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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 penting dalam pemenuhan kebutuhan praktis dalam

memecahkan masalah pada kehidupan sehari-hari, seperti menghitung rata-

rata penghasilan, menentukan luas tanah, mencari kepadatan saat akan

membuat jalan, dan masih banyak yang lainnya. Begitu pentingnya peranan

matematika sehingga pada setiap jenjang pendidikan mulai dari pra sekolah,

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi matematika selalu diajarkan

dengan menyesuaikan pada perkembangan aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik siswa.

Matematika diajarkan karena dapat menumbuhkembangkan

kemampuan bernalar yaitu berpikir sistematis, logis dan kritis dalam

mengomunikasikan gagasan atau ide dalam memecahkan masalah.1 Selain

itu, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) mengisyaratkan bahwa

salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika sekolah adalah

pengembangan kemampuan penalaran siswa. Hal itu ditunjukkan dalam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006, dijelaskan

1Depdiknas, Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika, Sekolah
Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h.10.
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bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah agar siswa

memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar
konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara
luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah.

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan
manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun
bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami
masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model
dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau
media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah.

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam
kehidupan.2

Berdasarkan standar isi pelajaran matematika tersebut, jelaslah bahwa

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa menggunakan

penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam

membuat generalisasi, menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dan

pernyataan matematika. 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 (problem

solving). Terlebih dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan bernalar berguna

pada saat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dalam

lingkup pribadi, masyarakat maupun institusi-institusi sosial lain yang lebih

2Depdiknas, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Sekolah
Menengah, (Jakarta: Depdiknas, 2006), h.388.
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luas. Oleh karena itu, melatih cara berpikir dan bernalar dalam memahami

permasalahan agar dapat menarik kesimpulan dengan baik sangatlah penting.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Al-Qur’an surat Az-Zumar ayat 9

juga dijelaskan bahwa hanya orang yang berakal saja yang dapat menerima

pelajaran.

Artinya: “ ....Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang
yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”. (Q.S. Az-Zumar:
9).3

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya menggunakan dan selalu

berusaha meningkatkan penalaran atau kemampuan akal dalam berpikir.

Karena akal berperan penting dalam menerima informasi maupun pelajaran

yang diterimanya.

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

3Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus).
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siswa dalam matematika kurang optimal bahkan keaktifan dan kreatifitas

siswa dalam pembelajaran matematika juga tidak kelihatan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada

tanggal 13 dan 15 Mei 2013, dengan melakukan pengamatan terhadap proses

belajar dan dokumentasi siswa SMP Negeri 1 Kerumutan proses

pembelajaran belum berlangsung secara bermakna, siswa belum terbiasa

untuk belajar secara mandiri, siswa hanya menerima apa yang disampaikan

guru dan melakukan apa yang diminta oleh guru (cenderung bersikap pasif),

mayoritas siswa hanya mampu menyelesaikan soal yang bersifat prosedural,

sedangkan dalam menyelesaikan soal cerita, siswa masih membutuhkan

banyak arahan dari guru. Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara pada

tanggal yang sama  kepada Ibu Irma Suwesti, S.Pd. mengungkapkan bahwa

penggunaan tes uraian untuk mengidentifikasi kemampuan penalaran

matematis siswa belum digunakan secara efektif karena alasan teknis

pelaksanaan, waktu, serta banyaknya murid pada tiap kelas sebagai kendala.

Adapun gejala-gejala rendahnya kemampuan penalaran matematis

siswa tersebut yaitu:

1. Sebagian besar siswa (lebih dari 50% siswa) tidak dapat membuat model

matematika dari soal yang berbentuk cerita.

2. Sebagian besar siswa (lebih dari 50% siswa) tidak bisa melakukan

manipulasi matematika.

3. Siswa tidak dapat menemukan pola untuk membuat generalisasi.
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4. Mayoritas siswa (lebih dari 80% siswa) masih mengalami kesulitan

dalam mengajukan dugaan.

5. Hanya beberapa siswa saja (kurang dari 25% siswa) yang bisa

menyusun bukti untuk memberikan kesimpulan.

6. Dan hanya minoritas siswa (kurang dari 25% siswa) yang bisa

memberikan alasan terhadap keshahihan argumen.

Berdasarkan gejala-gejala 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 meningkatnya 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
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penalaran yang baik karena adanya pemahaman yang mendalam.

Sebagaimana Mursell mengungkapkan bahwa belajar dikatakan bermakna

apabila pembelajaran tersebut menarik perhatian dan dapat menimbulkan

pemahaman sehingga materi dipelajari lebih mendalam serta proses

melupakan menjadi lebih lambat.4

Salah satu pendekatan yang tepat dan juga merupakan kunci

keberhasilan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan kontekstual,

dimana pembelajaran lebih memperhatikan potensi siswa, situasi dan kondisi,

sarana pembelajaran, dan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai.

Pentingnya pembelajaran kontekstual diwacanakan oleh CORD dan

Crawford. Menurut CORD pembelajaran kontekstual dapat menentukan

keberhasilan guru dalam menghadapi tantangan-tantangan pembelajaran

setiap hari, sedangkan Crawford mengatakan bahwa pembelajaran

kontekstual merupakan dasar penyelidikan untuk mengetahui bagaimana

seseorang belajar untuk memahami sesuatu dan mengamati bagaimana guru-

guru terbaik dapat mengajar untuk memahamkan siswanya.5

Selanjutnya, CORD dan Crawford 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

4James L, Mursell, Pengajaran Berhasil, Terjemahan oleh: Simandjuntak & Soeitoe,
(Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), h.58.

5Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009), h.82.
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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 situasi baru yang belum dipelajari

di kelas berdasarkan pemahaman (Transferring).6

Strategi REACT sangat baik digunakan karena pembelajaran

menggunakan strategi ini menuntut siswa untuk terlibat dalam berbagai

aktivitas yang terus-menerus, berpikir dan memaksimalkan kemampuan

penalaran, mengetahui berbagai hubungan antara tema-tema dan konsep-

konsep bukan hanya sekedar menghafal dan membaca fakta secara berulang-

ulang serta mendengar ceramah dari guru. Dengan demikian, siswa memiliki

kesempatan untuk membangun sendiri pengetahuan-pengetahuan baru

berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Dalam

pembelajaran matematika, hal ini dapat menjadikan siswa paham lebih

mendalam tentang konsep matematika yang dipelajari, mampu

6Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2011),
h.109.
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mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, serta dapat meningkatkan

kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang lebih kompleks.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti

akan melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Strategi

REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring)

terhadap Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP Negeri 1

Kerumutan Kabupaten Pelalawan”.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini,

perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Strategi REACT

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
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penyelesaian matematika dan pada bidang aplikasi matematika lainnya

(Transferring).7

2. Kemampuan Penalaran Matematis

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.8

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 secara efektif.

d. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru belum optimal

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa.

7Tapilouw Marthen, Pembelajaran Melalui Pendekatan REACT Meningkatkan
Kemampuan Matematis Siswa SMP, (Dalam Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 No. 2, Oktober
2010), h.12.

8Fadjar Shadiq, Penalaran, Pemecahan Masalah dan Komunikasi dalam Pembelajaran
Matematika Paket Pembinaan Penataran (PPP), (Yogyakarta: PPPG Matematika, 2003), h.3.
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2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah, maka masalah dibatasi pada

kemampuan penalaran matematis siswa yang masih rendah, karena

merupakan faktor yang teridentifikasi untuk diteliti lebih lanjut. Dalam

penelitian ini, difokuskan pada ada atau tidak perbedaan antara

kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar menggunakan

strategi REACT dan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konvensional di SMP Negeri 1 Kerumutan kabupaten Pelalawan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat

perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis

siswa yang belajar menggunakan strategi REACT dan siswa yang belajar

menggunakan pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Kerumutan

kabupaten Pelalawan?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan yang signifikan

terhadap kemampuan penalaran matematis siswa yang belajar

menggunakan strategi REACT dan siswa yang belajar menggunakan
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pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1 Kerumutan kabupaten

Pelalawan.

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 Kerumutan, penelitian ini dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam rangka perbaikan pembelajaran untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai

tambahan referensi bagi unit perpustakaan kampus UIN SUSKA

RIAU dan sebagai bahan banding bagi peneliti selanjutnya.

e. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengetahuan dan

wawasan peneliti serta hasil penelitian ini sebagai sumbangan bagi

dunia pendidikan.


