
 

4 
 

B. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran Matematika Humanis 

Pendekatan pembelajaran humanis memandang manusia sebagai 

manusia seutuhnya yang diciptakan oleh Tuhan dengan fitrahnya sebagai 

sebaik-baiknya makhluk yang dibekali dengan potensi-potensi dasar 

dalam dirinya. Pendidikan humanis diharapkan mampu mewujudkan 

peran manusia yaitu dengan memberikan kesempatan untuk 

mengembangkan potensi-potensi dasar yang ada dalam dirinya. Salah satu 

tokoh pendidikan humanis adalah Paulo Freire, pemikiran Freire berpatok 

pada humanis yang mengarah pada kebebasan dari ketertindasan dari 

apapun yang dikehendakinya (Rahma, 2017). Konsep pendidikan humanis 

yang digagas oleh Freire yaitu pendidikan yang tidak mengekang. 

Pendidikan yang tidak mengekang yaitu pemberdayaan individu tertindas 

menuju kearah kerangka berfikir kritis dan informatif untuk mewujudkan 

kebebasan sebagai hak asasi setiap manusia. Pendidikan yang menjadi 

penyelaras segala aspek dalam kehidupan. Pendidikan emansipatoris, 

pendidikan yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga 

menjadikan siswa sebagai individu yang menjadi subjek utama. Subjek 

utama yang berperan aktif  dan ikut terlibat dalam pemecahan masalah dan 

proses-proses dalam kehidupan. 

Sehingga pembelajaran matematika humanis yaitu pembelajaran 

yang mengarah pada pembelajaran yang membebaskan siswa untuk 

belajar secara aktif yang menyenangkan dan membebaskan untuk 

berkreasi agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya (Setiyadi, 

2015). Proses pembelajaran dapat dilakukan dengan mengajak siswa untuk 

menyelidiki, merumuskan, membuktikan dan mengaplikasikan apa yang 

dipelajari. Hal tersebut membuat siswa berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan menjadi subyek utama dalam pembelajaran. Guru 

berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi siswa untuk mempelajari 

dan memahami matematika secara bermakna. Proses pembelajaran tidak 
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hanya berfokus pada pengetahuan kognitif siswa saja tetapi juga 

kreativitas siswa untuk dapat mengoptimalkan potensi dalam dirinya. 

Ciri umum pembelajaran matematika humanis (Siswono, 2007) 

adalah saat proses pembelajaran guru mengembangkan pembelajaran 

matematika sebagai produk budaya. Hal tersebut dapat terlaksana dengan 

gutru memberi salam dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Guru juga 

mengaitkan materi dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

dapat lebih mudah menangkap materi karena materi tersebut sering 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu juga dapat menarik minat 

siswa untuk belajar matematika. Siswa tidak hanya mengenal matematika 

sebagai prosedur-prosedur dan rumus-rumus yang harus dihafal. Guru juga 

harus membuat siswa mengenal matematika sebagai studi terhadap pola. 

Guru juga membentuk kelompok berdiskusi. Siswa dapat berdiskusi untuk 

saling membantu dalam memahami dan memecahkan masalah tersebut. 

Hal itu membuat siswa dapat saling bertukar pikiran dan dalam pemecahan 

masalah siswa mendapatkan berbagai macam cara untuk menyelesaikan 

masalah. Menjadikan siswa sebagai penemu bukan hanya penerima fakta 

dan prosedur. Jadi dalam  suatu proses pembelajaran siswa tidak hanya 

menerima materi berupa prosedur-prosedur yang disampaikan oleh guru. 

Guru dapat memberikan siswa soal dengan masalah menarik, sehingga 

siswa tertarik untuk menemukan solusi dari soal yang diberikan. 
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Tabel 2.1 Pembelajaran Humanis 

Pembelajaran Humanis Kegiatan pembelajaran 

Pengembangan pembelajaran 

matematika sebagai produk budaya  

Guru memberi salam dan berdoa 

sebelum memulai pelajaran 

Mengaitkan dengan perapkan materi 

dalam kehidupan sehari-hari 

Memberi contoh penerapan materi dalam 

kehidupan sehari-hari 

Mengenalkan matematika sebagai studi 

terhadap pola 

Guru mengenalkan pola-pola 

matematika, seperti siswa diminta untuk 

mencari asal-usul dari suatu rumus 

Dikskusi untuk saling membantu dalam 

memahami dan memecahkan masalah 

Membentuk kelompok diskusi umtuk 

bertukar informasi dan menyelesaikan 

masalah yang diberikan guru 

Menjadikan siswa penemu bukan hanya 

penerima fakta dan prosedur 

Siswa diminta untuk mencari dan 

menemukan kesimpulan dari masalah 

yang diberikan 

Menggunakan masalah menarik Soal-soal yang digunakan berupa 

masalah yang disajikan dengan menarik 

 

Beberapa literatur pendidikan mengemukakan empat model 

pembelajaran humanis (Hilmi, 2012), antara lain Active learning, 

Humanizing of the classroom, Quantum Learning dan The accelerated 

learning. Penelitian ini lebih kepenggunaan model Active Learning. Model 

pembelajaran ini mengasumsikan bahwa belajar bukan hanya sekedar 

menyampaikan informasi kepada siswa (Kumara, 2004). Belajar juga 

merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh siswa untuk memahami 

suatu gagasan, memecahkan masalah dan menerapkan yang mereka 

pelajari. Model pembelajaran ini lebih memfokuskan siswa untuk berperan 

secara aktif. Siswa dapat secara aktif melihat, mendengarkan dan 

mendiskusikan gagasan yang diajarkan. Tujuannya yaitu untuk 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan melalui 

keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, model 

active learning juga dapat meningkatkan keterampilan dan interaksi sosial 

siswa. 
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Karakteristik model pembelajaran active learning antara lain yaitu 

adanya keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran (Masruroh, 

2017). Siswa dapat terlibat aktif melalui kegiatan mengamati, menelaah, 

mengolah, menafsir serta menyimpulkan hasil pengamatannya tersebut 

sesuai dengan yang dipahami. Siswa diberi motivasi untuk menemukan 

dan mengkontruksi sendiri konsep yang dipelajari melalui diskusi 

kelompok. Selain itu, siswa diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan 

tugasnya dengan kelompok diskusi masing-masing. Siswa diberi 

kesempatan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok. Hal ini 

mampu meningkatkan pemahaman siswa dan melatih keterampilan 

berkomunikasi siswa di depan kelas. Setelah siswa mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok selanjutnya guru melakukan evaluasi pada setiap 

akhir kegiatan pembelajaran.  

Langkah-langkah pada model pembelajaran active learning yaitu 

(Muhtadi, 2012): a) orientasi awal, b) pembentukan dan penugasan 

kelompok diskusi, c) eksplorasi, d) presentasi kelompok, e) pengecekan 

pemahaman, f) refleksi dan penyimpulan, g) evaluasi.  

Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Orientasi awal yaitu pembukaan pelajaran dengan memberikan 

salam serta mengabsensi siswa, kemudian menyampaikan materi 

dan tujuan pembelajaran. Memotivasi keaktifan siswa untuk ikut 

serta berdiskusi. 

b)  Pembentukan dan penugasan kelompok yaitu mengorganisasikan 

kelas menjadi beberapa kelompok diskusi. Menyampaikan materi 

serta memberikan tugas untuk didiskusikan dengan anggota 

kelompok. 

c) Eksplorasi yaitu siswa bersama angggota kelompoknya 

menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru dengan 

membaca sumber belajar dan berdiskusi.  

d) Presentasi kelompok yaitu setelah kelompok mendapatkan hasil dari 

diskusi kemudian dipresentasikan ke depan kelas. Guru memberikan 
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kesempatan kelompok lain untuk menanggapi bahasan dari 

kelompok penyaji. 

e) Pengecekan pemahaman yaitu siswa di luar dari kelompok penyaji 

diberikan kesempatan menjelaskan ulang materi yang disampaikan 

sesuai pemahamannya untuk memantau tingkat pemahaman siswa. 

f) Refleksi dan menyimpulkan yaitu menjelaskan kembali materi yang 

belum dipahami dan memberikan ringkasan untuk mempertegas 

pemahaman siswa. 

g) Evaluasi yaitu memberikan pertanyaan terkait materi yang telah 

dikaji untuk dikerjakan oleh siswa. 

Penelitian ini akan memfokuskan pada langkah pembelajaran model 

Active Learning. Active Learning merupakan salah satu metode 

pembelajaran humanis yang memfokuskan pada kegiatan aktif siswa yang 

bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan interaksi sosial. 

2. Interaksi Sosial 

Salah satu bagian dari model pembelajaran Active Learning dengan 

pendekatan humanis yaitu diskusi. Diskusi melibatkan adanya interaksi 

antar siswa. Interaksi sosial adalah aktivitas saling respon dan komunikasi 

antar manusia untuk memecahkan masalah (Dwistia, Latif, & Widiastuti, 

2013). Interaksi dalam proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

saling melakukan aksi dalam proses pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat hubungan antar siswa dengan guru (Pulungan Listi Ideria, 

Rustyarso, 2012). Interaksi sosial dalam kelompok teman sebaya 

merupakan faktor luar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

(Aprihastanto, 2012). Oleh karena itu interaksi kelompok sebaya, perilaku 

anak satu dapat mempengaruhi prilaku anak yang lain. Kegiatan-kegiatan 

yang dikerjakan juga akan berpengaruh pada prestasi belajar masing-

masing anggota kelompok. Peran interaksi sosial dalam kelompok sebaya 

yaitu mengembangkan motivasi belajar siswa. Interaksi berhubungan 

dengan istilah komunikasi. Komunikasi itu sendiri berasal dari kata 
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communicare yang memiliki arti memberitahukan atau berpartisipasi. 

Komunikasi juga diartikan sebagai proses satu ide dialihkan dari satu 

sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku 

individu lain. 

Syarat terjadinya interaksi sosial antara lain adalah adanya kontak 

sosial (Miraningsih, 2013). Kontak sosial secara harifah artinya bersama-

sama menyentuh. Sebagai gejala sosial hal tersebut tidak perlu karena 

individu dapat mengadakan hubungan tanpa menyentuh seperti berbicara 

dengan individu lain. Kontak sosial berlangsung dalam tiga bentuk yaitu 

antar orang-perorangan, antara orang-perorangan dengan kelompok dan 

antar kelompok. Syarat lain terjadinya interaksi sosial adanya komunikasi. 

Seseorang memberikan penjelasan pada pembicaraan atau sikap terhadap 

perasaan yang ingin disampaikan yang kemudian diberi tanggapan oleh 

orang yang bersangkutan, hal tersebut disebut komunikasi. Sedangkan 

menurut Resita Herawati & Suhadi komunikasi dipandang sebagai proses 

menyalurkan informasi dari individu ke individu lain. Menyalurkan suatu 

gagasan sebagai proses membuat arti terhadap hasil dari pemikiran atau 

ide yang akan disampaikan. Terdapat tiga pola komunikasi dalam proses 

interaksi guru dan siswa menurut Nana Sudjana, yaitu Komunikasi sebagai 

tindakan atau komunikasi satu arah, yaitu guru sebagai pemberi tindakan 

dan siswa sebagai penerima tindakan. Guru aktif menyampaikan materi 

yang diajarkan pada proses pembelajaran, sedangkan siswa pasif. 

Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, yaiu guru dapat 

berperan  sebagai pemberi tindakan atau penerima tindakan. Sebaliknya, 

siswa juga dapat berperan sebagai penerima atau pemberi tindakan. Hal 

tersebut dapat menciptakan dialog antara guru dan siswa. Komunikasi 

sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi yang 

tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa saja tetapi juga antar siswa. 

Siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran, dan dapat berfungsi 

sebagai sumber belajar bagi siswa lain. Proses belajar mengajar bisa terjadi 

dalam berbagai pola komunikasi seperti yang dijelaskan di atas, tetapi 
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komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah dianggap 

sebagai konsep yang sesuai dengan cara belajar siswa aktif sebagaimana 

yang diharapkan oleh para ahli guruan. 

Interaksi sosial pada penelitian ini adalah adanya hubungan saling 

respon yang terjadi dalam pembelajaran di kelas. Hubungan saling respon 

tersebut akan difokuskan pada hubungan saling respon antar siswa dan 

hubungan saling respon guru dengan siswa. Hubungan saling respon antar 

siswa dapat dilihat dalam proses berdiskusi dan bertukar informasi pada 

saat proses belajar mengajar. Hubungan saling respon siswa dengan guru 

pada proses pembelajaran seperti pada saat guru menerangkan materi atau 

ketika guru dan siswa melakukan tanya jawab. 

 


