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ABSTRAK 

Penelitian ini berdasarkan permasalahan Apakah model pembelajaran 

Auditory Intellectually Repetition berpengaruh terhadap hasil belajar Matematika 
dan Seberapa tinggi tingkat penguasaan materi pelajaran Matematika dengan 

diterapkannya metode pembelajaran Auditory Intellectually Repetition. Penelitian 
ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot tahun 2015/2016. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Auditory Intellectually 

Repetition terhadap hasil belajar Matematika dan ingin mengetahui seberapa jauh 
pemahaman dan penguasaan mata pelajaran Matematika. Penelitian ini 

menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak 3 (tiga) putaran. 
Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu : rancangan, kegiatan dan 
pengamatan, refleksi, dan revisi. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi 

belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I 
(70%), siklus II (80%), siklus III (94%). Simpulan dari penelitian ini adalah Model 

Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dapat berpengaruh positif 
terhadap motivasi belajar Siswa XI IPS 2 Semester Genap Tahun Pembelajaran 
2015/2016 serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif Matematika. 
 

Kata Kunci :Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition, Matematika 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan memegang peranan penting dalam memajukan suatu bangsa. 

Sejarah mencatat tidak ada bangsa yang maju tanpa didukung oleh kemajuan 
pendidikannya. Melalui pendidikan terjadi proses transformasi ilmu nilai dan 
teknologi. Oleh karena itu, untuk memajukan suatu bangsa maka hal yang paling 

utama adalah membenahi sistem pendidikan nasionalnya. Ujung tombak dari 
keberhasilan pendidikan nasional adalah di sekolah, oleh karena itu pendidikan di 

sekolah memerlukan perhatian khusus dan perlu kita pahami secara menyeluruh. 
Hal ini ditujukan agar proses pendidikan di sekolah berjalan efektif artinya siswa 
benar-benar memperoleh ilmu yang mereka dapatkan di sekolah dan sekaligus 

nantinya dapat dijadikan bekal hidupnya dalam menghadapi tantangan zaman yang 
bergerak semakin cepat.  
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Selanjutnya masalah pendidikan ini harus ditangani secara profesional 
dengan menerapkan prinsip manajemen pembelajaran yang tepat sesuai dengan 
kebutuhan agar siswa nantinya siap untuk menghadapi perkembangan dan 

perubahan yang terjadi di masyarakat secara terus menerus, sebagai akumulasi 
respon terhadap permasalahan yang terjadi selama ini serta pengaruh perubahan 

global, perkembangan ilmu teknologi serta seni dan budaya. Menurut Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 1 yang isinya” Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa  secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI, 2003).” 

Banyak model pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk belajar 

mandiri, kreatif, dan lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga 
siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat digunakan dalam strategi pembelajaran yang 
memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, kreatif, dan lebih 
aktif adalah dengan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition (AIR).  

Suherman (2009) dalam jurnalnya menyatakan bahwa model pembelajaran 
Auditory Intellectually Repetition AIR menerapkan tiga aspek, yaitu: 1) Auditory: 

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan 
pendapat, dan menanggapi. 2) Intellectually: menggunakan kemampuan berpikir 
(minds-on), konsentrasi dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, 

menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, 
memecahkan masalah, dan menerapkan. 3) Repetition: mengulang, mendalami, 

memantapkan dengan cara siswa dilatih melalui pemberian tugas atau berupa kuis. 
Sebagai model pembelajaran kontruktivistik, Auditory Intellectually Repetition  
(AIR) menempatkan siswa sebagai pusat perhatian utama dalam kegiatan 

pembelajaran melelui tahapan-tahapannya, siswa diberikan kesempatan secara 
aktif dan terus menerus membangun sendiri pengetahuannya secara personal 

maupun sosial sehingga terjadi perubahan konsep menjadi lebih rinci dan lengkap. 
Dengan Melihat latar belakang diatas, maka penulis akhirnya mengambil 

sebah judul “Upaya Meningkatkan Pemahaman Turunan Pelajaran Matematika 

Dengan Menerapankan Model Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition 
Pada Siswa Kelas XI IPS 2 Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/’2016”. 

 
Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang diatas, dapat dikaji ada beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah pembelajaran Auditory Intellectually Repetition berpengaruh terhadap 

hasil belajar Matematika kelas XI IPS 2 semester genap tahun pelajaran 
2015/2016? 

2. Seberapa tinggi keberhasilan pelajaran matematika dengan diterapkannya 

metode pembelajaran Auditory Intellectually Repetition pada siswa XI IPS 2 
semester genap SMA Negeri 1 Tanah Grogot tahun pelajaran 2015/2016? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasar atas rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakan penelitian 
ini adalah : 

1. Untuk mengungkap pengaruh Model Pembelajaran Auditory Intellectually 
Repetition terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran Matematika pada 

materi Turunan pada Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Semester 
Genap Tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Ingin mengetahui seberapa jauh kreatifitas siswa dalam mata pelajaran 

Matematika setelah diterapkannya Model Pembelajaran Auditory Intellectually 
Repetition pada siswa Kelas XI IPS 2 SMA Negeri 1 Tanah Grogot Semester 

Genap Tahun pelajaran 2015/2016. 
 

Manfaat Penelitian. 

1. Sekolah, sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi 
belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Matematika. 

2. Guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran 
yang dapat memberikan manfaat bagi siswa.  

3. Siswa, dapat meningkatkan motiviasi belajar dan melatih sikap sosial untuk 

saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan belajar.  
4. Penulis, menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru 

Matematikadalam meningkatkan pemahaman siswa belajar Matematika. 
 

KAJIAN TEORI 

Model Pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repetition)  
Berkenaan dengan model pembelajaran, Joyce dan Weil (2009:47) 

mengetengahkan 4 (empat) kelompok model pembelajaran, yaitu: (1) model 
interaksi sosial; (2) model pengolahan informasi; (3) model personal-humanistik; 
dan (4) model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan 

istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pembelajaran.  
Gadge dalam Aunurarrahman (2009:142) menegaskan lima kemampuan 

manusia yang merupakan hasil belajar sehingga memerlukan berbagai model dan 
strategi pembelajaran untuk mencapainya, yaitu : (1) keterampilan intelektual, (2) 
strategi kognitif, (3) informasi verbal, (4) keterampilan motorik, (5) sikap dan 

nilai.  
Aunurarrahman (2009:143), menjelaskan bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang tepat dapat mendorong tumbuhnya rasa senang siswa terhadap 
pembelajaran, menumbuhkan dan kemudian meningkatkan motivasi dalam 
mengerjakan tugas, memberikan kemudahan bagi siswa untuk memahami 

pelajaran sehingga memungkinkan siswa untuk mencapai hasil belajar yang lebih 
baik. 

Sudah saatnya pembelajaran pola lama diganti dengan pendekatan 
pembelajaran pola baru agar pembelajaran berlangsung dengan efektif, yaitu 
secara kontruktivisme dimana guru menyajikan persoalan yang mendorong siswa 

untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, berhipotesis, berkonjektur, 
mengeneralisasi, dan inkuiri dengan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan 

persoalan yang mereka sajikan.  
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Menurut Aunurrahman (2009:19) kontruktivisme memandang kegiatan 
belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam upaya menemukan pengetahuan, 
konsep, kesimpulan, bukan merupakan kegiatan mekanistik untuk mengumpulkan 

informasi dan fakta. Bagi kontruktivistis mengajar berarti partisipasi dengan siswa 
dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan, 

bersikaf kritis serta mengadakan justifikasi.  
Selanjutnya menurut Gulati (2008:184), pembelajaran dapat dibangun atas 

pengalaman siswa sendiri jadi siswa dituntut untuk belajar dari pengalaman dia 

sendiri. Model AIR ini meliputi tiga aspek, yaitu : (1) Auditory, adalah learning by 
talking, belajar dengan berbicara dan mendengarkan, menyimak, presentasi, 

argumentasi, mengemukakan pendapat, dan menanggapi, (2) Intellectually, adalah 
learning by problem solving, menggunakan kemampuan berpikir (minds-on), 
konsentrasi dan berlatih menggunakannya melalui bernalar, menyelidiki, 

mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, memecahkan masalah, 
dan menerapkan, (3) Repetition, menurut teori Dava dalam Badaruddin (2015), 

pengulangan dapat melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas 
daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir, dan 
sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan 

berkembang. Seperti hainya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka 
daya-daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan menjadi 

sempuma.  
Adapun Langkah- langkah pembelajaran AIR menurut Meirawati (dalam 

Humaira, 2012: 21-22) yaitu ada tiga tahap. Tahap pertama adalah tahap Auditory 

dengan guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil, guru membagikan 
LKS (Lembar Kerja Siswa) kepada siswa untuk dikerjakan secara kelompok. Guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai soal LKS yang 
kurang dipahami.  

Tahap kedua adalah tahap Intelectually dengan guru membimbing kelompok 

belajar siswa untuk berdiskusi dengan rekan dalam satu kelompok sehingga dapat 
menyelesaikan LKS. Guru memberi kesempatan kepada beberapa kelompok untuk 

mempresentasikan hasil kerjanya. Guru memberikan kesempatan kepada 
kelompok lain untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya.  

Tahap ketiga adalah tahap repetition dengan memberikan latihan soal 

individu kepada siswa. Dengan diarahkan guru, siswa membuat kesimpulan secara 
lisan tentang materi yang telah dibahas.  

Kelebihan: (1) melatih pendengaran dan keberanian siswa untuk 
mengungkapkan pendapat (Auditory), (2) melatih siswa untuk bisa memecahkan 
masalah secara kreatif (Intellectually), (3) melatih siswa untuk mengingat kembali 

tentang materi yang telah dipelajari (Repetition), (4) siswa menjadi lebih aktif dan 
kreatif.  

Kekurangan: Dalam model pembelajaran AIR terdapat tiga aspek yang harus 
diintegrasikan, yakni Auditory, Intellectually dan Repetition sehingga secara 
sekilas pembelajaran ini membutuhkan waktu yang lama. Tetapi hal ini dapat 

diminimalisir dengan cara pembentukan kelompok pada aspek Auditory dan 
Intellctually.  
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Kemampuan Aplikasi  

Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan, lamaran, 
penggunaan. Secara istilah aplikasi adalah program siap pakai yang direkam untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat 
digunakan oleh sasaran yang dituju.  

Sementara itu menurut Arikunto (2008:156) soal aplikasi adalah soal yang 
mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan (menerapkan) 
pengetahuannya untuk memecahkan masalah sehari-hari atau persoalan yang 

dikarang sendiri oleh penyusun soal dan bukan keterangan yang terdapat dalam 
pelajaran yang dicatat.  

Jadi kemampuan aplikasi merupakan semua kapasitas seorang individu 
untuk melaksanakan tugas yang bersifat abstrak dapat berupa ide umum, aturan 
atau prosedur, metode umum dan juga dalam bentuk prinsip, ide dan teori secara 

teknis yang harus diingat dan diterapkan.  
 

Materi Pembelajaran Matematika 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan adanya 
perumahan juga bertambah. Peristiwa ini dikatakan bahwa laju jumlah penduduk 

sejalan dengan bertambahnya perumahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu 
dapat menjumpai istilah- istilah laju penyebaran penyakit, laju kecepatan 

kendaraan, dan sebagainya. 
Kejadian-kejadian seperti ini dapat diselesaikan dengan turunan fungsi yang 

merupakan tahapan awal dari kalkulus diferensial. Dalam bab ini kamu akan 

mempelajari mengenai konsep turunan fungsi dalam pemecahan masalah. Dengan 
mempelajarinya, kamu akan dapat menggunakan konsep dan aturan turunan fungsi 

untuk menghitung dan menentukan karakteristik turunan fungsi, merancang model 
matematika dari masalah yang berkaitan dengan ekstrim fungsi, sekaligus 
menyelesaikan dan memberikan penafsirannya.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 
penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 
teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai.  
Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, 

penanggung jawab penuh penelitian ini adalah guru. Tujuan utama dari penelitian 

tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru 
secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi.  
 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas XI IPS 2 Seemester Genap tahun 
pelajaran 2015/2016. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari s/d Mei 2016 

Semester Genap 2015/2016. Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 1 Tanah 
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Grogot Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi 
Kalimantan Timur Tahun pelajaran 2015/2016.  

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 
pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 
tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek 
pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis,2013: 3). 

Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan), observation 
(pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah 
perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum 

masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi 
permasalahan. Siklus spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan kelas dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sumber : Sudjana (2009) 
 

Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 
pengolahan metode pembelajaran aktif model meninjau kesulitan pada materi 

pelajaran, dan tes formatif. 
 

Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 
setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, data 

observasi berupa pengamatan pengelolaan metode belajar aktif Model 
Pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dan pengamatan aktivitas siswa 

dan guru pada akhir pembelajaran, dan data tes formatif siswa pada setiap siklus.  
Data hasil uji coba item butir soal digunakan untuk mendapatkan tes yang 

benar-benar mewakili apa yang diinginkan. Data ini selanjutnya dianalisis tingkat 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda.  
Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan 

pengelolaan metode belajar aktif Model Auditory Intellectually Repetition yang 
digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode belajar aktif Model 
Auditory Intellectually Repetition dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

data pengamatan aktivitas siswa dan guru.  
Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 

setelah diterapkan metode belajar aktif Model Auditory Intellectually Repetition. 
 

Analisis Data Penelitian Persiklus 

Siklus I 

Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung.  

 
Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada 
tanggal 10 Maret 2016 di Kelas XI IPS 2 dengan jumlah siswa 35 siswa. Dalam 
hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 
dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

68 

26 
65 % 

Sumber : Hasil Penelitian (2016) 

 
 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode 

pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition diperoleh nilai rata-rata 

prestasi belajar siswa adalah 68 dan ketuntasan belajar mencapai 65% atau ada 25 
siswa dari 40 siswa sudah tuntas belajar.  
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Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa 
belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 65 hanya sebesar 65% 
lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini 

disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang 
dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan model pembelajaran 

dengan Auditory Intellectually Repetition. 
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan yaitu Guru kurang baik dalam memotivasi siswa dan dala 

menyampaikan tujuan pembelajaran serta Guru kurang baik dalam pengelolaan 
waktu dan Siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 
kekurangan, sehingga perlu adanya refisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya 
yitu Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung 
dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan serta Guru perlu mendistribusikan 

waktu secara baik dengan menambahkan informasi- informasi yang dirasa perlu 
dan memberi catatan lalu Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam 
memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

 
Siklus II  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 
tanggal 31 Maret 2015 di Kelas XI IPS 2 dengan jumlah siswa 40 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 
pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga 
keslah atau kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 
hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

74 

30 
75% 

Sumber : Sumber : Hasil Penelitian (2016) 

 
Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 74 

dan ketuntasan belajar mencapai 75% atau ada 30 siswa dari 40 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 
klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru menginformasikan bahwa 
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setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan 
berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 
mengerti apa yang dimaksudkan dan dinginkan guru dengan menerapkan metode 

pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition. 
Dalam pelaksanaan kegiatan belajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan yaitu memotivasi siswa serta membimbing siswa merumuskan 
kesimpulan/ menemukan konsep dan membantu siswa dalam pengelolaan waktu. 
Pelaksanaan kegiatan belajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan-

kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan pada siklus II yaitu 
Guru dalam memotivasi siswa hendaknya dapat membuat siswa lebih termotivasi 

selama proses belajar mengajar berlangsung serta Guru harus lebih dekat dengan 
siswa sehingga tidak ada perasaan takut dalam diri siswa baik untuk 
mengemukakan pendapat atau bertanya lalu Guru harus lebih sabar dalam 

membimbing siswa merumuskan kesimpulan/menemukan konsep kemudian Guru 
harus mendistribusikan waktu secara baik sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan Guru sebaiknya menambah lebih 
banyak contoh soal dan memberi soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan 
pada setiap kegiatan belajar mengajar.  

 
Siklus III 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 
dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 
mendukung.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 
tanggal 21 April 2016 di Kelas XI IPS 2 dengan jumlah siswa 40 siswa. Dalam hal 

ini peneliti bertindak sebagai guru.  Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 
rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan 
atau kekurangan pada siklus II tidak terulang laig pada siklus III. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun data 
hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut: 

 
 Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 
3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 
Persentase ketuntasan belajar 

83 

38 
95% 

Sumber : Hasil Penelitian (2016) 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 83 dan 

dari 40 siswa yang telah tuntas sebanyak 38 siswa dan 2 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 
sebesar 95% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II.  
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Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya 
peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dengan Auditory 
Intellectually Repetition sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan 

pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi 
yang telah diberikan. Disamping itu ketuntasan ini juga dipengaruhi oleh kerja 

sama dari siswa yang telah menguasai materi pelajaran untuk mengajari temannya 
yang belum menguasai. 

Pada tahap ini akah dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun 

yang masih kurang baik dalam proses belajar mengajar dengan penerapan metode 
pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition. Dari data-data yang telah 

diperoleh dapat diuraikan yaitu Selama proses belajar mengajar guru telah 
melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Meskipun ada beberapa aspek 
yang belum sempurna, tetapi persentase pelaksanaannya untuk masing-masing 

aspek cukup besar, Berdasarkan data hasil pengamatan diketahui bahwa siswa 
aktif selama proses belajar berlangsung serta Kekurangan pada siklus-siklus 

sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan peningkatan sehingga menjadi lebih 
baik dan Hasil belajar siswa pada siklus III mencapai ketuntasan.  

Pada siklus III guru telah menerapkan metode pembelajaran dengan Auditory 

Intellectually Repetition dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil 
belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. 

Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk 
tindakah selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah 
ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya 

penerapan model pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition dapat 
meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 
 

Pembahasan 

Ketuntasan hasil belajar siswa dapat di lihat melalui hasil peneilitian yang 
menunjukkan bahwa pembelajaran penemuan terbimbing memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.hal ini dapat dilihat dari semakin 
mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasa n 
belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 65%, 75%, dan 

95%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.  
Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dapat dibuktikan 

berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses model 
pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition dalam setiap siklus 
mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap 
siklus yang terus mengalami peningkatan.  

Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran dapat di lihat berdasarkan 
analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses pembelajaran matematika 
dengan metode pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition yang 

paling dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, 
mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan diskusi antar siswa/antara 
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siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan 
aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah metode pembelajaran dengan Auditory Intellectually Repetition  
dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran, 
menjelaskan, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk 
aktivitas di atas cukup besar.  

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Berdasarkan hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga 
siklus, dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pembelajaran dengan metode belajar aktif Model Auditory Intellectually 

Repetition memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa 
yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, 
yaitu siklus I (65%), siklus II (75%), siklus III (95%). 

2. Penerapan metode belajar aktif Model pembelajaran Auditory Intellectually 
Repetition mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa yang ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan 
bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode belajar aktif Model Auditory 
Intellectually Repetition sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar.  

 
Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 
belajar mengajar matematika lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang 
optimal bagi siswa, makan disampaikan saran sebagai berikut : 

1. Untuk melaksanakan metode belajar aktif Model pembelajaran Auditory 
Intellectually Repetition memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga 

guru harus mempu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa 
diterapkan dengan metode belajar aktif Model pembelajaran Auditory 
Intellectually Repetition proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang 

optimal. 
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, walau 
dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 
pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa 

berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 
3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di SMA Negeri 1 Tanah Grogot Semester Genap tahun pelajaran 
2015/2016. 
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