segi waktu. Pembelajaran matematika yang terletak pada jam terakhir dan setelah jam 

istirahat menyebabkan situasi dan kondisi belajar matematika yang kurang optimal.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa 

kemampuan  pemahaman konsep matematika siswa dengan model pembelajaran AIR lebih  baik  daripada 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan pembelajaran konvensional. 

Berdasarkan simpulan di atas, maka disarankan kepada guru menerapkan model pembelajaran AIR sebagai 

alternatif pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 
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