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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi REACT berbasis

etnomatematika ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. Desain yang

digunakan adalah One Group Pretest-Posttest. Populasinya yaitu seluruh siswa

kelas VII SMP Negeri 2 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah semester

genap tahun pelajaran 2017/2018. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIIC

yang ditentukan dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Data

penelitian diperoleh melalui tes pemahaman konsep matematis. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan uji-t. Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa strategi REACT tidak efektif ditinjau

dari pemahaman konsep matematis, namun pemahaman konsep siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT lebih baik daripada sebelum

mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT.

Kata Kunci: Efektivitas, Etnomatematika, Pemahaman Konsep Matematis, ,

Strategi REACT,
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, ini berarti

bahwa setiap manusia perlu pendidikan. Dengan pendidikan, manusia akan

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Pendidikan

juga merupakan salah satu sarana yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan

cita-cita luhur bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia.

Melalui pendidikan seseorang dapat memahami sesuatu yang belum ia pahami

dan manusia menjadi pribadi yang unggul dalam pemikiran, sikap, serta

perbuatannya. Hal ini tertuang dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional tentang fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang

berbunyi sebagai berikut.

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, pemerintah telah berupaya

dalam pembaharuan kurikulum yang sekarang diwujudkan dengan kurikulum

2013. Kurikulum 2013 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
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mendapatkan pengalaman belajar yang seluas-luasnya dalam mengembangkan

kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003,

kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat tujuan,

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran

tertentu. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang ada di Indonesia

memuat beberapa mata pelajaran wajib, salah satunya adalah matematika.

Dalam pembelajaran matematika, Kilpatrick, Swafford, dan Findell (2001: 5)

menyebutkan ada lima kecakapan matematika (mathematical proficiency) yang

seharusnya dapat dicapai oleh siswa yaitu pemahaman konsep, pemahaman

prosedur, kemampuan strategis, penalaran adaptif dan disposisi produktif.

Pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada siswa sejak dini agar mereka

mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah, maupun

pengoperasian matematika secara benar, karena itu akan menjadi bekal bagi

mereka dalam mempelajari matematika pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini

menunjukkan bahwa pemahaman konsep merupakan salah satu kemampuan yang

harus dimiliki oleh siswa, karena siswa akan lebih mudah menyelesaikan sebuah

permasalahan jika siswa paham dengan konsep yang ada. Namun, banyak siswa

yang setelah belajar matematika, tidak mampu memahami bahkan pada bagian

yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami secara keliru

sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet, dan sulit.
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Pada kenyataannya, hasil pembelajaran matematika di Indonesia masih cukup

rendah. Hal ini didasarkan pada hasil PISA (Programme for International

Students Assessment) tahun 2015 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada

pada peringkat 62 dari 70 negara peserta pada rata-rata skor 386 sedangkan rata-

rata skor standar OECD untuk Matematika adalah 490 (OECD, 2016).

Selanjutnya, hasil evaluasi belajar yang dilakukan oleh TIMSS (Trends in

International Mathematics and Science Study) 2015 menunjukkan prestasi

Indonesia dalam bidang matematika yaitu berada pada peringkat 45 dari 50 negara

peserta dengan skor 397 poin sedangkan skor standar adalah 500 poin yang berarti

kemampuan matematika siswa Indonesia masih tergolong rendah. Dalam TIMSS

juga dijelaskan secara umum bahwa siswa di Indonesia lemah disemua aspek

konten maupun kognitif, baik untuk matematika maupun sains. Hal ini dapat

disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah siswa tidak memahami

konsep dengan baik karena siswa di Indonesia hanya menguasai soal-soal yang

bersifat rutin.

Berdasarkan hasil observasi, rendahnya pemahaman konsep matematis juga

terjadi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sendang Agung. Hal ini dapat terjadi

karena dalam pembelajaran guru masih mendominasi dalam penyampaian materi

yang membuat siswa kurang aktif, selain itu soal-soal yang diberikan oleh guru

merupakan soal rutin dan soal tes yang digunakan merupakan soal pilihan ganda.

Hal ini kurang mendukung perkembangan pemahaman konsep matematis siswa di

sekolah ini.
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Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah strategi REACT. Strategi

REACT merupakan konsep belajar yang mengaitkan materi yang akan dipelajari

dengan pengetahuan yang sudah dimiliki atau pengalaman dalam kehidupan

sehari-hari. Menurut Crawford (2001: 3), strategi REACT memiliki lima

komponen utama yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and

Transferring. Dengan demikian, strategi REACT dapat mengasah pemahaman

konsep matematis siswa.

Selanjutnya, siswa sadar bahwa mempelajari matematika itu memang penting,

namun sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa mereka sering mengalami

kesulitan dalam menyajikan aktivitas matematika dan sebagian besar lagi

kesulitan dalam memahami konsep dasar matematika. Persoalan ini muncul

karena adanya konflik budaya ataupun ketidaksesuaian antara kebiasaan dengan

apa yang mereka temukan di sekolah. Peserta didik sebagai bagian dari

masyarakat yang memasuki dunia pendidikan formal memiliki latar belakang

pengetahuan yang pada dasarnya sudah terbentuk sejak berada dalam lingkungan

masyarakat sekitarnya termasuk dalam kehidupan keluarga. Aktifitas yang

dilakukan dalam keseharian secara tidak langsung memanfaatkan konsep

matematika. Misalnya kebiasaan bangun pagi dengan berpatokan pada jam

bangun, kebiasaan berbelanja, kebiasaan yang berkaitan dengan bercocok tanam,

motif ataupun artefak suku tertentu, makanan khas daerah, dan lain-lain.

Dalam mengajarkan matematika di sekolah, guru sebaiknya memulai dengan

menggali pengetahuan matematika yang telah diperoleh siswa dari kehidupan

masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Hal-hal yang konkrit dan berhubungan



5

dengan pengalaman siswa sehari-hari dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang

menarik. Salah satu aspek yang dapat dikembangkan untuk inovasi pembelajaran

tersebut adalah budaya atau kebiasaan lokal setempat. Menanggapi hal tersebut

perlu adanya suatu pendekatan yang dapat mengaitkan antara kebiasaan atau

budaya lokal setempat dengan pembelajaran matematika yang ada di sekolah.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan pendekatan

etnomatematika sebagai awal dari pengajaran matematika di sekolah yang sesuai

dengan tingkat perkembangan siswa. Pembelajaran matematika berbasis budaya

bukan berarti menjadikan subjeknya menjadi masyarakat yang primitif atau

kembali pada jaman dahulu. Namun bagaimana budaya yang sudah menjadi suatu

karakter asli bangsa dapat terus bertahan dengan disesuaikan waktu dan jamannya

saat ini.

Berdasarkan pemaparan di atas, menjadi beralasan jika dilakukan penelitian yang

mengkaji peningkatan pemahaman konsep matematis siswa SMP dalam

pembelajaran matematika dengan strategi REACT berbasis etnomatematika yang

dituangkan dalam judul “Efektivitas Strategi REACT Berbasis Etnomatematika

Ditinjau dari Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas VII SMP Negeri 2

Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran

2017/2018”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah

yaitu: “Apakah strategi REACT berbasis etnomatematika efektif ditinjau dari

pemahaman konsep matematis siswa?”
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas strategi REACT berbasis

etnomatematika ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pendidikan

matematika yang berkaitan dengan efektivitas strategi REACT berbasis

etnomatematika ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran untuk praktisi pendidikan dalam memilih

strategi pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis

siswa serta menjadi sarana mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang

pendidikan matematika.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemahaman Konsep

Menurut Suherman (2001: 18) matematika adalah ilmu tentang logika

mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu

dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga

bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri. Matematika menitikberatkan pada

perkembangan aspek kognitif seseorang. Salah satu aspek kognitif yang paling

mendasar dalam pembelajaran matematika adalah pemahaman konsep.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rosyada (2004: 69) pemahaman atau

comprehension merupakan kemampuan untuk memahami apa yang sedang

dikomunikasikan dan mampu mengimplementasikan ide tanpa harus melihat

ide itu secara mendalam. Konsep merupakan satu ide umum/pengertian umum,

biasanya disusun dengan kata, simbol, dan tanda. Hal ini sejalan dengan

pendapat Chaplin (Mulyati: 53) yang mengungkapkan bahwa konsep

merupakan satu ide umum/pengertian umum, biasanya disusun dengan kata,

simbol, dan tanda.. Berarti konsep matematika merupakan suatu ide tentang

matematika yang disusun dengan kata maupun ekspresi matematika. Oleh
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sebab itu, belajar harus mengerti secara makna dan filosofinya, maksud dan

implikasi serta aplikasi-aplikasinya, sehingga dengan pemahaman konsep yang

telah siswa miliki siswa mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap

masalah dengan benar.

Menurut Chiu (Huo, 2014: 9), pemahaman konsep merupakan kemampuan

menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan suatu materi

yang disajikan dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu memberikan

interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Sejalan dengan apa yang

dikemukakan dalam Depdiknas (2003: 2) bahwa pemahaman konsep

matematis merupakan salah satu kecakapan atau kemahiran matematika yang

diharapkan dapat tercapai dalam belajar matematika yaitu dengan

menunjukkan pemahaman konsep matematika yang dipelajarinya, menjelaskan

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah

Selanjutnya, penilaian perkembangan siswa terhadap pemahaman konsep

matematis dicantumkan dalam beberapa indikator sebagai hasil belajar

matematika. Dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas

No.506/C/Kep/PP/2004 disebutkan bahwa ada beberapa indikator yang

menunjukkan suatu pemahaman konsep, yaitu sebagai berikut:

a) Menyatakan ulang sebuah konsep.

b) Mengklasifikasi obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan

konsepnya).

c) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep.
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d) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis.

e) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep.

f) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

g) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman

konsep matematis adalah kemampuan individu untuk memahami dan

menguasai suatu ide dengan harapan siswa mampu untuk menginterpretasi dan

mengaplikasikannya. Berdasarkan indikator pemahaman konsep yang terdapat

dalam Peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.506/C/Kep/PP/2004 maka

dalam penelitian ini pemahaman konsep matematis siswa dilihat dari

kemampuan siswa dalam menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek

menurut sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, serta menggunakan,

memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu.

2. Etnomatematika

Etnomatematika diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh

D'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil dengan tujuan asal berupa

penggalian sejarah matematika dari budaya sendiri dan psikologi pembelajaran

serta pengajaran anak bangsa sendiri. Penjelasan mengenai etnomatematika

menurut D'Ambrosio (dalam Wahyuni, dkk, 115: 2013) yaitu menyatakan

bahwa ethnomathematics adalah studi tentang matematika yang

memperhitungkan pertimbangan budaya dimana matematika muncul dengan

memahami penalaran dan sistem matematika yang mereka gunakan.
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Selain itu, etnomathematika juga artikan sebagai penelitian yang

menghubungkan antara matematika atau pendidikan matematika dan

hubungannya dengan bidang sosial dan latar belakang budaya, yaitu penelitian

yang menunjukkan bagaimana matematika dihasilkan, ditransferkan,

disebarkan, dan dikhususkan dalam berbagai macam sistem budaya (Zhang &

Zhang, 2010). Menurut Wahyuni (2013), ethnomatematika adalah bentuk

matematika yang dipengaruhi atau didasarkan budaya. Sedangkan menurut

Barton (1996: 196), etnomatematika merupakan kajian yang meneliti cara

sekelompok orang dari budaya tertentu dalam memahami, mengekspresikan,

dan menggunakan konsep-konsep serta praktik-praktik kebudayaannya yang

digambarkan oleh peneliti sebagai sesuatu yang matematis.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

ethnomatematika merupakan suatu pendekatan atau kajian yang dapat

digunakan dalam pendidikan khususnya pendidikan matematika yang

menghubungkan matematika dengan bidang sosial dan latar belakang budaya

atau kebiasaan setempat untuk mempelajari bagaimana agar siswa memahami,

mengartikulasikan, mengolah, dan akhirnya menggunakan ide-ide matematika,

konsep, dan praktek-praktek yang dapat memecahkan masalah yang berkaitan

dengan aktivitas sehari-hari mereka.

3. Strategi REACT

Strategi REACT pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Strategi ini

merupakan salah satu strategi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran

kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi
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yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Trianto: 2010). Materi pelajaran

yang disajikan melalui konteks kehidupan siswa mengakibatkan pembelajaran

akan lebih bermakna dan menyenangkan.

Menurut Crawford (2001: 3) strategi pembelajaran REACT diperkenalkan oleh

Center of Occupational Research and Development (CORD) yang terdiri dari 5

komponen yaitu: (1) relating (mengaitkan); (2) experiencing (mengalami); (3)

applying (menerapkan); (4) cooperating (bekerjasama); dan (5) transferring

(memindahkan). Penjabaran dari kelima komponen REACT menurut Crawford

(2001) tersebut sebagai berikut.

a) Relating

Relating atau mengaitkan merupakan strategi pembelajaran kontekstual yang

paling kuat sekaligus merupakan inti dari konstruktivistik. Dalam relating ini,

siswa melihat dan memperhatikan keadaan lingkungan dan peristiwa dalam

kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan ke dalam informasi baru yang akan

dipelajari.

Dalam relating, guru mengawali pembelajaran dengan mengajukan

pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh hampir semua siswa dari

pengalamannya hidupnya diluar kelas (Crawford, 2001). Pertanyaan yang

diajukan selalu dalam fenomena-fenomena yang menarik dan sudah tidak asing

lagi bagi siswa, bukan menyampaikan sesuatu yang abstrak atau fenomena
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yang berada di luar jangkauan persepsi, pemahaman dan pengetahuan para

siswa.

b) Experiencing

Experiencing atau mengalami adalah menghubungkan informasi baru dengan

berbagai pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Pengalaman yang

dimaksud disini adalah yang dialami siswa selama proses belajar. Experiencing

juga merupakan pembelajaran yang membuat siswa belajar dengan melakukan

kegiatan matematik (doing math) melalui eksplorasi, pencarian, dan penemuan.

c) Applying

Applying atau menerapkan merupakan suatu tahap pembelajaran bagaimana

siswa belajar menempatkan suatu konsep untuk digunakan ketika mereka

melakukan aktivitas pemecahan masalah. Pada tahap applying, siswa bisa

mengetahui dan memahami aplikasi dari konsep matematika tersebut dalam

pemecahan masalah di dunia nyata

d) Cooperating

Cooperating atau bekerjasama merupakan kegiatan belajar dengan konteks

saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan pelajar lainnya. Bentuk

belajar ini tidak hanya membantu siswa belajar tentang materi, tetapi juga

konsisten dengan penekanan belajar kontekstual dalam kehidupan nyata.

Dalam kehidupan yang nyata siswa akan menjadi warga yang hidup

berdampingan dan berkomunikasi dengan warga lain. Belajar dalam kelompok

kecil dapat membuat siswa lebih mampu menghadapi latihan-latihan yang sulit.
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e) Transferring

Transferring atau memindahkan merupakan kegiatan belajar dalam bentuk

memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. Pembelajaran

diarahkan untuk menganalisis dan memecahkan suatu permasalahan dalam

kehidupan sehari-hari dengan menerapkan pengetahuan yang sudah

dimilikinya. Dalam tahap ini, guru dituntut untuk merancang tugas-tugas untuk

mencapai sesuatu yang baru dan beranekaragam sehingga tujuan-tujuan, minat,

motivasi, keterlibatan dan penguasaan siswa terhadap pelajaran matematika

dapat meningkat.

Manfaat penerapan strategi REACT diantaranya:

1) Dapat memperdalam pemahaman siswa. Hal ini dikarenakan dalam

pembelajaran, siswa bukan hanya menerima informasi yang disampaikan

oleh guru, melainkan siswa diberi keluasan untuk menjawab pertanyaan

ataupun menyelesaikan permasalahan dengan kemampuan atau cara masing-

masing, sehingga bisa mengaitkan dan mengalami sendiri prosesnya.

2) Dapat mengembangkan sikap menghargai diri siswa dan orang lain. Karena

dalam pembelajaran, siswa bekerjasama, melakukan aktivitas dan

menemukan rumusnya sendiri, maka siswa memiliki rasa menghargai diri

atau percaya diri sekaligus menghargai orang lain.

3) Dapat mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki.

Belajar dengan bekerja sama akan melahirkan komunikasi sesama siswa
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dalam aktivitas dan tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan sikap

kebersamaan dan rasa memiliki.

4) Dapat mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Belajar dengan

mengalami (Experiencing) dituntut suatu keterampilan dari siswa untuk

memanipulasi benda konkrit. Kegiatan tersebut merupakan bekal untuk

mengembangkan keterampilan masa depan.

5) Akan terbentuk sikap mencintai lingkungan. Pembelajaran dengan strategi

REACT lebih memfokuskan siswa untuk memperhatikan keadaan

lingkungan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dikaitkan

dengan informasi baru dalam matematika. Oleh karena itu, siswa dengan

sendirinya membentuk sikap mencintai lingkungannya.

6) Membuat siswa belajar secara inklusif. Karena pembelajaran yang

dilaksanakan secara menyeluruh, sempurna, menarik dan menyenangkan.

4. Efektivitas Pembelajaran

Pembelajaran dapat diartikan sebagai usaha sadar dari seorang guru untuk

menciptakan suasana atau memberikan pelayanan agar peserta didik belajar.

Hal ini sejalan dengan pendapat Trianto (2009: 17) yang menyatakan bahwa

pembelajaran pada hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk

membelajarkan siswanya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Mulyasa (2006: 193), pembelajaran dikatakan efektif jika mampu

memberikan pengalaman baru, dan membantu kompetensi peserta didik, serta

mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Menurut

Hamalik (2004: 171), pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang
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memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sendiri dengan melakukan

aktivitas-aktivitas belajar. Selanjutnya Muhli (2012: 10) menyatakan

efektivitas pembelajaran merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan

tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembelajaran

adalah ukuran tercapainya keberhasilan tujuan pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Pada penelitian ini

pembelajaran dikatakan efektif apabila banyaknya siswa yang memiliki

pemahaman konsep matematis yang terkategori baik setelah mengikuti

pembelajaran dengan strategi REACT berbasis etnomatematika lebih dari 60%

banyaknya siswa.

B. Kerangka Pikir

Penelitian tentang efektivitas pembelajaran matematika dengan strategi REACT

berbasis ethnomatematika dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis

siswa ini terdiri dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam

penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah strategi REACT berbasis

etnomatematika, sedangkan variabel terikatnya yaitu pemahaman konsep

matematis.

Strategi REACT berbasis etnomatematika mengintegrasikan masalah pada

kehidupan sehari-hari atau pengalaman belajar siswa berdasarkan kebiasaan atau

budaya lokal setempat dengan masalah pada matematika. Strategi REACT

memiliki 5 komponen yaitu: (1) relating (mengaitkan); (2) experiencing
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(mengalami); (3) applying (menerapkan); (4) cooperating (bekerjasama); dan (5)

transferring (memindahkan).

Pada komponen relating (mengaitkan), guru mengkondisikan atau membimbing

siswa agar mampu mengaitkan konsep–konsep baru yang akan dipelajari dengan

konsep-konsep yang telah dipelajarinya dengan cara memberikan permasalahan

berdasarkan pada kebiasaan atau budaya lokal setempat yang sesuai dengan

materi yang sedang dipelajari. Siswa dituntut untuk mengklasifikasi obyek-obyek

menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya).

Pada komponen experiencing (mengalami), guru menciptakan situasi yang dapat

membantu siswa untuk membangun konsep baru berdasarkan kebiasaan atau

budaya lokal setempat yang sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Pada

kegiatan ini, siswa akan menemukan konsep baru dan siswa dapat berlatih

menyatakan ulang sebuah konsep pada LKK.

Pada komponen applying (menerapkan), guru memberikan persoalan – persoalan

yang menuntut siswa agar mampu menggunakan konsep – konsep yang telah

dipelajarinya. Guru juga dapat memberikan motivasi yang dikaitkan dengan

kebiasaan atau budaya lokal setempat untuk memperdalam pemahaman konsep

melalui tugas yang realistis dan relevan dalam LKK atau lainnya. Dalam

menyelesaikan persoalan tersebut, kemampuan siswa dalam menyatakan ulang

sebuah konsep, serta kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih

prosedur atau operasi tertentu dapat dikembangkan.
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Selanjutnya adalah cooperating, guru membelajarkan siswa melalui kerjasama

antar siswa, berdiskusi, saling berbagi, dan merespon dengan sesama siswa dalam

kelompok. Sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan dengan

berkolaborasi sesama teman dan siswa akan belajar untuk lebih percaya diri

menyampaikan ide-ide yang sesuai dengan pemahaman mereka.

Yang terakhir adalah transferring, guru memberikan latihan dalam konteks baru

yang relevan dengan materi yang telah dipelajari berdasarkan kebiasaan atau

budaya lokal setempat. Pada kegiatan ini siswa mampu menunjukkan kemampuan

menyatakan ulang konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai

dengan konsepnya, serta menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur

atau operasi tertentu terhadap pengetahuan yang dipelajarinya dan menerapkannya

dalam permasalahan yang lebih kompleks.

Setelah menyelesaikan LKK, beberapa kelompok mempresentasikan hasil

diskusinya ke depan kelas, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan.

Siswa diharapkan mampu bertukar pikiran, menjawab persoalan dengan sistematis

dan benar, mampu menyatakan ulang sebuah konsep, siswa mampu

mengklasifikasi obyek-obyek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan

konsepnya), dan mampu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur

atau operasi tertentu dengan benar terkait permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas, strategi REACT berbasis etnomatematika yang

diterapkan diharapkan mampu membuat siswa untuk memiliki kemampuan dalam

menyatakan ulang sebuah konsep serta menggunakan prosedur secara efisien dan

tepat dalam menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian, akan
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memungkinkan peningkatan pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis etnomatematika.

C. Anggapan Dasar

Anggapan dasar dalam penelitian adalah semua siswa kelas VII semester genap

SMP Negeri 2 Sendang Agung tahun pelajaran 2017/2018 memperoleh materi

yang sama dan sesuai dengan Kurikulum 2013.

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Umum

Penerapan pembelajaran dengan strategi REACT berbasis ethnomatematika

efektif ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa.

2. Hipotesis Khusus

a. Pemahaman konsep matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran

dengan strategi REACT berbasis etnomatematika lebih baik daripada

sebelum mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika.

b. Persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori

baik lebih dari 60% banyak siswa dengan pembelajaran strategi REACT

berbasis etnomatematika.



III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/2018 di SMPN

2 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah. Populasi pada penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VII SMPN 2 Sendang Agung Kabupaten Lampung

Tengah sebanyak 127 siswa yang terdistribusi dalam empat kelas yaitu kelas VIIA

sampai VIID. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik

cluster random sampling (Sugiyono, 2012: 121). Sehingga terpilihlah kelas VIIC

sebagai kelas sampel dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu. Desain penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah one group pretest-posttest sesuai dengan

yang dikembangkan oleh Sugiyono (2012: 111) sebagai berikut.

Keterangan:
: Pretest berupa tes kemampuan awal pemahaman konsep matematisO1

X : Strategi REACT berbasis Etnomatematika
O2 : Posttest berupa tes kemampuan akhir pemahaman konsepmatematis

O1 X O2
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C. Prosedur Penelitian

a. Tahap Persiapan Penelitian

Tahap-tahap persiapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Melakukan observasi untuk mengetahui kurikulum sekolah, jumlah kelas,

jumlah siswa, karakteristik siswa, serta cara guru mengajar.

2) Menentukan sampel penelitian.

3) Menetapkan materi yang digunakan dalam penelitian.

4) Menyusun proposal penelitian

5) Menyusun perangkat pembelajaran dan instrumen tes untuk penelitian.

6) Mengonsultasikan perangkat pembelajaran dan instrumen dengan dosen

pembimbing.

7) Melakukan uji coba instrumen penelitian.

8) Melakukan analisis hasil uji coba instrument.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap-tahap pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Memberikan pretest terhadap kelas eksperimen.

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika terhadap kelas eksperimen.

3) Memberikan posttest terhadap kelas eksperimen.

c. Tahap Pengolahan Data dan Pembuatan Laporan

Tahap-tahap pengolahan data dan pembuatan laporan dalam penelitian ini

adalah:
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1) Mengumpulkan data dari sampel terkait hasil tes awal dan akhir pemahaman

konsep matematis siswa.

2) Mengolah dan menganalisis data yang diperoleh serta membuat kesimpulan.

3) Membuat laporan penelitian.

D. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data diperoleh dari data skor

pemahaman konsep matematis yang diperoleh melalui pretest sebelum perlakuan

dan melalui posttest setelah perlakuan pembelajaran dengan strategi REACT

berbasis etnomatematika dilaksanakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes. Tes yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tes pemahaman konsep matematis

berbentuk uraian yang dilakukan sebelum dilakukan pembelajaran dengan strategi

REACT berbasis etnomatematika (prestest) dan setelah dilakukan pembelajaran

dengan strategi REACT berbasis etnomatematika (posttest).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes pemahaman

konsep matematis yang terdiri dari instrumen pretest dan instrumen posttest.

Materi yang diujikan adalah pokok bahasan perbandingan. Tes yang digunakan

adalah tes tertulis berbentuk uraian yang terdiri dari lima soal. Setiap soal tes
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memiliki satu atau lebih indikator pemahaman konsep matematis Tes ini diberikan

kepada siswa secara individual.

Instrumen tes untuk mengukurpemahaman konsep siswa disusun berdasarkan

tujuh indikator-indikator pemahaman konsep. Ada tiga indikator yang digunakan,

yaitu menyatakan ulang sebuah konsep, mengklasifikasikan objek menurut sifat-

sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, dan menggunakan, memanfaatkan, dan

memilih prosedur atau operasi tertentu. Sementara skor untuk jawaban tes disusun

berdasarkan indikator pemahaman konsep matematis dan pedoman penskoran.

Untuk mendapatkan data yang akurat, tes yang digunakan dalam penelitian ini

harus memenuhi kriteria instrumen tes yang baik. Instrumen tes yang baik

haruslah valid, reliabel dengan kriteria tinggi atau sangat tinggi, daya pembeda

dengan interpretasi cukup, baik atau sangat baik, serta tingkat kesukaran dengan

interpretasi mudah, sedang, atau sukar.

1. Validitas

Validitas dalam penelitian ini didasarkan pada validitas isi. Validitas isi dari tes

pemahaman konsep matematis dapat diketahui dengan cara membandingkan isi

yang terkandung dalam tes pemahaman konsep matematis dengan indikator

yang terdapat pada pemahaman konsep matematis. Dalam penelitian yang telah

dilakukan, soal tes dikonsultasikan kepada guru mata pelajaran matematika

kelas VII SMPN 2 Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah dengan

pertimbangan bahwa guru mitra tersebut mengetahui dengan benar kurikulum

Nasional atau kurikulum 2013. Oleh karena itu validitas instrument tes ini
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didasarkan pada penilaian guru mata pelajaran matematika tersebut dengan

menggunakan daftar check list (√) yang terdapat pada form penilaian.

Tes dikatakan valid apabila butir-butir tesnya telah dinyatakan sesuai dengan

kompetensi dasar dan indikator yang berdasarkan penilaian guru mitra.

Penilaian tersebut mencakup kesesuaian soal dengan kisi-kisi soal dan

penggunaan bahasa sehingga dapat dimengerti siswa. Hasil penilaian

menunjukkan bahwa tes yang digunakan telah memenuhi validitas isi

(Lampiran B.4 halaman 122 - 123). Setelah tes tersebut dinyatakan valid, maka

soal tes diujicobakan kepada siswa di luar sampel yaitu kelas VIIIA dengan

pertimbangan bahwa kelas tersebut telah menempuh materi yang diujicobakan.

Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian diolah dengan menggunakan

bantuan software microsoft excel 2010 untuk mengetahui reliabilitas tes, daya

pembeda dan tingkat kesukaran.

2. Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang memiliki kemampuan yang sama akan

menghasilkan data yang ajeg atau tetap. Rumus yang digunakan untuk

mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah rumus Alpha dalam Arikunto

(2011: 109) sebagai berikut:

= − 1 1 − ∑
Keterangan:

: reliabilitas yang dicari
: banyaknya butir soal
: varians item ke-i
: varians jumlah
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Interpretasi terhadap nilai reliabilitas tes ( ) menurut Arikunto (2011: 195)

tertera dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kriteria Reliabilitas

Koefisien reliabilitas ( r11) Kriteria0,90 − 1,00 Sangat tinggi0,70 − 0,89 Tinggi0,40 − 0,69 Cukup0,20 − 0,39 Rendah0,00 − 0,19 Sangat rendah

Setelah dilakukan perhitungan reliabilitas instrument tes pemahaman konsep

matematis siswa, diperoleh koefisien sebesar 0,75. Dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa instrument test yang digunakan memiliki kriteria

reliabilitas yang tinggi. Hasil perhitungan reliabilitas selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C. 1 halaman 124.

3. Daya Pembeda

Daya pembeda instrumen adalah tingkat kemampuan instrumen untuk

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang

berkemampuan rendah. Untuk menghitung daya pembeda, terlebih dahulu

diurutkan dari siswa yang memperoleh nilai tertinggi sampai siswa yang

memperoleh nilai terendah, untuk selanjutnya diambil 27% siswa yang

memperoleh nilai tertinggi (higher group) dan 27% siswa yang memperoleh

nilai terendah (lower group). Rumus untuk menghitung daya pembeda butir

soal dalam Arikunto (2011: 213) yaitu:

= −
Keterangan:

DP : indeks daya pembeda satu butir soal tertentu
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: rata-rata nilai kelompok atas pada butir soal yang diolah
: rata-rata nilai kelompok bawah pada butir soal yang diolah
: skor maksimal butir soal yang diolah

Interpretasi indeks daya pembeda (DP) menurut Arikunto (2011: 195) tertera

dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Interpretasi Indeks Daya Pembeda.

Koefisien Daya
Pembeda Interpretasi−1,00 − 0,00 Sangat Buruk0,01 − 0,20 Buruk0,21 − 0,30 Cukup0,31 − 0,70 Baik0,71 − 1,00 Sangat Baik

Setelah dilakukan perhitungan daya pembeda soal pada uji coba soal yang

dilakukan pada kelas VIII A, diperoleh nilai daya pembeda yang berada pada

interval 0,31 − 0,70 dan 0,71 − 1,00. Artinya, soal yang digunakan memiliki daya

pembeda yang baik dan sangat baik. Hasil perhitungan daya pembeda butir soal

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran C. 2 halaman 126 -127.

4. Tingkat Kesukaran

Saat penyusunan butir soal, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat

kesukaran butir soal. Suatu tes dikatakan baik jika memiliki derajat kesukaran

sedang, yaitu tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Menurut Sudijono

(2011: 372), rumus yang digunakan untuk menghitung tingkat kesukaran suatu

butir soal adalah sebagai berikut:

=
Keterangan:
TK : tingkat kesukaran suatu butir soal

: jumlah skor yang diperoleh siswa pada satu butir soal
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: jumlah skor maksimum yang dapat diperoleh siswa pada suatu butir soal

Untuk menginterpretasi tingkat kesukaran suatu butir soal digunakan kriteria

tingkat kesukaran menurut Sudijono (2011: 372) yang tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Interpretasi Nilai Tingkat Kesukaran

Nilai Interpretasi0,00 − 0,15 Sangat Sukar0,16 − 0,30 Sukar0,31 − 0,70 Sedang0,71 − 0,85 Mudah0,86 − 1,00 Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhiutngan uji coba instrumen, diperoleh bahwa nilai

tingkat kesukaran tes adalah 0,23 sampai dengan 0,84. Hal ini menunjukkan

bahwa tes yang diujicobakan memiliki tingkat kesukaran yang mudah, sedang

dan sukar. Hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal selengkapnya dapat

dilhat pada Lampiran C.2 halaman 126 -127.

G. Teknik Analisis Data

Setelah intrumen tes diujicobakan dan memenuhi kelayakan dilihat dari validitas,

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembedanya. Intrumen tes tersebut

diujikan di kelas sampel sehingga diperoleh data pemahaman konsep siswa. Data

yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah.

Langkah-langkah yang dilakukan yakni sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil tes kemampuan

awal dan tes kemampuan akhir yang diperoleh berasal dari populasi yang
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berdistribusi normal atau tidak. Rumusan hipotesis untuk uji ini adalah sebagai

berikut:

H0:  Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1:  Sampel berasal dari populasi yang tidak berditribusi normal

Uji Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Chi-Kuadrat.  Langkah-

langkah Uji Chi-Kuadrat menurut Sudjana (2005: 273) adalah:

1) Taraf Signifikan: α = 5%

2) Statistik Uji= ∑ ( )
Keterangan:

=  Frekuensi observasi/pengamatan
=  Frekuensi yang diharapkan

3) Keputusan Uji

Kriteria pengujian, jika < (( ∝), ) dengan dk = k – 3, maka

data berdistribusi normal.

Setelah uji normalitas dilakukan dengan menggunakan aplikasi microsoft excel

2010, diperoleh pada data pretest = 6,3371 dan pada data posttest =7,0379. Sementara diketahui ( ∝)( ) = 7,8147. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa data pretest dan data posttest pada penelitian ini berasal

dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapat

dilihat pada Lampiran C. 5 dan C. 6 halaman 130 -135.

b) Uji Homogenitas

Untuk menguji homogenitas varians data sampel pemahaman konsep

matematis, rumusan hipotesis sebagai berikut.



28H ∶ σ = σ (kedua kelompok memiliki varians yang sama)H ∶ σ ≠ σ (kedua kelompok memiliki varians yang tidak sama)

Keterangan:= varians data awal pemahaman konsep= varians data akhir pemahaman konsep

Menurut Sudjana (2005: 249-250) untuk mneguji hipotesis di atas, maka

digunakan statistik berikut ini.

= varians terbesarvarians terkecil
Kriteria pengujian adalah H diterima jika < dimana =

( , ), dengan taraf nyata 0,05 dan derajat kebebasan masing-masing sesuai

dengan dk pembilang dan penyebut.

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa = 1,77 sedangkan= 1,82. Ternyata, < sehingga dapat disimpulkan bahwaH diterima yang berarti kedua kelompok memiliki varians yang homogen.

c) Uji Hipotesis Pertama (Uji Perbedaan Dua Rata-Rata)

Hipotesis pertama berbunyi “pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis ethnomatematika

lebih baik daripada sebelum mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT

berbasis etnomatematika”

Berdasarkan uji normalitas pada data pretest dan posttest pemahaman konsep

matematis diketahui bahwa keduanya berasal dari populasi yang berdistribusi
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normal. Oleh karena itu digunakan uji parametrik yaitu uji t berpasangan pihak

kanan. Hipotesis uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

H0: = (rata-rata pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika tidak berbeda dengan rata-rata

pemahaman konsep matematis siswa sebelum melakukan

pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika).

H1: > (rata-rata pemahaman konsep matematis siswa setelah

mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika lebih baik daripada rata-rata pemahaman

konsep matematis siswa sebelum mengikuti pembelajaran

dengan strategi REACT berbasis etnomatematika).

Rumus yang digunakan menyesuaikan dengan yang dikemukakan oleh Sudjana

(2005: 242) adalah sebagai berikut:

= ̅ −1 + 1
dengan = ( ) ( )
Keterangan:

= nilai t hitung̅ = rata-rata skor posttest
= rata-rata skor pretest
= banyak siswa pada saat posttest
= banyak siswa pada saat pretest
= varians data posttest
= varians data pretest
= varians gabungan
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Kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika > ( ) dan terima H0 jika t

mempunyai harga lain, dengan adalah titik kritis sehingga luas daerah di

bawah kurva distribusi t sama dengan (1 − ) dengan = ( + − 2)
serta peluang (1 − ) dan serta taraf signifikan = 5%.

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh bahwa = 17,33 sedangkan= 2,00. Ternyata, > sehingga dapat disimpulkan bahwa

H0 ditolak dan H1 yang menyatakan rata-rata pemahaman konsep matematis

siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika lebih baik daripada rata-rata pemahaman konsep matematis

siswa sebelum mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika, diterima.

d) Uji Hipotesis Kedua (Uji Proporsi)

Hipotesis kedua berbunyi “persentase siswa yang memiliki pemahaman konsep

matematis terkategori baik lebih dari 60% banyak siswa dengan pembelajaran

strategi REACT berbasis ethnomatematika”.

Untuk menguji hipotesis tersebut maka dilakukan uji proporsi satu pihak

dengan statistik z. Pedoman kategori pemahaman konsep matematis dapat

dilihat berdasarkan nilai pemahaman konsep matematis siswa pada kelas

sampel dengan interval 0 sampai 100. Interval tersebut kemudian dipartisi

menjadi tiga interval sama besar. Pedoman kategori pemahaman konsep

matematis disajikan pada Tabel 3.4 berikut:
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Tabel 3.4 Pedoman Kategori Pemahaman Konsep Matematis

NPK Kategori66,68 − 100,00 Baik33.34 − 66,67 Cukup Baik0,00 − 33,33 Kurang Baik

Keterangan:
NPK = Nilai Pemahaman Konsep Matematis

Adapun rumusan hipotesis untuk uji ini adalah H0 menyatakan bahwa proporsi

siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori baik sama

dengan 60% dari banyak siswa pada kelas dengan pembelajaran strategi

REACT berbasis etnomatematika, sedangkan H1 menyatakan bahwa proporsi

siswa yang memiliki pemahaman konsep matematis terkategori baik lebih dari

60% dari banyak siswa dengan pembelajaran strategi REACT berbasis

etnomatematika.

Adapun rumusnya menurut Sudjana (2005: 233) adalah sebagai berikut:

= − 0,60,6(1 − 0,6)
Keterangan:

= banyaknya siswa peserta tes yang mencapai nilai terkategori baik
= jumlah siswa peserta tes

Kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika > , dengan , merupakan

titik kritis sehingga luas daerah di bawah kurva normal sama dengan (0,5 − )
dan taraf signifikan = 5%. Sedangkan H0 diterima jika < ,



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran dengan strategi REACT berbasis etnomatematika tidak efektif

ditinjau dari pemahaman konsep matematis siswa. Namun, pemahaman konsep

matematis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan strategi REACT berbasis

etnomatematika lebih baik daripada sebelum mengikuti pembelajaran dengan

strategi REACT berbasis etnomatematika.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, agar mendapat hasil yang lebih

efektif dan optimal disarankan hal-hal berikut ini:

1. Bagi guru yang akan menerapkan pembelajaran dengan strategi REACT di

kelas sebaiknya memperhatikan isi dan materi agar tidak terlalu padat. Guru

juga sebaiknya mempertimbangkan pembagian waktu untuk diskusi dan

presentasi. Kemudian di awal pembelajaran sebaiknya guru melakukan

pembiasaan terkait langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan strategi

REACT serta lebih memperhatikan dan mengawasi kerja setiap kelompok.

Selain itu dalam penerapannya sebaiknya diimbangi dengan perencanaan
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yang matang dan pengelolaan yang tepat agar suasana belajar semakin

kondusif sehingga memperoleh hasil yang optimal.

2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai pembelajaran dengan

strategi REACT, sebaiknya digunakan juga kelas kontrol sebagai kelas

pembanding agar kesimpulannya lebih dapat digeneraliasikan. Selain itu,

dapat pula dilakukan pengkajian lebih mendalam terkait teknis agar proses

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan serta penelitian ini dapat

digunakan sebagai tambahan referensi mengenai efektivitas pembelajaran

strategi REACT berbasis etnomatematika ditinjau dari pemahaman konsep

matematis siswa.
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