
 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

547 

 

Penerapan Model Student Team Achievement Division 

dengan Strategi REACT untuk Meningkatkan  

Pemahaman Siswa 

Fimmatur Rizka Ardina  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang 

fimmaardina@gmail.com 

 

 
Abstrak—Berdasarkan observasi dan wawancara awal yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 1 Malang diketahui bahwa sebagian besar proses pembelajaran 

masih  menggunakan metode ceramah. Hal ini membuat siswa cenderung pasif di 

dalam kelas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan metode belajar yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa. Pembelajaran yang akan diterapkan dalam 

penelitian ini adalah model Student Team Achievement Divison (STAD) dengan 

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

Penelitian ini mendiskripsikan langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan 

model STAD dengan strategi REACT yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Penelitian ini mendiskripsikan langkah-langkah pembelajaran dengan menerapkan 

moodel STAD dengan strategi REACT yang dapat meningkatkan pemahaman 

Teorema Pythagoras siswa kelas VIII C SMP Muhammdiyah 1 Malang. Penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang berlangsung dalam 2 siklus. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: hasil observasi selama proses 

pembelajaran yang berpedoman pada lembar observasi, hasil catatan lapangan, dan 

hasil tes siklus. Data penelitian menunjukkan bahwa hasil nilai tes siswa mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase siswa yang lulus 

SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimal) yang ditetapkan sekolah yaitu pada 

siklus I sebesar 80% dan pada siklus II sebesar 88% siswa kelas VIII C memperoleh 

nilai lebih dari atau sama dengan 75. Berdasarkan hasil refleksi siklus I peneliti 

memutuskan untuk melanjutkan penelitian siklus II sebagai siklus perbaikan. 

Penelitian siklus II telah memenuhi kriteria keberhasilan karena rata-rata hasil 

observasi aktivitas siswa telah memperoleh persentase 87% dan data hasil tes tulis 

menunjukkan peningkatan sehingga persentase menjadi 88% siswa kelas VIII C 

memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75. 

 

Kata kunci :STAD, REACT, Teorema Pythagoras, Pemahaman Siswa 

 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat 

dijelaskan. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan [1]. Salah satu tujuan pembelajaran adalah keberhasilan siswa dalam 

belajar. Usaha-usaha guru dalam mengatur dan menerapkan model pembelajaran merupakan bagian 

penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam suatu proses belajar sehingga hasil belajar 

siswa tersebut dapat meningkat. 

Guru sebagai subyek yang mendidik dan mengarahkan siswa harus memiliki penguasaan terhadap 

materi pelajaran dan keterampilan menyajikan materi sesuai dengan kognitif siswa , juga mampu 

memperoleh model pembelajaran yang cocok dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak terlepas dari 

penggunaan metode yang tepat dalam suatu proses pembelajaran. Keadaan ini didukung dengan 

penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menempatkan guru mempunyai 

kebebasan dalam memilih metode pembelajaran yang akan diterapkan [2]. 

Pemilihan strategi pembelajaran merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang masih berlaku untuk kelas 

VIII, guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang sesuai agar siswa lebih mudah 

mengikuti dan memahami selama proses pembelajaran dan pengetahuan baru yang didapatkan akan terus 

diingat. 
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Secara harfiah pemilian model pembelajaran merupakan strategi yang digunakan guru untuk 

meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar dikalangan siswa, mampu berpikir kritis, memilih 

keterampilan sosial dan pencapaian hasil pembelajaran yang lebih optimal. Dari perspektif KTSP 

mempunyai pendekatan yang dapat menghidupkan kelas yaitu pendekatan kontekstual [2].  

Referensi [3] mengemukakan bahwa pembelajaran cooperative yang telah kita kenal sangat beragam 

tetapi kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar akademik siswa dan menerima berbagai 

keragaman dari temannya serta mengembangkan keterampilan sosial. Lebih khususnya pembelajaran 

kooperatif yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

yang terdiri dari penyajian kelas, diskusi kelompok, kuis, skor kemajuan individual dan pemberian 

reward. STAD dianggap sebagai model pembelajaran paling sederhana yang mampu membawa siswa 

untuk memahami materi dan bersosialisasi dengan anggota dalam kelompok juga antar kelompok, 

diharapkan juga ada persaingan sportif dalam penguasaan materi karena pada akhir pembelajaran 

kelompok yang aktif dan bisa memahami materi secara benar memperoleh reward dari guru. 

Strategi REACT dengan setting metode kooperatif model STAD merupakan salah satu bentuk 

kreatifitas dari guru dalam penerapan strategi maupun metode belajar dalam proses pembelajaran di kelas. 

Dengan menerapkan strategi REACT dan setting STAD diharapkan siswa mengalami sendiri penemuan 

yang terkait dengan Teorema Pythagoras dan mampu mengikuti proses belajar secara aktif sehingga lebih 

mudah dalam memahami materi yaitu tentang Teorema Pythagoras dan mempermudah mencapai tujuan 

pembelajaran. 

II. METODE  PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

ini akan dianalisis secara deskriptif. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan pembelajaran dengan 

menerapkan model STAD dengan strategi REACT untuk meningkatkan pemahaman Teorema Pythagoras 

siswa. Pada penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrument utama. Peneliti sebagai perancang, 

pelaksana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data samapai pada pelapor hasil. 

Siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang sebagai sumber data utama karena siswa tersebut 

melaksanakan proses proses dan juga memperlihatkan perubahan yang terjadi akibat tindakan. Siswa 

kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang yang berjumlah 25 siswa yang terdiri atas 13 siswa 

perempuan dan 12 siswa laki-laki. Peneliti selain berperan sebagai guru juga berperan sebagai sumberdata 

utama. Data yang didapat dari penelitian ini yaitu data tentang proses pembelajaran, data ini menjelaskan 

tentang pembelajaran yang menerapkan model STAD dengan strategi REACT untuk meningkatkan 

pemahaman Teorema Pythagoras siswa. 

Pada penelitian ini, hasil belajar siswa dinilai melalui tes. Skor yang diperoleh setiap siswa 

dikonversikan ke dalam rentang 0 – 100. Setelah itu dihitung persentase ketuntasan belajar siswa secara 

klasikal dengan menggunakan rumus 

 

    
  
 
       

Dengan      = Persentase ketuntasan Belajar Klasikal 

        = Jumlah siswa yang memperoleh skor ≥ 75 

      = Jumlah seluruh siswa 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Siklus I 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan, peneliti berdiskusi dengan guru mata pelajaran matematika mengenenai 

kegiatan yang akan dilakukan, menyusun RPP pembelajaran dengan model STAD dengan strategi 

REACT, menyusun dan merumuskan rancangan tindakan yang meliputi RPP dan perangkat pembelajaran 

lainnya, soal tes akhir yang akan divalidasi oleh dosen ahli, instrument penelitian (Lembar observasi dan 

catatan lapangan). 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan yang terbagi menjadi dua kegiatan 

yaitu, 2 pertemuan untuk proses pembelajaran dan 1 pertemuan untuk tes akhir siklus yang dilaksanakan 
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pada tanggal 23, 24 dan 25 November 2013. Pada pelaksanaannya peneliti dibantu oleh 2 observe, yaitu 

satu guru matematika dan satu mahasiswa Universitas Negeri Malang. 

 

c. Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam penerapan STAD dengan strategi REACT, 

dilakukan observasi aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran siklus I oleh dua orang 

observer dengan hasil pengamatan aktivitas guru dari observer I pada pertemuan satu adalah 75 % dan 

pada pertemuan II adalah 88%. Hasil observasi observer II pada pertemuan pertama adalah 84.1 % dan 

pada pertemuan II adalah 88.6%. Sedangkan rata-ratanya adalah 83.9%. Hasil pengamatan aktivitas siswa  

dari observer I pada pertemuan I adalah 73 % dan pada pertemuan II adalah 81.8%. Hasil observasi 

observer II pada pertemuan pertama adalah 90 % dan pada pertemuan II adalah 81.8%. Sedangkan rata-

ratanya adalah 81.6%.  

Berdasar observasi pertemuan I dan II dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru pada siklus I termasuk 

dalam kategori “baik” dan aktivitas ssiwa pada siklus I termasuk dalam kategori “baik”. 

 

d. Hasil Tes Tulis Siswa 

Tes akhir siklus I diadakan pada hari Rabu, 25 November 2013 dikerjakan dalam waktu 80 menit.  

 
TABEL 1.  HASIL TES AKHIR SIKLUS I 

 

Keterangan  Banyak Siswa Presentase 

Tuntas Belajar 20 80 % 

Tidak Tuntas Belajar 5 20 % 

 

Dari tabel 1 nampak bahwa ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 80 %. Walaupun demikian belum 

mencapai kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu sama dengan atau lebih dari 85%.  

Berdasarkan hasil refleksi siklus I peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian ke siklus II 

sebagai siklus perbaikan 

 

B. SIKLUS II 

a. Perencanaan 

Tindakan siklus II didasarka pada refleksi siklus I. Materi yang dibahas yaitu perbandingan sisi-sisi 

segitiga bersudut istimewa. Tindakan yang direncanakan adalah menyusun RPP pembelajaran dengan 

model STAD dengan strategi REACT, menyusun dan merumuskan rancangan tindakan yang meliputi 

RPP dan perangkat pembelajaran lainnya, soal tes akhir yang akan divalidasi oleh dosen ahli, instrument 

penelitian (Lembar observasi dan catatan lapangan). 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan yang terbagi menjadi dua 

kegiatan yaitu, 1 pertemuan untuk proses pembelajaran dan 1 pertemuan untuk tes akhir siklus yang 

dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Desember  2013. Pada pelaksanaannya peneliti dibantu oleh 2 

observer, yaitu satu guru matematika dan satu mahasiswa Universitas Negeri Malang. 

 

c. Hasil Observasi Aktivitas Guru dan Siswa 

Untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa dalam penerapan model STAD dengan strategi REACT 

dilakukan observasi aktivitas guru dan siswa selama kegiatan pembelajaran siklus II oleh dua orang 

observer dengan hasil observasi aktivitas guru dari observer I pada pertemuan satu adalah 93 % dan hasil 

observasi observasi observer II pada pertemuan pertama adalah 84.1 % dan pada pertemuan II adalah 

90.9%. Sedangkan rata-ratanya adalah  91.95%. Hasil pengamatan aktivitas siswa  dari observer I pada 

pertemuan I adalah 90% dan  hasil observasi observer II pada pertemuan pertama adalah  84 %. 

Sedangkan rata-ratanya adalah 87% 

Berdasar data di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dan siswa pada siklus II termasuk dalam 

kategori “Sangat Baik”.  

 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

 

550 
 

d. Hasil Tes Tulis Siswa 

Tes pada siklus II dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2013 dengan alokasi waktu 80 menit 

dan diikuti oleh 25 siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang. Data secara ringkas adalah pada 

tabel berikut ini.  

 
TABEL 2. HASIL TES AKHIR SIKLUS II 

 

Keterangan  Banyak Siswa Presentase 

Tuntas Belajar 22 88 % 

Tidak Tuntas Belajar 3 12 % 

 

Dari tabel 2 Nampak bahwa ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 88 %. Hal ini berarti hasil tes tulis 

siswa telah mencapai kriteria peningkatan pemahaman yang telah ditetapkan oleh peneliti yakni minimal 

85 % siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 

SKBM yang telah ditetapkan oleh sekolah yakni 75 pada rentang nilai antara 0 – 100.  

Hasil pembelajaran materi Teorema Pythagoras siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang 

meningkat setelah diterapkan pembelajaran melalui model STAD dengan strategi REACT di siklus II. 

Pada proses pembelajaran siklus I perolehan nilai dari hasil tes tulis siswa memang telah menunjukkan 

keberhasilan tetapi itu belum memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan yaitu kurangnya persentase 

rata-rata hasil observasi siswa yang masih memperoleh persentase 81.6 %. Berdasarkan masalah tersebut 

melalui hasil refleksi siklus I peneliti melanjutkan ke siklus II sebagai siklus perbaikan. 

Penelitian pada siklus II telah berhasil memenuhi kriteria keberhasilan. Hal ini terlihat dari rata-rata 

hasil observasi aktivitas siswa yang mencerminkan pembelajaran model STAD dengan strategi REACT 

menunjukkan persentase 87 % dan hasil tes tulis yakni sebesar 88% siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 1 Malang telah berhasil mencapai SKBM yang ditetapkan sekolah yaitu sama dengan 

atau lebih dari 75 rentang nilai 0-100. Selain itu peningkatan pemahaman siswa sudah terlihat dari cara 

mereka menyelesaikan permasalahan.  

Belum tercapainya rata-rata hasil observasi aktivitas siswa sehingga memenuhi kriteria keberhasilan 

pada siklus I itu dikarenakan siswa masih kurang aktif dalam merespon diskusi oleh guru dan siswa pada 

komponen relating dalam REACT.  Dalam komponen relating tersebut siswa diajak untuk mengingat 

kembali materi yang telah dipelajari yang ada hubungan dengan materi yang akan diajarkan dan juga 

menghubungkan materi yang akan diajarkan dengan permasalahan yang biasa siswa jumpai dalam 

kehidupan sehari-hari. Kurang aktifnya siswa terlihat dari hanya sedikit siswa yang menjawab dan ikut 

dalam diskusi tersebut.  

Peningkatan pemahaman siswa terhadap materi Teorema Pythagoras setelah diterapkannya model 

STAD dengan strategi REACT di kelas VIII C SMP Muhammadiyah 1 Malang dikarenakan siswa 

mengalami sendiri proses penemuan rumus-rumus. Peneliti menyediakan lembar kerja siswa yang disertai 

media. Media yang digunakan berupa gambar persegi besar dan di dalamnya ada persegi kecil. Di 

samping persegi itu juga ada persegi dengan ukuran sama dengan persegi besar tetapi di dalam persegi 

tersebut terdapat bentuk bangun datar yang berbeda dari persegi besar pertama. Awalnya siswa kesulitan 

memahami maksud dua gambar yang berbeda yang telah disajikan kemudian peneliti mengintruksikan 

siswa untuk menjawab soal yang diberikan secara urut. Dari setiap soal, siswa akan mengamati peristiwa 

apa yang sebenarnya terjadi hingga pada akhirnya siswa bisa memahami perubahan yang terjadi pada 

persegi tersebut.  

Pada kelompok 4 anggota kelompok yang bernama IPS dan anggota kelompok 3 yang bernama HJP 

juga mengalami kesulitan ketika mempelajari materi menghitung perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku 

bersudut istimewa. Mereka masih bingung menentukan panjang sisi dan perbandingan yang dipakai. 

Akhirnya peneliti menyajikan soal-soal yang disertai gambar untuk membantu mempermudah 

pemahaman siswa. Dari soal-soal yang disediakan ini IPS dan HJP akan mendiskusikan penyelesaikan 

dengan anggota kelompoknya dan juga akan menarik hubungan dari pertanyaan pertama sampai 

pertanyaan terakhir dalam satu soal tersebut. Untuk memastikan bahwa semua siswa tidak mengalami 

kesalahan pemahaman peneliti menyediakan tempat untuk menuliskan hasil diskusi.  

Berdasarkan proses pembelajaran dengan model STAD dengan strategi REACT semua siswa 

memahami konsep dasarnya dan tidak hanya menghafal. Di awal pembelajaran siswa juga diajak 

mengingat kembali tentang materi prasyarat yang berhubungan dengan materi Teorema Pythagoras 

sehingga semua siswa akan lebih mudah melalui proses pembelajaran materi Teorema Pythagoras. Selain 

itu, setiap siswa juga diberi kesempatan untuk menyampaikan ide dan menanggapi ide temannya di dalam 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

 

551 

 

satu kelompok. Walaupun mereka bekerja satu kelompok namun setiap siswa mempunyai tanggung 

jawab terhadap kelompoknya. Untuk memantapkan pengetahuan yang telah diperoleh siswa juga dituntut 

untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan Teorema Pythagoras. Siswa juga menyelesaikan 

soal tantangan yang membutuhkan pemahaman dalam penyelesaiannya. Hal ini sesuai dengan [4] yang 

menyatakan bahwa pembelajaran melalui strategi REACT meningkatkan pemahaman materi persamaan 

garis lurus siswa kelas VIII B SMP Negeri 4 Blitar.  

Pelaksanaan penelitian ini menerapkan pembelajaran melalui model STAD dengan strategi REACT 

yang terdiri dari lima rangkaian kegiatan belajar unsur dari REACT yaitu Relating adalah menyampaikan 

tujuan pembelajaran dapat mengaktifkan motivasi dan dapat memusatkan perhatian terhadap aspek yang 

relevan dalam pembelajaran sehingga pada tahap ini penyampaian tujuan pembelajaran oleh guru itu 

penting [5]. Selain penyampaian tujuan pembelajaran, mengingatkan siswa dengan materi prasyarat juga 

perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan [6] bahwa pengetahuan prasyarat siswa berfungsi 

sebagai landasan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun pengetahuan baru. Setelah itu, guru 

mengaitkan materi dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Experiencing, Pada tahap ini guru meminta seluruh siswa untuk mengerjakan LKS yang akan 

menuntun untuk menemukan rumus atau kesimpulan dari materi yang dipelajari. Selain itu siswa juga 

mengalami proses dalam mencapai kesimpulan tersebut. Hal ini dilakukan agar siswa benar-benar paham 

darimana rumus tersebut berasala sehingga siswa tidak hanya menghafal rumus.kegiatan siswa dalam 

rangkaian tersebut sesuai dengan [6] bahwa mengalami dalam strategi REACT berarti siswa belajar 

dalam mengalami secara langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan dan penciptaan. 

Applying, pada tahap ini guru meminta seluruh siswa untuk mengerjakan LKS yang akan menuntun 

untuk menemukan rumus atau kesimpulan dari materi yang dipelajari. Selain itu siswa juga mengalami 

proses dalam mencapai kesimpulan tersebut. Hal ini dilakukan agar siswa benar-benar paham darimana 

rumus tersebut berasala sehingga siswa tidak hanya menghafal rumus.kegiatan siswa dalam rangkaian 

tersebut sesuai dengan [6]yang menyatakan bahwa mengalami dalam strategi REACT berarti siswa 

belajar dalam mengalami secara langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan dan 

penciptaan.Cooperating, Pada tahap ini guru membagi seluruh siswa menjadi enam kelompok heterogen. 

Maksud dari kelompok heterogen disini adalah dalam satu kelompok terdapat siswa yang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan serta terdiri dari siswa yang berkemampuan tinggi, rendah dan sedang. 

Semua siswa bekerja dalam kelompok dengan tanggung jawab masing-masing. Bekerjanya siswa dalam 

kelompok ini akan menciptakan interaksi sesame anggota. Hal ini sesuai dengan pendapat [6] yag 

menyatakan bahwa bekerja sama dengan teman- teman sebaya dalam kelompok – kelompok kecil 

membuat sebagian besar siswa akan merasa lebih leluasa dan dapat mengajukan berbagai pertanyaan 

tanpa rasa malu. 

Transferring, Latihan soal diberikan untuk menguji pemahaman seluruh siswa pada materi yang telah 

dipelajari. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh, seluruh siswa harus menstranfernya untuk 

menyelesaikan masalah baru yang sedikit berbeda dengan permasalahan rutin. Hal ini sesuai dengan [7] 

yang menyatakan bahwa transferring bisa diwujudkan dalam bentuk pemecahan masalah dalam konteks 

dan situasi baru tetapi masih terkait dengan materi yang dibahas.  

Dalam pelaksanaanya penelitian ini menerapkan pembelajaran melalui model STAD dengan strategi 

REACT. Adapun tahapan STAD meliputi lima tahap penyajian kelas kegiatan awal dengan STAD diisi 

dengan pengecekan kehadiran siswa, mengingatkan materi prasyarat, memberikan motivasi dan 

penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Semua hal tersebut diperlukan untuk menambah antusiasme 

siswa selama proses pembelajaran dan mempermudah siswa untuk memahami materi yaitu tentang 

Teorema Pythagoras. Kemudian  Diskusi kelompok.Dalam STAD kelompok yang dibentuk adalah 

kelompok heterogen yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan serta siswa dengan kemampuan 

akademik tinggi, sedang dan rendah, hal ini sesuai dengan [8]. 

Selanjutnya adalah kuis.Kuis berfungsi untuk mengetahui sejauh mana siswa paham dengan materi 

yang telah diajarkan dan untuk menjawab pertanyaan apakah guru bisa melanjutkan materi pada 

pertemuan selanjutnya atau mengulang materi hari ini. Langkah selanjutnya adalah skor kemajuan 

individual siswa. Gagasan dibalik skor kemajuan individual adalah untuk memberikan kepada tiap siswa 

tujuan kinerja yang akan dapat dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang 

lebih baik daripada sebelumnya. Tiap siswa dapat memberikan kontribusi point yang maksimal kepada 

kelompoknya dalam sistem skor ini. Tiap siswa diberikan skor “awal”, yang diperoleh dari rata-rata 

kinerja siswa sebelumnya. Siswa selanjutnya akan mengumpulkan point untuk kelompok mereka 

berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis mereka dibandingkan dengan skor awal mereka. 

Langkah terakhir adalah pemberian reward.Pemberian reward ini diambil dari nilai rata-rata siswa tiap 

kelompok. Ini dilakukan dengan sedikit memodifikasi pendapat [8] bahwa guru memberikan penghargaan 
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kepada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar dari nilai dasar (awal) ke nilai 

kuis / tes setelah siswa bekerja di dalam kelompok.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan data, temuan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model STAD dengan strategi REACT dapat meningkat pemahaman Teorema Pythagoras siswa kelas VIII 

C SMP Muhammadiyah 1 Malang dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) Penyajian Kelas. 

Kegiatan awal dengan setting STAD diisi dengan pengecekan kehadiran siswa, mengingatkan materi 

prasyarat. Pada langkah ini terdapat komponen REACT yaitu relating(2) Diskusi Kelompok. Pada 

langkah ini terdapat komponen REACT yaitu cooperating. Tahapan cooperating merupakan tahapan 

paling mendominasi proses pembelajaran Pada tahapan ini juga terdapat komponen REACT yaitu 

Experiencing. Kemudian komponen applying. Pada tahap ini setiap anggota kelompok diminta 

mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat selama tahap experiencing.(3) Kuis. Dalam langkah ini terdapat 

komponen REACT yaituTransferring. Dalam transferring guru memberikan latihan soal tantangan untuk 

menguji pemahaman siswa pada materi Teorema Pythagoras.(4) Skor kenajuan individu dihitung berdasar 

hasil perolehan peningkatan setiap individu di dalam kelompok. Kemudian dijumlahkan denghan nilai 

peningkatan anggota-anggota yang lain di dalam satu kelompok tersebut (cooperating).(5). Reward 

diberikan kepada kelompok yang memperoleh jumlah kemajuan individual tertinggi. Jadi pemberian 

kelompok dilakukan terhadap penilaian kelompok (cooperating).Dengan menerapkan model STAD 

dengan strategi REACT kemampuan Teorema Pythagoras meningkat yaitu pada siklus I hasil tes tulis 

memperoleh persentase 80 % dan pada siklus II memperoleh persentase 88%. Kemudian hasil rata-rata 

aktivitas guru di siklus I adalah 83.9% dan hasil rata-rata aktivitas siswa di siklus I adalah 81.6%. Untuk 

hasil rata-rata aktivitas guru di siklus II adalah 91.95% dan hasil rata-rata aktivitas siswa di siklus II 

adalah 87%.  

Kepada peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian pembelajaran melalui strategi REACT 

dengan setting STAD pada materi yang lain.Pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

REACT dan setting STAD membutuhkan skill guru dalam memadukan materi yang cocok untuk 

diajarkan. Kemampuan guru dalam mengelola kelas dengan strategi REACT dan setting STAD juga perlu 

ditingkatkan karena kondisi kelas kadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. 

Ada beberapa hal yang perlu dikritisi dalam penelitian ini yaitu dalam menuliskan latar belakang, 

hendaknya menuliskan secara terperinci dan jelas mengenai alasan pemilihan model STAD dan strategi 

REACT, pemahaman siswa sebelum mengalami penelitian tindakan (keadaan awal) dan pemilihan SMP 

Muhammadiyah 1 Malang, Pada kajian pustaka seharusnya dituliskan secara jelas dan mendetail 

kombinasi antara model STAD dengan strategi REACT seperti apa yang dimaksudkan peneliti yang 

digunakan di dalam penelitian, Penulisan pemahaman Teorema Pythagoras seharusnya dimulai dari 

definisi pemahaman itu sendiri kemudian dilanjutkan dengan maksud dari pemahaman Teorema 

Pythagoras itu seperti apa dan bagaimana cara mengukur pemahaman tersebut. Selain itu juga perlu 

dituliskan kriteria yang harus dicapai siswa ketika siswa dikatakan mampu mengalami peningkatan 

pemahaman, Dalam pembuatan instrument penelitian fokusnya lembar tes tulis, peneliti seharusnya 

memaparkan lebih terperinci alasan menggunakan tes tulis diakhir siklus kemudian dijelaskan juga 

bagaimana merancang tes tulis tersebut dan disertakan pula kisi-kisi soal tes. Selanjutnya peneliti juga 

memaparkan rubrik penskoran. 
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