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Abstract 

The purpose of this study: (1) Improve the student interest in class VII C SMP 

Negeri 3 Ngrambe on learning mathematics with strategies REACT (2) Improve 

achievement of students studying mathematics class VII C SMP Negeri 3 

Ngrambe. This study includes a qualitative research approach is classified into 

Classroom Action Research (CAR). The subjects of this study was a teacher of 

mathematics as a subject of class VII C giver and the student class action VII C 

which amounts to 34 students as the subject receives the action. Data collection 

techniques using basic methods (observation and testing) and auxiliary methods 

(field notes and documentation). The validity of observational data was 

continuously and triangulation of data. The results of this study showed an 

increased interest in student achievement and class VII C SMP Negeri 3 

Ngrambe. There is an increasing interest of students can be seen from the 

indicators include: 1) an interest in asking before the action of 8.82% and ended 

the action reach 38.24%, 2) an interest in submitting an idea or ideas before 

action by 8.82% and terminated the action reaches 44.12%, 3) students' interest 

in work on the problems in front of the class prior to the action of 0% and ends 

the action reaches 52.94%. The increase in student achievement can be seen from 

the many students who achieve exhaustiveness Criteria Minimum (KKM) from 
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school exhaustiveness value of ≥ 75 is reached before the action ended at 35.29% 

and 94.12% reaching measures. This study concluded that the use of learning 

strategies and REACT to increase interesting student achievement. 

Keywords: Interest, learning achievement, learning strategies REACT. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan yang 

berkualitas akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal dan 

mampu berkompetisi. 

Salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih adalah 

matematika. Dibandingkan dengan mata pelajaran lain, prestasi siswa dalam mata 

pelajaran matematika selalu rendah. Matematika selama ini dianggap sebagai 

pelajaran yang menakutkan dan menjadi momok bagi setiap siswa. Padahal dalam 

pembelajaran matematika belajar dan mengajar pada dasarnya adalah interaksi 

atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam situasi pendidikan.   

Menurut Ariyadi Wijaya (2012:2) bahwa aktivitas bermatematika tidak 

hanya berfokus pada solusi akhir yang dicari, melainkan pada prosesnya yang 

antara lain mencakup pencarian pola dan hubungan, pengujian konjektur, serta 

estimasi hasil. Dalam aktivitas tersebut, anak dituntut untuk menggunakan dan 

mengadaptasi pengetahuan yang sudah dimiliki mengarah pada pengembangan 

pemahaman baru. Mengaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide 

matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar memberikan 

kesempatan pada anak untuk mengembangkan dan mengkonstruksi sendiri ide-ide 

matematika. 

Yang berarti bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Slameto (2010:180) 



mengatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. minat siswa dalam belajar 

matematika adalah kecenderungan dalam diri siswa yang berupa perasaan senang, 

perhatian, konsentrasi, kesadaran, dan kemauan yang timbul pada diri siswa tanpa 

adanya paksaan atau suruhan yang diikuti oleh keinginan untuk melibatkan diri 

dalam aktivitas dan proses belajar matematika yang sedang berlangsung. 

Pada umumnya pendidikan di Indonesia menggunakan metode 

pembelajaran konvensional, dimana pembelajaran akan terhambat karena 

pembelajaran cenderung satu arah dimana guru adalah satu-satunya sumber 

belajar bagi siswa sehingga keaktifan siswa tidak akan meningkat. Hal tersebut 

juga terjadi pada siswa kelas VII SMP N 3 Ngrambe-Ngawi. Berdasarkan hasil 

observasi pendahuluan, ditemukan permasalahan sebagai berikut: 1) rendahnya 

minat siswa dalam mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum atau 

kurang paham yang hanya mencapai 8,82%, 2) rendahnya minat siswa dalam 

mengemukakan ide yaitu sebesar 8,82%, 3) tidak ada siswa yang berani untuk 

mengerjakan soal di depan kelas atau sebesar 0%, 4) Siswa yang hasil belajar 

matematikanya memuaskan hanya mencapai 35,29%.  

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memberikan bantuan pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran matematika siswa adalah dengan menerapkan 

penggunaan strategi pembelajaran REACT. Karena strategi REACT merupakan 

strategi pembelajaran aktif yang menuntut siswa untuk terlibat dalam berbagai 

aktivitas belajar. 

Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan minat dan prestasi belajar 

siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ngrambe. Adanya peningkatan minat siswa 

dapat dilihat dari indikator-indikator yang meliputi: 1) minat dalam bertanya 

sebelum tindakan sebesar 8,82% dan diakhiri tindakan mencapai 38,24%, 2) minat 

dalam mengajukan ide atau gagasan sebelum tindakan mencapai 8,82% dan 

diakhiri tindakan mencapai 44,12%, 3) minat siswa dalam mengerjakan soal di 

depan kelas sebelum tindakan sebesar 0% dan diakhiri tindakan mencapai 



52,94%. Adapun peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dari ketuntasan 

sekolah yaitu mencvapai nilai ≥ 75 sebelum tindakan mencapai 35,29% dan 

diakhiri tindakan mencapai 94,12%. 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang 

dikelompokkan kedalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan secara 

kolaborasi antara peneliti dan guru matematika SMP Negeri 3 Ngrambe. 

Penelitian ini bercirikan adanya refleksi setiap tindakan yaitu perbaikan apa yang 

belum berhasil dimana dari perbaikan tindakan tersebut sampai setiap indikator 

keberhasilan minat belajar siswa yang direncanakan tercapai. Penelitian tindakan 

merupakan kegiatan pemecahan masalah yang dimulai dari: 1) perencanaan, 2) 

pelaksanaan, 3) observasi, 4) refleksi, dan 5) evaluasi kemudian didapatkannya 

kesimpulan. 

Perencanaan yang dilakukan untuk mengadakan tindakan adalah 

mengidentifikasi masalah dan perencanaan solusi masalah yang diharapkan dapat 

digunakan untuk merumuskan permasalahan guna memecahkan minat dan 

prestasi belajar siswa yang masih rendah dalam belajar matematika. Pelaksanaan 

tindakan dilaksanakan berdasarkan pada perencanaan, dari perencanaan dengan 

menerapkan strategi pembelajaran REACT. Pengamatan dalam penelitian ini 

diamati terus oleh peneliti serta guru matematika SMP Negeri 3 Ngrambe yang 

dilaksanakan dalam 3 siklus mulai dari perencanaan sampai refleksi. Pada refleksi 

atau mengkaji apa yang terjadi dalam pembelajaran didapat apa yang sudah 

dicapai dan apa yang belum tercapai dimana yang belum dicapai dilakukan 

perbaikan pada siklus berikutnya sampai indikator keberhasilan minat dan prestasi 

belajar siswa tercapai semua. Setelah itu, dilakukan evaluasi dimana mengkaji apa 

yang didapat dari perencanaan sampai refleksi, dalam hal ini dilakukan 

penyederhanaan dan penyajian data. Kesimpulan dilakukan setiap tindakan 

persiklus selesai yaitu mengambil intisari dari hasil evaluasi tersebut. 



Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode pokok 

dan bantu. Metode pokok meliputi metode observasi dan tes. Metode observasi 

yaitu pengamatan langsung yang dilakukan pada setiap siklus dimana mengamati 

segala hal yang terjadi mengenai indikator keberhasilan minat belajar siswa pada 

waktu proses pembelajaran berlangsung. Metode tes digunakan untuk mengukur 

sejauh mana peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

yang berlangsung. Sedangkan metode bantu meliputi catatan lapangan dan 

dokumentasi. Catatan lapangan yaitu untuk mencatat semua hal yang terjadi pada 

proses pembelajaran yang berlangsung yang tidak ada pada pedoman observasi. 

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa data sekolah dan 

daftar nama siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ngrambe. Beserta foto-foto rekaman 

saat proses penelitian berlangsung. 

Validitas data pada penilitian ini menggunakan triangulasi penyidik 

dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainnya dalam hal ini 

adalah guru matematika kelas VII C SMP Negeri 3 Ngrambe, rekan sesame 

peneliti untuk membantu dalam pengumpulan data. Kemudian analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data-data adanya peningkatan setiap indikator minat dan prestasi belajar 

siswa yang diperoleh dalam penerapan strategi pembelajaran REACT pada kelas 

VII C SMP Negeri 3 Ngrambe sebelum tindakan kelas sampai tindakan kelas 

putaran III dapat disajikan dalam table dan grafik berikut: 

. Data Peningkatan Minat Siswa Kelas VII C SMP Negeri 3 Ngrambe Pada 

Pembelajaran Matematika Melalui Strategi Pembelajaran REACT 

No Indikator kreativitas siswa 

Sebelum 

Tindakan 

(34 

Putaran I 

(34 

siswa) 

Putaran II 

(33 

siswa) 

Putaran 

III 

(34 



siswa) siswa) 

1 Minat siswa dalam 

bertanya 
(3 siswa) 

8,82% 

(5 siswa) 

14,7 % 

(9 siswa) 

27,27 % 

(13 

siswa) 

38,24 % 

2 Minat siswa dalam 

mengajukan ide atau 

gagasan 

(3 siswa) 

8,82% 

(4 siswa) 

11,76 % 

(6 siswa) 

18,18 % 

(15 

siswa) 

44,12 % 

3 Minat siswa dalam 

mengerjakan soal di depan 

kelas 

0 % 
(5 siswa) 

14,7% 

(13 

siswa) 

39,39% 

(18 

siswa) 

52,94% 

 

 

Grafik peningkatan minat siswa dalam pembelajaran matematika 

siswa sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran III dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Grafik Peningkatan Minat Belajar Matematika Dengan Strategi Pembelajaran 

REACT 



Dilihat dari deskripsi data yang telah dipaparkan, tindak mengajar yang 

dilakukan oleh guru selama melaksanakan pembelajaran dengan strategi 

pembelajaran REACT  mampu meningkatkan minat belajar siswa. 

Adapun peningkatan prestasi belajar siswa. Data yang diperoleh mengenai 

peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

penerapan strategi pembelajaran REACT adalah sebagai berikut: 

Data Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII C SMP Negeri 3 Ngrambe 

Pada Pembelajaran Matematika Melalui Penerapan Strategi REACT 

No 
Indikator Prestasi Belajar 

Siswa 

Sebelum 

tindakan 
Putaran I 

Putaran 

II 
Putaran III 

1. Siswa yang mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yaitu mencapai  75 

12 siswa 

(35,29%) 

29 siswa 

(85,29%) 

25 siswa 

(86,2%) 

32 siswa 

(94,12%) 

 

Adapun grafik peningkatan prestasi belajar sebagai berikut: 

 

Grafik Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Siswa 

. Grafik di atas menunjukkan bahwa perubahan tindak belajar yang 

berkaitan dengan minat dan prestasi belajar siswa setelah dilakukan tindakan 



selama tiga putaran. Minat dan prestasi belajar siswa pada putaran pertama 

sampai dengan putaran terakhir mengalami peningkatan. Adanya peningkatan 

minat siswa dapat dilihat dari indikator-indikator yang meliputi: 1) minat 

dalam bertanya sebelum tindakan sebesar 8,82% dan diakhiri tindakan 

mencapai 38,24%, 2) minat dalam mengajukan ide atau gagasan sebelum 

tindakan mencapai 8,82% dan diakhiri tindakan mencapai 44,12%, 3) minat 

siswa dalam mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 0% 

dan diakhiri tindakan mencapai 52,94%. Adapun peningkatan prestasi belajar 

siswa dapat dilihat dari banyaknya siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM) dari ketuntasan sekolah yaitu mencvapai nilai ≥ 75 sebelum 

tindakan mencapai 35,29% dan diakhiri tindakan mencapai 94,12%. 

Secara keseluruhan setelah penerapan tindakan kelas dari putaran I 

sampai denga putaran III dengan penerapan strategi pembelajaran REACT 

dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa kelas VII C SMP Negeri 

3 Ngrambe. Keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari tindak mengajar guru. 

Berkaitan dengan tindak mengajar yang dilakukan oleh guru matematika 

adalah sebagai berikut: 1) memberitahukan apersepsi, tujuan pembelajaran, 

inti materi ajar dan kegiatan yang akan dilaksanakan, 2) memberikan motivasi 

kepada siswa sebelum pembelajaran dimulai, 3) membahas pekerjaan rumah 

dengan bimbingan menyeluruh, 4) membuat siswa aktif dalam pembelajaran 

yang berlangsung, 5) membiasakan siswa untuk berdiskusi atau sharing secara 

berkelompok, 6) membantu mengarahkan dan membimbing siswa secara 

menyeluruh dalam pembelajaran, 7) memperbanyak pemberian soal latihan 

baik secara lisan maupun tertulis, 8) bersikap ramah, terbuka terhadap setiap 

masukan yang diberikan dan selalu memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami, serta tegas kepada 

siswa yang membuat ramai di kelas, 9) diakhir pembelajaran selalu diingatkan 

untuk mempelajari materi yang akan disampaikan, 10) memberikan tugas 

rumah sebagai latihan dalam membangun proses berpikir siswa. 



Crawford menyatakan bahwa strategi pembelajaran REACT 

merupakan strategi pembelajaran kontekstual yang didasarkan pada penelitian 

tentang bagaimana siswa belajar untuk mendapatkan pemahaman dan 

bagaimana guru mengajarkan untuk memberikan pemahaman. Dalam hal ini 

guru berusaha menanamkan pada diri siswa mengenai rasa minat dan 

kepercayaan diri dan rasa butuh terhadap pemahaman akan materi-materi yang 

disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penelitian terdahulu tentang pendekatan REACT juga telah dilakukan 

oleh Nunin Ni’mah (2007) untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian 

tersebut dapat pula mendukung indikator-indikator pada penelitian ini dimana 

penerapan strategi pembelajaran REACT dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

SIMPULAN 

Penelitian dengan penerapan strategi pembelajaran REACT dengan 

mengoptimalkan alat peraga menunjukkan adanya peningkatan minat dan prestasi 

belajar siswa kelas VII C SMP Negeri 3 Ngrambe. Adanya peningkatan minat 

siswa dapat dilihat dari indikator-indikator yang meliputi: 1) minat dalam 

bertanya sebelum tindakan sebesar 8,82% dan diakhiri tindakan mencapai 

38,24%, 2) minat dalam mengajukan ide atau gagasan sebelum tindakan mencapai 

8,82% dan diakhiri tindakan mencapai 44,12%, 3) minat siswa dalam 

mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 0% dan diakhiri 

tindakan mencapai 52,94%. Adapun peningkatan prestasi belajar siswa dapat 

dilihat dari banyaknya siswa yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) dari ketuntasan sekolah yaitu mencvapai nilai ≥ 75 sebelum tindakan 

mencapai 35,29% dan diakhiri tindakan mencapai 94,12%. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran REACT dengan 

mengoptilamakan alat peraga dapat meningkatkan minat dan prestasi belajar 

siswa. 
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