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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Kemampuan Penalaran Matematis 

a. Pengertian Penalaran Matematis 

Bernalar identik dengan berpikir logis. Dimana dari proses berpikir 

akan menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Salah satu tujuan 

terpenting dari pembelajaran matematika adalah mengajarkan kepada 

siswa penalaran logika (logical reasoning). Bila kemampuan bernalar 

tidak dikembangkan pada siswa, maka matematika bagi siswa hanya akan 

menjadi materi yang mengikuti serangkaian prosedur dan meniru contoh-

contoh tanpa mengetahui maknanya. 

Penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan 

diri kepada teori perkembangan kognitif.
1
 Menurut Shadiq, penalaran 

(reasoning) adalah suatu proses yang berusaha menghubung-hubungkan 

fakta-fakta yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan atau 

pernyataan yang baru.
2
 Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa penalaran merupakan berpikir mengenai permasalahan-

permasalahan secara logis untuk memperoleh penyelesaian. 

                                                           
1
Surajio, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h.45. 
2
Fajar Shadiq, Penalaran, Pemecahan Masalah dan Komunikasi dalam Pembelajaran 

Matematika Paket Pembinaan Penataran (PPP), (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Penataran 

Guru (PPPG) Matematika, 2004), h.2. 
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Penalaran matematis mensyaratkan kemampuan untuk memilah 

apa yang penting dan tidak penting dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan dan untuk menjelaskan atau memberikan alasan atas sebuah 

penyelesaian. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa, 

seharusnya guru tidak hanya memberikan pertanyaan kepada siswa yang 

bersifat mengingat kembali tentang sesuatu atau prosedur matematika, 

melainkan juga seharusnya memberikan pertanyaan yang mendorong 

siswa untuk berpikir, bernalar, dan menjelaskan pengetahuannya. 

Penalaran memiliki peran yang amat penting dalam proses berpikir 

seseorang. Dimana proses berpikir itu merupakan proses penarikan 

kesimpulan yang dilakukan dengan aturan-aturan sehingga diperoleh 

kebenaran, maka dapat dilakukan dengan penalaran induktif dan penalaran 

deduktif. 

b. Macam-macam Penalaran 

1) Penalaran Induktif 

Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

pengamatan terhadap data terbatas. Karena berdasarkan keterbatasan 

banyaknya pengamatan tersebut, maka nilai kebenaran kesimpulan 

dalam penalaran induktif tidak mutlak tetapi bersifat probabilistik. 

Ditinjau dari karakteristik proses penarikan kesimpulan, penalaran 

induktif meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a) Penalaran transduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan dari 

pengamatan terbatas dan diberlakukan terhadap kasus tertentu 

b) Penalaran anologi, yaitu proses menarik kesimpulan 

berdasarkan keserupaan proses atau data 
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c) Penalaran generalisasi, yaitu proses penarikan kesimpulan 

secara umum berdasakan data terbatas 

d) Memperkirakan jawaban, solusi atau kecenderungan interpolasi 

dan ekstrapolasi 

e) Menggunakan pola hubungan untuk menganalisa situasi, dan 

menyusun konjektur
3
 

 

2) Penalaran Deduktif 

Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

aturan yang disepakati. Ditinjau dari karakteristik proses penarikan 

kesimpulan, penalaran deduktif meliputi beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

a) Melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus 

tertentu 

b) Menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, 

berdasarkan proporsi yang sesuai, berdasarkan peluang, 

kolerasi antara dua variabel, menetapkan kombinasi beberapa 

variabel 

c) Menyusun pembuktian langsung, pembuktian tidak langsung 

dan pembuktian dengan induksi matematika 

d) Menyusun analisis dan sintesis beberapa kasus
4
 

 

Penalaran merupakan salah satu aspek yang sangat mendukung 

keberhasilan dalam proses pemecahan masalah matematika siswa. 

Untuk dapat menyelesaikan soal-soal matematika, siswa harus 

menggunakan kemampuan berargumentasinya. Dalam hal ini, yang 

dibutuhkan adalah kemampuan bernalar atau yang disebut dengan 

penalaran. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Shadiq, 

bahwa materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui 

                                                           
3
 Heris Hendriana & Utari Seomarmo, Penilaian Pembelajaran Matematika, (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2014), h. 32-33. 
4
 Ibid, h. 38. 
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penalaran, dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui belajar 

matematika.
5
 

c. Indikator Penalaran 

Indikator penalaran yang menunjukkan siswa mempunyai 

kemampuan penalaran atau belum, menurut Sumarno indikator-

indikator penalaran sebagai berikut: 

a) Menarik kesimpulan anologi, generalisasi, dan menyusun 

konjektur 

b) Menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, 

memeriksa validitas instrumen, dan menyusun argumen yang 

valid 

c) Menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan dengan 

induksi matematik
6
 

 

Menurut Noviarni aktivitas yang tercakup di dalam penalaran 

matematika, yaitu: 

1) Menarik kesimpulan logis 

2) Memberi penjelasan terhadap fakta, model, sifat, hubungan 

atau pola 

3) Memperkirakan jawaban dan proses solusi 

4) Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi 

atau menarik analogi, generalisasi dan konjektur 

5) Mengajukan lawan contoh 

6) Mengikuti aturan inferensi, memeriksa validitas, argumen, 

membuktikan, dan menyusun argumen yang valid 

7) Menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, 

dan pembuktian dengan induksi matematika
 7

 

 

Sedangkan indikator kemampuan penalaran matematika yang 

dikutip oleh Fajar Shadiq diuraikan bahwa indikator penalaran  antara 

lain adalah: 

                                                           
5
 Fadjar Shadiq, Op.Cit. h.3.   

6
Utari Sumarmo, Kumpulan Makalah, Berpikir dan Disposisi Matematika serta 

Pembelajarannya,(Bandung:UPI, 2013), h.148. 
7
Noviarni, Perencanaan Pembelajaran Matematika dan Aplikasi, (Pekanbaru: Benteng 

Media, 2014), h. 18. 
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a) Mengajukan Dugaan ( Conjectures) 

b) Melakukan manipulasi matematika 

c) Menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau 

bukti terhadap beberapa solusi. 

d) Menarik kesimpulan dari pernyataan. 

e) Memeriksa Kesahihan suatu argument 

f) Membuat pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat 

generalisasi.
8
 

 

2. Strategi REACT 

a. Teori Belajar yang Mendasari Strategi REACT 

Strategi REACT merupakan pengembangan dari pembelajaran 

kontekstual, maka dari itu, teori belajar yang mendasari strategi REACT 

juga teori belajar dari pembelajaran kontekstual yaitu teori belajar 

konstruktivisme. Menurut pandangan konstruktivisme, dalam 

pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk menggunakan strateginya 

sendiri dalam belajar, dan guru membimbing ketingkat pengetahuan yang 

lebih tinggi. Siswa harus membangun sendiri informasi dan pengetahuan 

awal yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Muslich yang 

mengatakan bahwa :
9
 

“Landasan filosofis Contextual Teaching and Learning (CTL) 

adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa 

belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi merekonstruksikan atau 

membangun pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta atau 

proposisi yang mereka alami dalam kehidupannya”. 

 

Berdasarkan pernyataan Muslich di atas, konstruktivisme 

menekankan konteks belajar haruslah merupakan proses pemahaman dan 

                                                           
8
 Fadjar Shadiq, Kemahiran Matematika, (Yogyakarta, Permendiknas, 2009), h.14 

9
Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta: 

Bumi Aksara, 2008, h.41. 
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mengaitkan pelajaran yang dipelajari dengan pengalaman yang 

dimilikinya. 

b. Pengertian Strategi REACT 

REACT merupakan akronim dari Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating dan Transferring. Strategi REACT ini terfokus 

pada pengajaran dan pembelajaran konteks yang merupakan inti dari 

prinsip konstruktivisme. Strategi REACT ini cocok untuk diterapkan 

dalam pelajaran matematika. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di kelas 

guru hendaknya menerapkan strategi REACT ini sebagai salah satu 

alternatif strategi pembelajaran agar hasil belajar siswa menjadi lebih baik. 

Pembelajaran kontekstual yang telah diperkenalkan oleh Center of 

Occupational Research and Development (CORD) di Amerika Serikat 

menjabarkan pembelajaran kontekstual menjadi lima konsep bawaan yang 

disingkat dengan REACT, sebagaimana dijelaskan oleh Muslich sebagai 

berikut: 

1) Relating adalah bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau 

pengalaman nyata. Pembelajaran harus digunakan untuk 

menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi baru untuk 

dipahami atau dengan problema untuk dipecahkan.
10

  

 

Guru menggunakan strategi relating ketika ia mengkaitkan 

konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal siswa. Jadi, relating 

pada dasarnya merupakan tahap mengaitkan apa yang sudah diketahui 

siswa dengan informasi baru. Pada strategi relating guru mengawali 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat di 

                                                           
10

Ibid, h.41 
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jawab oleh hampir semua siswa dari pengalaman hidupnya diluar kelas. 

Jadi, pertanyaan yang diajukan selalu dalam fenomena-fenomena yang 

menarik dan sudah tidak asing lagi bagi siswa, bukan menyampaikan 

sesuatu yang abstrak atau fenomena yang berada di luar jangkauan 

persepsi, pemahaman dan pengetahuan para siswa. 

2) Experiencing adalah belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan 

penciptaan. Ini berarti pengetahuan yang diperoleh siswa melalui 

pembelajaran yang mengedepankan proses berpikir kritis lewat siklus 

inquiry.
11

 

Strategi experiencing ini untuk merangsang dan memelihara 

daya ingat siswa dalam belajar matematika. Dalam hal ini guru 

menciptakan situasi yang dapat membantu siswa untuk membangun 

konsep baru yang sesuai dengan materi  yang sedang dipelajari melalui 

eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Dalam mengaplikasikan strategi 

experiencing, guru memerlukan ketelitian, kolaborasi dan kecermatan 

dalam menyajikan materi-materi pembelajaran. 

3) Applying adalah belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam 

penggunaan dan kebutuhan praktis. Dalam praktiknya, siswa 

menerapkan konsep dan informasi ke dalam kebutuhan kehidupan 

mendatang yang dibayangkan.
12

 

 

Pada strategi applying ini siswa belajar untuk menerapkan 

konsep ketika mereka melakukan aktivitas penyelesaian masalah. Guru 

juga dapat memotivasi siswa untuk memahami konsep-konsep yang 

                                                           
11

Ibid, h 41 
12

Ibid, h.41-42 
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diberikan dengan latihan-latihan yang lebih realistis dan relevan dengan 

kehidupan nyata.  

4) Cooperating adalah belajar dalam bentuk berbagi informasi dan 

pengalaman, saling merespon, dan saling berkomunikasi. Bentuk 

belajar ini tidak hanya membantu siswa belajar tentang materi, tetapi 

juga konsisten dengan penekanan belajar kontekstual dalam kehidupan 

nyata. Dalam kehidupan yang nyata siswa akan menjadi warga yang 

hidup berdampingan dan berkomunikasi dengan warga lain.
13

 

 

Siswa yang bekerja secara kelompok, mereka saling 

berpendapat dan berbagi ide serta belajar menghargai pendapat teman 

lainnya, mengevaluasi pendapat lain yang berbeda serta mengambil 

keputusan-keputusan dengan menarik kesimpulan dari hasil kerja 

kelompok dan diskusi bersama. Selain itu siswa yang bekerja secara 

kelompok memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan motivasi 

dibanding siswa yang bekerja sendiri. 

5) Transferring adalah kegiatan belajar dalam bentuk memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.
14

 

 

Siswa melakukan kegiatan dari suatu kemampuan untuk 

membagi ide ataupun informasi untuk mendapatkan konsep dari suatu 

permasalahan pada konteks dan situasi yang baru. Manfaat dari 

Transferring ilmu tidak hanya memberikan keuntungan bagi siswa 

dalam belajar berkomunikasi menyampaikan suatu gagasan, siswa juga 

akan mendapatkan pengetahuan yang baru yang berbeda yang 

disampaikan oleh siswa lainnya didalam kelas yang bisa mereka 

                                                           
13

Ibid, h.42 
14

Ibid, h.42 
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kembangkan kembali melalui penganalisaan dan penemuan akan fakta-

fakta yang ada disekitarnya. Guru berperan sebagai motivator dalam 

mentransfer gagasan-gagasan matematika dari satu konteks kekonteks 

lain. 

c. Langkah-langkah Strategi REACT 

Adapun langkah-langkah atau tahap-tahap dalam penerapan 

strategi REACT adalah sebagai berikut: 

               TABEL II.1 

            SINTAKS PELAKSANAAN STRATEGI REACT 

Tahap Kegiatan 

Relating 

(mengaitkan) 

Guru menghubungkan konsep yang dipelajari 

dengan materi pengetahuan yang dimiliki siswa 

Experiencing 

(mengalami) 

Siswa melakukan kegiatan eksperimen dan guru 

memberikan penjelasan untuk mengarahkan siswa 

menemukan pengetahuan baru 

Applying 

(menerapkan) 

Siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajari 

dalam kehidupan sehari-hari 

Cooperating 

(bekerjasama) 

Siswa melakukan diskusi kelompok untuk 

memecahkan permasalahan dan mengembangkan 

kemampuan berkolaborasi dengan teman 

Transferring 

(mentransfer) 

Siswa menunjukkan kemampuan terhadap 

pengetahuan yang dipelajarinya dan 

menerapkannya dalam situasi dan konteks baru 

Sumber: Crawford. Teaching Contextually 
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d. Penilaian dalam Penerapan Strategi REACT 

Strategi REACT merupakan pembelajaran kontekstual. Di dalam 

pembelajaran kontekstual menggunakan penilaian autentik. Adapun cara 

dan aspek penilaian dalam pembelajaran dengan strategi REACT adalah:
15

 

1) Penilaian dilakukan selama dan sesudah proses pembelajaran 

berlangsung. 

2) Aspek yang diukur adalah keterampilan dan performasi, bukan 

mengingat fakta apakah peserta didik belajar atau apa yang sudah 

diketahui peserta didik. 

3) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan, yaitu dilakukan dalam 

beberapa tahapan dan periodik, sesuai dengan tahapan waktu dan 

bahasannya, baik dalam bentuk formatif maupun sumatif. 

4) Penilaian dilakukan secara integral, yaitu penilaian berbagai aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik sebagai satu 

kesatuan yang utuh. 

5) Hasil penilaian digunakan sebagai feedback, yaitu untuk keperluan 

pengayaan (enrichment) apabila standar minimal telah tercapai atau 

mengulang (remedial) jika standar nilai belum tercapai. 

e. Keunggulan dan Kelemahan Strategi REACT 

Menurut Rayhan, strategi REACT memiliki keunggulan dan 

kekurangan sebagai berikut: 

 

                                                           
15

Cucu Suhana dan Nanang Hanafiah,  Konsep Strategi Pembelajaran (Bandung: PT. 

Refika Aditama, 2009), h.76. 
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1) Kelebihan 

a) Memperdalam pemahaman siswa 

Dalam pembelajaran siswa bukan hanya menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru, melainkan melakukan aktivitas 

mengerjakan LAS sehingga bisa mengaitkan dan mengalami 

sendiri prosesnya. 

b) Mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan orang lain. 

c) Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki. 

d) Mengembangkan keterampilan untuk masa depan. 

e) Membentuk sikap mencintai lingkungan. 

f) Membuat belajar secara inklusif 

Pembelajaran yang dilaksanakan secara menyeluruh, sempurna dan 

menyenangkan. 

2) Kelemahan 

a) Membutuhkan waktu yang lama. 

Pembelajaran dengan strategi REACT membutuhkan waktu yang 

cukup lama bagi siswa dan guru dalam melakukan aktivitas belajar. 

b) Membutuhkan kemampuan khusus guru. 

Kemampuan guru paling dibutuhkan adalah adanya keinginan 

untuk melakukan kreatif, inovatif dan komunikasi dalam 
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pembelajaran sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau 

menggunakan strategi ini.
16

 

3. Hubungan Strategi REACT terhadap Kemampuan Penalaran 

Matematika 

Strategi REACT merupakan strategi dalam pembelajaran 

kontekstual, dimana di dalam pembelajaran ini terdapat lima langkah yaitu 

relating, experiencing, applying, cooperating, dan transferring. Melalui 

pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penalaran 

matematika siswa karena pada saat proses relating siswa diharapkan 

mampu memberikan penjelasan yang sederhana (berargumen), dimana 

penjelasan itu akan mendorong siswa mengeluarkan ide-idenya. Ide-ide 

tersebut dapat dimanfaatkan melalui berbagai pengalaman belajar, seperti 

melakukan manipulasi, membuat dugaan, menemukan model atau pola. 

Pengalaman-pengalaman tersebut berguna untuk membangun 

keterampilan dasar siswa saat siswa melakukan experiencing. Agar siswa 

mampu membuat kesimpulan yang baik, siswa bisa melakukannya dalam 

kelompok (cooperating). Saat berdiskusi, siswa diharapkan mampu 

memberikan penjelasan yang lebih lanjut dan mengatur strategi serta taktik 

dalam mengaplikasikan konsep yang sedang dipelajari applying dan 

transferring. 

Selain dari pengertian di atas, hubungan strategi REACT terhadap 

penalaran matematika dapat terlihat juga dari kunci pembelajaran 

                                                           
16

Rayhan, Contextual Teaching and Learning with REACT Strategy, 

hhtp://edmymatheducation.blogspot.co.id, pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 20.00 
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kontekstual. Menurut Nurhadi dkk terdapat salah satu kunci dalam 

pembelajaran kontekstual yaitu berpikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan 

untuk memanfaatkan berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, 

pemahaman suatu isu dan pemecahan suatu masalah.
17

 Jelas bahwa 

berpikir tingkat tinggi siswa seperti melakukan penalaran, hal ini berarti 

dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi REACT diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan penalaran matematika siswa. Dari 

uraian-uraian tersebut disimpulkan bahwa strategi REACT dengan 

kemampuan penalaran matematika mempunyai hubungan yang signifikan. 

4. Kemampuan Awal 

a. Pengertian Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki 

oleh siswa sebelum ia mengikuti pelajaran yang akan diberikan. 

Kemampuan awal menggambarkan kesiapan siswa dalam menerima 

pelajaran yang akan disampaikan. Kemampuan awal siswa penting untuk 

diketahui guru sebelum memulai pembelajaran, karena dengan demikian 

dapat diketahui apakah siswa telah mempunyai pengetahuan awal yang 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran, sejauh mana siswa 

mengetahui materi apa yang akan disajikan. Kemampuan awal 

matematika merupakan kemampuan yang dapat menjadi dasar untuk 

menerima pengetahuan baru.  

                                                           
17

 Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK. Malang: UM 

Press, 2004, h.8. 
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Menurut Winkel kemampuan awal merupakan kemampuan 

yang diperlukan oleh seorang siswa untuk mencapai tujuan 

instruksional. Kemampuan awal akan mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya seorang siswa dalam proses pembelajaran.
18

 Jadi, 

Kemampuan awal adalah kemampuan pengetahuan mula-mula yang 

harus dimiliki seorang siswa yang merupakan prasyarat untuk 

mempelajari pelajaran yang lebih lanjut dan agar dapat dengan mudah 

melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. 

Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar 

itu didasari kepada apa yang telah diketahui orang itu. Karena itu 

untuk mempelajari suatu materi yang baru, pengalaman belajar yang 

lalu dari seseorang itu akan mempengaruhi terjadinya proses belajar 

materi matematika tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran matematika di dalam 

kelas. Oleh sebab itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal 

yang dimiliki masing-masing siswa untuk mempermudah terjadi 

proses pembelajaran yang baik. Pada penelitian ini kemampuan awal 

berperan sebagai variabel moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan 

awal sebagai variabel moderator adalah untuk melihat penerapan 

strategi pembelajaran REACT lebih baik digunakan ditinjau dari 

kemampuan awal. pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah, 

                                                           
18

  Praptiwi & Jeffry Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD 

ditinjau dari Kemampuan Awal. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika Volume 3 No 1, ISSN 

2086-2407,(Madiun: April 2012),  h.42. 
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kemampuan awal sedang, atau siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi. Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. 

b. Kriteria Kemampuan Awal 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator untuk melihat strategi REACT lebih baik digunakan pada 

kelompok siswa berkemampuan awal rendah, kemampuan awal 

sedang atau siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi. 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Kriteria pengelompokan kemampuan awal 

bisa dilihat pada Tabel II.2 berikut: 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

     ̅      Tinggi 

  ̅          ̅      Sedang 

      ̅      Rendah 

Sumber:Tesis Ramon Muhandaz 

  Keterangan: 

    skor kemampuan penalaran matematis masing-masing siswa 

 ̅      rata-rata skor kemampuan penalaran matematis siwa 

    simpangan baku skor kemampuan penalaran matematis siswa 
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5. Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Rosdiani menyebutkan bahwa model pengajaran langsung 

merupakan model pengajaran yang menuntut guru sebagai model yang 

menarik bagi siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan atau 

keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara langkah demi 

langkah.
19

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran langsung bersifat teacher center dimana guru menjadi pusat 

pembelajaran dalam mendemontrasikan keterampilan dan pembelajaran. 

Guru langsung yang memberikan informasi seputar pembelajaran yang 

akan diberikan kepada siswa. 

                                    TABEL II.3 

SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG  

Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan 

dan mempersiapkan 

siswa. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi 

latar belakang pelajaran, pentingnya pelajaran, dan 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Mendemontrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

Guru mendemontrasikan keterampilan dengan benar 

atau menyajikan informasi tahap demi tahap. 

3. Membimbing pelatihan. Guru merencanakan dan memberi bimbingan 

pelatihan awal. 

4. Mengecek pemahaman 

dan memberikan umpan 

balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil melaksanakan 

tugas dengan baik dan memberikan umpan balik 

5. Memberikan 

kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan melakukan 

pelatihan lanjutan dengan perhatian khusus pada 

penerapan situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sumber: Soeparman Kardi dan M.Nur. Pengajaran Langsung 

                                                           
19

 Dini Rosdiani. Model Pembelajaran Langsung pada Pendidikan Jasmani dan Rohani 

(Bandung: Alfabeta. 2012), h.2. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian dengan menggunakan strategi REACT penah dilakukan 

oleh Ana Fauziah dengan judul “Peningkatan kemampuan pemahaman dan 

pemecahan masalah matematik siswa SMP melalui strategi REACT”. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan pemahaman dan 

pemecahan masalah matematik siswa.. 

Penelitian lain dilakukan oleh Firda Nurul Aini dengan judul 

“Penerapan Strategi REACT untuk meningkatkan Kemampuan Koneksi 

Matematis Siswa Pada Pokok Bahasan Bangun Datar di kelas VII.2 SMP 

Negeri 47 Jakarta.” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan strategi REACT dapat meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis siswa. 

Penelitian lain dilakukan juga oleh Nofrida Windi dengan judul 

“Pengaruh Penerapan Strategi REACT terhadap Kemampuan Komunikasi 

Matematika Siswa SMA Al Huda Pekanbaru.” Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa strategi REACT dapat mempengaruhi kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

Adapun penelitian yang akan dilakukan peneliti memusatkan 

penelitian terhadap kemampuan penalaran matematika siswa. Maka peneliti 

akan melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh penerapan strategi 

REACT terhadap kemampuan penalaran matematika siswa ditinjau dari 

kemampuan awal siswa SMP Negeri 1 Pinggir.” 
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C. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi strategi 

REACT dan penalaran matematis. 

1. Strategi REACT 

a. Tahap persiapan 

Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan perangkat 

pembelajaran dan instrumen pengumpulan data. 

b. Tahap pelaksanaan proses pembelajaran 

1) Kegiatan awal 

a) Guru memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa ketika 

memulai pembelajaran. 

b) Guru menyampaikan indikator yang harus di kuasai siswa dan 

menyampaikan sistem pembelajaran yang menggunakan strategi 

REACT. 

2) Kegiatan inti 

a) Guru menghubungkan konsep yang dipelajari dengan materi 

pengetahuan yang dimiliki siswa (Relating). 

b) Siswa melakukan kegiatan eksperimen  dan guru memberikan 

penjelasan untuk mengarahkan siswa menemukan pengetahuan 

baru (Experiencing). 

c) Siswa menerapkan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari (Applying). 
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d) Guru mengkoordinir siswa dalam bentuk kelompok-kelompok 

belajar. 

e) Siswa melakukan diskusi kelompok untuk memecahkan 

permasalahan dan mengembangkan kemampuan berkolaborasi 

dengan teman (Cooperating). 

f) Siswa menunjukkan kemampuan terhadap pengetahuan yang 

dipelajarinya dan menerapkannya dalam situasi dan konteks baru  

(Transferring).  

g) Guru menjelaskan kembali dengan materi yang belum dipelajari 

siswa. 

3) Kegiatan akhir 

Guru bersama-sama siswa mengkaji ulang hasil diskusi 

kelompok yang telah dilakukan dan menyimpulkan secara 

keseluruhan materi yang dipelajari. 

c. Tahap evaluasi 

Kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran dan hasil pembelajaran yaitu dengan memberikan 

beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari 

pada pertemuan tersebut. 

2. Kemampuan Penalaran Matematis 

Siswa memiliki kemampuan penalaran matematis apabila siswa 

telah memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1) Mampu mengajukan dugaan (conjectures) 

2) Mampu melakukan manipulasi matematika 
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3) Mampu menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran solusi 

4) Mampu menarik kesimpulan dari pernyataan 

5) Mampu memeriksa kesahihan suatu argumen 

6) Mampu membuat pola atau sifat dari gejala matematis untuk 

membuat generalisasi. 

 

Dalam penilaian, peneliti menggunakan penskoran awal yang 

dikemukakan Thompson yang juga dikutip oleh Imam Kusmaryono dalam 

penelitiannya yang tertera dalam Tabel II.4 berikut: 
20

 

                         TABEL II.4 

 KRITERIA PEMBERIAN SKOR TES PENALARAN 

                                                         MATEMATIS 

 

Kriteria Skor 

Respon (Penyelesaian) berdasarkan pada proses atau argument 

yang salah atau tidak ada respon sama sekali 
0 

Respon (Penyelesaian) tidak terselesaikan secara keseluruhan 

namun mengandun sekurang-kurangnya satu argument yang benar. 
1 

Respon (Penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih dari satu 

kesalahan/ kekurangan yang signifikan. 
2 

Respon (Penyelesaian) benar seacara parsial dengan satu 

kesalahan/ kekurangan yang signifikan. 
3 

Respon (Penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar 4 

 

 

 

 

                                                           
20

Imam Kusmaryono, Analisis Kemampuan Penalaran Matematika pada Model 

Pembelajaran Numbered Heads Together dengan Pendekatan Snowball Throwing terhadap Siswa 

SMP. Diakses pada tanggal 24 Januari 2017 pukul 22.20 WIB melalui situs: 

http://research.unissula.ac.id./research/pages/fulltext.php?id=MjA2YXBheWFlmtyaXBzaW55YT

8 

http://research.unissula.ac.id./research/pages/fulltext
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3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang 

harus dimiliki siswa dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan 

dengan materi yang akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100. 

Sebelum soal kemampuan awal diberikan pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut.  

a. Membuat kisi-kisi tes kemampuan awal. Kisi–kisi soal tes 

kemampuan awal dirancang dan disusun berdasarkan kepada indikator 

pembelajaran yang telah dipelajari siswa.  

b. Menyusun butir soal kemampuan awal sesuai dengan kisi-kisi soal 

yang dibuat.  

c. Uji tes kemampuan awal. 

Sebelum diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol, terlebih 

dahulu diujicobakan materi pra syarat di kelas yang berbeda, dimana 

kelas itu juga merupakan bagian dari anggota populasi. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis penelitian ini adalah. 

1. Ha :  

 

 

  Ho :  Tidak terdapat perbedaan Kemampuan penalaran matematis siswa 

yang belajar menggunakan strategi REACT dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

Terdapat perbedaan Kemampuan penalarani matematis siswa yang 

belajar menggunakan strategi REACT dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran langsung. 
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2. Ha :  

 

Ho :  

  

3. Ha : 

 

  Ho 

 

4. Ha: :  

 

 Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

Terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal siswa 

dengan kemampuan penalaran matematis siswa. 

: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan awal  

siswa dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

Terdapat interaksi antara strategi pembelajaran yang ditinjau dari 

kemampuan awal terhadap kemampuan penalaran matematis siswa. 

: Tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran yang ditinjau 

dari kemampuan awal terhadap kemampuan penlaran matematis. 

Ho 

 


