
PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

STRATEGI REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) BERBASIS 

TUTOR TEMAN SEBAYA BAGI SISWA KELAS VII A SMP N 2 SINE 

TAHUN 2012/2013 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1 

Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

RICHO EMAWANSYAH N. Y 

A410090102 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2013 



PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA 

DENGAN STRATEGI REALISTIC MATHEMATICS 

EDUCATION (RME) BERBASIS TUTOR TEMAN 

SEBAYA BAGI SISWA KELAS VII A SMP N 2 SINE 

TAHUN 2012/2013 

 

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi : 

Nama   : Dra. Sri Sutarni, M.Pd  

NIP/NIK  : 563 

 

Telah membaca dan mencermati naskah artikel pubilkasi ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi dari mahasiswa :  

Nama   : Richo Emawansyah N. Y 

NIM   : A410090102 

Program Studi  : Pendidikan Matematika 

Judul Skripsi  :  

 

 

 

 

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian surat persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

 

 

Surakarta,    Juni 2013 

  

 

 

 

 

 

 

Pembimbing, 

 

 

Dra. Sri Sutarni, M.Pd 

NIK. 563 

 



PENGESAHAN 

 

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

STRATEGI REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) BERBASIS 

TUTOR TEMAN SEBAYA BAGI SISWA KELAS VII A SMP N 2 SINE 

TAHUN 2012/2013 

 

Dipersembahkan dan Disusun Oleh: 

RICHO EMAWANSYAH N. Y 

A410090102 

 

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji 

Pada tanggal    Juni 2013 

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Diterima 

Susunan Dewan Penguji: 

1. Dra. Sri Sutarni, M.Pd   (   ) 

2. --------------------------------------  (   ) 

3. ---------------------------    (   ) 

 

Surakarta,    Juni 2013 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Dekan, 

 

 

Dra. N. Setyaningsih, M.Si 

NIK.403 



PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR MATEMATIKA DENGAN 

STRATEGI REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) BERBASIS 

TUTOR TEMAN SEBAYA BAGI SISWA KELAS VII A SMP N 2 SINE 

TAHUN 2012/2013 

 

Oleh 

Richo Emawansyah N. Y  

Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UMS, richojrk102@gmail.com 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian (1) Mendiskripsikan proses pembelajaran matematika 

dengan strategi RME berbasis tutor teman sebaya. (2) Mendiskripsikan peningkatan 

keaktifan bel ajar matematika dengan strategi RME berbasis tutor teman sebaya. 

Subyek penelitian yang dikenai tindakan siswa kelas VII A SMP N 2 Sine berjumlah 

25 siswa. Metode pengumpulan data adalah observasi, tes, catatan lapangan, dan 

dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan 

triangulasi data. Hasil penelitian peningkatan keaktifan belajar matematika diamati 

dari meningkatnya a) mampu mengajukan pertanyaan kondisi awal 40%, siklus I 

44%, dan siklus II 72%, b) mampu menjawab pertanyaan kondisi awal 24%, siklus I 

44%, dan siklus II 80%, c) mampu mengerjakan soal latihan kondisi awal 28%, siklus 

I 40%, dan siklus II 72%, d) mampu mengerjakan soal di depan kelas kondisi awal 

16%, siklus I 32%, dan siklus II 60%. Penerapan strategi pembelajaran RME berbasis 

tutor teman sebaya dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa kelas VII 

A SMP N 2 Sine. 

Kata kunci : keaktifan, RME, tutor teman sebaya. 

  

Pendahuluan 

Keaktifan siswa di kelas sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar. 

Melalui keaktifan, siswa akan mampu mengajukan pertanyaan, mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan guru, mengerjakan soal latihan dan mampu mengerjakan 

soal di depan kelas. Keaktifan dalam belajar matematika akan berdampak pada hasil 

belajar siswa. Karena hasil pembelajaran akan tercapai maksimal jika siswa memiliki 

keaktifan belajar yang baik. Dengan demikian, sekolah perlu meningkatkan keaktifan 

siswa dalam belajar matematika. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan persoalan 
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penting dan mendasar yang harus dipahami, disadari dan dikembangkan oleh setiap 

guru dalam proses pembelajaran. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan 

secara optimal, baik intelektual, emosi dan fisik. Siswa merupakan manusia belajar 

yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya keaktifan yang dimiliki anak secara kodrati itu 

akan dapat berkembang ke arah yang positif  saat lingkungannya memberikan ruang 

yang baik untuk perkembangan keaktifan itu. (Aunurrahman, 2009: 119). 

Berkaitan dengan hal tersebut, pemasalahan yang sama juga terjadi di SMP 

Negeri 2 Sine dimana kegiatan pembelajaran hanya berpusat pada guru. Keaktifan 

siswa dalam mengikuti pelajaran matematika dapat diilustrasikan diantaranya: 1) 

Siswa  mengajukan pertanyaan kepada guru (40%), 2) Siswa mampu menjawab 

pertanyaan dari guru (24%), 3) Siswa mampu mengerjakan soal latihan (28%), 4) 

Siswa mampu mengerjakan soal di depan kelas (16%). Kemampuan hasil belajar 

yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hanya 40%. Dalam proses 

pembelajaran ini, guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran.  

Berkaitan dengan masalah di atas maka dihasilkan keragaman masalah pada 

pembelajaran matematika yaitu keaktifan siswa mengajukan pertanyaan masih rendah 

walaupun guru menberi kesempatan untuk bertanya. Keaktifan menjawab siswa 

masih rendah pada saat guru memberikan pertanyaan. Rendahnya keaktifan siswa 

dalam mengerjakan soal latihan pada proses belajar. Kurangnya keberanian dari siswa 

mengerjakan soal di depan kelas. Penerapan konsep yang tidak mengaplikasikannya 

dengan dunia nyata dalam pembelajaran matematika juga merupakan salah satu 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap kurangnya keaktifan belajar matematika 

siswa, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar matematika. Maka 

diperlukan pembelajaran matematika yang berorientasi pada matematisasi 

pengalaman sehari-hari dan mengaplikasikan matematika dalam kehidupan nyata 

yaitu dengan strategi Realistic Mathematics Education (RME) berbasis tutor teman 

sebaya. 

Strategi pembelajaran RME merupakan konsep belajar yang menerapkan 

pengalaman kehidupan nyata siswa sebagai permasalahan dalam pembelajaran. 



Masalah realistik diterapkan sebagai pokok munculnya suatu konsep matematika. 

Siswa berkesempatan menemukan kembali konsep-konsep matematika dan 

mengaplikasikan suatu konsep matematika tersebut untuk memecahkan permasalahan 

kehidupan nyata siswa. Menurut Freudenthal dalam Uzel, Devrim dan Servinc Mert 

Uyangor (2006) menjelaskan bahwa RME merupakan suatu pendekatan dimana 

pendidikan matematika dipahami sebagai kegiatan manusia. Masalah-masalah 

realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep matematika atau pengetahuan 

matematika formal. Sedangkan strategi tutor teman sebaya merupakan proses 

pembelajaran dengan mengoptimalkan kemampuan siswa yang berprestasi dalam satu 

kelas untuk mengajarkan atau menularkan kepada teman sebaya mereka yang kurang 

berprestasi. Menurut Roscoe dan Chi (2007) tutor teman sebaya adalah suatu proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan memberdayakan siswa yang memilih daya 

serap yang tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-

temannya, dimana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan materi 

belajar dan latihan kepada teman-temannya. 

Keunggulan strategi pembelajaran RME menurut Fadjar Shadiq (2009) antara 

lain membangun pengetahuan sendiri sehingga siswa tidak pernah lupa, suasana 

dalam proses pembelajaran menyenangkan karena menggunakan realitas kehidupan 

sehingga siswa tidak cepat bosan belajar matematika, dan siswa merasa dihargai serta 

semakin terbuka karena sikap belajar siswa ada nilainya. Selain itu, RME juga 

mampu memupuk kerjasama dalam kelompok, melatih keberanian karena siswa harus 

menjelaskan jawabannya, melatih siswa untuk terbiasa berfikir dan mengemukakan 

pendapat, serta mendidik budi pekerti siswa. Sedangkan Keunggulan dari tutor 

sebaya menurut Arikunto (1995): (1) Adakalanya hasilnya lebih baik bagi beberapa 

siswa yang mempunyai perasaan takut atau enggan kepada gurunya, (2) Bagi tutor 

pekerjaan tutoring akan dapat memperkuat konsep yang sedang dibahas, (3) Bagi 

tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri memegang tanggung jawab dalam 

mengemban suatu tugas dan melatih kesabaran, (4) Mempererat hubungan antar 

siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. 



Berdasarkan keunggulan strategi RME berbasis tutor teman sebaya diduga 

dengan menggunakan strategi RME berbasis tutor teman sebaya dapat meningkatkan 

keaktifan belajar matematika bagi siswa kelas VII A SMP N 2 Sine tahun 2012/2013.  

Rasionalitas dalam pelaksanaan penelitian ini bahwa strategi pembelajaran 

RME berbasis tutor teman sebaya merupakan strategi yang menempatkan realitas 

kehidupan nyata siswa sebagai titik awal pembelajaran dan membantu siswa 

mengaplikasikan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari serta 

memanfaatkan kemampuan siswa yang berprestasi dalam satu kelas untuk 

mengajarkan atau menularkan kepada teman sebaya mereka yang kurang berprestasi. 

Kelebihan strategi RME berbasis tutor teman sebaya dapat bermanfaat bagi usaha 

memperbaiki proses pembelajaran dalam upaya meningkatkan keaktifan belajar 

matematika. Oleh karena itu, salah satu strategi pembelajaran yang dapat membantu 

siswa meningkatkan keaktifan belajar matematika adalah strategi pembelajaran RME 

berbasis tutor teman sebaya. 

Secara umum penelitian ditujukan untuk menjelaskan proses pembelajaran 

matematika dengan strategi pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya untuk 

mengetahui peningkatan keaktifan siswa dalam proses belajar matematika. Keaktifan 

belajar matematika diamati dari indikator a) Siswa mampu mengajukan pertanyaan 

kepada guru, b) Siswa mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, c) Siswa 

mampu mengerjakan soal latihan, d) Siswa mampu mengerjakan soal di depan kelas. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 

secara kolaborasi antara guru matematika dan peneliti. Menurut Sutama (2010: 15) 

PTK merupakan penelitian untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas guna 

memperoleh hasil belajar peserta didik yang memuaskan. Prosedur penelitian 

dilakukan melalui tujuh tahap meliputi dialog awal, perencanaan tindakan 

pembelajaran, pelaksanaan tindakan, observasi dan monitoring, refleksi, evaluasi, 

serta penyimpulan. 



Penelitian dilakukan di SMP N 2 Sine. Kegiatan penelitian dilaksanakan 

selama empat bulan mulai bulan Februari 2013 sampai Mei 2013. Subjek penelitian 

adalah siswa dan guru SMP N 2 Sine. Siswa yang menjadi subjek penerima tindakan 

yaitu siswa  kelas VII A. Siswa kelas tersebut berjumlah 25 orang, terdiri atas 10 

siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan. Sementara itu, guru yang menjadi subjek 

pelaku tindakan yaitu Sukatno S.Pd. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian meliputi metode observasi, tes, 

catatan lapangan, dan dokumentasi. Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 272) dalam 

menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument yang berisi tentang 

kejadian atau tingkah laku yang akan dilakukan. Teknik analisis data dalam penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode alur. Menurut Sutama (2010: 44) langkah-

langkah yang harus dilalui dalam metode alur meliputi reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Menurut Moleong (2008: 330) 

triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data guna mengecek atau sebagai bahan pembanding 

terhadap data yang sudah ada. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Proses pembelajaran matematika melalui strategi RME dilakukan dengan lima 

tahap. Tahap 1) memahami soal kontekstual, 2) menjelaskan masalah kontekstual, 3) 

menyelesaikan masalah kontekstual, 4) membandingkan dan mendiskusikan jawaban, 

5) menyimpulkan. Gintings (2008: 80) memberikan penjelasan mengenai tahapan- 

tahapan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran tutor 

sebaya sebagai berikut: 1) Langkah perencanaan yaitu guru mempelajari bahan ajar 

dengan seksama kemudian menyusun strategi bimbingan yang paling efektif untuk 

membantu siswa menghadapi kesulitan agar bisa mempelajari bagian yang sulit 

dengan mudah. 2) Langkah persiapan, yaitu guru menyiapkan bahan ajar tambahan 



seperti variasi contoh-contoh penyelesaian soal dan tahapan penyelesaian soal yang 

sistematis. 3) Langkah pelaksanaan yaitu guru mengidentifikasi siswa yang 

menghadapi kesulitan dalam memahami bahan ajar. 4) Langkah evaluasi yaitu guru 

melakukan tanya jawab untuk meyakinkan bahwa siswa tersebut telah mengatasi 

kesulitan belajarnya dan memahami materi yang sedang dipelajari dan memberikan 

tugas mandiri. 5) Langkah penutup yaitu guru dengan siswa bersama-sama 

menyimpulkan materi yang sudah dibahas dalam pembelajaran. 

Pembelajaran matematika melalui strategi RME  berbasis tutor teman sebaya 

dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. Data peningkatan keaktifan 

belajar matematika siswa dapat disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 1 

Data Peningkatan Keaktifan Belajar Matematika 

Keaktifan Belajar 

Matematika 

Kondisi 

Awal 

Siklus I Siklus II 

Mampu mengajukan 

pertanyaan 

10 siswa 

(40%) 

11 siswa  

(44%) 

18 siswa 

(72%) 

Mampu menjawab 

pertanyaan 

6 siswa 

(24%) 

11 siswa 

(44%) 

20 siswa 

(80%) 

Mampu mengerjakan soal 

latihan 

7 siswa 

(28%) 

10 siswa 

(40%) 

18 siswa 

(72%) 

Mampu mengerjakan soal di 

depan kelas 

4 siswa 

(16%) 

8 siswa 

(32%) 

15 siswa 

(60%) 

Meningkatnya keaktifan belajar matemtika dalam pembelajaran diakibatkan 

dari penerapan strategi pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya. Kegiatan 

belajar mengajar (KBM) yang semula monoton berangsur mulai terlihat berbeda dari 

biasanya. 



Keaktifan belajar matematika dapat dilihat dari indikator-indikator yaitu siswa 

yang mampu mengajukan pertanyaan, siswa mampu menjawab pertanyaan, siswa 

mampu mengerjakan soal latihan, dan siswa mampu mengerjakan soal di depan kelas. 

Sebelum dilakukan tindakan kelas indikator-indikator tersebut masih sedikit 

ditunjukan siswa saat proses pembelajaran berlangsung, hanya siswa tertentu yang 

mampu mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal latihan, dan 

mengerjakan soal di depan kelas. Hal ini disebabkan siswa kurang tertarik terhadap 

pembelajaran matematika sehingga keaktifan belajar matematika siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung kurang bahkan antusias siswa mengikuti proses 

pembelajaran tidak terlihat. Keaktifan belajar matematika siswa mulai meningkat 

secara signifikan terlihat pada tindakan kelas siklus I sampai siklus II melalui strategi 

pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya. 

Tindak mengajar yang dilakukan oleh guru selama pelaksanaan penelitian 

menunjukkan bahwa dengan menerapkan strategi pembelajaran RME berbasis tutor 

teman sebaya siswa dapat belajar dengan baik dan maksimal. Berdasarkan tabel 1 

keaktifan belajar matematika selama pembelajaran sebelum dan setelah tindakan 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

strategi pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya cukup efektif untuk 

meningkatkan keaktifan belajara matematika siswa. 

Penelitian tentang peningkatan keaktifan siswa telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Hayley Barnes (2004) menyatakan bahwa 

RME telah memberikan peran dalam memunculkan dan membahas konsep-konsep 

alternatif dari peserta didik. Hal ini telah dilakukan terlebih dahulu melalui penerapan 

prinsip penciptaan kembali dipandu dalam perancangan masalah kontekstual. 

James Broad and Selby College (2006) memberikan kesimpulan bahwa 

penggunaan tutor dapat mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri, 

sehingga siswa yang memiliki kemandirian menjadikan dirinya bertanggungjawab 

kelak akan permasalahan yang akan dihadapinya nanti. 

 



Penelitian yang telah dilakukan sejalan dan didukung oleh pendapat para ahli. 

Selain itu data-data penelitian di atas telah memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini 

menunjukkan pembelajaran matematika melalui strategi RME berbasis tutor teman 

sebaya mampu meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. 

 

Simpulan 

Dengan penerapan strategi RME berbasis tutor teman sebaya dapat 

meningkatkan keaktifan belajar  matematika. Adapun tindak mengajar yang 

dilakukan oleh guru yaitu: a) siswa membentuk kelompok yang heterogen 

beranggotakan empat sampai lima siswa dan salah satu siswa ditunjuk sebagai tutor, 

b) pengajar mengemukakan masalah kepada setiap kelompok untuk didiskusikan, c) 

tiap kelompok melakukan diskusi yang melibatkan semua anggota kelompok, d) 

perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi ke setiap anggota 

kelompok dan kelompok lain, e) di akhir diskusi pengajar memberikan kesimpulan 

dari diskusi. 

Adanya peningkatan keaktifan belajar matematika melalui penerapan strategi 

RME berbasis tutor teman sebaya, dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut : a) 

keaktifan siswa mengajukan pertanyaan dalam proses pembelajaran, b) keaktifan 

siswa dalam menjawab pertanyaan dalam proses pembelajaran, c) keaktifan siswa 

dalam mengerjakan soal latihan dalam proses pembelajaran, d) keaktifan siswa dalam 

mengerjakan soal di depan kelas pada proses pembelajaran. Keaktifan belajar 

matematika dalam pembelajaran dilihat dari indikator-indikator tersebut dari mulai 

sebelum tindakan sampai setelah dilakukan tindakan siklus I sampai dengan siklus II 

mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi RME 

berbasis tutor teman sebaya dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan kepada: 1) Kepada kepala 

sekolah, hendaknya menganjurkan semua guru untuk menerapkan strategi RME 

berbasis tutor teman sebaya dalam pembelajaran di kelas agar dapat meningkatkan 

keaktifan belajar siswa. 2) Kepada guru mata pelajaran matematika hendaknya 



menerapkan strategi RME berbasis tutor teman sebaya disetiap pembelajaran agar 

dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa. Selain itu guru matematika 

dapat mengenalkan strategi RME berbasis tutor teman sebaya sebagai variasi metode 

pembelajaran di kelas. 3) Kepada siswa, hendaknya siswa lebih antusias dalam 

mengikuti pembelajaran matematika. Setiap siswa hendaknya mampu mengajukan 

pertanyaan, mampu menjawab pertanyaan, mampu mengerjakan soal latihan, dan 

mampu mengerjakan soal di depan kelas. 4) Kepada peneliti berikutnya, hendaknya 

masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang muncul dalam pembelajaran matematika. Terutama dalam upaya peningkatan 

keaktifan belajar matematika. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar di kelas 

dapat berjalan secara efektif dan efisien.  
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