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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan bangsa. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa 

pendidikan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan suatu bangsa, 

sehingga mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia untuk 

membangun masyarakat sejahtera. Dimana di dalam bangsa yang melahirkan 

insan-insan yang berpendidikan maka akan dapat terbentuk kondisi bangsa 

yang diinginkan setiap bangsa di dunia. Namun, untuk mencapai hal tersebut 

haruslah adanya kesadaran dari setiap manusia.  

Pendidikan adalah proses perkembangan yang sesuai dengan 

lingkungan, Pendidikan  merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi 

sepanjang hayat bagi kehidupan umat manusia. Tanpa pendidikan mustahil 

suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi 

(cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup 

mereka. Salah satu upaya untuk memajukan kehidupan maka pendidikan 

menjadi sarana utama yang perlu dikelola Secara sistematis dan konsisten 

berdasarkan berbagai pandangan teoretikal dan praktikal sepanjang waktu 

sesuai dengan lingkungan hidup manusia itu sendiri.
1
 

Matematika merupakan salah satu komponen dari beberapa mata 

pelajaran yang mempunyai peranan sangat penting dalam dunia pendidikan 

                                                             
1 Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 2-5 
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yang berperan penting dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Beberapa kenyataan yang sering ditemui kebanyakan siswa 

yang merasa bahwa matematika merupakan pelajaran yang sulit, 

membosankan, tidak menyenangkan, bahkan momok yang menakutkan yang 

sering dihindari oleh kebanyakan siswa. Hal ini sering terjadi karena masih 

banyak siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami dan 

mengerjakan soal matematika.
2
 

Salah satu masalah yang dihadapi di dunia pendidikan dalam 

menyelesaikan soal matematika adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran. Proses pembelajaran masih terpaku pada kemampuan 

menghafal, mengingat informasi tanpa mengaitkannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Belajar bukanlah untuk menghafal kosa kata, mengerjakan latihan 

soal dan tugas-tugas, tetapi siswa perlu dilibatkan secara aktif untuk 

mengaitkan pembelajaran akademis yang diterimanya dengan konteks 

kehidupan nyata yang dialaminya sehingga pembelajaran akan lebih 

bermakna. Belajar dikatakan bermakna jika informasi yang dipelajari siswa 

disusun sesuai dengan struktur kognitifnya sehingga siswa tersebut 

mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitif yang dimilikinya. 

Menyelesaikan permasalah dalam soal matematika terlebih dahulu 

siswa dituntut untuk memahami konsep. Pemahaman konsep matematika 

merupakan landasan penting untuk berfikir dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika maupun permasalahan sehari- hari.  Pemahaman 
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konsep matematika yang baik, siswa akan mudah mengingat, menggunakan, 

menyusun kembali suatu konsep yang telah dipelajari serta mampu 

menyelesaikan berbagai variasi soal matematika.
3
 Pemahaman konsep 

merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran Matematika yang 

diharapkan dapat dicapai siswa dalam pembelajaran matematika. Salah satu 

tujuan pembelajaran yang tercantum dalam kurikulum Tingkat Satuan 

pendidikan (KTSP) adalah agar peserta didik memiliki konsep matematika, 

menjelaskan kaitan antara konsep dan mengaplikasikan algoritma secara luas, 

akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Selain itu, juga 

tercantum dalam kurikulum 2013 (Kemendikbud 2013) menekankan pada 

dimensi pedagodik modern dalam peembelajaran, yaitu menggunakan 

pendekatan scientific (ilmiah) agar pembelajaran bermakna yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. 

Pentingnya pemahaman konsep ini ditunjukkan oleh PISA (Program 

for International Student Assesment). Hasil studi PISA tahun 2015 yang 

menunjukkan Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara. 

PISA merupakan studi internasional tentang prestasi literasi membaca, 

matematika, dan sains siswa sekolah berusia 15 tahun.
4

 

 Hasil survei dari PISA tersebut didukung oleh Trends Internatioanl 

Mathematics and Scince Study (TIMSS) tahun 2015 menunjukkan siswa 

Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara. Dimensi penilaian pada 
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TIMSS meliputi dimensi konten dan dimensi kognitif yang masing-masing 

terdiri dari tiga domain yaitu mengetahui fakta dan prosedur (pengetahuan), 

menggunakan konsep, penerapan dan pemecahan masalah.  

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika adalah kesulitan 

guru dalam memberikan pemahaman konsep kepada siswanya.
5
 Pemahaman 

konsep merupakan langkah awal yang harus dimiliki siswa untuk mencapai 

tujuan matematika lainnya, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk mencari 

solusi dari permasalahan tersebut. Apabila pemahaman konsep siswa terus 

dibiarkan rendah, maka pencapaian tujuan pembelajaran matematika akan 

sulit terlaksana. Dampak lain yang akan timbul adalah kurangnya minat siswa 

untuk mempelajari matematika. Hal ini tentu saja akan menghambat proses 

pengembangan matematika ke depannya. 

Berkaitan dengan pentingnya pemahaman konsep matematika tersebut, 

Penulis juga mendapatkan beberapa informasi tentang rendahnya pemahaman 

konsep matematika siswa dari hasil wawancara dengan salah seorang guru 

matematika di SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar, yaitu ibu Zeti Zulfiana, 

S.Pd untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman konsep matematika 

siswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman 

konsep yang dimiliki siswa disekolah masih rendah, selain dari observasi dan 

wawancara, peeneliti juga melihat dokumentasi hasil ulangan siswa pada 

materi sebelumnya. Hal ini dilihat dari gejala-gejala dibawah ini berdasarkan 

hasil wawancara, observasi  dan dokumentasi yang dilakukan dengan ibu 
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Yeti Zulfiana, S.Pd, yaitu : 

1. Lebih dari 50% siswa kesulitan untuk mengulang kembali suatu konsep 

materi pembelajaran. 

2. Lebih dari 50%  siswa kesulitan untuk memilih, serta menggunakan suatu 

konsep yang dipelajari. 

3. Lebih dari 50% siswa lebih sering menghafal rumus dan cara 

penyelesaian yang ada di buku dibandingkan memahami konsep tersebut. 

4. Lebih dari 50% siswa kesulitan mengaplikasi konsep pembelajaran ke 

dalam persoalan pemecahan masalah. 

5. Jika di berikan soal yang berbeda dengan contoh, siswa masih bingung 

menyelesaikan soal meskipun konsep yang digunakan sama.  

 

Peneliti juga melakukan observasi dengan mengikuti ibu Yeti Zulfiana, 

S.Pd mengajar di kelas. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi rendahnya 

pemahaman konsep yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada siswa dan 

juga menjelaskan materi dengan memberikan pemisalan pada hal yang mudah 

dipahami oleh siswa serta menjelaskan kembali kepada siswa yang belum 

mengerti. Upaya lain yang dilakukan adalah guru juga telah menerapkan 

beberapa model, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran. Beberapa 

model, strategi, dan pendekatan ini diharapkan mampu menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Kenyataan yang ditemui bahwa pemahaman konsep 

matematika siswa masih rendah. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan perlu 

dilakukan upaya lain untuk mengatasi permasalahan di atas. Salah satunya 

adalah dengan mengadakan variasi proses pembelajaran, misalnya dengan 

penerapan strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara langsung 

untuk membangun pemahamannya. 

Strategi pembelajaran yang diharapkan dapat mengaktifkan, 

memahamkan, dan mengembangkan daya pikir siswa adalah strategi yang 
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dapat mengaitkan materi dengan strategi nyata dan pengetahuan awal siswa,  

melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan memanipulasi alat peraga, 

melibatkan siswa untuk belajar secara kooperatif, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menemukan sendiri, mengaplikasikan, dan mentransfer 

konsep yang dipelajari. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

adalah REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, 

Transfering).
6
 

Strategi REACT merupakan salah satu strategi pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu 

guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata yang 

dialami oleh siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari.
7
 

Pembelajaran dengan strategi REACT ini diawali dengan pemberian 

motivasi terhadap siswa. Guru dapat memotivasi siswa dengan mengaitkan 

materi pembelajaran dengan pengetahuan/ pemahaman yang telah mereka 

peroleh, baik dari sekolah maupun dari lingkungan di sekitar mereka. Proses 

pembelajaran dengan strategi ini, siswa akan lebih mudah memahami konsep 

karena materi disajikan dalam bentuk yang lebih nyata dan dekat dengan 

siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri proses penemuan 

konsep dari materi yang dipelajari dengan menyelesaikan masalah ataupun 

                                                             
6 Irwan Kurniawan, dkk, Pengaruh Strategi Kontekstual REACT Terhadap Kinerja Pemecahan 

Masalah IPA Siswa SMP NEGERI 6 Singaraja, Singaraja. h.3 
7 Anna Fauziah, Peningkatan Kemampuan Pemahaman dan Pemecahan Masalah Matematik  Siswa 

SMP Melalui Strategi REACT, Lubuk Linggau, jurnal pendidikan matematika, h. 2 
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mengerjakan setiap kegiatan yang disediakan dalam bahan ajar. Konsep yang 

telah diperoleh tersebut, kemudian diterapkan siswa dalam menyelesaikan 

soal/ masalah. Adanya proses pembiasaan yang diberikan pada siswa untuk 

melaksanakan aktivitas tersebut akan membuat pemahaman konsep siswa 

akan lebih mantap dan bertahan lama. 

Selain dari strategi yang digunakan oleh guru, faktor lain yang juga 

menentukan keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran adalah kemampuan 

awal. Kemampuan awal adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa 

sebelum memulai pembelajaran. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah 

siswa mampu untuk melanjutkan materi pembelajaran.
8
 Melalui kemampuan 

awal siswa, dapat diketahui sejauh  mana siswa telah mengetahui materi yang 

telah disajikan. Pada awal proses belajar mengajar, seharusnya hal yang perlu 

diperhatikan oleh guru adalah kemampuan awal siswa. Berdasarkan 

kemampuan awal inilah tergantung bagaimana proses belajar mengajar 

dilakukan.
9
 Hal tersebut ditegaskan dalam Depdiknas bahwa Kemampuan 

awal siswa penting untuk diketahui guru sebelum ia mulai dengan 

pembelajarannya, karena dengan demikian dapat diketahui apakah siswa telah 

mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran serta sejauh mana siswa telah mengetahui materi apa yang akan 

                                                             
8 Dewi Purwaningrum, Efek Strategi Pembelajaran Ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika 

Terhadap Hasil Belajar Matematika, Pascasarjana UMS, h.156 
9 Farida Hanun, Pengaruh Metode Pembelajaran dan Kemampuan Awal Terhadap Hasil belajar 

mengajar Matematika, Jakarta, h.124 
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disajikan.
10

 Hal ini dilakukan agar guru dapat memilih dan menentukan 

strategi pembelajaran yang cocok diterapkan dalam pembelajaran tersebut.  

Lebih jelas dikemukakan bahwa materi pelajaran akan tambah berarti 

jika siswa mempelajari materi pelajaran yang disajikan melalui konteks 

kehidupan nyata mereka, dan menemukan arti dalam proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran akan lebih berarti  dan menyenangkan.
11

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Penerapan Strategi REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) terhadap Pemahaman 

Konsep Matematika ditinjau berdasarkan Kemampuan Awal Siswa 

Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Kampar. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut: 

1. Kemampuan Pemahaman Konsep siswa masih rendah, hal ini 

menyebabkan siswa kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam 

matematika. 

2. Pembelajaran di sekolah lebih bersifat menghafal atau pengetahuan faktual 

sehingga siswa tidak dapat memutuskan sendiri apa yang harus dipikirkan, 

apa yang harus dipercaya, atau bagaimana harus bertindak. 

                                                             
10 Ramon Muhandas, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe  Investigasi Kelompok terhadap 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas VIII MTsN Kota  Padang, Jurnal Pendidikan Matematika, h.38 
11 Trianto Ibnu Badar al-Tabany, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif, dan 

Kontekstual,2014.h.141 
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3. Metode, strategi ataupun model pembelajaran yang telah digunakan oleh 

guru belum efektif. 

4. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal matematika siswa. 

5. Sebagian siswa masih tergolong pasif. 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya persoalan dalam kajian ini seperti yang telah 

dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis memfokuskan 

penelititian ini pada Pengaruh Penerapan Strategi REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transfering) terhadap Pemahaman 

Konsep Matematika ditinjau berdasarkan Kemampuan Awal Siswa 

Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Kampar. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang 

belajar menggunakan strategi REACT dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

2. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol? 

3. Apakah kemampuan awal berkontribusi terhadap pemahaman konsep 

matematika siswa? 
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4. Apakah terdapat pengaruh interaksi strategi REACT ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap pemahaman konsep matematika siswa? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menyelidiki perbedaan pemahaman konsep matematika siswa yang 

belajar menggunakan strategi REACT dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

3. Untuk menyelidiki besarnya kontribusi strategi REACT terhadap 

pemahaman konsep matematika siswa. 

4. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara strategi REACT ditinjau dari 

kemampuan awal  terhadap pemahaman konsep matematika siswa. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Menambah wawasan dan informasi, bahwa salah satu alternatif 

pemahaman konsep siswa dapat dilakukan dengan menerapkan strategi 

REACT, sehingga guru termotivasi untuk mencoba berbagai strategi 

mengajar.  
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2. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan memiliki kemampuan dalam pemahaman konsep 

dengan penelitian ini. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti dan dijadikan sebagai landasan untuk penelitian ketahap 

berikutnya serta hasil penelitian ini sebagai sumbangan untuk dunia 

pendidikan. 

G. Defenisi Istilah 

1. Strategi REACT merupakan strategi yang ada dalam pembelajaran 

kontekstual. Strategi REACT ini terdiri atas lima komponen, yaitu Relating 

( menghubungkan ), Experiencing ( mengalami ), Applying ( mengaplikasi), 

Cooperating ( bekerja sama ), dan Transferring ( proses transfer ilmu ).
12

 

2. Pemahaman konsep merupakan tindakan memahami kategori atau konsep-

konsep yang sebelumnya sudah ada.
13

 

3. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat 

kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa merupakan 

prasyarat yang harus bisa dipahami dan dimengerti untuk mengikuti 

pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik.
14

 

                                                             
12 Fadhila El Husna. 2014. Penerapan Strategi REACT dalam Meningkatkan Kemampuan 

Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Batang Anai., Jurnal Pendidikan Matematika 
13 Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi PAIKEM, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2012, h. 25 
14  Ramon Muhandaz, Op.Cit 
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4. Pembelajaran Konvensional merupakan suatu proses pembelajaran yang 

sepenuhnya ada pada kendali guru. Guru yang menyampaikan secara lisan 

materi pembelajaran kepada murid.
15
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