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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.

1Surajio, Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008), h.45.

2Fajar Shadiq, Penalaran, Pemecahan Masalah dan Komunikasi dalam Pembelajaran
Matematika Paket Pembinaan Penataran (PPP), (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Penataran
Guru (PPPG) Matematika, 2003), 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

metematika, melainkan juga seharusnya memberikan pertanyaan yang

mendorong siswa untuk berpikir, bernalar, dan menjelaskan

pengetahuannya.

Menurut Sumarmo aktivitas yang tercakup di dalam penalaran

matematika yaitu:

1) Menarik kesimpulan logis
2) Menggunakan penjelasan dengan menggunakan model,

fakta, sifat-sifat dan hubungan
3) Memperkirakan jawaban dan proses solusi, menggunakan

pola dan hubungan
4) Untuk menganalisis situasi matematik
5) Menarik analogi dan generalisasi
6) Menyusun dan menguji aturan inferensi
7) Memeriksa validitas agumen
8) Menyusun argumen yang valid
9) Menyusun pembuktian langsung
10) Menggunakan induksi matematika3

Herdian menyatakan bahwa kemampuan penalaran itu meliputi:

1) Penalaran umum yang berhubungan dengan kemampuan
untuk menemukan penyelesaian atau pemecahan masalah.

2) Kemampuan yang berhubungan dengan penarikan
kesimpulan, seperti pada silogisme, dan yang berhubungan
dengan kemampuan menilai implikasi dari suatu
argumentasi.

3Utari Sumarmo, Daya dan Disposisi Matematik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana
dikembangkan pada Siswa Sekolah Dasar dan Menengah. Makalah disajikan pada seminar sehari
di jurusan matematika ITB, oktober 2003.
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3) Kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan, tidak hanya
hubungan antara benda-benda tetapi juga hubungan antara
ide-ide, dan kemudian mempergunakan hubungan itu untuk
memperoleh benda-benda atau ide-ide lain. 4

Penalaran memiliki peran yang amat penting dalam proses

berpikir seseorang. Dimana proses berpikir itu merupakan proses

penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan aturan-aturan sehingga

memperoleh kebenaran. Untuk menarik kesimpulan sehingga diperoleh

kebenaran, maka dapat dilakukan dengan penalaran induktif dan

penalaran deduktif.

b. Macam-macam Penalaran

1) Penalaran Induktif

Menurut Priatna, penalaran induktif dimulai dengan

memeriksa keadaan khusus dan menuju penarikan kesimpulan

umum.5 Hal ini berarti penalaran induktif adalah proses berpikir

untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan

baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan

khusus yang diketahui kebenarannya.

4Herdian, Kemampuan Penalaran Matematika. 2010, Diakses tanggal: 1 Juni 2013,
(http://herdy07.wordpress.com).

5Nanang Priatna, Penalaran Matematika, 2010, Tersedia: http://file.upi.edu/Direktori /D -
FMIPA/ Jur.Pend.Matematika/ 196303311988031- Nanang Priatna/ Penalaran Matematika.pdf.
Diakses tanggal: 1 Juni 2013.
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2) Penalaran Deduktif

Menurut Suherman bahwa matematika dikenal sebagai ilmu

deduktif.6 Hal ini berarti proses pengerjaan matematika harus

bersifat deduktif. Menurut Matlin bahwa penalaran deduktif berarti

membuat beberapa kesimpulan logis berdasarkan informasi yang

diberikan.7 Jadi, dapat disimpulkan bahwa penalaran deduktif yaitu

penalaran yang mengambil kesimpulan berdasarkan hal yang umum,

yang telah dibuktikan terlebih dahulu.

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 penalaran, dan penalaran dipahami dan dilatihkan

melalui belajar materi matematika.8

6Erman Suherman dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, (Bandung:
JICA- Universitas Pendidikan Indonesia, 2001), h.21.

7Margaret W Matlin, Cognitive Psychology Seventh Edition International Student
Version. (Printed In Asia: John Wiley & Sons, Inc, 2009),  h.56.

8Fadjar Shadiq, Op. Cit. h.11.
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c. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Penalaran atau Berpikir

Di dalam Al-Qur’an maupun Hadits banyak sekali yang

mengandung perintah kepada manusia supaya menggunakan akalnya

untuk berpikir. Karena bila akal dipotensialkan untuk berpikir maka

kita akan mengetahui bagaimana Allah menciptakan sesuatu secara

adil dan tidak ada satu pun tercipta melainkan membawa manfaat.

Beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir diantaranya:

1) Surat Al-Baqarah ayat 219

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar
dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa
keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka
bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.
Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya
kamu berpikir”. (QS. Al-Baqarah: 219)

2) Surat Al-Baqarah ayat 266

Artinya: “Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin
mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di
bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun
itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah
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masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai
keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu
ditiup angin keras yang mengandung api, lalu
terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya”.
(QS. Al-Baqarah: 266)

3) Surat Al-An’am ayat 50

Artinya: “Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa
perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula)
aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku
mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat.
Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan
kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta
dengan yang melihat?" Maka apakah kamu tidak
memikirkan(nya)?”. (QS. Al-An’am: 50)9

Dari ketiga ayat tersebut merupakan sebagian kecil dari

sekian ayat yang memerintahkan untuk berpikir. Manusia yang

diciptakan lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang

lainnya, dimana kesempurnaan ini dapat dilihat dari adanya akal

yang dapat dipergunakan. Allah SWT memerintahkan kepada kita

melalui Surat Al-Baqarah dan Surat Al-An’am untuk

mempergunakan akal dalam menilai, memilah dan memilih, serta

memperhatikan perbedaan sebagai tanda kekuasaanNya. Menjadi

sangat penting, terlebih kepada seorang guru untuk senantiasa

mengajak siswa mempergunakan akal yang telah Allah SWT

9Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus).
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anugerahkan dengan melakukan pembelajaran yang menuntut

keaktifan berpikir siswa berdasarkan pada tingkat perkembangan

kognitif atau intelektual.

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 ke tingkat pengetahuan

yang lebih tinggi. Siswa harus membangun sendiri informasi dan

pengetahuan awal yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan pendapat

Muslich yang mengatakan bahwa :

“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”.10

Berdasarkan pernyataan Muslich di atas, konstruktivisme

menggarisbawahi konteks belajar haruslah merupakan proses

mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang

dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga

10Masnur Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2008), h.41.
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pengetahuannya dapat dikembangkan. Mengasimilasi yaitu penyerapan

informasi baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada.11

b. Pengertian Strategi REACT

Kita ketahui bahwa peserta didik mempunyai cara belajar yang

berbeda-beda. Ada peserta didik yang lebih senang membaca, ada yang

senang berdiskusi dan ada pula yang senang melakukan praktik

langsung. Menurut Zaini, Munthe dan Aryani untuk dapat membantu

peserta didik maksimal dalam belajar, maka kesenangan dalam belajar

itu sebisa mungkin diperhatikan.12 Untuk dapat mengakomodasi

kebutuhan tersebut digunakan variasi strategi pembelajaran yang

beragam yang melibatkan indera yang banyak. Salah satu strategi yang

dapat mengoptimalkan potensi peserta didik dalam belajar adalah

strategi REACT.13

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

11Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana, 2011),
h.114.

12Hisyam Zaini dkk, Strategi Pembelajaran Aktif. (Yogyakarta: Center for Teaching
Staff Development, 2011), h.xvi.

13Crawford, L.M, Teaching Contextually: Research, Rationale, and Techniques for
Improving Student Motivation and Achievement in Mathematics and science, (Texas: CCI
Publishing, INC, 2001), h.6.
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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.14

Guru dikatakan menggunakan strategi menghubungkan

ketika siswa mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang tidak

asing bagi siswa. Guru membantu menghubungkan apa yang telah

diketahui oleh siswa dengan informasi yang baru.

Guru yang memulai pembelajaran dengan strategi relating

harus selalu mengawali pembelajaran dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab 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 diluar jangkauan persepsi,

pemahaman dan pengetahuan para siswa.

14Masnur Muslich, Loc. Cit.
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Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

mendukung pembelajaran secara kontekstual atau mengaitkan

dengan kehidupan nyata. Isi hadits tersebut adalah:

Artinya: “Abu Dawud , Al-Nasai dan Ibnu Majah (dengan lafadz
hadits berasal dari Ibnu Majah) meriwayatkan dari Ali
bin Abu Thalib, dia berkata:”Rasulullah SAW mengambil
sutra dengan tangan kirinya dan emas dengan tangan
kanannya, kemudian beliau mengangkat keduanya dan
bersabda:‟Sesungguhnya kedua barang ini diharamkan
atas kaum lelaki dari umatku, dan dihalalkan atas kaum
perempuan”.15

Hadits ini berkenaan dengan strategi REACT yaitu relating

(mengaitkan). Dimana dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Nabi

mengajar dengan cara memperlihatkan atau menggunakan alat

peraga. Dalam hal ini, mengandung makna bahwa dalam

pembelajaran lebih baik dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar

lebih mudah dipahami 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.16

Relating dan experiencing merupakan dua strategi untuk

meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari berbagai

15Abd al-Fattah Abu Ghuddah, 40 Strategi Pembelajaran Rasulullah S.A.W, terjemah,
Sumedi dan Umi Baroroh, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm.120.

16Masnur Muslich, Loc. Cit.
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konsep baru. Tetapi guru harus tahu kapan dan bagaimana caranya

mengintegrasikan kedua strategi tersebut dalam pembelajaran.

Artinya, guru harus melakukan strategi Relating terlebih dahulu

untuk mengantarkan siswa dari pengetahuan awal yang telah mereka

ketahui menuju pada informasi baru. Langkah selanjutnya

mengimplementasikan strategi experiencing untuk merangsang dan

memelihara daya ingat siswa dalam belajar matematika. Kegiatan

experiencing ini bisa mencakup penggunaan manipulasi, pemecahan

masalah dan aktivitas di laboratorium. Dalam mengaplikasikan

strategi experiencing, guru memerlukan ketelitian, kolaborasi dan

kecermatan dalam menyajikan materi-materi pembelajaran. Guru

juga harus mengetahui kapan saatnya mengaktifkan pengalaman dan

pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya, sehingga dapat

membantu menyusun pengetahuan baru bagi siswa.

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.17

Pada strategi applying ini siswa belajar untuk menerapkan

konsep-konsep ketika mereka melakukan aktivitas pemecahan

masalah. Agar konsep-konsep serta pemahaman siswa menjadi lebih

mendalam, guru harus mampu memotivasi siswa untuk memahami

konsep-konsep yang diberikan dengan latihan-latihan yang lebih

realistis dan relevan dengan kehidupan nyata.

17Ibid, h.41-42
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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.18

Siswa yang melakukan aktivitas belajar secara individual

kadang-kadang tidak mampu menunjukkan perkembangan yang

signifikan dalam menyelesaikan masalah. Belajar dalam kelompok

kecil dapat membuat siswa lebih mampu menghadapi latihan-latihan

yang sulit. Mereka lebih mampu menjelaskan apa yang mereka

sudah pahami kepada teman-teman satu kelompok.

Adapun ayat yang mengajarkan agar berbagi pengetahuan

dan bertanya kepada yang lebih tahu, tertera dalam Al-Qur’an surat

An-Nahl ayat 43 sebagai berikut:

Artinya: ”Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-
orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka
bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan
jika kamu tidak mengetahui”.(QS. An-Nahl: 43)19

Dalam ayat tersebut tersirat suatu perintah yang dapat

diberlakukan pada pembelajaran yaitu belajar secara berkelompok.

Karena dalam belajar kelompok akan terjadi interaksi sesama siswa,

18Ibid, h.42
19Al-Qur’an dan Terjemahannya (Kudus: Menara Kudus)
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saling bertukar pikiran, dan bertanya pada teman kelompoknya yang

lebih tahu.

5) Transferring adalah kegiatan belajar dalam bentuk memanfaatkan
pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk
mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru.20

Pembelajaran diarahkan untuk menganalisis dan

memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari

dengan menerapkan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Disini

guru dituntut untuk merancang tugas-tugas untuk mencapai sesuatu

yang baru dan beranekaragam sehingga tujuan-tujuan, minat,

motivasi, keterlibatan dan penguasaan siswa terhadap pelajaran

matematika dapat meningkat. Guru juga berperan sebagai motivator

dalam mentransfer gagasan-gagasan matematika dari satu konteks ke

konteks lain. Dengan demikian rasa bermakna yang timbul dalam

pembelajaran dengan strategi ini dapat melibatkan emosi siswa.

Berdasarkan definisinya, dapat ditarik pernyataan bahwa apabila

seorang guru menerapkan strategi REACT dalam pembelajaran akan

diperoleh beberapa manfaat bagi siswa, dan manfaat tersebut sekaligus

menjadi ciri-ciri dari strategi REACT yang membedakan dengan

strategi yang lainnya. Manfaat penerapan strategi REACT diantaranya:

1) Dapat memperdalam pemahaman siswa. Hal ini dikarenakan dalam

pembelajaran, siswa bukan hanya menerima informasi yang

20Masnur Muslich, Loc. Cit.



25

disampaikan oleh guru, melainkan siswa diberi keluasan untuk

menjawab pertanyaan ataupun menyelesaikan permasalahan dengan

kemampuan atau cara masing-masing, sehingga bisa mengaitkan dan

mengalami sendiri prosesnya.

2) Dapat mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan orang lain.

Karena dalam pembelajaran, siswa bekerjasama, melakukan aktivitas

dan menemukan rumusnya sendiri, maka siswa memiliki rasa

menghargai diri atau percaya diri sekaligus menghargai orang lain.

3) Dapat mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki.

Belajar dengan bekerja sama akan melahirkan komunikasi sesama

siswa dalam aktivitas dan tanggung jawab, sehingga dapat

menciptakan sikap kebersamaan dan rasa memiliki.

4) Dapat mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Belajar

dengan mengalami (Experiencing) dituntut suatu keterampilan dari

siswa untuk memanipulasi benda konkrit. Kegiatan tersebut

merupakan bekal untuk mengembangkan keterampilan masa depan.

5) Akan terbentuk sikap mencintai lingkungan. Pembelajaran dengan

strategi REACT lebih memfokuskan siswa untuk memperhatikan

keadaan lingkungan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari,

kemudian dikaitkan dengan informasi baru dalam matematika. Oleh

karena itu, siswa dengan sendirinya membentuk sikap mencintai

lingkungannya.
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6) Membuat siswa belajar secara inklusif. Karena pembelajaran yang

dilaksanakan secara menyeluruh, sempurna, menarik dan

menyenangkan.

c. Langkah-Langkah Strategi REACT

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan

strategi REACT, guru dapat menggunakan langkah-langkah

berdasarkan pada definisinya. Berdasarkan definisi strategi REACT

dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah pembelajarannya adalah

sebagai berikut:21

TABEL II.1
LANGKAH-LANGKAH STRATEGI REACT

Aspek Langkah-Langkah

Relating

Guru mengkondisikan siswa agar mampu mengaitkan
konsep – konsep baru yang akan dipelajari dengan
konsep – konsep yang telah dipelajarinya, dengan
cara memberikan permasalahan yang sesuai dengan
materi yang sedang dipelajari.

Experiencing
Guru menciptakan situasi yang dapat membantu
siswa untuk membangun konsep baru yang sesuai
dengan materi yang sedang dipelajari.

Appliying

Guru memberikan persoalan – persoalan yang
menuntut siswa agar mampu menggunakan konsep –
konsep yang telah dipelajarinya. Guru juga dapat
memberikan motivasi untuk memperdalam
pemahaman konsep melalui tugas yang realistis dan
relevan.

Cooperating
Guru membelajarkan siswa melalui kerjasama antar
siswa, berdiskusi, saling berbagi, dan merespon
dengan sesama siswa.

Transferring
Guru memberikan latihan dalam konteks baru yang
relevan dengan materi yang telah dipelajari.

21Lia Yuliati, Pembelajaran Aktif Untuk Menumbuh Kembangkan Kompetensi Calon
Guru Fisika, Makalah Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan Dan Penerapan MIPA,
(Yogyakarta: Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta, 2 Juni 2012)
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d. Keunggulan dan Kelemahan Strategi REACT

Menurut Nadhirin, strategi REACT memiliki keunggulan dan

kelemahan sebagai berikut:

1) Keunggulan

a) Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa
dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman
belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat
penting, sebab kemampuan mengkorelasikan materi yang
ditemukan dengan kehidupan nyata dapat bermanfaat bagi siswa.
Bukan hanya materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan
tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori
siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan.

b) Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan
penguatan konsep kepada siswa.22

2) Kelemahan

a) Guru lebih intensif dalam membimbing. Karena dalam strategi
REACT guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas
guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja
bersama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang
baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang
berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi
oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang
dimilikinya. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai
instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak melainkan
guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai
dengan tahap perkembangannya.

b) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan
atau menerapkan sendiri ide–ide dan mengajak siswa agar dengan
sadar menggunakan strategi–strategi mereka sendiri untuk belajar.
Namun dalam konteks ini tentunya guru harus memberikan
perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan
pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula.23

22Nadhirin, Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL), 2010,
Diakses tanggal: 1 Juni 2013, (http://nadhirin.blogspot.com)

23Ibid.
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3. Hubungan Strategi REACT dengan Kemampuan Penalaran
Matematis

Pembelajaran kontekstual mendorong peserta didik memahami

hakekat, makna, dan manfaat belajar, sehingga memungkinkan mereka

rajin, dan termotivasi untuk senantiasa belajar, bahkan kecanduan belajar.

Kondisi tersebut terwujud, ketika peserta didik menyadari tentang apa

yang mereka perlukan untuk hidup, dan bagaimana cara menggapainya.24

Strategi REACT merupakan strategi dalam pembelajaran

kontekstual, dimana di dalam pembelajaran ini terdapat lima langkah yaitu

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

pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan penalaran

matematis 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

24E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK , (Bandung:
Rosda Karya, 2004), h.137.
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dalam mengaplikasikan konsep yang sedang dipelajari apllying dan

transferring.

The Northwest Regional Education Laboratory USA

mengidentifikasikan adanya enam kunci dasar dari pembelajaran

kontekstual, sebagai berikut:

a) Pembelajaran bermakna: pemahaman, dan penalaran pribadi
sangat terkait dengan kepentingan siswa dalam mempelajari isi
materi pelajaran.

b) Penerapan pengetahuan: kemampuan siswa untuk memahami
apa yang dipelajari dan diterapkan dalam tatanan kehidupan dan
fungsi dimasa sekarang atau dimasa yang akan datang.

c) Berpikir tingkat tinggi: siswa diwajibkan untuk memanfaatkan
berpikir kreatifnya dalam pengumpulan data, pemahaman suatu
isu dan pemecahan suatu masalah.

d) Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar isi
pembelajaran harus dikaitkan dengan standar lokal, provinsi,
nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
dunia kerja.

e) Responsif terhadap budaya: guru harus memahami dan
menghargai nilai, kepercayaan, dan kebiasaan siswa, teman,
pendidik dan masyarakat tempat ia mendidik.

f) Penilaian autentik; penggunaan berbagai strategi penalarannya
yang akan merefleksikan hasil belajar sesungguhnya.25

Selain dari pengertiannya, hubungan strategi REACT terhadap

penalaran matematis dapat terlihat juga dari beberapa kunci pembelajaran

kontekstual. Berdasarkan pendapat Nurhadi dkk tersebut terdapat salah

satu kunci dalam pembelajaran kontekstual yaitu berpikir tingkat tinggi.

Hal ini berarti, dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi REACT

akan dibiasakan kepada siswa agar menggunakan pemikiran yang kritis

dan kreatif. Kemampuan berpikir kritis dan kreatif tidak akan terlepas dari

25Nurhadi dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya Dalam KBK. (Malang: UM
Press, 2004), h.8.
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keterlibatan penalaran. Dengan demikian, pembelajaran dengan

menggunakan strategi REACT diharapkan dapat meningkatkan penalaran

matematis. Dari uraian-uraian tersebut disimpulkan bahwa strategi

REACT dengan kemampuan penalaran matematis mempunyai hubungan

yang signifikan.

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya

yang dilakukan oleh Siti Ahidiyah di SMP Muhammadiyah 3 Depok yang

menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika dengan strategi REACT

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Penelitian

Anna Fauziah pada siswa SMP yang menyimpulkan bahwa pembelajaran

dengan strategi REACT dapat meningkatkan pemahaman dan pemecahan

masalah matematika siswa.

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis

dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Ahidiyah dan Anna Fauziah

adalah penulis ingin menelaah pengaruh strategi REACT terhadap

kemampuan penalaran matematis siswa SMP Negeri 1 Kerumutan kabupaten

Pelalawan dan penelitian yang dilakukan penulis adalah Quasi Eksperimen.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Ahidiyah bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika dan penelitian

yang dilakukan oleh Anna Fauziah bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah matematika. Dan penelitian
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yang dilakukan Siti Ahidiyah dan Anna Fauziah merupakan Penelitian

Tindakan Kelas.

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 memberikan pertanyaan dan fenomena yang menarik bagi

siswa, yang kira-kira setiap siswa dapat menjawabnya

berdasarkan pengalaman mereka (Relating).

b) Guru memberikan penjelasan untuk mengarahkan siswa

menemukan pengetahuan baru (Experiencing).
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c) Guru menuntun siswa untuk menerapkan pengetahuan yang

dipelajari ke dalam kehidupan sehari-hari (Applying).

d) Guru memandu siswa dalam diskusi kelompok untuk

memecahkan permasalahan dan mengembangkan kemampuan

berkolaborasi dengan teman (Cooperating).

e) Guru menciptakan pengalaman belajar siswa yang lebih

memfokuskan pada pemahaman dari pada mengingat, agar siswa

mampu menggunakan pengetahuan yang baru diperolehnya

dalam menghadapi konteks atau situasi baru yang diberikan oleh

guru (Transferring).

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.
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2. Penalaran Matematis

Adapun yang menjadi indikator penalaran matematis menurut

Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/Kep/PP/2004 yaitu:

a. Kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara lisan,
tertulis, gambar dan diagram.

b. Kemampuan mengajukan dugaan.
c. Kemampuan melakukan manipulasi matematika.
d. Kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan/bukti

terhadap kebenaran solusi.
e. Kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan.
f. Memeriksa kesahihan suatu argumen.
g. Menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk

membuat generalisasi.26

Dalam penilaian, peneliti menggunakan penskoran soal yang

dikemukakan oleh Thompson seperti yang tertera dalam tabel II.2

berikut:27

TABEL II.2
PENSKORAN UNTUK PERANGKAT TES PENALARAN

MATEMATIS

Kriteria Skor
Respon (penyelesaian)  berdasarkan pada proses atau argumen
yang salah, atau tidak ada respon sama sekali.

0

Respon (penyelesaian) tidak terselesaikan secara keseluruhan
namun mengandung sekurang-kurangnya satu argumen yang
benar.

1

Respon (penyelesaian) benar secara parsial dengan lebih dari
satu kesalahan/kekurangan yang signifikan.

2

Respon (penyelesaian) diberikan dengan satu
kesalahan/kekurangan yang signifikan

3

Respon (penyelesaian) diberikan secara lengkap dan benar 4

26Depdiknas, Peraturan tentang Penilaian Perkembangan Anak Didik SMP No.
506/C/Kep/PP/2004 Tanggal 11 November 2004, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2004)

27Thompson, J, Assessing Mathematical Reasoning; An Action Research Project, 2006,
Tersedia pada http://www.msu.edu/~thomp603/assess%20reasoning.pdf. Diakses pada tanggal
1Juni 2013.



34

D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi

hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (H0) sebagai berikut:

Ha : Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan penalaran

matematis siswa yang belajar menggunakan strategi REACT (Relating,

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring) dan siswa yang

belajar menggunakan pembelajaran konvensional di SMP Negeri 1

Kerumutan kabupaten Pelalawan.

Ha : eksperimen ≠ kontrol

H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan

penalaran matematis siswa yang belajar menggunakan strategi REACT

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

siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional di SMP

Negeri 1 Kerumutan kabupaten Pelalawan.

H0 : eksperimen = kontrol


