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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pemahaman Matematis 

Istilah pemahaman berasal dari kata paham, yang menurut Kamus 

besar bahasa indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, pendapat, 

aliran, mengerti benar. Sedangkan pemahaman (understanding) adalah 

kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata yang berbeda 

dan dapat menginterprestasikan atau menarik kesimpulan dari tabel, 

grafik, atau sebagainya.  

Pemahaman matematis menurut Sanjaya (2009) adalah 

kemampuan siswa mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang 

mudah dimengerti, memberikan interprestasi data, dan mampu 

mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif yang 

dimilikinya. Sedangkan menurut Shadiq (2009) pemahaman matematis 

adalah siswa dapat mendefinisikan tentang konsep, dan dapat 

mengidentifikasi serta memberi contoh atau bukan contoh dari konsep. 

Selain itu, menurut Heruman (2007) pemahaman matematis adalah 

pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep, yang tujuannya siswa 

dapat lebih memahami tentang konsep matematis. Selanjutnya, Wardhani 

(2008) menyebutkan bahwa pemahaman matematis adalah menjelaskan 

keterkaitan antara konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 
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Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa, kemampuan pemahaman matematis adalah 

kemampuan siswa mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang 

mudah dimengerti sehingga dapat mengaplikasikan konsep matematis 

yang sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya secara luwes, 

akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Indikator-indikator pemahaman matematis menurut Peraturan 

Dirjen Dikdasdem Depdiknas No 506 / C / PP / 2004 tanggal 11 

November 2004, yaitu: 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

c. Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.  

Selain itu, Tim PPG Matematika 2005 (dalam Dafril, 2011) 

menyebutkan indikator pemahaman matematis, yaitu: 

a. Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. Kemampuan mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsep. 
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c. Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh. 

d. Kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika. 

e. Kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup dari 

suatu konsep. 

Adapun indikator pemahaman matematis yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep. Dalam hal ini, siswa 

mampu mendefinisikan ulang suatu konsep materi yang dipelajari. 

b. Siswa dapat mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepnya. Dalam hal ini, siswa mampu menganalisis 

suatu objek dan mengklasifikasikannya menurut sifat-sifat atau ciri-

ciri tertentu yang dimiliki sesuai dengan konsepnya. 

c. Siswa dapat memberikan contoh dan bukan contoh. Dalam hal ini, 

siswa mampu membedakan contoh yang benar dan contoh yang 

tidak benar dari suatu konsep materi yang dipelajari. 

d. Siswa dapat menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika. Dalam hal ini, siswa mampu mempresentasikan soal 

dalam berbagai bentuk matematika seperti dalam grafik, tabel, dan 

sebagainya. 

e. Siswa dapat mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep. Dalam hal ini, siswa dapat menentukan syarat perlu dan 

syarat cukup yang harus diketahui dalam soal. 
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f. Siswa dapat menggunakan, memanfaatkan serta memilih operasi 

tertentu. Dalam hal ini, siswa mampu menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih operasi tertentu untuk memecahkan 

masalah suatu konsep materi yang dipelajari. 

g. Siswa dapat mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah. Dalam hal ini, siswa mampu mengaitkan 

konsep dalam pemecahan masalah. 

2. Strategi REACT 

Strategi REACT adalah salah satu strategi pembelajaran 

kontekstual, dimana dalam strategi ini terdapat langkah-langkah 

pembelajaran yang antara lain Realiting (mengaitkan), Experiencing 

(mengalami), Applying (menerapkan), Cooperating (bekerja sama), dan 

Transferring (mentransfer). Menurut Trianto (2010) pembelajaran 

kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliknya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut Nanang 

(2010) pembelajaran kontekstual adalah suatu proses yang holistik dan 

bertujuan membelajarkan siswa dalam memahami bahan ajar secara 

bermakna yang dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata.   

Berdasarkan pengertian strategi Realiting, Experiencing, 

Applying, Cooperating, dan Transferring (REACT) dapat disimpulkan 

bahwa strategi REACT merupakan pembelajaran kontekstual yang 
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membantu guru mengaitkan materi situasi dunia nyata dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan 

kehidupan sehari-hari bertujuan membelajarkan siswa dalam memahami 

bahan ajar secara bermakna yang dikaitkan konteks kehidupan nyata. 

Menurut Crawford (2001) Center of Occupational Research and 

Development (CORD), Amerika Serikat memperkenalkan pembelajaran 

kontekstual dengan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk 

memecah masalah melalui tahap-tahap ilmiah, yaitu strategi REACT. 

Center of Occupational Research and Development (CORD) 

menyampaikan lima strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan 

pembelajaran kontekstual, yang disingkat dengan strategi pembelajaran 

REACT,  yaitu: 

a. Relating (mengaitkan) yaitu belajar dalam konteks pengalaman 

hidup, ini merupakan jenis pembelajaran kontekstual yang khas 

terjadi pada anak-anak. Ketika anak-anak tumbuh semakin besar 

memberikan konteks yang bermakna untuk belajar menjadi semakin 

sulit. Kurikulum mencoba menempatkan pembelajaran dalam 

konteks pengalaman hidup yang mengharuskan perhatian siswa pada 

peristiwa, dan kondisi sehari-hari. Kemudian siswa harus 

menghubungkan situasi sehari-hari itu dengan informasi baru yang 

didapat. 

b. Experiencing (mengalami) yaitu belajar dalam konteks eksplorasi, 

discovery, dan penemuan, merupakan jantung pembelajaran 
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kontekstual. Siswa mungkin akan menjadi termotivasi dan merasa 

nyaman berkat hasil strategi pembelajaran lain seperti aktivitas 

dengan teks, cerita, atau video. 

c. Applying (menerapkan) yaitu menerapkan konsep dan informasi 

dalam konteks yang berguna sering memproyeksikan siswa ke arah 

masa depan yang diharapkan. Dalam pembelajaran kontekstual, 

penerapan sering didasarkan pada aktifiitas okupasional. Hal itu 

terjadi lewat teks, video, lab, dan kegiatan, meskipun dalam banyak 

sekolah, pengalaman pembelajaran kontekstual itu akan diikuti 

dengan pengalaman langsung. 

d. Cooperating (bekerja sama) yaitu belajar dalam konteks peragihan, 

penanggapan, dan pengomunikasian dengan pembelajar yang lain 

merupakan strategi pembelajaran yang utama dalam pengajaran 

kontekstual. Pengalaman bekerjasama tidak hanya membantu 

sebagian besar siswa untuk mempelajari bahan ajar. Oleh sebab itu, 

keterampilan kooperatif perlu mendapatkan perhatian serius agar 

dapat dikuasai dengan baik oleh siswa. 

e. Transferring (memindahkan) yaitu pembelajaran sesuatu isi dalam 

konteks pengetahuan yang ada atau memindahkannya berlandaskan 

apa yang telah diketahui siswa. Setelah siswa paham terhadap 

konsep yang dipelajarinya, maka selanjutnya siswa menerapkan atau 

memanfaatkan pengetahuan yang telah diperolehnya ke dalam 

konteks yang baru. (CORD: 1999) 
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Langkah-langkah pembelajaran dengan strategi REACT sebagai 

berikut: 

a. Aspek Relating (mengaitkan) siswa mengamati gambar-gambar 

sebagai media pembelajaran, kemudian mengaitkannya dengan 

kehidupan nyata. 

b. Aspek Experiencing (mengalami), siswa mengalami sendiri kegiatan 

yang ada pada materi pelajaran yang telah dipelajari. 

c. Aspek Applying (menerapkan), setelah siswa mengalami sendiri 

kegiatan yang ada pada materi pelajaran yang telah dipelajari maka 

siswa dapat melakukan kegiatan yang sesuai dengan materi yang 

telah dipelajari. 

d. Aspek Cooperating (bekerja sama), siswa melakukan diskusi 

kelompok untuk mempermudah siswa dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi, siswa berdiskusi mengerjakan lembar 

kerja kelompok bersama teman satu kelompok untuk menemukan 

konsep materi yang dipelajari. 

e. Aspek Transferring (mentransfer), siswa diajak untuk bertukar 

pikiran dengan teman lainnya untuk merumuskan hasil dari kegiatan 

pembelajaran mengenai materi pelajaran yang telah dipelajari. 

Ada lima tahapan strategi REACT yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Tahap I Realiting (mengaitkan), guru menghubungkan konsep yang 

dipelajari dengan materi pengetahuan yang dimiliki siswa. 
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b. Tahap II Experiencing (mengalami), siswa melakukan kegiatan 

eksperimen dan guru memberikan penjelasan untuk mengarahkan 

siswa menemukan pengetahuan baru. 

c. Tahap III Applying (menerapkan), siswa menerapkan pengetahuan 

yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari maka siswa akan dapat 

mengaitkan sendiri kegiatan yang ada pada materi pelajaran yang 

telah dipelajari dan siswa akan dapat menyelesaikan latihan-latihan 

soal yang diberikan. 

d. Tahap IV Cooperating (bekerja sama), siswa melakukan diskusi 

kelompok untuk memecahkan permasalahan dan mengembangkan 

kemampuan berkolaborasi dengan teman. 

e. Tahap V Transferring (mentransfer), siswa menunjukan kemampuan 

terhadap pengetahuan yang dipelajarinya dan menerapkannya dalam 

situasi dan konteks baru. 

3. Teams Games Tournament (TGT) 

Teams Games Tournament menurut Veloo, dkk (2016) adalah 

sejenis pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar siswa 

di kelompok-kelompok kecil, dimana siswa didorong untuk saling 

membantu mencapai tujuan. Selain itu, menurut Sudarti (2015) 

pembelajaran Teams Games Tournament adalah salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan peran siswa 

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan  penguatan 

(reinforcement).  
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Menurut Isjoni (2011) pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana sistem belajar dan berkerja kelompok-

kelompok kecil berjumlah 4-6 orang secara kolaboratif diarahkan oleh 

guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan 

menurut Suprijono (2014) pembelajaran kooperatif adalah konsep yang 

lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk 

yang lebih dipimpin oleh guru atau dikerahkan oleh guru. 

Berdasarkan pengertian Teams Games Tournament dapat 

disimpulkan bahwa model kooperatif Teams Games Tournament 

merupakan pembelajaran kooperatif yang melibatkan kerjasama antar 

kelompok, peran siswa sebagai tutor sebaya, mendorong siswa untuk 

saling membantu mencapai tujuan, dan mengandung unsur permainan 

dan penguatan.  

Pembelajaran Teams Games Tournament pertama kali dicetuskan 

oleh Robert Slavin dan David de Vries pada tahun 1978. Menurut Slavin 

(2005) model pembelajaran Teams Games Tournament ini siswa setelah 

belajar dalam kelompoknya masing-masing anggota kelompok yang 

setingkat kemampuannya akan dipertemukan dalam suatu pertandingan 

atau turnamen yang dikenal dengan “Tournaments Table”, yang 

diadakan tiap akhir unit pokok bahasan atau akhir pekan. 

a. Langkah-langkah pembelajaran dengan setting Teams Games 

Tournament 

1) Persiapan Pembelajaran 

Persiapan pembelajaran tipe Teams Games Tournament 

meliputi persiapan materi, penetapan siswa dalam tim, 
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kerjasama dalam tim, dan penetapan siswa pada meja turnamen. 

Adapun uraian setiap persiapan masing-masing adalah sebagai 

berikut: 

a) Persiapan Materi 

Materi pelajaran dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat disajikan dalam presentasi kelas, dalam 

kerjasama, dan dalam turnamen. Bentuk rancangan tersebut 

dapat dikemas dalam satu perangkat pembelajaran yang 

terdiri dari program satuan pelajaran, rencana pembelajaran, 

buku petunjuk guru, buku siswa, lembar kegiatan siswa 

yang akan dipelajari siswa dalam belajar kelompok, 

kelengkapan turnamen yang akan digunakan dalam 

turnamen akademik, dan tes hasil belajar. 

b) Penetapan Siswa dalam Tim 

Setiap tim dalam pembelajaran tipe Teams Games 

Tournament sebanyak 4-5 siswa, yang terdiri dari siswa 

pandai, sedang, dan kurang. Selain itu dalam pembagian 

kelompok, guru sebaiknya mempertimbangkan kriteria 

lainnya, misalnya jenis kelamin, latar belakang sosial, 

kinerja, suka atau tidak suka dan lainnya. Siswa rangking 

pertama pada setiap tim meja I, empat rangking berikutnya 

pada meja II, empat rangking berikutnya pada meja III, dan 

seterusnya. 
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c) Penetapan Siswa pada Meja Turnamen 

Dalam satu meja turnamen terdiri dari 4-5 siswa 

yang berkompetisi dengan kemampuan setara dan sebagai 

wakil tim yang berbeda. Dibawah ini adalah ilustrasi antara 

tim-tim yang anggotanya heterogen dan meja-meja 

turnamen dengan anggota yang homogen. Untuk ilustrasi 

turnamen dapat dilihat pada skema berikut: 

Gambar 2.1 Skema Teams Games Tournament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar di atas salah satu ilustrasi bentuk 

penempatan siswa pada meja turnamen berdasar ranking 

siswa dalam tim. Meja turnamen I adalah meja tempat 

berkompetisi siswa dengan kemampuan awal tertinggi 

dalam tim sebagai meja yang tertinggi tingkatannya, lebih 

tinggi tingkatannya daripada meja turnamen II. Meja 

turnamen III lebih tinggi tingkatannya daripada meja 
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turnamen III. Meja turnamen IV adalah meja yang paling 

rendah. Misalkan satu kelas terdiri atas 34 siswa terbentuk 

dalam 4 tim dan setiap tim 8-9 siswa, diinginkan dalam satu 

meja turnamen terdiri dari 4-5 siswa sehingga akan terdapat 

8 meja turnamen. Enam meja masing-masing terdiri dari 4 

siswa dan dua meja dengan 5 siswa. 

2) Kegiatan pembelajaran 

Ada 5 komponen yang dilakukan pada detail kegiatan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a) Penyajian Kelas (Class Presentation) 

Penyajian kelas dalam Teams Games Tournament 

tidaklah berbeda dengan pengajaran biasa, atau pengajaran 

klasikal oleh guru, hanya pengajaran difokuskan pada 

materi yang sedang dibahas saja. Ketika penyajian kelas 

berlangsung siswa sudah ada dalam kelompoknya. Dengan 

demikian siswa akan memperhatikan dengan serius, karena 

akan membantu siswa bekerja lebih baik pada kerja 

kelompok dan permainan. 

b) Kelompok (Teams)  

Kelompok disusun dengan beranggotakan 4-5 orang 

yang mewakili pencampuran dari berbagai keragaman 

dalam kelas, seperti kemampuan akademik, jenis kelamin, 

ras, etnik. Fungsi utama mereka dikelompokan adalah agar 
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anggota-anggota kelompok saling meyakinkan bahwa 

mereka dapat bekerjasama dalam belajar dan mengerjakan 

game atau lembar kerja dan lebih khusus lagi untuk 

menyiapkan semua anggota dalam menghadapi kompetisi. 

Guru mengamati jalannya belajar kelompok dan 

memberikan bimbingan bagi kelompok yang mengalami 

kesulitan. 

c) Permainan (Games) 

Pertanyaan dalam games disusun dan dirancang dari 

materi-materi yang relevan dengan materi yang telah 

disajikan untuk menguji pengetahuan yang telah diperoleh 

mewakili masing-masing kelompok. Sebagian besar 

pertanyaan dalam kuis atau soal adalah bentuk sederhana. 

d) Pertandingan (Tournament) 

Turnamen adalah sebuah struktur dimana game 

berlangsung. Turnamen diawali dengan memberitahukan 

aturan-aturan permainan. Setelah itu permainan dimulai 

dengan membagi kartu-kartu soal dan kunci jawaban untuk 

bermain di meja turnamen dengan posisi terbalik sehingga 

soal maupun kunci jawaban tidak terbaca. 

Permainan pada tiap meja turnamen dilakukan 

dengan aturan sebagai berikut: 
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(1) Menentukan pemain dan pembaca soal dengan cara 

undian pada setiap meja turnamen. 

(2) Pemain yang menang undian mengambil kartu soal dan 

memberikan pada pembaca soal. 

(3) Pembaca soal membaca soal sesuai dengan kartu soal 

yang diambil. 

(4) Soal dikerjakan oleh pemain dan penantang secara 

mandiri dengan waktu yang telah ditentukan. 

(5) Setelah waktu yang ditentukan habis pemain 

membacakan jawaban dan ditanggapi oleh penantang 

dengan urutan sesuai arah jarum jam dan pembaca soal 

tidak boleh memberi tanggapan. 

(6) Setelah selesai tanggapan pembaca soal membuka 

kunci jawaban dan kartu soal diberikan kepada pemain 

atau penantang yang pertama kali memberikan jawaban 

benar. 

(7) Jika pemain dan semua penantang jawabannya salah 

maka kartu soal diabaikan. 

(8) Pemain dilanjutkan dengan pergantian pembaca soal 

dan pemain dengan urutan sesuai arah jarum jam. 

Permainan dapat dilakukan berulang kali dengan 

syarat setiap peserta harus mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjadi pembaca soal, pemain, dan penantang. 
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Setelah selesai turnamen setiap peserta menghitung jumlah 

kartu yang diperoleh dan menghitung skor yang diperoleh 

berdasarkan tabel yang disediakan. Selanjutnya setiap 

peserta kembali ke kelompok masing-masing dan 

melaporkan skor yang diperoleh anggota kelompoknya pada 

tabel yang telah disediakan dan menentukan kriteria 

penghargaan yang diterima kelompoknya. 

e) Penghargaan Tim (Teams Recognition) 

Setelah turnamen selesai, terlebih dahulu 

menghitung rata-rata skor kelompok terlebih dahulu. 

Perhitungan rata-rata skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlah skor yang diperoleh masing-masing anggota 

kelompok dibagi dengan banyak anggota kelompok. Tim-

tim yang telah berhasil mendapat nilai rata-rata melebihi 

kriteria tertentu diberi penghargaan berupa sertifikat atau 

penghargaan bentuk lain. Ada 3 tingkatan penghargaan 

yang berdasarkan pada skor rata-rata tim yaitu: 

Tabel 2.1 Kriteria Penghargaan  

Kriteria (Rata-Rata Tim) Penghargaan 

40 Tim baik (good team) 

45 Tim sangat baik (great team) 

50 Tim super (super team) 

(Slavin, 2005) 
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b. Kelebihan dan kekurangan Teams Games Tournament 

Teams Games Tournament memiliki kelebihan dan 

kekurangan menurut Suarjana (dalam Sudarti, 2015) antara lain: 

1) Kelebihan 

a) Mendidik siswa untuk bersosialisasi dengan orang lain. 

b) Proses pembelajaran berlangsung dengan keaktifan dari 

siswa. 

c) Dengan waktu yang sedikit dapat menguasai meteri secara 

mendalam. 

d) Meningkatkan budi pekerti, kepekaan, dan toleransi. 

e) Motivasi belajar lebih tinggi. 

f) Hasil belajar lebih baik. 

2) Kekurangan  

a) Bagi guru, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai 

kemampuan heterogen dari segi akademis. 

b) Bagi siswa, adanya siswa berkemampuan tinggi kurang 

terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa 

lainnya. 

Berdasarkan kelemahan dan kelebihan Teams Games 

Tournament tersebut bahwa kelebihan Teams Games Tournament 

mampu memberikan kesempatan siswa agar lebih aktif dan mudah 

memahami materi yang diajarkan, selain terdapat kelebihan maka 

terdapat juga kelemahan Teams Games Tournament yaitu, guru 

harus mengetahui kemampuan yang dimiliki siswa.  
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Dengan demikian menurut peneliti inti dari setting Teams 

Games Tournament adalah siswa dibagi dalam kelompok heterogen, 

guru memberikan pembelajaran dan mengedarkan lembar kerja 

siswa untuk mereka pahami dan diskusikan. Siswa yang kurang 

mampu dibantu dalam memahami oleh siswa yang mampu. Siswa 

akan lebih berani bertanya kepada teman dalam kelompok, masing-

masing siswa mempunyai tanggung jawab yang sama dalam 

turnamen antar kelompok. Pembelajaran menyenangkan karena 

terdapat turnamen antar kelompok dan penghargaan bagi kelompok 

yang menang. 

4. Strategi REACT dengan setting Teams Games Tournament 

Pembelajaran menggunakan sintak strategi REACT, dan pada saat 

membimbing kelompok dalam menyelesaikan masalah menggunakan 

setting Teams Games Tournament. 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. Melalui strategi REACT dengan setting Teams Games Tournament 

siswa dapat belajar lebih rileks, menumbuhkan tanggung jawab, kerja 

sama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Sehingga didapat sintak 

strategi REACT dengan setting Teams Games Tournament yang disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Sintak strategi REACT dengan setting Teams Games 

Tournament 

Tahapan Kegiatan Guru 

Tahap I 

Relating (mengaitkan) 

 

1. Guru meminta siswa mengaitkan 

contoh materi pembelajaran yang 

disajikan guru dengan konteks 

kehidupan sehari-hari siswa seperti 

situasi atau masalah-masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Guru menyajikan masalah berkaitan 

dengan materi pembelajaran 

kemudian guru memberikan 

pertanyaan pancingan sehingga 

siswa termotivasi merumuskan 

pertanyaan yang terkait dengan 

permasalahan. 

3. Guru membimbing dan 

memfasilitasi siswa untuk 

mengajukan pertanyaan yang terkait 

dengan permasalahan. 

Tahap II 

Experiencing (mengalami) 

 

4. Guru mengajak siswa melakukan 

kegiatan eksperimen dengan 

mengamati suatu materi 

pembelajaran. 

5. Guru memfasilitasi terjadinya 

interaksi antara siswa dalam 

melakukan kegiatan eksperimen. 

6. Guru  mengajak siswa untuk 

membuktikan kebenaran suatu 

materi yang telah dipelajarinya.  

7. Guru mengajak siswa menarik 

kesimpulan tentang pengertian 

materi pembelajaran, sehingga siswa 

dapat menemukan pengetahuan baru 

sesuai dengan materi yang telah 

dipelajari. 

Tahap III 

Applying (menerapkan) 

 

8. Guru memberi kesempatan siswa 

menerapkan pengetahuan yang telah 

dipelajari untuk menyelesaikan 

latihan-latihan soal pada buku siswa. 

9. Guru membantu siswa dalam 
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Tahapan Kegiatan Guru 

menyelesaikan latihan-latihan soal 

yang diberikan. 

10. Guru dan siswa bersama-sama 

membahas penyelesaian latihan soal 

yang diberikan. 

 

Tahap IV 

Cooperating (bekerja 

sama) 

 

11. Guru mengorganisasikan siswa 

dalam 8 kelompok heterogen 

berdasarkan nilai UTS. 

12. Guru membimbing kelompok dalam 

menyelesaikan masalah dengan 

setting Teams Games Tournament: 

a. Guru menginformasikan kepada 

siswa bahwa siswa akan bekerja 

sama dengan kelompok selama 

beberapa minggu dan mengikuti 

turnamen akademik untuk 

memperoleh poin bagi skor 

kelompok siswa. 

b. Guru memotivasi siswa untuk 

bekerja sama dalam mengerjakan 

kartu soal game berupa LKK agar 

siswa siap menghadapi turnamen. 

c. Guru meminta setiap siswa 

mengambil sebuah kartu soal 

game berupa LKK, kemudian 

meminta siswa untuk 

mengerjakan kartu soal game 

selama 20 menit. Setelah waktu 

habis guru meminta siswa 

mengumpulkan kartu soal game 

berupa LKK.  

d. Guru membagi siswa dalam 8 

kelompok homogen, kemudian 

guru memberikan penjelasan 

singkat aturan dalam turnamen 

dan membimbing jalannya 

turnamen. 

e. Guru meminta siswa kembali ke 

kelompok pertama, kemudian 

bersama dengan siswa 

menghitung rata-rata skor 

kelompok dan memberi 

penghargaan kepada kelompok 
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Tahapan Kegiatan Guru 

yang berhasil mendapat skor rata-

rata tertinggi. 

Tahap V 

Transferring (mentransfer) 

 

13. Guru mengajak siswa untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan 

mendeskripsikan tentang materi 

pembelajaran 

14. Guru meminta siswa untuk 

mengasosiasi dengan mengolah 

informasi yang sudah dikumpulkan 

dari hasil kegiatan mengamati, 

mengaitkan, eksperimen, 

menerapkan, dan bekerja sama 

dalam kelompok   

15. Guru meminta salah satu perwakilan 

kelompok untuk menyajikan hasil 

diskusi di depan kelas. 

16. Guru membimbing kelompok 

melakukan pemeriksaan secara 

cermat untuk membuktikan benar 

atau tidak jawaban kelompok, 

kemudian guru dan siswa 

menyimpulkan hasil diskusi. 

 

5. Materi Pembelajaran 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 1 kelas VII D tahun 

Pelajaran 2017/2018 pada materi Persamaan dan Pertidaksamaan Linear 

satu Variabel.  

Kompetensi dasar: 

3.6. Menjelaskan persamaan linear satu variabel (PLSV) dan 

pertidaksamaan linear satu variabel (PtLSV) dan penyelesaiannya. 

4.6. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear 

satu variabel (PLSV) dan pertidaksamaan linear satu variabel 

(PtLSV). 
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Indikator Pencapaian: 

3.6.1  Siswa dapat mengenal PLSV, PtLSV, dan penyelesaiannya. 

3.6.2. Siswa mampu menyebutkan definisi PLSV dan PtLSV. 

3.6.3. Siswa mampu menganalisis suatu objek dan 

mengklasifikasikannya menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang 

dimiliki PLSV dan PtLSV. 

3.6.4. Siswa mampu memberikan contoh dan bukan contoh PLSV dan 

PtLSV. 

3.6.5. Siswa mampu mengubah bentuk uraian kedalam model matematis 

untuk menyelesaikan PLSV dan PtLSV. 

3.6.6. Siswa mampu menentukan syarat perlu atau syarat cukup PLSV 

dan PtLSV. 

3.6.7. Siswa mampu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih operasi 

tertentu untuk menyelesaikan PLSV dan PtLSV. 

3.6.8.  Siswa mampu menerapkan konsep atau algoritma untuk 

menyelesaikan PLSV dan PtLSV. 

3.6.9. Siswa memberikan jawaban lengkap dan penjelasan jelas dalam 

menyelesaikan PLSV dan PtLSV. 

 

B. Penelitian yang Relvan 

Ada beberapa penelitian yang relvan dengan penelitian ini. Yang 

pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Friska Bernadette Siahaan, 

dkk. berjudul “Pengaruh Strategi REACT dan Sikap Siswa terhadap 

Matematika dalam Peningkatan Kemampuan Koneksi Matematika Siswa 
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SMA”. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran dengan strategi 

REACT secara signifikan lebih berhasil meningkatkan kemampuan koneksi 

matematika siswa jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal 

ini ditunjukan dari hasil perolehan skor siswa yang mencapai 70 atau lebih 

terdapat 120 orang atau sebesar 72,22% lebih besar jika dibandingkan dengan 

presentase siswa pada pembelajaran konvensional sebesar 47,78%. Dapat 

disimpulkan pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan strategi 

REACT berpeluang menghasilkan kemampuan koneksi matematika siswa 

menjadi lebih baik. 

Penelitian yang relvan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Fadhila El Husna, dkk. berjudul “Penerapan Strategi REACT dalam 

Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematika Siswa Kelas X SMAN 

1 Batang Anai”. Hasil penelitian menunjukan penerapan strategi REACT 

dapat memberikan pengaruh baik dalam meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes 

kemampuan pemahaman konsep matematika siswa pada kelas sampel yang 

menunjukan adanya perbedaan. Hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

matematika terlihat bahwa kelas eksperimen mempunyai rata-rata 73,4 lebih 

tinggi daripada kelas kontrol 63,25. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

strategi REACT lebih baik dari pada kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. 
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Peneitian yang relvan ketiga adalah penelitian yang dilakukan Denta 

Oki, dkk. berjudul “Efektivitas Model Pembelajaran Teams Games 

Tournament (TGT) disertai Media Teka-Teki Silang terhadap Prestasi Belajar 

pada Materi Minyak Bumi Siswa Kelas X SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2012/2013”. Hasil penelitian dilihat dari observasi dan tes yang 

menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

TGT disertai media TTS dapat meningkatkan prestasi belajar siswa  

pada materi Minyak Bumi. Menunjukan hasil bahwa kelas eksperimen 

memiliki nilai rerata lebih tinggi baik pada aspek kognitif maupun aspek 

afektif. Untuk aspek kognitif, selisih rerata kelas eksperimen 29,03 dan kelas 

kontrol 24,17. Sedangkan untuk aspek afektif, kelas eksperimen 90,27 dan 

kelas kontrol 86,6. Dengan demikian model pembelajaran TGT disertai TTS 

dapat membantu siswa dalam pemahaman materi Minyak Bumi. Hal ini 

terbukti dengan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen baik dari aspek 

kognitif dan aspek afektif lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

 

C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, tampak bahwa strategi REACT dan 

Teams Games Tournament sangat mempengaruhi terhadap pemahaman 

matematis. Peneliti mencoba menerapkan strategi pembelajaran REACT 

dengan setting Teams Games Tournament dalam pembelajaran matematika. 

Secara teoritis, pada strategi ini terdapat tahapan-tahapan yang dapat 

membantu meningkatkan pemahaman matematis siswa. Tahapan-tahapan 
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strategi REACT dengan setting Teams Games Tournament yang dapat 

membantu meningkatkan pemahaman matematis sebagai berikut:  

Tabel 2.3 Tahapan-tahapan Strategi REACT dengan setting Teams 

Games Tournament Meningkatkan Pemahaman Matematis 

Tahap REACT dengan setting Teams 

Games Tournament 

Indikator Pemahaman Matematis 

Tahap I Relating (mengaitkan) Menyatakan ulang sebuah konsep 

Tahap II Experiencing (mengalami) Mengklasifikasikan objek menurut 

sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya 

Memberikan contoh dan bukan 

contoh dari suatu konsep 

Mengembangkan syarat perlu dan 

syarat cukup suatu konsep 

Tahap III Applying (menerapkan) Mengaplikasikan konsep atau 

algoritma pada pemecahan 

masalah 

Tahap IV Cooperating (bekerja sama) Menggunakan, memanfaatkan, 

serta memilih operasi tertentu 

Tahap V Transferring (mentransfer) Menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

matematika 
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Tahap I) Relating (mengaitkan), pada tahap ini siswa akan merasa 

tertarik untuk mengamati kemudian mengkaitkan dengan kehidupan sehari-

hari. Pada tahap I) dapat meningkatkan indikator pemahaman matematis, 

yaitu menyatakan ulang sebuah konsep. Tahap II) Experiencing (mengalami), 

pada tahap ini siswa dapat menemukan pengetahuan baru sesuai dengan 

materi yang telah dipelajari. Pada tahap II) dapat meningkatkan indikator 

pemahaman matematis, yaitu, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

tertentu sesuai dengan konsepnya, memberikan contoh dan bukan contoh dari 

suatu konsep, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. 

Tahap III) Applying (menerapkan), pada tahap ini siswa menerapkan 

pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyelesaikan latihan-latihan soal 

yang diberikan. Pada tahap III) dapat meningkatkan indikator pemahaman 

matematis, yaitu mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan 

masalah. Tahap IV) Cooperating (bekerja sama), pada tahap ini mendorong 

siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 

untuk mendapatkan penjelasan dari penyelesaian masalah. Pada tahap IV) 

dapat meningkatkan indikator pemahaman konsep, yaitu menggunakan, 

memanfaatkan, serta memilih operasi tertentu. Tahap V) Transferring 

(mentransfer), pada tahap ini siswa menjelaskan konsep pengetahuan yang 

dipelajarinya kepada anggota kelompok lain. Pada tahap V) dapat 

meningkatkan indikator pemahaman matematis, yaitu menyajikan konsep 

dalam berbagai bentuk representasi matematika.  
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Dengan demikian diharapkan guru mampu menerapkan strategi 

REACT dengan setting Teams Games Tournament sehingga pemahaman 

matematis siswa kelas VII D SMP Negeri 6 Purwokerto meningkat sesuai 

yang diharapkan. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas, maka 

hipotesis tindakan melalui penerapan strategi REACT dengan setting Teams 

Games Tournament dapat meningkatkan pemahaman matematis siswa kelas 

VII D SMP Negeri 6 Purwokerto. 
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