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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era modern ini, persaingan antar negara semakin ketat. Persaingan 

tersebut mendorong negara-negara di dunia, termasuk Indonesia untuk 

mempersiapkan dirinya diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. 

Pada sektor pendidikan manusia-manusia dipersiapkan untuk memiliki sumber 

daya yang berkualitas dan dapat bersaing di era modern. Pendidikan sangat 

dibutuhkan oleh setiap individu. Salah satu mata pelajaran yang berperan penting 

dalam dunia pendidikan adalah matematika. Matematika sebagai ilmu dasar 

mempunyai peranan penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika 

dibutuhkan untuk kehidupan praktis, memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari, sampai dengan permasalahan yang kompleks. Sebagai ilmu yang 

mendasari perkembangan teknologi modern, matematika mempunyai peran penting 

yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Julukan matematika sebagai 

queen of science memang tepat, karena tidak dipungkiri bahwa semua ilmu yang 

ada saat ini hampir semua merupakan cabang atau aplikasi matematika. 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, pembelajaran matematika 

bertujuan agar siswa memiliki kemampuan memahami konsep, menggunakan 

penalaran pada pola dan sifat, memecahkan masalah, mengomunikasikan gagasan 

dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas masalah, serta 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Merujuk pada 

Permendiknas tersebut, salah satu komponen yang penting dalam tujuan 

pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. 

National Council of Teachers of  Mathematics atau NCTM (2000), 

menyatakan bahwa standar matematika sekolah haruslah meliputi standar isi dan 

standar proses. Standar proses meliputi pemecahan masalah, penalaran dan 

pembuktian, keterkaitan, komunikasi, dan representasi. Sumarmo (Fauziah, 2010, 

hlm. 1) menyatakan bahwa kemampuan-kemampuan itu disebut dengan daya 

matematik (mathematical power) atau keterampilan bermatematika (doing math). 

Salah satu doing math yang erat kaitannya dengan karakteristik matematika adalah 
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kemampuan pemecahan masalah. Sumarmo (Fauziah, 2010 hlm. 1)  menyatakan 

bahwa pemecahan masalah merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi 

tujuan umum pengajaran matematika  bahkan sebagai jantungnya matematika 

Pentingnya kemampuan pemecahan masalah ini juga dikemukakan oleh 

Hudoyo (Permani, 2017, hlm. 2) yang menyatakan bahwa pemecahan masalah 

merupakan suatu hal yang esensial dalam pembelajaran di sekolah, disebabkan 

antara lain: (1) siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, 

kemudian menganalisisnya dan meneliti hasilnya; (2) Kepuasan intelektual akan 

timbul dari dalam, yang merupakan masalah instrinsik; (3) Potensi intelektual siswa 

meningkat; (4) Siswa belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui 

proses melakukan penemuan. Dengan demikian, sudah sewajarnya pemecahan 

masalah ini harus mendapat perhatian khusus mengingat peranannya dalam 

mengembangakan potensi intelektual siswa. 

Dari hasil  literasi Matematika PISA 2015 menunjukkan bahwa Indonesia 

berada pada peringkat ke 63 dari 70 negara. PISA mengukur kemampuan siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan dan membandingkan sejauh mana 

siswa siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Soal yang diberikan menuntut 

siswa untuk memecahkan suatu masalah (problem solving), mulai dari mengenali 

dan menganalisa masalah, menformulasikan reasoning-nya, dan 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dimillikinya. Kelemahan siswa pada 

kemampuan pemecahan masalah matematis adalah pada aspek merencanakan 

penyelesaian dan memeriksa kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai  

matematika menurun dari tahun ke tahun. Ulya (2016) menyatakan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa di Indonesia tergolong rendah. 

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) Matematika mulai dari 

jenjang pendidikan dasar sampai menengah atas yang selalu rendah. 

Namun berdasarkan hasil wawancara salah satu guru matematika di SMPN 

02 Cipongkor bahwa pemecahan masalah matematis siswa masih tergolong rendah, 

hal ini dibuktikan hanya sebagian kecil siswa yang membuat rencana pemecahan 

masalah pada saat menjawab soal matematika dan kebanyakan siswa mengalami 

kesulitan saat memecahkan masalah matematika yang tidak rutin. 

Selain dalam aspek kognitif siswa, aspek afektif siswa juga perlu diperhatikan  
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karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Aspek afektif sangat 

penting dikarenakan antara proses belajar, bagaimana pemikiran dan perasaan 

siswa saling berhubungan sehingga sangat berpengaruh dalam mengambil 

keputusan. Siswa terkadang tidak percaya diri dengan keputusannya untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Seringkali peserta didik tidak 

mampu menunjukkan prestasi akademisnya secara optimal sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka 

merasa tidak percaya diri bahwa dirinya akan mampu menyelesaikan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya. Bagi peserta didik keprrcayaan diri seperti ini sangat 

diperlukan karena akan membuat peserta didik semangat dan merasa mampu pada 

dirinya sendiri.  Kepercayaan diri diri ini disebut dengan self-confidence. 

Menurut Martyanti (Lumban Batu, 2017, hlm. 3) self-confidence seseorang 

terkait dengan dua hal yang paling mendasar ; 1) self-confidence terkait dengan 

bagaimana seseorang memperjuangkan keinginannya untuk meraih sesuatu 

(prestasi atau kinerja). 2) Self-confidence terkait dengan kemampuan sesorang 

dalam menghadapi masalah yang menghambat perjuanganya. Artinya jika peserta 

didik memiliki self-confidence yang baik, maka dia akan memperjuangkan 

keinginannya untuk meraih suatu prestasi didalam kelas dengan cara belajar yang 

lebih keras lagi dalam menghadapi masalah yaitu materi-materi yang mereka 

anggap sulit. 

TIMSS dan PIRLS tahun 2015 yang menyatakan bahwa skala internasional 

23% siswa memiliki self-confidence randah terkait kemampuan matematiknya 45% 

siswa dalam kategori sedang, dan 23% siswa dalam kategori tinggi. Hal ini sama 

seperti yang terjadi di Negara kita, yang menunjukkan bahwa 24% siswa memiliki 

self-confidence rendah terakit dengan kemampuan matemtiknya 53% siswa berada 

dalam kategori sedang, dan hanya 23% siswa yang berada dalam kategori tinggi. 

Kurangnya rasa percaya diri (self-confidence) siswa dalam pembelajaran 

matematika akan mempengaruhi sejauh mana siswa tersebut menyelesaikan 

permasalahan matematika secara logis dan sistematis. Dengan rasa percaya diri, 

siswa senantiasa akan membangun pemahaman matematika dengan mencoba 

mengutarakan pertanyaan terhadap guru dan teman lainnya yang berkaitan dengan 

konsep matematika yang sedang dipelajari. Tetapi pada kenyataanya, kepercayaan 



4 
 

diri siswa dalam pembelajaran masih dirasakan kurang, padahal sikap positif siswa 

dalam belajar matematika akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam mencapai 

tujuan pembelajaran matematika. 

Permasalahan matematika sekolah yang terjadi baik tingkat SD, SMP, 

maupun SMA umumnya terletak pada metode pembelajaran. Hal ini juga diperkuat 

oleh Wahyuddin  (Fauziah, 2010, hlm. 2) yang menemukan bahwa guru matematika 

pada umumnya mengajar dengan metode ceramah dan ekspositori. Pada kondisi 

seperti itu, kesempatan siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya 

sendiri tidak ada. Sebagian besar siswa tampak mengerti dengan baik setiap 

penjelasan atau informasi dari guru, siswa jarang mengajukan pertanyaan pada guru 

sehingga guru aktif sendiri menjelaskan apa yang telah disiapkannya. Siswa hanya 

menerima saja apa yang telah disiapkan oleh guru.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses pembelajaran yang menggunakan 

metode ceramah dan ekspositori dapat menjadi satu permasalahan karena 

berpotensi mengakibatkan kurang maksimalnya materi yang dapat diserap siswa. 

Dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan self-

confidence siswa, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang mengikut sertakan 

siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peran siswa tidak hanya mendengar, 

melihat, dan menulis saja. Tetapi siswa memiliki peran utama dalam proses 

pembelajaran. 

Tentunya permasalahan mengenai kemampuan pemecahan masalah dan self-

confidence  matematis tersebut memerlukan solusi. Salah satu solusi telah 

diungkapkan oleh Ruseffendi (1991, hlm. 283) menyatakan bahwa “siswa perlu 

belajar aktif sebab dengan belajar aktif, ingatan seseorang mengenai hal yang 

dipelajari itu lebih tahan lama dan pengetahuan mereka lebih kuat dibandingkan 

dengan belajar secara pasif.” 

Adapun salah satu yang dianggap dapat membantu siswa dalam 

memaksimalkan potensinya dalam pembelajaran matematika adalah dengan model 

pembelajaran REACT. Model pembelajaran REACT merupakan strategi 

pembelajaran kontekstual terdiri dari lima strategi yang harus tampak yaitu: (1) 

Relating (mengaitkan), (2) Experiencing (mengalami), (3) Applying (menerapkan), 

(4) Cooperating (bekerjasama), (5) Transferring (mentransfer), Cord, 1999 (dalam 
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fauziah, 2010, hlm. 2). Kelebihan dari strategi REACT sendiri yaitu, memperdalam 

pemahaman siswa, mengembangkan sikap menghargai diri sendiri dan orang lain, 

mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki, memudahkan siswa 

mengetahui kegunaaan materi dalam kehidupan sehari-hari, serta membuat belajar 

secara inklusif. Kelebihan REACT tersebut tepat untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan self-confidence siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang terlah dipaparkan, peneliti tertatik 

melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis dan Self-Confidence Siswa SMP Melalui Strategi  REACT”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Hasil  literasi Matematika PISA 2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada 

pada peringkat ke 63 dari 70 negara. PISA mengukur kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal yang diberikan dan membandingkan sejauh mana siswa 

siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Soal yang diberikan menuntut 

siswa untuk memecahkan suatu masalah (problem solving), mulai dari 

mengenali dan menganalisa masalah, menformulasikan reasoning-nya, dan 

mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang dimillikinya. Kelemahan siswa 

pada kemampuan pemecahan masalah matematis adalah pada aspek 

merencanakan penyelesaian dan memeriksa kembali. 

2. Ulya (2016) menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa di Indonesia tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai 

Ujian Nasional (UN) Matematika mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai 

menengah atas yang selalu rendah. 

3. Kemampuan self-confidence siswa juga masih rendah seperti yang dikemukakan 

dalam hasil studi TIMSS dan OIRLS tahun 2015 yang menyatakan bahwa skala 

internasional 23% siswa memiliki self-confidence rendah terkait kemampuan 

pemecahan matematiknya, 45% siswa dalam kategori sedang, dan 23% siswa 

dalam kategori tinggi. Hal ini sama seperti yang terjadi di Negara kita, yang 

menunjukkan bahwa 24% siswa memiliki self-confidence rendah terkait dengan 

kemampuan matematiknya, 53% siswa berada dalam kategori sedang, dan hanya  
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23% siswa yang berada dalam kategori tinggi 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah peningkatan kemampuan pemecahan  masalah matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan strategi Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring (REACT)  lebih tinggi dari pada siswa yang 

memperoleh pembelajaran konvensional ? 

2. Apakah self-confidence siswa yang memperoleh pembelajaran dengan strategi 

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

baik dari pada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional ? 

3. Apakah terdapat korelasi antara pemecahan masalah matematis dan self-

confidence yang memperoleh pembelajaran dengan strategi Relating, 

Experiencing, Applying, Cooperating, Transferring (REACT)? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan dari 

penelitian sebagai berikut:  

1. Mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan strategi REACT lebih baik daripada 

siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui peningkatan self-confindence pada siswa yang memperoleh 

pembelajaran melalui strategi REACT lebih baik daripada siswa yang 

memperoleh model pembelajaran konvensional. 

3. Mengetahui korelasi positif antara kemampuan pemecahan masalah matematis 

dan self-confidence siswa yang memperoleh model pembelajaran dengan strategi 

REACT. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi 
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terhadap pembelajaran matematika terkait strategi REACT, kemampuan 

pemecahan masalah matematis, dan self-confidence siswa 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya : 

a) Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika sehingga dapat 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

b) Bagi guru, pembelajaran dengan menggunakan strategi REACT dapat dijadikan 

salah satu alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa. 

c) Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar siswa melalui pembelajaran dengan strategi REACT 

 

F. Definisi Operasional 

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

Strategi REACT merupakan strategi pembelajaran kontekstual terdiri dari 

lima strategi yang harus tampak yaitu: (1) Relating (mengaitkan), (2) Experiencing 

(mengalami), (3) Applying (menerapkan), (4) Cooperating (bekerjasama), (5) 

Transferring (mentransfer), Cord, 1999 (dalam Fauziah, 2010, hlm. 2). Relating 

(mengaitkan) adalah belajar dalam konteks pengalaman kehidupan nyata atau 

pengetahuan yang sebelumnya. Experiencing (mengalami) merupakan strategi 

belajar dengan belajar melalui explorasi, penemuan dan penciptaan. Berbagai 

pengalaman dalam kelas dapat mencakup penggunaan manipulatif, aktivitas 

pemecahan masalah dan laboratorium. Applying (menerapkan) adalah belajar 

dengan menempatkan konsep-konsep untuk digunakan, dengan memberikan latiha-

latihan yang realistik dan relevan. Cooperating (bekerjasama) adalah belajar dalam 

konteks sharing, merespon dan berkomunikasi dengan para pemelajar lainnya. 

Kemudian Transferring (mentransfer) adalah belajar dengan menggunakan 

pengetahuan dalam konteks baru. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan menyelesai- 

kan masalah non-rutin dengan menggunakan strategi yang tepat, baik berkenaan 

dengan matematika maupun dengan kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah 
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adalah sebuah proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan ada 

masalah maka dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, 

mengurangi atau menghilangkan masalah atau mencegah masalah tersebut terjadi. 

Menurut National Council of Teacher of Mathematics (NCTM, 2000) 

indikator-indikator untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa meliputi: 

1) Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan 

kecukupan unsur yang diperlukan 

2) Siswa dapat merumuskan masalah matematik atau menyusun model matematik 

3) Siswa dapat menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis 

dan masalah baru) dalam atau di luar matematika. 

4) Siswa dapat menjelaskan hasil sesuai permasalahan asal. 

5) Siswa dapat menggunakan matematika secara bermakna. 

3. Self-confidence 

Self-confidence siswa adalah kepercayaan diri siswa yang meliputi 

kepercayaan akan kemampuan diri, sehingga tidak merasa cemas dalam melakukan 

tindakan, bertanggung jawab dalam perbuatan, serta berinteraksi dengan baik 

terhadap guru dan sesama siswa dalam pembelajaran. 

Menurut Lestari dan Yudhanegara (dalam Lestari, 2017) indikator self-

confidence adalah :  

a) Percaya pada kemampuan sendiri 

b) Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan  

c) Memiliki konsep diri yang positif 

d) Berani mengemukakan pendapat 

4. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran adalah ekspositori yang 

digunakan oleh guru dimana proses pembelajaran tersebut dipusatkan pada guru 

sebagai pemberi informasi (bahan pelajaran) maka dalam proses pembelajaran 

siswa cenderung pasif. Peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan guru 

di depan kelas dan melaksanakan tugas jika guru memberikan soal-soal latihan. 

Dalam pembelajaran ini siswa hanya mencatat apa yang disampaikan guru, lalu 

mengerjakan latihan soal sesuai yang diperintahkan oleh guru.  



9 
 

G. Sistematika Skripsi 

Gambaran lebih jelas mengenai isi skripsi dari  keseluruhan skripsi disajikan  

dalam bentuk sistematika skripsi yang tersusun. Sistematika skripsi berisi tentang 

urutan dalam penulisan skripsi. 

Bab I Pendahuluan, yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika skripsi. 

Bab II Kajian Teori, yang meliputi, kajian teori, hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang sesuai dengan variabel penelitian yang akan diteliti, kerangka 

pemikiran, serta asumsi dan hipotesis. 

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi, metode penelitian, desain 

penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen 

penelitian, teknik analisis data,  prosedur penelitian serta jadwal penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu terdiri dari 2 sub bab. Pertama 

deskripsi hasil dan temuan penelitian yang mendeskripsikan penemuan dan hasil 

penelitian sesuai dengan prosedur penelitian serta rancangan analisis data pada bab 

sebelumnya. Kedua pembahasan penelitian yang membahas hasil, temuan dan 

kendala pada saat penelitian. 

Bab V simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang 

merupakan jawaban tujuan penelitian.
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