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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan 

dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Dalam 

pembelajaran, situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya proses belajar 

harus dirancang dan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh guru, terutama strategi 

yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Strategi dalam pembelajaran 

merupakan suatu langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan pengajaran dan 

dapat mempengaruhi keaktifan dari siswa. 

Proses pembelajaran terbentuk dari kumpulan unsur yang saling berkaitan 

dan adanya komunikasi satu sama lain. Pengertian komunikasi yaitu ada unsur 

pemberi dan unsur penerima baik pada guru maupun siswa. Komunikasi antara 

guru dan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar berperan 

penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan tidak berhasilnya 

suatu proses pembelajaran disebabkan guru kurang memberi perhatian dan 

memperhatikan aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran. 

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 



2 
 

 
 

mengerjakan soal di depan kelas. Dengan demikian, sekolah perlu meningkatkan 

keaktifan siswa dalam belajar matematika.   

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%). 

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. Selain itu faktor lain 

yang menyebabkan bervariasinya tingkat keaktifan siswa yaitu siswa menganggap 

matematika itu sulit dan alat peraganya kurang lengkap. Maka diperlukan 
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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. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti akan melakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menggunakan strategi pembelajaran yang diperkirakan mampu 

mendukung upaya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. Hal yang dapat ditempuh antara lain dengan membangun interaksi 

antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, serta interaksi siswa dengan 

lingkungannya. Peneliti memperkirakan bahwa strategi pembelajaran RME 

berbasi tutor teman sebaya menjadi sebuah alternatif strategi pembelajaran yang 

cukup efektif untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

secara umum dari penelitian ini yaitu, “Adakah peningkatan keaktifan belajar 

setelah menggunakan strategi RME berbasis tutor teman sebaya pada mata 

pelajaran matematika kelas VII A SMP N  2 Sine tahun ajaran 2012/2013?”  
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C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan umum 

Menjelaskan proses pembelajaran matematika dengan strategi 

pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya untuk mengetahui 

peningkatan keaktifan siswa dalam proses belajar matematika. 

b. Tujuan khusus 

Untuk mendiskripsikan proses pembelajaran matematika melalui 

strategi pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya dan mendiskripsikan 

peningkatan keaktifan siswa dalam proses belajar matematika dengan strategi 

RME berbasis tutor teman sebaya pada siswa kelas VII A SMP N 2 Sine 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penilitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penemuan teori baru 

dalam upaya peningkatan keaktifan belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran RME berbasis tutor teman sebaya dan menjadikan strategi RME 

berbasis tutor teman sebaya sebagai salah satu strategi pembelajaran yang 

cukup berpengaruh dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa.  
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b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk meningkatkan 

keaktifan belajar matematika melalui strategi pembelajaran RME berbasis 

tutor teman sebaya. 

2) Bagi guru, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperbaiki 

pembelajaran khususnya bagi guru SMP sebagai alternatif pembelajaran 

matematika dengan strategi pembelajaran RME berbasis tutor teman 

sebaya. 

3) Bagi sekolah, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini guna memberikan  

masukan  kepada  sekolah  dalam  usaha  perbaikan  proses pembelajaran, 

sehingga hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika dan akhirnya 

berdampak pada peningkatan mutu sekolah. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Keaktifan Belajar 

Keaktifan dalam proses belajar adalah memperhatikan guru mengajar 

dan menanggapinya, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru, mampu mengerjakan soal latihan di depan kelas. 

Menurut Robert Heinich dalam Benny A. Pribadi (2009: 6) 

“development of knowledge, skills, or attiudes as individual interact with 

leaning resources.’’ Bahwa belajar merupakan sebuah proses pengembangan 
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pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi manakala seorang 

melakukan interaksi secara intensif dengan sumber-sumber belajar. 

Adapun indikator keaktifan belajar dalam penelitian ini adalah 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. 

2. Strategi RME berbasis tutor sebaya 

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. 

Menurut Fadjar Shadiq (2009: 20) langkah-langkah pembelajaran 

matematika dengan RME terbagi atas lima langkah sebagai berikut. 

1) Memahami soal kontekstual. Guru memberikan masalah (soal) 

kontekstual dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

2) Menjelaskan masalah kontekstual. Setelah siswa memahami masalah 

kontekstual yang diberikan, beberapa siswa diberi kesempatan untuk 

menjelaskan apa yang dipahami dari masalah tersebut. 

3) Menyelesaikan masalah kontekstual. Siswa secara kelompok 

menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. 
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4) Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Guru menyediakan waktu 

dan kesempatan kepada siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan 

jawaban secara berkelomok, kemudian diperiksa dan diperbaiki 

selanjutnya didiskusikan di dalam kelas. 

5) Menyimpulkan. Dari hasil diskusi guru mengarahkan siswa untuk menarik 

kesimpulan terhadap suatu konsep atau prosedur yang mereka pelajari. 

Menurut Gintings (2008: 79) metode tutorial adalah metode 

pembelajaran dengan mana guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa 

secara individual. 

Gintings (2008: 80) memberikan penjelasan mengenai tahapan- 

tahapan kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pembelajaran 

tutor sebaya. Tahapan- tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Langkah perencanaan yaitu guru mempelajari bahan ajar dengan seksama 

dan mengidentifikasi bagian-bagian yang sulit dari isi bahan ajar 

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 dan dalam bahan ajar tersebut menggunakan contoh 
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penyelesaian soal-soal sederhana dan mudah sebagai jembatan menuju 

latihan penyelesaian soal yang lebih sulit. 

3) Langkah pelaksanaan yaitu guru mengidentifikasi siswa yang menghadapi 

kesulitan dalam memahami bahan ajar yang diberikan berikut bagian yang 

dirasakan sulit dipahami dan melaksanakan tutorial dengan menggunakan 

bahan dan langkah-langkah yang telah disiapkan. 

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, termasuk 

mempelajari rujukan tambahan jika ada, dengan tujuan memantapkan dan 

memperluas pemahamannya tentang materi yang dipelajari. 

5) Langkah penutup yaitu guru dengan siswa bersama-sama menyimpulkan 

materi yang sudah dibahas dalam pembelajaran.  

 

 

 


