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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari waktu jam 

pelajaran matematika lebih banyak disbanding pelajaran lain. Matematika 

merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan dari tingkat sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi.  

Dalam pembelajaran matematika, komunikasi memiliki peran 

penting, diantaranya : (1) kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan 

konsep, (2) modal keberhasilan bagi siswa terhadap penyelesaian dalam 

ekplorasi dan investigasi materi matematika, (3) sarana bagi siswa dalam 

berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh informasi, membagi 

pikiran dan penemuan. 

  Dalam proses belajar mengajar guru matematika seharusnya 

mengerti bagaimana memberikan stimulus sehingga siswa mencintai 

belajar matematika dan lebih memahami materi yang diberikan oleh guru, 

serta mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan muncul 

kelompok siswa yang menunjukkan gejala kegagalan dengan berusaha 

mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat proses belajar siswa. 

  Keberhasilan proses belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 
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pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat 

kemampuan komunikasi serta hasil belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan materi serta hasil belajar maka semakin 

tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Namun dalam 

kenyataannya dapat dilihat bahwa hasil belajar matematika yang dicapai 

siswa masih rendah. Perkaitan dengan masalah tersebut, pada 

pembelajaran matematika juga ditemukan keragaman masalah sebagai 

berikut: 1) keberanian siswa dalam mengemukakan ide masih belum 

nampak, 2) para siswa jarang mengajukan pertanyaan, walaupun guru 

sering meminta agar siswa bertanya jika ada hal-hal yng belum atau 

kurang paham, 3) keberanian siswa dalam  menjawab pertanyaan guru 

juga masih kurang, 4) kurangnya keberanian siswa dalam menyanggah 

atau menyetujui jawaban dari siswa lain, 5) minimnya siswa yang tuntas 

melebihi nilai sama dengan 65. 

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk memberikan bantuan 

pemecahan masalah kemampuan komunikasi dan hasil belajar siswa 

dengan menerapkan penggunaan strategi REACT dalam pembelajaran 

matematika. Karena strategi REACT merupakan strategi pembelajaran 

aktif yang menuntut siswa untuk terlibat dalam berbagai aktivitas belajar 

sehingga siswa tidak hanya menjadi objek pembelajaran, tetapi juga 

sebagai subyek yang dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan 

meningkatkan hasil belajar. 
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Strategi REACT merupakan suatu strategi pembelajaran 

kontekstual yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat dan 

mengacu pada paham konstruktif. Strategi REACT terdiri dari lima unsur, 

yaitu 1) R dari Relating yaitu mengaitkan informasi baru dengan berbagai 

pengalaman kehidupan atau pengetahuan sebelumnya, 2) E dari 

Experiencing yaitu pengalaman-pengalamannn yang terus-menerus 

didalam kelas dapat berupa penggunaan media atau alat peraga dan 

aktivitas-aktivitas siswa lainnya dalam menyelesaikan soal, 3) A dari 

Applying yaitu menerapkan konsep-konsep dalam pemecahan masalah, 4) 

C dari Cooperating yaitu berkomunikasi secara efektif, berbagai 

informasi, merespon, dan dapat bekerja sama dalam satu kelompok untuk 

mendorong mengembangkan ktrampilan di dalam kelas, 5) T dari 

Transferring (mentransfer) yaitu proses penyampaian hasil yang telah 

dilakukan. 

Untuk menerapkan pendekatan ini guru harus betul-betul berpikir 

dan berperilaku yang memfasilitasi karna siswa dituntut untuk dapat 

membuat identifikasi yang dipelajari. Guru membantu siswa dalam 

menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi 

penyelidikan dan dialog. Dengan REACT siswa akhirnya menemukan 

banyak hal yang kkita temukan dalam mempelajari matematika, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan hasil belajar. 
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B. Perumusan  Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses pembelajaran matematika  menggunakan metode 

REACT ? 

2. Apakah metode REACT mampu meningkatkan kemampuan komunikasi 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Karangmalang semester I tahun 

2012? 

3. Apakah metode REACT mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 2 Karangmalang semester I tahun 2012? 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah : 

1.  Peningkatkan  kemampuan komunikasi siswa dalam proses 

pembelajaran matematika melalui penerapan strategi REACT  pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 karangmalang  ? 

2. Peningkatkan hasil belajar melalui penerapan  strategi  REACT pada 

siswa kelas VII di SMP Negeri 2 Karangmalang  semester  I  tahun 

2012 ? 

D. Manfaat Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika. Disamping itu 

juga  kepada  penelitian  peningkatan  pemahaman konsep dan hasil 

belajar  matematika SMP. 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai salah satu alternative untuk meningkatkan kemampuan 

komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan 

metode REACT.  

b. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan metode REACT. 

c. Bagi siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Karangmalang  semester  I  tahun 2012 . 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerpakan pembelajarn matematika melalui metode REACT. 

b. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya 

bagi guru kelas VII tentang suatu alternative pembelajaran 

matematika dalam student centered untuk meningkatkan  

kemampuan komunikasi dan hasil belajar  dengan REACT. 

c. Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan dapat 

memperoleh pengalaman langsung mengenal adanya kebebasan 

dalam belajar  matematika secara aktif, kreatif dan menyenangkan 

melalui kegiatan penyelidikan sesuai perkembangan berfikirnya. 

 

 


