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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang turut 

memberikan sumbangan signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan sekaligus pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia). Matematika juga 

memiliki peranan paling penting dalam pemenuhan kebutuhan praktis dalam 

memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya peranan 

matematika sehingga pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pra sekolah, 

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi matematika selalu diajarkan 

menyesuaikan pada perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

siswa. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan Islam juga 

memperhatikan tujuan akal yaitu yang bertumpu pada pengembangan 

intelegensia (kecerdasan) yang berada dalam otak.
1
 Sebagaimana firman 

Allah di dalam Q.S. Az- Zumar ayat 9:  
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Artinya:  

 (Apakah kamu hai orang musyrik yang beruntung) ataukah orang yang 

beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia 

takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

Tuhannya?Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang 

berakallah yang dapat menerima pelajaran.
2
 

 

Pada ayat tersebut dapat dijelaskan tujuan dari suatu pendidikan. Salah 

satunya adalah akal yang bertumpu pada pengembangan kecerdasan. 

Sehingga siswa mampu menerima pelajaran atau ilmu yang diberikan secara 

optimal. Untuk itu, proses pembelajaran dalam satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi perkembangan fisik serta psikologi siswa.
3
 Sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013, dimana siswa dibimbing untuk aktif dalam mengaitkan 

antara konsep yang dipelajari dengan kehidupan nyata yang ia temukan 

sehari-hari. 

Dalam dunia pendidikan, matematika adalah salah satu diantara mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah dengan persentase jam pelajaran yang 

lebih banyak dibandingkan dengan mata pelajaran lain. Dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, kompetensi 

keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, menyaji dan menciptakan.
4
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Berdasarkan standar kompetensi lulusan pelajaran matematika 

tersebut, jelaslah bahwa salah satu standar kompetensi lulusan matematika 

adalah agar siswa menunjukkan keterampilan menalar dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang teori. Kemampuan penalaran matematis 

diperlukan siswa baik dalam proses memahami matematika itu sendiri 

maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam pembelajaran matematika, kemampuan penalaran berperan 

baik dalam pemahaman konsep maupun pemecahan masalah. Terlebih dalam 

kehidupan sehari-hari, kemampuan bernalar berguna pada saat 

menyelesaiakan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dalam lingkup 

pribadi, masyarakat maupun institusi-institusi sosial yang lebih luas. Oleh 

karena itu, melatih cara berpikir dan bernalar dalam memahami permasalahan 

agar dapat menarik kesimpulan dengan baik sangatlah penting. 

Faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan penalaran 

matematis siswa adalah kegiatan pembelajaran yang terpusat pada guru, guru 

monoton menguasai kelas dan asyik sendiri dengan apa yang telah 

dipersiapkan dalam mengajar, demikian juga siswa asyik menjadi penerima 

informasi yang baik dari gurunya, sehingga siswa kurang aktif dan kurang 

leluasa dalam menyampaikan ide-idenya. Akibatnya kemampuan penalaran 

siswa dalam matematika kurang optimal bahkan keaktifan dan kreatifitas 

siswa dalam pembelajaran matematika juga tidak kelihatan.  
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Hal ini terlihat dari prestasi siswa dalam belajar matematika 

memberikan hasil yang kurang menggembirakan, yang ditunjukkan dengan 

rendahnya prestasi siswa Indonesia dalam matematika yang diungkapkan oleh 

hasil laporan Survei Programme for International Student Assesment (PISA) 

yang merupakan program organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan 

dunia (OECD) menunjukkan bahwa pada tahun 2009, prestasi siswa 

Indonesia berada pada posisi 68 dari 74 negara yang disurvei. Skor rata-rata 

kemampuan matematis siswa Indonesia yaitu 371 di bawah skor rata-rata 

kemampuan matematis siswa di negara lainnya yaitu 496. Aspek yang dinilai 

dalam PISA adalah kemampuan pemahaman, pemecahan masalah, penalaran 

dan komunikasi.
5
  

Berkaitan dengan pentingnya penalaran dalam pembelajaran 

matematika, maka peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 Maret 

2017 dengan salah satu guru matematika di SMP Negeri 1 Pinggir, yaitu 

dengan ibu Dra. Mutiara. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh fakta 

bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitas dalam belajar 

matematika. Kemudian pada kemampuan penalaran matematis siswa juga 

masih tergolong rendah, hal tersebut dilihat dari gejala-gejala berikut: 

1. Sebagian siswa belum bisa mengajukan dugaan. 

2. Sebagian siswa belum bisa melakukan manipulasi matematis. 

3. Sebagian siswa belum bisa menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap kebenaran solusi. 
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4. Sebagian siswa belum bisa menarik kesimpulan dari pernyataan. 

5. Sebagian siswa belum bisa memeriksa kesahihan suatu argumen. 

6. Sebagian siswa belum bisa membuat pola atau sifat dari gejala 

matematis untuk membuat generalisasi. 

Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan upaya nyata yang tepat, perlu 

direncanakan dengan matang, dan dikaji dengan seksama agar kemampuan 

penalaran matematis siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

potensi masing-masing siswa. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian 

masalah tersebut adalah menggunakan strategi pembelajaran yang lebih 

bermakna (membawa matematika ke dalam kehidupan nyata) dan mampu 

membangun pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan dasar yang telah 

dimiliki siswa sehingga mereka memiliki pemahaman yang mendalam dan 

pemahaman itulah yang akan menjadi basic meningkatkan penalaran 

matematis siswa. 

Pembelajaran matematika dapat lebih bermakna bagi siswa apabila 

guru mampu menciptakan suatu strategi pembelajaran yang membuat siswa 

senang, belajar dalam suasana kehidupan nyata, belajar dalam konteks 

eksplorasi dan penemuan, menerapkan suatu konsep untuk mendapatkan 

konsep yang baru, belajar dalam kelompok kecil sehingga terciptanya suasana 

berbagi pengetahuan, menanggapi dan berkomunikasi dengan siswa lain. 

Akibat dari pembelajaran bermakna ini, siswa akan memiliki kemampuan 

penalaran yang baik karena adanya pemahaman yang mendalam.  
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Salah satu pendekatan yang tepat dan juga merupakan kunci 

keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan kontektual. 

Karena pembelajaran kontekstual merupakan konsep yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

degan penerapan dalam kehidupan mereka.
6
 

Selanjutnya, Cord dan Crawford yang dikutip Siti Mukaromah 

menyarankan untuk melakukan suatu strategi pembelajaran kontekstual 

dengan lima konsep bawaan yang disingkat REACT. Akronim REACT 

menjelaskan bahwa terdapat lima aspek yang merupakan satu kesatuan dalam 

pelaksanaan pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan menghubungkan 

materi yang sedang dipelajari dengan konteks pengalaman kehidupan nyata 

atau pengetahuan yang sebelumnya (Relating); pembelajaran yang membuat 

siswa belajar dengan melakukan kegiatan matematika (doing math) melalui 

eksplorasi, penemuan, dan pencarian, termasuk penggunaan manipulatif, 

aktivitas pemecahan masalah, dan kegiatan eksperimen dalam laboratorium 

(Experiencing); belajar dengan menerapkan konsep-konsep yang telah 

dipelajari untuk digunakan, dengan memberikan latihan-latihan yang realistik 

dan relevan (Applying); pembelajaran dengan mengondisikan siswa agar 

bekerjasama, sharing, merespon, dan berkomunikasi dengan siswa lainnya 

(Cooperating); dan pembelajaran yang mendorong siswa belajar 

menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya ke dalam konteks atau 

                                                           
6
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Pustaka Pelajar, 2014), h. 79. 
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situasi baru yang belum dipelajari di kelas berdasarkan pemahaman 

(Transferring).
7
 

Faktor yang juga menentukan keberhasilan siswa dalam menerima 

pelajaran adalah kemampuan awal. Faktor lain yang juga menentukan 

keberhasilan siswa dalam menerima pelajaran adalah kemampuan awal. 

Dengan melihat kemampuan awal siswa, dapat diketahui sejauh mana siswa 

telah mengetahui materi yang telah disajikan. Menurut Siwi Puji Astuti 

kemampuan awal yakni kemampuan yang telah di punyai oleh siswa sebelum 

mengikuti pembelajaran yang diberikan untuk mengetahui apakah siswa 

mempunyai pengetahuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran sejauh mana siswa mengetahui materi apa yang akan di 

sajikan.
8
 

Berkaitan dengan uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka 

peneliti tertarik akan mencoba melakukan penelitian dengan judul:  

“Pengaruh Penerapan Strategi REACT (Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating, Transferring) terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematis Siswa Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa SMP Negeri 1 

Pinggir Kabupaten Bengkalis” 
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B. Definisi  Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dan maksud penelitian ini maka 

sebelumnya akan dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut: 

1. Kemampuan penalaran matematis adalah kemampuan siswa untuk 

merumuskan kesimpulan atau pernyataan baru dalam matematika 

berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah 

dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya.
9
 

2. Strategi REACT adalah suatu strategi pembelajaran yang melibatkan lima 

komponen, yaitu menghubungkan (Relating), melakukan pencarian dan 

penyelidikan yang dilakukan oleh siswa secara aktif untuk menemukan 

makna konsep yang dipelajari (Experiencing), penerapan pengertian 

matematika dalam penyelesaian masalah (Applying), memberikan 

kesempatan kepada siswa belajar melalui bekerjasama dan berbagi 

(Cooperating), dan memberikan kesempatan kepada siswa melakukan 

transfer pengetahuan matematika dalam penyelesaian matematika dan 

pada bidang aplikasi matematika lainnya (Transferring).
10

 

3. Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik.
11
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4. Model pembelajaran langsung merupakan model pengajaran yang 

menuntut peran guru sebagai model menarik bagi siswa dalam 

mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatih 

kepada siswa secara langkah demi langkah.
12

 Model pembelajaran 

langsung cenderung bersifat teacher centered. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka 

masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran masih terpusat pada guru sehingga siswa menjadi pasif.  

b. Kemampuan penalaran matematis siswa masih rendah. 

c. Tes uraian untuk mengidentifikasi seberapa jauh kemampuan penalaran 

matematis siswa belum digunakan secar efektif. 

d. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru kurang efektif sehingga 

siswa masih kurang dalam menunjang kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

e. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal siswa. 

2. Batasan Masalah 

Agar masalah yang dikaji terarah maka permasalahan dalam penelitian ini 

dibatasi pada judul Pengaruh Penerapan Strategi REACT (Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) terhadap Kemampuan 
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Penalaran Matematis ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa SMP Negeri 1 

Pinggir Kabupaten Bengkalis. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a. Apakah terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa 

yang diajar dengan strategi pembelajaran REACT  dan siswa yang 

diajar dengan pembelajaran langsung? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dengan siswa kelas kontrol? 

c. Apakah kemampuan awal berkontribusi terhadap kemampuan penalaran 

siswa? 

d. Apakah terdapat interaksi antara penerapan strategi REACT terhadap 

kemampuan penalaran matematis ditinjau dari kemampuan awal siswa? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

a. Terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis siswa yang 

diajar dengan strategi pembelajaran REACT  dan siswa yang diajar 

dengan pembelajaran langsung? 

b. Perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 
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c. Kemampuan awal berkontribusi terhadap kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

d. Interaksi antara kemampuan awal dengan kemampuan penalaran 

matematis. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat, antara lain sebagai berikut: 

a. Bagi siswa, sebagai bahan masukan siswa dengan melaksanakan 

pembelajaran matematika menggunakan strategi REACT, dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis. 

b. Bagi guru, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di 

kelasnya, baik untuk pelajaran matematika ataupun pelajaran lain. Serta 

dapat membantu guru dalam meningkatkan kemampuan penalaran 

matematis siswa. 

c. Bagi SMP Negeri 1 Pinggir, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.  

d. Bagi peneliti sebagai sumbangan pada dunia pendidikan dan sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 


