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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting 

peranannya dalam usaha membina dan membentuk manusia berkualitas tinggi. 

Melihat begitu pentingnya pendidikan masalah mutu pendidikan selalu menjadi pusat 

perhatian yang menyebabkan pemerintah Indonesia selalu menekankan 

penanggulangan yang sesuai dan cermat terhadap kemerosotan mutu pendidikan dari 

tingkat dasar, tingkat menengah, sampai tingkat pendidikan tinggi. Menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2003: 5). 

Pendidikan sendiri sebagai salah satu sarana yang digunakan pemerintah 

untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 

2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, 

pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan 

kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. 

Ditetapkannya matematika menjadi salah satu mata pelajaran wajib 

merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masa depan masyarakat 

Indonesia. Menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 pelajaran matematika perlu 

diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, 

serta kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2006: 345). 
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Hasil belajar matematika itu sangat penting. Hal ini dikarenakan bahwa hasil 

belajar matematika berguna untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan dan 

pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran matematika yang telah diajarkan. 

Menurut Heri Prianto (2013: 95) hasil belajar adalah “Kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (dari tidak tahu menjadi tahu dan 

dari tidak mengerti menjadi mengerti)”. Namun pada realitanya, hasil belajar 

matematika tahun ini masih tidak memenuhi harapan. Berdasarkan data yang 

diperoleh, ada 87,5% dari kelas VIII SMP N 1 Wonosari yang berjumlah 264 siswa 

belum mencapai batas Kriteria Ketuntasan Minimal 73 (analisis dokumen daftar nilai 

ujian tengah semester gasal tahun 2015/2016 kelas VIII). 

Faktor penyebab kesenjangan hasil belajar matematika kali ini diantaranya 

bersumber dari guru dan siswa. Faktor penyebab yang bersumber dari guru yaitu gaya 

mengajar yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran matematika tampak belum 

memanfaatkan kemampuan secara optimal. Guru masih menggunakan strategi 

konvensional ekspositori dalam pembelajaran dan kurangnya pelatihan soal untuk 

siswa sehingga siswa kurang antusias dan semangat dalam pembelajaran. Selain 

bersumber dari guru, juga dari siswa sendiri. Faktor penyebab yang bersumber dari 

siswa yaitu kondisi fisik, inteligensi, bakat, minat, dan lingkungan siswa. Minat 

belajar siswa terhadap matematika dirasa masih rendah sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar. 

Penerapan strategi dalam pembelajaran matematika yang kurang bervariasi 

dan masih menggunakan strategi konvensional akan berpengaruh pada minat belajar 

siswa. Minat belajar memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. 

Dengan adanya minat belajar pada siswa, kegiatan belajar mengajar akan terlaksana 

secara optimal sehingga dapat mencapai pemahaman dan hasil belajar yang 

maksimal. Begitu sebaliknya jika siswa tidak memiliki minat belajar, maka kegiatan 

belajar mengajar tidak akan terlaksana dengan baik dan optimal sehingga dapat 

berdampak buruk pada pemahaman materi dan hasil belajar siswa. 
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Melihat betapa erat hubungan dan dampak minat belajar dalam proses 

pembelajaran serta pengaruhnya terhadap hasil belajar, sehingga perlu dilakukan 

upaya untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. 

Membangkitkan minat belajar siswa merupakan salah satu tugas guru yang harus 

dilaksanakan terkait penguasaan keterampilan guru dalam mengajar, terutama dalam 

keterampilan gaya mengajar yang diterapkan. Dengan bervariasinya gaya mengajar 

dan strategi yang guru terapkan dalam proses pembelajaran akan berdampak pada 

peningkatan semangat dan minat belajar siswa, sehingga hasil belajar dan tujuan 

pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 

Karena strategi pembelajaran dan minat belajar siswa berkaitan dengan proses 

pembelajaran dan hasil belajar yang dicapai sehingga pemilihan strategi pembelajaran 

berpengaruh terhadap peningkatan minat belajar siswa. Strategi yang dapat 

diterapkan yaitu strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperating And 

Transferring (REACT). Strategi REACT merupakan strategi pembelajaran 

kontekstual dimana pembelajaran terfokus pada siswa untuk menemukan dan 

memahami konsep sendiri dengan bekerjasama antar kelompok sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan matematika. Dalam penerapan strategi REACT 

terdapat tahap pembelajaran seperti mengaitkan materi dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki, mengalami proses penemuan konsep/pengetahuan, penerapan 

konsep/pengetahuan, bekerjasama dengan antar teman dan mentransfer pengetahuan 

dalam konteks baru yang dapat meningkatkan keaktifan, pemahaman dan minat 

belajar siswa. 

Merujuk hasil penelitian Sari Herlina (2014) tentang keefektifan strategi 

REACT dalam kemampuan pemecahan masalah menyimpulkan diantaranya bahwa 

kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika dengan strategi 

REACT lebih baik dari siswa yang menerima pembelajaran konvensional. Hasil 

penelitian Rohati (2011) tentang pengembangan bahan ajar dengan strategi REACT 

menyimpulkan diantaranya bahwa bahan ajar yang digunakan dan dikembangkan 

dengan strategi REACT mempunyai efek potensial dilihat dari hasil belajar dan 
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aktivitas siswa. Menurut Yarhands Dissou Arthur. Francis Tabi Oduro dan Richard 

Kena Boadi (2014) menyimpulkan diantaranya bahwa umur dan jenis kelamin tidak 

berpengaruh terhadap minat belajar tetapi dasar sekolah, motivasi guru, tingkat 

senang pembelajaran matematika dan metode pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru berpengaruh terhadap minat belajar matematika. Hasil penelitian para ahli 

tersebut belum bisa memberi alternatif solusi pada penelitian ini. 

Permasalahan bervariasinya hasil belajar matematika dapat dipengaruhi oleh 

strategi pembelajaran yang diterapkan guru dan minat belajar pada siswa. Keterkaitan 

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

dengan hasil belajar matematika yaitu implementasi strategi Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating And Transferring (REACT) dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. Secara tidak langsung minat juga sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar matematika siswa karena besar kecilnya perhatian dan kemauan yang dimiliki 

siswa dalam belajar dan mengerjakan tes penilaian. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diberikan makna pembelajaran matematika 

dengan strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperating And Transferring 

(REACT) dan minat belajar berinteraksi terhadap hasil belajar siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan 

beberapa masalah. 

1. Rendahnya hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika siswa Kelas VIII 

Semester Gasal SMP N 1 Wonosari. 

2. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik dalam 

penyampaian materi atau kegiatan pembelajaran matematika. 

3. Siswa kurang aktif dan antusias dalam pembelajaran matematika. 

4. Kurangnya latihan atau ulangan. 

5. Kurangnya minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah 

dan dapat dikaji lebih mendalam. Fokus penelitian ini yaitu hasil belajar matematika. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil belajar matematika dibatasi pada strategi 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating And Transferring (REACT) dan minat belajar siswa. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

tiga permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Adakah kontribusi pembelajaran dengan strategi Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating And Transferring (REACT) terhadap hasil belajar 

matematika ? 

2. Adakah kontribusi tingkat minat belajar terhadap hasil belajar matematika ? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating And Transferring (REACT) dan minat belajar terhadap hasil belajar 

matematika ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kontribusi 

pembelajaran matematika dengan strategi Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating And Transferring (REACT) terhadap hasil belajar ditinjau dari minat 

belajar. Secara khusus penulis mempunyai tujuan. 

1. Untuk mengetahui kontribusi strategi pembelajaran Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating And Transferring (REACT) terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Untuk mengetahui kontribusi tingkat minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 
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3. Untuk mengetahui interaksi antara strategi pembelajaran Relating, Experiencing, 

Applying, Cooperating And Transferring (REACT) dan minat belajar terhadap 

hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi gambaran tentang kontribusi strategi pembelajaran Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating And Transferring (REACT) terhadap hasil 

belajar matematika yang ditinjau dari minat belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa proses pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

materi yang diajarkan dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. 

b. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam menentukan 

strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika. 

c. Bagi sekolah penelitian ini memberikan perbaikan dalam strategi 

pembelajaran matematika. 


