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A. Pendahuluan 

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Totok Suprayitno menuturkan, rerata nilai ujian nasional 

(UN) Tahun 2018 mengalami penurunan (Zunita Amalia Putri, 2018). 

Penurunan tersebut juga terjadi pada mata pelajaran Matematika. Selain itu, 

pada Tahun 2018 Kemendikbud mengurangi soal bernilai gampang dan diganti 

dengan soal bernilai sedang. Hasilnya masih ada yang belum bisa menjawab 

soal bernilai sedang-sukar. Selain faktor kognitif yang menyebabkan siswa 

belum bisa menjawab soal tersebut, faktor lain juga bisa dilihat dari kurang 

adanya komunikasi yang interaktif pada saat proses pembelajaran di kelas. 

Contohnya siswa kurang aktif bertanya ketika kurang mengerti terhadap materi 

yang telah dijelaskan oleh guru. Seperti yang terjadi dalam proses 

pembelajaran matematika pada observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMP 

Muhammadiyah 4 Malang saat pelaksanaan magang III pada Bulan September, 

dalam proses pembelajaran guru menerapkan proses belajar mengajar dengan 

metode ekpositori. Guru cenderung menggunakan intruksi dalam proses 

pembelajaran yaitu dengan menyampaikan materi, latihan soal dan penugasan 

kepada siswa, sehingga siswa cenderung pasif, hanya mendengarkan dan 

mencatatat materi yang disampaikan. Hal tersebut cenderung membuat kondisi 

kelas menjadi aktif-negatif (siswa yang aktif mencatat, aktif mendengarkan) 

tetapi tidak aktif-positif (siswa yang aktif bertanya, aktif berdiskusi). Hal 

tersebut menjadikan siswa tidak aktif berdiskusi sehingga mengakibatkan 

kurangnya interaksi dan komunikasi antar siswa selama pembelajaran. 

Interaksi sosial yaitu adanya aktivitas saling respon dan komunikasi antar 

manusia untuk memecahkan masalah (Pulungan Listi Ideria, Rustyarso, 2012). 

Interaksi sosial yang akan dibahas yaitu interaksi siswa dengan siswa dan 

interaksi siswa dengan guru. Bentuk interaksi dalam proses pembelajaran yaitu, 

guru menerangkan materi ajar kepada siswa dan siswa dapat menanyakan 

materi yang belum dimengerti. Selain itu, terdapat interaksi antara siswa 

dengan siswa seperti ketika siswa diberikan tugas berdiskusi kelompok untuk 

memecahkan masalah yang diberikan guru. Menurut Afandi (2012), interaksi 
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sosial melalui prestasi belajar yang di dalamnya melibatkan teman sebaya 

mempunyai korelasi yang signifikan. Teman sebaya juga memiliki pengaruh 

positif bagi kehidupan sosial dan prestasi belajar siswa. Adanya kondisi yang 

demikian dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial dalam suatu pembelajaran 

menjadi suatu hal yang penting. 

Suatu pembelajaran dengan interaksi sosial yang baik dapat 

mengakibatkan guru dan siswa mempunyai hubungan yang harmonis melalui 

komunikasi yang terjadi sejak awal. Hal ini membuat siswa merasa tidak 

tertekan dan terpaksa melainkan dituntun untuk memperoleh hasil yang 

memuaskan. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang 

dikembangkan sudah menggunakan pendekatan humanis. Pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan humanis adalah pembelajaran yang menjadikan 

guru hanya sebagai fasilitator dan partner berdialog dengan siswa (Sanusi, 

2013). Dengan demikian, dalam proses pembelajaran guru tidak mengambil 

alih tanggung jawab, melainkan hanya mendampingi siswa dalam proses 

pengembangan diri. Hal tersebut dapat diwujudkan guru dengan melakukan 

tanya jawab dan   menerapkan pembelajaran dengan kegiatan siswa untuk 

berdiskusi. Hal itu dapat menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran yang memfokuskan pada keaktifan siswa adalah model 

pembelajaran active learning. Model pembelajaran active learning merupakan 

model pembelajaran humanis yang mengasumsikan bahwa belajar merupakan 

kegiatan aktif yang dilakukan oleh siswa untuk memahami suatu gagasan dan 

memecahkan masalah (Hilmi, 2012). 

Proses pembelajaran tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada 

siswa, tetapi juga mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimilikinya 

(Sanusi, 2013). Pendidikan yang berjalan saat ini masih terdapat hal yang 

belum dioptimalkan, sehingga sering kali guru lebih mementingkan 

kemampuan kognitif siswa, padahal setiap siswa mempunyai keunikan dan 

potensi tertentu yang perlu dikembangkan (Rahma, 2017). Praktik 

pembelajaran yang seperti ini jika dilihat dari sudut pandang humanis sangat 

berlawanan dengan hak siswa sebagai individu karena hal tersebut 
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menghambat kemampuan dan kreativitas siswa untuk berkembang. Hal yang 

perlu dibenahi adalah humanis dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran 

yang menghargai hak siswa untuk melakukan aktivitas belajar sesuai 

karakternya. Hal tersebut menjelaskan bahwa pendekatan humanis dianggap 

penting untuk dilaksanakan agar terwujudnya proses pembelajaran yang 

menjadikan siswa sebagai objek utama dalam pembelajaran, sehingga siswa 

dapat dengan maksimal mengembangkan potensi dan kreativitas yang dimiliki 

(Heris, 2012). 

Berdasarkan hasil observasi yaitu kurang adanya komunikasi yang 

interaktif yang terbentuk dalam proses pembelajaran dan pentingnya interaksi 

sosial dengan pendekatan humanis, peneliti ingin menganalisis apakah 

pembelajaran matematika di kelas 8 SMP Negeri 1 Mojokerto telah 

melaksanakan  humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendiskripsikan pembelajaran matematika berdasarkan RPP 

guru mata pelajaran dan observasi pelaksaan pembelajaran yang dilakukan 

guru menurut indikator pelajaran humanis yang ditinjau dari interaksi sosial. 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah pembelajaran matematika yang 

dilakukan di kelas 8 SMP Negeri 1 Mojokerto. Pembelajaran akan dianalisis 

berdasarkan indikator pembelajran humanis yang akan ditinjau dari interaksi 

yang terjadi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran humanis merupakan 

pembelajaran yang menjadikan guru sebagai fasilitator dan partner berdialog 

dengan siswa. Pemelajaran humanis pada penelitian ini akan difokuskan pada 

model active learning yaitu model pembelajaran humanis yang mengutamakan 

keaktifan siswa untuk memahami gagasan dan memecahkan masalah. Interaksi 

sosial sosial sendiri adalah komunikasi yang terjalin selama proses 

pembelajaran yang akan difokuskan pada interaksi antar siswa dan interaksi 

guru dengan siswa. Penelitian ini bermanfaat untuk guru agar dapat 

menciptakan model pembelajaran yang inovatif sesuai karakteristik interaksi 

sosial yang dimiliki siswa. 

 


