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ABSTRAK 

 

Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap sulit 

oleh sebagian besar peserta didik terbukti dari hasil belajar siswa kelas V yang 

masih perlu ditingkatkan sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi masalah 

tersebut. maka peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan menerapkan 

strategi REACT. Dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah meningkatkan hasil belajar IPA dengan 

menerapkan strategi REACT siswa kelas V SDN 24 Cakranegara Tahun 

Pelajaran 2015/2016?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa dengan menerapkan strategi REACT. Penelitian ini 

dilakukan dalam dua siklus dengan matode pengumpulan data yaitu tes untuk 

hasil belajar siswa pada akhir siklus, serta observasi untuk aktivitas siswa dan 

guru diperoleh dari lembar observasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

data peningkatan kualitas proses pembelajaran yaitu untuk aktvitas siswa pada 

siklus I memperoleh jumlah skor 52 dengan kategori cukup aktif dan pada siklus 

II meningkat dengan memperoleh jumlah skor 62 dengan kategori aktif. 

Sedangkan untuk aktifitas guru pada siklus I memperoleh jumlah skor 17 

dengan kategori cukup baik dan pada siklus II memperoleh jumlah skor 21 

dengan kategori baik. Begitu juga untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-

rata pada siklus I sebesar 70,23 dengan presentase ketuntasan klasikal 63% dan 

mengalami peningkatan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 80 dengan 

presentase ketuntasan klasikal 90%. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi REACT dapat meningkatan hasil belajar IPA siswa 

kelas V SDN 24 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016.  

 

 

Kata-Kata Kunci : Strategi REACT, dan Hasil belajar IPA. 

  



A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang Masalah 

Ilmu Pengetahuan Alam, yang sering disebut juga dengan istilah 

pendidikan Sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam pendidikan di Indonesia, termasuk pada jenjang 

Sekolah Dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama 

ini dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik. Anggapan sebagian 

besar peserta didik yang menyatakan bahwa pelajaran IPA ini sulit adalah 

benar terbukti dari hasil perolehan Ujian Akhir Sekolah yang masih sangat 

jauh dari standar yang diharapkan. 

Salah satu masalahnya adalah lemahnya proses pembelajaran guru di 

sekolah. Proses pembelajaran yang terjadi selama ini kurang mampu 

mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Pelaksanaan proses 

pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan 

siswa untuk menghafal informasi, otak siswa dipaksa hanya untuk 

mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diperoleh untuk menghubungkannya dengan 

situasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil observasi awal yang dilakukan di SDN 24 Cakranegara  

menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA dilihat 

dari nilai rata-rata siswa yang tidak sesuai dengan target Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 70. Hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas 

yang mengajar di kelas V di SDN 24 Cakranegara, bahwa siswa kurang 

antusias dalam menerima pelajaran IPA, siswa sulit memahami materi yang 

diberikan oleh guru, sehingga mengakibatkan hasil belajar IPA siswa 

rendah.   

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah 

penerapan strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperatif, 

Transfering) dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN 24 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016? 

Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dalam merancang 

program pembelajaran dan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, untuk 

itu diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kedepannya. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat 

digunakan adalah strategi REACT (Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transfering). 

Strategi REACT merupakan salah satu strategi pembelajaran 

kontekstual yang memberikan ruang gerak kepada siswa untuk membangun 

pengetahuannya sendiri. Strategi ini terdiri dari lima tahapan yaitu: relating 

(mangaitkan), experiencing (mengalami), applying (menerapkan), 

cooperating (kerja sama), transferring (menggunakan dalam konteks yang 

lebih luas). 

Penerapan strategi REACT dalam pembelajaran memungkinkan 

siswa untuk tahu manfaat dari materi yang dipelajari bagi kehidupannya, 

aktif dalam kegiatan pembelajaran, menemukan sendiri konsep-konsep yang 



telah dipelajari tanpa harus selalu tergantung pada guru, mampu 

memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsep yang 

dipelajari, mampu bekerja sama dengan siswa lain, dan berani untuk 

mengemukakan pendapat. Dengan demikian, siswa menjadi lebih tertantang 

untuk belajar dan berusaha menyelesaikan semua permasalahan sains yang 

ditemui. 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa dengan menerapkan strategi REACT kelas V SDN 24 

Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas 

bagi banyak pihak, antara lain bagi guru, peserta didik, sekolah dan peneliti 

lain. 

a. Manfaat Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta 

masukan berharga bagi para guru dalam melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dengan 

strategi REACT khususnya dalam mata pelajaran IPA dan mata 

pelajaran lain pada umumnya. 

b. Manfaat Bagi Peserta Didik 

1) Peserta didik mendapat pengalaman belajar yang menyenangkan 

sehingga hasil belajar IPA siswa meningkat dan semakin tertarik 

untuk belajar serta menyadari bahwa belajar IPA itu 

menyenangkan. 

2) Terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga 

dapat meningkatkan aktifitas, kreatifitas dan hasil belajar. 

A. Kajian Teori dan Hipotesis Tindakan 

1. Deskripsi Teori 

a. Hasil Belajar IPA 

Menurut Susanto (2013) hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Pengertian 

tentang hasil belajar sebagaimana diuraikan di atas dipertegas lagi oleh 

Namawi dalam Susanto (2013) yang menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari 

materi pelajaran. IPA adalah usaha manusia dalam memahami alam 

semesta melalui pengamatan yang tepat sasaran, serta menggunakan 

prosedur, dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu 

kesimpulan. Adapun Wahyana dalam Trianto (2014) mengatakan bahwa 

IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan 

dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, 

tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. 

Berdasarkan definisi dan uraian yang telah dikemukakan, maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku 

yang dapat diamati setelah mengikuti program pembelajaran dalam 



bentuk tingkat penguasaan siswa terhadap pengetahuan dan ketrampilan. 

Hasil belajar IPA dikelompokkan berdasarkan hakikat sains yang 

meliputi IPA sebagai produk, proses, dan sikap ilmiah. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar IPA meliputi pencapaian IPA 

sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. 

b. Gaya  

1) Gaya Magnet 

 Magnet Menarik Benda-Benda Tersebut 

Gaya magnet dapat menarik benda-benda  tertentu. Benda yang 

dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan 

logam tertentu, yaitu besi, nikel, dan kobalt. Benda itu 

dinamakan benda magnetis. Jadi, benda magnetis adalah benda 

yang dapat ditarik oleh magnet. Benda lainnya tidak dapat 

ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari 

bahan logam besi, nikel, atau kobalt tersebut. Benda ini 

dinamakan benda tidak magnetis atau benda nonmagnetis. 

 Kekuatan Gaya Magnet 

Gaya magnet dapat menembus benda-benda tipis. Pada benda 

logam, ketebalan benda memengaruhi gaya tembus magnet. Jika 

makin tebal suatu benda, maka gaya tembus magnet terhadap 

benda tersebut makin berkurang. Akhirnya, pada ketebalan 

tertentu, gaya magnet tidak dapat menembus benda tersebut. 

2) Gaya Gesek 

Gaya gesekan merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua pemukaan 

yang saling bersentuhan. Lantai yang licin membuat kita sulit 

berjalan di atasnya karena gaya gesekan yang terjadi antara kaki kita 

dengan lantai sangat kecil. 

3) Gaya Gravitasi 

Pada saat kamu melempar bola ke atas, bola itupun akan jatuh ke 

bawah. Gaya tarik bumi inilah yang disebut gaya gravitasi. Gaya 

gravitasi yang terjadi pada benda yang jatuh dari ketinggian tertentu 

tentunya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena gaya gravitasi 

dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk benda tersebut. 

c. Pembelajaran Kontekstual dengan Strategi REACT 

1) Pembelajaran Kontekstual 

Hadi (2008) menyebutkan tiga hal yang harus dipahami terkait 

konsep pembelajaran kontekstual, yaitu: (1) pembelajaran 

kontekstual menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk 

menemukan materi, artinya proses belajar diorientasikan pada proses 

pengalaman secara langsung. (2) pembelajaran kontekstual 

mendorong siswa agar dapat menemukan hubungan antara materi 

yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut 

untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di 

sekolah dengan kehidupan nyata. 

Hal ini sangat penting karena dengen mengkorelasikan materi yang 

ditemukan dalam kehidupan nyata, materi itu tidak hanya bermakna 



bagi siswa, sehingga tidak mudah untuk dilupakan (belajar 

bermakna). (3) pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk 

menerapkan dalam kehidupan nyata, artinya pembelajaran 

kontekstual bukan hanya mengharapkan siswa dapat  memahami 

materi yang dipelajari, tetapi cara materi pembelajaran tersebut dapat 

mewarnai perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Materi 

pembelajaran dalam pembelajatran kontekstual bukan untuk 

ditumpuk di otak dan kemudian dilupakan, tetapi sebagai bekal siswa 

dalam menghadapi dunia nyata. 

2) REACT 

Dalam pembelajaran kontekstual terdapat sebuah strategi yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran di kelas, yaitu strategi REACT. 

Menurut Crawford (2001) REACT merupakan strategi pembelajaran 

konteks yang didasarkan pada penelitian tentang cara siswa belajar 

untuk siswa mendapatkan pemahaman dan cara guru mengajarkan 

untuk memberikan pemahaman. Strategi REACT merupakan strategi 

pembelajaran kontekstual yang terdiri dari relating (mengaitkan), 

experiencing (mengalami), applying (menerapkan), cooperating 

(bekerja sama), dan transfering (menggunakan dalam konteks yang 

lebih luas). 

a) Relating (Mengaitkan) 

Menurut Suprijono (2013) menyatakan bahwa, relating 

(mengaitkan) adalah belajar dengan konteks pengalaman 

kehidupan nyata. Konteks merupakan kerangka kerja yang 

dirancang guru untuk membantu peserta didik agar pembelajaran 

lebih bermakna. Guru menggunakan strategi ini ketika 

mengaitkan konsep baru dengan sesuatu yang sudah dikenal 

siswa. Jadi, relating pada dasarnya merupakan tahap mengaitkan 

apa yang sudah diketahui siswa dengan informasi baru. 

b) Experiencing (Mengalami) 

Menurut Suprijono (2013) menyatakan bahwa experiencing 

(mengalami) yaitu belajar dengan melakukan, atau melalui 

eksplorasi, dan penemuan. Aktivitas experiencing di dalam kelas 

dapat berupa kegiatan menggali pengetahuan siswa, melakukan 

pengamatan, memanipulasi peralatan, pemecahan masalah, dan 

kegiatan di laboratorium. 

c) Applying (Menerapkan) 

Menurut Suprijono (2013) applying (menerapkan), yaitu belajar 

bilamana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks 

pemanfaatannya. Peserta didik akan lebih baik jika diajarkan cara 

mengemukakan pertanyaan yang benar. Guru tidak perlu 

mentransfer semua pengetahuan kepada peserta didik tetapi 

mengajak peserta didik untuk berpikir dan mencari jawaban 

sendiri atas permasalahan yang diberikan oleh guru maupun 

pebelajar itu sendiri. Cara seperti ini akan melatih kemahiran 

mengaplikasikan dan cara penyelesaian masalah. 



d) Cooperatif (Bekerjasama) 

Bekerja dengan teman sejawat dalam kelompok kecil akan 

meningkatkan kesiapan siswa dalam menjelaskan pemahaman 

konsep dan menyarankan pendekatan pemecahan masalah bagi 

kelompoknya. Dengan mendengarkan pendapat orang lain dalam 

suatu kelompok, siswa akan mengevaluasi kembali pemahaman 

konsep mereka. Siswa akan belajar menilai pendapat orang lain 

karena terkadang perbedaan strategi yang digunakan akan 

menghasilkan pemecahan masalah yang lebih baik. Ketika 

sebuah kelompok berhasil mancapai tujuan, maka anggota 

kelompoknya akan memperoleh kepercayaan dan motivasi diri 

yang tinggi. 

e) Transfering (Menggunakan dalam konteks yang lebih luas) 

Transfering, yaitu mempelajari sesuatu dalam konteks 

pengetahuan yang telah ada, menggunakan dan memperluas apa 

yang telah diketahui. Transfering juga bermakna bahwa belajar 

melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam situasi atau konteks 

baru (Badar 2014). 

d. Keunggulan Pendekatan dengan Strategi REACT 

Menurut Fadlisyah (2012) adapun keunggulan dari 

pendekatan kontekstual dengan strategi REACT yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memperdalam pemahaman siswa. Peran siswa tidak hanya 

mengingat fakta-fakta dan mempraktekan prosedur-prosedur 

dengan mengerjakan latihan-latihan keterampilan yang 

disampaikan oleh guru, akan tetapi lebih melibatkan aktivitas 

sehingga bisa mengaitkan serta mengalami sendiri prosesnya. 

2. Mengembangkan sikap kebersamaan dan saling memiliki. Sikap 

ini tumbuh karena adanya kerjasama antar siswa dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk mengkontruksi pengetahuan 

mereka. Siswa mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama 

dalam kelompoknya. 

2. Penelitian Yang Relevan 

1. Putra (2013) dengan menggunakan penelitian eksperimen pada siswa 

kelas V di SD Gugus V Kecamatan Gianyar Bali. Penelitian tersebut di 

bagi menjadi 2 kelas membedakan antara pembelajaran konvensional 

dengan pembelajaran dengan menggunakan strategi REACT. Penelitian 

tersebut menunjukkan perbedaan hasil belajar metematika siswa yang 

meningkat dan mampu memecahkan masalah kesulitan belajar siswa 

dengan menerapkan pembelajaran menggunakan strategi REACT . 

2. Widnyana (2009) pada siswa kelas VII D SMP Negeri 2 Sawan. Dalam 

penelitian yang menggunakan eksperimen diperoleh bahwa srategi 

REACT telah memberikan konstribusi yang cukup signifikan terhadap 

hasil belajar matematika siswa. Implementasi strategi REACT dalam 

pembelajaran matematika mampu meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa. 



3. Kerangka Berpikir 

Masalah proses pembelajaran di kelas V SDN 24 Cakranegara ditujukan 

dengan rendahnya hasil belajar IPA. Kemampuan siswa dalam memahami 

suatu materi menjadi sumber rendahnya hasil belajar siswa. Siswa menerima 

materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru tanpa memahami konsep materi 

yang dijelaskan. 

Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan penerapan strategi 

REACT membuat siswa lebih aktif dalam belajar, serta dapat melatih 

pemahaman siswa dalam hal menyelesaikan permasalahan sains siswa. 

Strategi REACT memungkinkan siswa untuk tahu manfaat dari materi yang 

dipelajari bagi kehidupannya, aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari tanpa harus tergantung 

pada guru, mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

konsep yang dipelajari, bekerjasama dengan siswa lain dan berani untuk 

mengemukakan pendapat. 

4. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teori yang relevan dan kerangka berpikir di atas 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : jika strategi REACT 

(Relating, Experiencing, Applying, Cooperatif, Transfering) diterapkan 

secara optimal, maka dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V 

SDN 24 Cakranegara Tahun Pelajaran 2015/2016. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 24 Cakranegara pada kelas V. Penelitian 

ini telah dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 2015/2016. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Penyusunan proposal ini dimulai pada bulan Januari 2016 sampai 

Maret 2016 

b) Siklus I dilaksanakan pada tanggal 4 dan 11 April 2016 

c) Siklus II dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 April 2016 

d) Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 

2016 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 24 

Cakranegara yang berjumlah 30 orang. Observer dalam penelitian ini adalah 

guru kelas V SDN 24 Cakranegara yaitu Bapak Hapipi. 

Faktor yang diteliti adalah faktor guru dan faktor siswa. Kemampuan guru 

dalam menerapkan strategi REACT dan faktor siswa yng diteliti adalah hasil 

belajar dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel harapan dan variabel 

tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu Hasil belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil tes evaluasi IPA dengan materi 

gaya yang berupa nilai yang dicapai siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran IPA dengan materi gaya melalui penerapan strategi REACT. 

Dimana tes evaluasi tersebut diadakan di akhir siklus. Definisi operasional 

variabel tindakan yaitu Variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah strategi  pembelajaran REACT. Yang dimaksud dengan strategi 



REACT merupakan strategi pembelajaran kontekstual yang terdiri dari 

relating (mengaitkan), experiencing (mengalami), applying (menerapkan), 

cooperating (bekerja sama), dan transfering (menggunakan dalam konteks 

yang lebih luas) bersifat konteks sebagai prinsip mendasar pembelajaran 

kontekstual. 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua siklus pada 

siklus I terdiri dari tiga kali pertemuan dan pada siklus II terdiri dari dua kali 

pertemuan pada kelas V semester II SDN 24 Cakranegara Tahun Ajaran 

2015/2016. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang melibatkan empat 

proses, yaitu: 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan yaitu tindakan untuk 

mengimplementasi rencana 3) Observasi dan  evaluasi 4) Refleksi kritis 

terhadap hasil proses 1 sampai dengan 3 di atas dan mengambil keputusan 

atas tindakan di siklus penelitian berikutnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Metode observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengamati dan 

mengetahui kinerja guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif tipe rotating trio exchange. 

b. Metode tes  

Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan petunjuk yang 

harus direspon oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan 

penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai 

dengan tujuan pengajaran. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah  

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu lembar 

observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas siswa yang di 

dalamnya terdapat beberapa indikator yang dijabarkan menjadi sub indikator 

untuk diberikan nilai. 

 

 

2. Tes  Hasil Belajar 

Tes ini diberikan untuk memperoleh data tentang hasil akademik tiap siklus. 

Jenis tes yang digunakan adalah tes dalam bentuk pilihan ganda yang akan 

dikerjakan secara  individu. Tes ini terdiri dari 10 soal dijawab secara 

individu.  

Teknik Analisis Data 

1. Data Hasil belajar 

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah sebagai 

berikut: 

a. Ketuntasan Individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas secara individu 

apabila mampu memperoleh nilai ≥ 70 sebagai standar ketuntasan belajar 

minimal. Nilai akhir individual per siswa ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

 



         Nilai = 
              

             
       

(Purwato, 2011) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

X =  
  

 
 

Keterangan : 

X    : Nilai rata-rata 

                 : Jumlah seluruh skor 

N                 : Subjek 

(Sudjana, 2014) 

c. Ketuntasan Klasikal 

KB = 
  

 
       

KB = Ketuntasan belajar 

Ti  = Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 72 

T  = Banyaknya siswa 

(Trianto, 2008) 

Ketuntasan klasikal adalah ketuntasan keseluruhan dalam setiap mata 

pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Di SDN 34 

Cakranegara ketuntasan klasikal yang ditentukan adalah 85%. Artinya siswa 

yang dikatakan tuntas secara klasikal apabila jumlah siswa yang 

memperoleh nilai di atas KKM tersebut mencapai 85% berdasarkan 

perhitungan sesuai dengan rumus penentuan ketuntasan belajar secara 

klasikal. 

2. Data Aktivitas Siswa 

Penilaian aktivitas siswa sebagai data pendukung terhadap hasil belajar 

siswa yang diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian ini dilakukan 

ketika sedang belajar, di observasi secara langsung oleh observer. Adapun 

teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa terdiri dari 6 indikator, setiap 

indikator terdiri dari 3 deskriptor dan mempunyai skala 4. Penskoran 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika  ≥ 75% siswa memenuhi deskriptor 

yang telah ditetapkan 

2) Skor 3 diberikan jika ≤  50% - 75% siswa memenuhi 

deskriptor yang telah ditetapkan 

3) Skor 2 diberikan jika ≤  25% - 50% siswa memenuhi 

deskriptor yang telah ditetapkan 

4) Skor 1 diberikan jika ≤  25% siswa memenuhi deskriptor 

yang telah ditetapkan 

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 

1) Banyaknya indikator = 6 

2) Skor maksimal setiap indikator = 4 

3) Skor minimal setiap indikator = 1 

 



Jadi, skor maksimal ideal semua indikator adalah 6 x 4 = 24 

Dan skor minimal semua indikator adalah 6 x 1 = 6 

c. Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi Ideal) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Mi   = 
 

 
 x (Skor Maksimal + Skor Minimal) 

       = 
 

 
  x (24 + 6) 

       = 
 

 
 x 30 = 15 

SDi = 
 

 
 x Mi 

       = 
 

 
  x 15= 5 

Keterangan sebagai berikut: 

Mi  : Mean Ideal 

SDi : Standar Deviasi Ideal 

d. Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan aktivitas siswa 

dijabarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Kriteria untuk Menentukan Aktivitas Belajar Siswa Berdasarkan 

Skor Standar 

Interval Interval skor Kategori 

X≥ Mi + 2 SDi X ≥ 25 Sangat aktif 

Mi + 1 SDi ≤ X < Mi + 2 SDi 20 ≤ X < 25 Aktif  

Mi - 1 SDi ≤ X < Mi + 1 SDi 10 ≤ X < 20 Cukup aktif 

Mi - 2 SDi ≤ X < Mi - 1 SDi 5 ≤ X < 10 Kurang aktif 

X < Mi – 2 SDi X < 5 Sangat kurang 

aktif 

(Nurkancana, dkk., 1990) 

3. Data Aktivitas Guru 

Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran 

sama dengan cara pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan MI 

(Mean Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) 

Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing 

deskriptor yaitu: 

 

a. Menentukan skor yang diperoleh guru 

1) Skor 4 diberikan jika 3 deskriptor yang diamati terlaksana 

2) Skor 3 diberikan jika 2 deskriptor yang diamati terlaksana 

3) Skor 2 diberikan jika 1 deskriptor yang diamati terlaksana 

4) Skor 1 diberikan jika 0 deskriptor yang diamati terlaksana 

b. Menentukan skor maksimal ideal 

1) Banyaknya 14id an14or = 6 

2) Skor maksimal setiap 14id an14or = 4 

3) Skor minimal setiap 14id an14or = 1 



Jadi, skor maksimal ideal semua 15id an15or adalah 6 x 4 = 

24 

Dan skor minimal semua 15id an15or adalah 6 x 1 = 6 

c. Menentukan 15id an Sdi 

Mi   = 
 

 
 x (Skor Maksimal + Skor Minimal) 

       = 
 

 
  x (24 + 6) 

       = 
 

 
 x 30 = 15 

Sdi = 
 

 
 x Mi 

       = 
 

 
  x 15= 5 

Keterangan sebagai berikut: 

Mi  : Mean Ideal 

Sdi : Standar Deviasi Ideal 

d. Menentukan kriteria aktivitas guru 

Pedoman konversi atau kriteria penilaian aktivitas guru 

sama dengan kriteria penliaian aktivitas siswa. Hal itu dapat 

dilihat dari tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Kriteria untuk Menemukan Aktivitas Mengajar Guru 

Beradasarkan Skor Standar 

Interval Interval skor Kategori 

X≥ Mi + 2 Sdi X ≥ 25 Sangat Baik 

Mi + 1 Sdi ≤ X < Mi + 2 Sdi 20 ≤ X < 25 Baik  

Mi – 1 Sdi ≤ X < Mi + 1 Sdi 10 ≤ X < 20 Cukup Baik 

Mi – 2 Sdi ≤ X < Mi – 1 Sdi 5 ≤ X < 10 Kurang Baik 

X < Mi – 2 Sdi X < 5 Sangat Kurang 

Baik 

(Nurkancana, dkk., 1990) 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 17 dengan kategori 

cukup baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 17,1 dengan 

kategori cukup aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 63% dengan nilai rata-rata 70,23. Hasil 

tersebut kurang dari ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian ini 

dilanjutkan ke siklus II 

 



2. Siklus II 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 21 dengan kategori 

baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 20,4 dengan 

kategori aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil 

evaluasi yaitu sebesar 90% dengan nilai rata-rata 79,80. 

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari 

sklus I ke siklus II serta telah memenuhi criteria yang 

ditetapkan.oleh karena itu penelitian ini dihentikan pada silus II. 

Data Perbandingan Aktivitas Siswa, Aktivitas Guru, dan Hasil 

Belajar Siswa dari Siklus I dan Siklus II dengan Menerapkan 

Strategi REACT pada Mata Pelajaran IPA kelas V SDN 24 

Cakranegara. 

No Siklus Skor 

Aktivitas 

Siswa 

Skor 

Aktivitas 

Guru 

Hasil Belajar 

Nilai 

Rata-

Rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

Ket 

1. I 17,1 

(Cukup 

Aktif) 

17 

(Cukup 

Baik)  

70,23 63 % Belum 

Tercapai 

2. II 20,4 

(Aktif) 

21  

(Baik) 

79,80 90 % Tercapai 

 

Pembahasan dari tabel di atas: 

1. Hasil Belajar 

Dari tabel  hasil belajar siswa terlihat mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa pada 

siklus I dan siklus II. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa adalah 70,23 

dengan ketuntasan klasikal 63%. Sedangkan pada siklus II, nilai 

rata-rata siswa adalah 79,80 dengan ketuntasan klasikal 90%. Ini 

membuktikan bahwa hasil belajar siswa dan ketuntasan klasikalnya 

pada siklus I belum tercapai, sedangkan pada siklus II, hasil belajar 

siswa dan ketuntasan klasikalnya sudah tercapai.  

2. Aktivitas Siswa 

Dari tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata skor 

aktivitas siswa pada siklus I mengalami peningkatan. Skor aktivitas 

siswa pada siklus I adalah 17,1 dengan kategori cukup aktif (10 ≤ X 

< 20 : Cukup Aktif). 

Sedangkan pada siklus II skor aktivitas siswa adalah 20,4  

dengan kategori aktif (20 ≤ X < 25 : Aktif). Berdasarkan hasil 

observasi terhadap aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II, terjadi 

peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi aktivitas 

siswa pada siklus I, rata-rata skor totalnya adalah 17,1 dengan 



kategori cukup aktif sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 

20,4 dengan kategori aktif. 

3. Aktivitas Guru 

Pada tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa pada siklus I pertemuan 

1 skor yang diperoleh peneliti adalah 17 dengan kategori cukup baik 

(10 ≤ X < 20 : cukup baik). Pada siklus II pertemuan 1 skor terhadap 

aktivitas guru adalah 21 dengan kategori baik (20 ≤ X < 25 : baik). 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

rata-rata skor total dari siklus I ke siklus II yakni dari 17 dengan 

kategori cukup baik  menjadi 21 dengan kategori baik. 

D. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Hasil belajar IPA 

siswa yang mengalami peningkatan, pada siklus I nilai rata-rata siswa 70,23 

dengan ketuntasan klasikal 63% dan mengalami peningkatan pada siklus II 

dengan nilai rata-rata 79,80 dengan ketuntasan klasikal 90%.  

Peningkatan hasil belajar IPA diikuti pula dengan peningkatan aktivitas 

siswa dan aktivitas guru sebagai berikut: 

1. Aktivitas siswa pada siklus I memperoleh jumlah skor 17,1 dengan 

kategori cukup aktif dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh 

jumlah skor 20,4 dengan kategori aktif.  

2. Aktivitas guru pada siklus I memperoleh jumlah skor 17 dengan 

kategori cukup baik dan pada siklus II memperoleh jumlah skor 21 

dengan kategori baik.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi siswa: 

a) Untuk dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal maka 

hendaknya siswa harus lebih aktif dan termotivasi dalam kegiatan 

pembelajaran melalui strategi REACT. 

b) Untuk menjadi siswa yang aktif, siswa harus berani mengemukakan 

pendapat dalam diskusi kelompok sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih komunikatif. 

2. Bagi guru: 

a) Diharapkan guru dapat menerapkan strategi REACT lebih optimal 

lagi agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang belum 

mencapai KKM. 

b) Guru hendaknya dapat menerapkan dan mengembangkan 

pembelajaran dengan strategi REACT bukan hanya pada mata 

pelajaran IPA tetapi juga bisa diterapkan pada mata pelajaran yang 

lain. 

3. Bagi Sekolah: 

Untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, hendaknya 

guru-guru lain dan sekolah memberikan kebijakan agar dapat 

menerapkan strategi pembelajaran REACT yang sesuai dengan materi 



yang diajarkan guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas belajar 

mengajar di sekolah. 
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