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BAB I 

PENDAHULUAN 

B. Latar Belakang 

Pendidikan adalah proses untuk memengaruhi peserta didik supaya 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungan dan dengan 

demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan berfungsi secara adekuat dalam kehidupan masyarakat 

(Moh. Suardi, 2012: 21). Pendidikan merupakan proses interaksi antara 

pendidik dengan peserta didik yang mendorong terjadinya proses 

pembelajaran. Penguasaan pengetahuan dan ketrampilan hidup yang 

dibutuhkan dalam kehidupan nyata merupakan tujuan pendidikan. 

Dalam hal ini, pendidikan di sekolah mempunyai peranan penting 

untuk membantu anak mengasah potensi-potensi yang ada dalam diri 

mereka. Pendidikan sekolah tidak terlepas dari interaksi antara guru 

dengan siswa. Mengajar dilakukan oleh guru sebagai pendidik, 

sedangakan belajar dilakukan oleh peserta didik sehingga terjadi 

komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Guru sebagai pendidik 

bertugas membuat sumber daya manusia menjadi handal dan berkualitas. 

Hal tersebut dapat dilakukan guru dengan menciptakan pembelajaran yang 

efektif. 

Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan, 

sebab berkembang mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang 

didefinisikan, ke postulat/ aksioma dan ke teorema (Ibrahim dan Suparni, 
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2009: 9). Beberapa pakar pendidikan matematika menyebutkan bahwa 

matematika adalah “ratu” dari segala disiplin ilmu (Tarmidi, 2006). 

Matematika merupakan kunci ilmu pengetahuan serta sebagai salah satu 

mata pelajaran yang berperan penting dalam pendidikan. Alasan tentang 

pentingnya matematika diajarkan kepada siswa adalah selalu digunakan 

dalam segala segi kehidupan, semua tingkatan pendidikan dan semua 

bidang studi memerlukan ketrampilan matrematika yang sesuai. Selain itu, 

dapat dilihat dari jumlah jam pelajaran matematika di sekolah yang 

mendapat waktu lebih banyak dibandingkan mata pelajaran lainnya. 

Pada umumnya pembelajaran matematika lebih difokuskan pada 

aspek komputasi yang bersifat algoritmik. Tidak mengherankan bila 

berdasarkan berbagai studi menunjukkan bahwa siswa pada umumnya 

dapat melalui berbagai perhitungan matematik tetapi kurang menunjukkan 

hasil yang menggembirakan terkait penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari (Ali, 2009: 2). Pembelajaran matematika hendaknya tidak hanya 

mencakup berbagai penguasaan konsep matematika, melainkan juga 

terkait dengan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Kemampuan 

matematika aplikatif, seperti menyeleksi data, menganalisis dan 

mengiterpretasikan data serta mengkomunikasikannya sangat perlu untuk 

dikuasai siswa. 

Dalam pembelajaran matematika, komunikasi berperan penting 

dalam keberhasilan suatu proses belajar mengajar. Komunikasi merupakan 

hubungan percakapan yang dilakukan guru dengan siswa antara lain dalam 



3 
 

 

merumuskan suatu konsep, membantu siswa menyampaikan gagasan/ ide 

dan memudahkan siswa dalam menyelesaikan persoalan matematika. 

Siswa dilibatkan secara aktif untuk berbagi ide serta membagi pikiran dan 

penemuan bersama dengan siswa lain. Melalui pembelajaran matematika, 

siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

table, diagram atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah 

(Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2006). 

Pembelajaran aktif memungkinkan peserta didik untuk menjadi 

subyek dalam proses belajar mengajar. Guru dapat memposisikan dirinya 

sebagai fasilitator yang bertugas memberi kemudahan belajar kepada 

peserta didik. Peserta didik terlibat secara aktif dan banyak berperan dalam 

proses pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak memberikan arahan 

dan bimbingan untuk mengatur proses pembelajaran. Menurut Marcia 

Keyser (Samanhudi, 2011) dalam mengajar bagi guru melibatkan siswa 

dalam proses pembelajaran dengan memberikan mereka kesempatan untuk 

merasakan dan mengalami materi yang dibahas di kelas dan dengan 

demikian mengembangkan kemampuan untuk menerapkan apa yang telah 

mereka pelajari untuk mereka sendiri. 

Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat siswa 

mendengar, melihat, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, 

mendiskusikan dan menyampaikan pendapat, ide/ gagasanya dengan siswa 

lain. Apabila hal ini diterapkan dalam proses belajar mengajar maka 

karakter dan potensi siswa akan muncul seiring berjalannya proses 
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pembelajaran dan ini sangat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran 

itu sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 19 September 2013 

menunjukkan kondisi awal siswa kelas VIIA SMP Al- Islam Kartasura 

ditemukan permasalahan keaktifan dan komunikasi. Masalah-masalah 

tersebut ditunjukkan oleh banyaknya siswa yang berani bertanya sebanyak 

2 siswa (6,25%), siswa yang berani menjawab pertanyaan sebanyak 1 

siswa (3,12%), siswa yang berani mengerjakan soal di depan kelas 

sebanyak 1 siswa (3,12%), saat berdiskusi siswa yang menuliskan hasil 

diskusinya sebanyak 6 siswa (18,75%) dan tidak ada satupun siswa yang 

berani mengungkapkan ide/ gagasan serta mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas. 

Penyebab rendahnya keaktifan dan komunikasi siswa dalam 

pelajaran matematika dimungkinkan karena kurangnya upaya guru untuk 

meningkatkan antusias belajar siswa dan kebanyakan guru masih 

menggunakan metode konvensioanal dalam menyampaikan materi. Guru 

hanya menggunakan metode ceramah kemudian siswa mendengarkan dan 

mencatat, akibatnya pembelajaran matematika kurang menarik dan 

membosankan. Siswa mungkin jenuh dengan strategi yang digunakan oleh 

guru. Oleh karena itu, guru dituntut menerapkan berbagai strategi yang 

dapat menunjang proses pembelajaran agar dapat tercipta suasana belajar 

yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka alternatif tindakan untuk 

meningkatkan keaktifan dan komunikasi siswa adalah dengan menerapkan 

strategi Two Stay Two Stray. Dalam strategi ini siswa ditekankan untuk 

aktif dalam setiap kegiatan belajar di kelas. Metode Two Stay Two Stray 

atau dua tinggal dua tamu diawali dengan pembagian kelompok. Setelah 

kelompok terbentuk guru memberikan tugas berupa permasalahan-

permasalahan yang harus mereka diskusikan bersama anggota 

kelompoknya. Kemudian akan dibuat pertukaran anggota dengan dua 

siswa tinggal dan dua yang lainnya bertamu ke kelompok lain, sehingga 

mereka akan saling bertukar pendapat, ide/gagasan dan solusi dari 

permasalahan tersebut dengan siswa yang lain.  

C. Rumusan Masalah 

1. Apakah melalui penerapan strategi Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika bagi siswa 

kelas VIIA Semester Ganjil SMP Al-Islam Kartasura? 

2. Apakah melalui penerapan strategi Two Stay Two Stray dapat 

meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran matematika bagi siswa 

kelas VIIA Semester Ganjil SMP Al-Islam Kartasura? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

a) Untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika 

bagi siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Al-Islam Kartasura. 
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b) Untuk meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran matematika 

bagi siswa kelas VIIA semester ganjil SMP Al-Islam Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan strategi Two Stay Two Stray bagi siswa kelas 

VIA semester ganjil SMP Al-Islam Kartasura. 

b) Untuk meningkatkan komunikasi dalam pembelajaran matematika 

melalui penerapan strategi Two Stay Two Stray bagi siswa kelas 

VII A semester ganjil SMP Al-Islam Kartasura. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangsih terhadap pembelajaran matematika, terutama 

pada peningkatan keaktifan dan komunikasi siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui strategi Two Stay Two Stray yang dianggap 

penting. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar 

matematika dengan adanya peningkatan keaktifan dan komunikasi. 

b) Bagi guru, untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan 

individu/ pembelajaran matematika. 
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c) Bagi sekolah, dapat meningkatkan kualitas layanan pembinaan 

yang berkelanjutan untuk peningkatan profesionalisme guru.  

d) Bagi penulis, dapat menerapkan secara langsung strategi Two Stay 

Two Stray dalam pembelajaran matematika sehingga memperoleh 

pengalaman yang sangat luar biasa. 

 


