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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemampuan pemahaman matematis siswa kelas VII D SMP Negeri 6 

Purwokerto masih rendah. Hal ini ditunjukan hasil wawancara dengan guru 

matematika, bahwa siswa belum mampu untuk menyajikan penyelesaian 

dalam berbagai bentuk matematika dan siswa kurang bisa menentukan suatu 

konsep secara tertulis. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil tes awal 

kemampuan pemahaman matematis untuk tiap-tiap indikator diperoleh hasil 

sebagai berikut: 1) dapat menyatakan ulang sebuah konsep, skor rata-rata 

siswa adalah 38 dengan kriteria kurang. 2) dapat mengklasifikasikan objek 

meurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, skor rata-rata siswa 40 

dengan kriteria kurang. 3) dapat memberikan contoh dan bukan contoh, skor 

rata-rata siswa adalah 52 dengan kriteria cukup. 4) dapat menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematika, skor rata-rata siswa adalah 

23 dengan kriteria kurang. 5) dapat mengembangkan syarat perlu dan syarat 

cukup suatu konsep, skor rata-rata siswa adalah 31 dengan kriteria kurang. 6) 

dapat menggunakan dan memanfaatkan serta memilih operasi tertentu, skor 

rata-rata siswa adalah 43 dengan kriteria cukup. 7) dapat mengaplikasikan 

konsep atau algoritma pada pemecahan masalah, skor rata-rata siswa adalah 

41 dengan kriteria cukup. Dari ketujuh indikator pemahaman matematis 

menunjukan bahwa rata-rata skor pemahaman matematis siswa kelas VII D 

adalah 38 dengan kriteria kurang. Sementara hasil diskusi dengan guru 
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diharapkan kemampuan pemahaman matematis siswa sebesar 70. Hal ini 

menunjukan adanya masalah pemahaman matematis siswa kelas VII D SMP 

Negeri 6 Purwokerto. 

Berdasarkan masalah diatas perlu dicari solusi. Banyak solusi untuk 

meningkatkan pemahaman matematis antara lain melalui media pembelajaran 

kreatif, metode pembelajaran yang menarik, dan lain-lain. Dalam rangka 

meningkatkan pemahaman matematis peneliti akan melaksanakan penelitian 

dengan strategi pembelajaran yaitu Strategi REACT dengan setting Teams 

Games Tournament. Strategi REACT menurut Bernadette dkk. (2012) 

merupakan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang 

diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sampel yang diambil mula-mula mempunyai skor di 

atas 70 hanya 50% dari 180 siswa. Selanjutnya dengan strategi REACT 

perolehan skor siswa di atas 70 meningkat sebesar 72,22%. Agar proses 

belajar lebih menyenangkan dilakukan dengan setting Teams Games 

Tournament. Veloo, dkk (2016) mendefinisikan Teams Games Tournament 

adalah pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa di kelompok-

kelompok kecil, dimana siswa didorong untuk saling membantu mencapai 

tujuan. Dengan adanya setting Teams Games Tournament, memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif mendiskusikan permasalahan dalam 

kelompok heterogen, selanjutnya siswa bertanding mewakili timnya dengan 

anggota kelompok homogen lain.  
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Dari permasalahan dan keunggulan di atas maka peneliti melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dirancang untuk meningkatan 

pemahaman matematis kelas VII D SMP Negeri 6 Purwokerto melalui 

penerapan strategi REACT dengan setting Teams Games Tournament. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

ditarik rumusan masalah, yaitu apakah penerapan strategi REACT dengan 

setting Teams Games Tournament dapat meningkatkan pemahaman 

matematis siswa kelas VII D SMP Negeri 6 Purwokerto? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari uraian rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman matematis siswa kelas VII D SMP Negeri 6 

Purwokerto melalui penerapan strategi REACT setting Teams Games 

Tournament. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan 

dalam memilih perangkat pembelajaran serta dapat menambah wawasan 

guru agar hasil belajar siswa maksimal sesuai yang diharapkan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Meningkatnya kemampuan pemahaman matematis siswa dalam 

pembelajaran.  

2) Meningkatkan output nilai, terutama nilai ulangan harian dan 

nilai ulangan semester gasal. 

b. Bagi Guru 

1) Meningkatkan profesionalisme guru dalam kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan. 

2) Meningkatkan kemampuan dalam menentukan pendekatan 

pembelajaran, pemilihan metode dan media pembelajaran sesuai 

dengan karakteristiknya. 

3) Sebagai bahan informasi dan umpan balik guru tentang sejauh 

mana siswa belajar menemukan sendiri apa yang dipelajari dan 

sejauh mana materi pelajaran dapat dikuasai. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. 
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