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Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas
XI IPA3 SMAN Bernas Kabupaten Pelalawan tahun pelajaran 2016/2017 untuk belajar
matematika pada materi Statistika melalui pembelajaran kontekstual dengan strategi
REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating and Transferring). Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas. Terdapat tiga siklus dalam penelitian ini, di mana
hasil dari satu siklus menjadi bahan refleksi untuk mengadakan perbaikan pelaksanaan
pembelajaran pada siklus berikutnya. Untuk mendapatkan data hasil penelitian digunakan
tes formatif, lembar observasi dan wawancara. Subyek penelitian siswa kelas XI IPA3
SMAN Bernas yang terdiri dari 35 orang siswa. Analisis data dilakukan secara kuantitatif
dengan tolak ukur pencapaian hasil belajar siswa secara klasikal 75%, serta secara kualitatif
untuk aktivitas belajar. Hasil observasi terhadap aktivitas siswa antar siklus 1 dan 2
meningkat 20,7% dan antar siklus 2 dan 3 meningkat 9,3%. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dari persentase ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus
pertama 57,1%, pada siklus kedua 71,4% dan pada siklus ketiga 85,7%. Dari hasil
wawancara diketahui bahwa sebagian besar siswa menyenangi pembelajaran berkelompok
dengan strategi ini. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan strategi REACT bisa
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XI IPA3 SMA Negeri Bernas.
Kata Kunci. Hasil Belajar Matematika, Aktivitas belajar matematika, REACT.

1. Pendahuluan
Tidak dapat dipungkiri bahwa belajar matematika merupakan suatu wahana untuk
memfasilitasi kemampuan siswa dalam berpikir logis, berkomunikasi dan memecahkan
masalah sebagai penunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui
pelajaran matematika, SMA Negeri Bernas Kabupaten Pelalawan berusaha mewujudkan visi
dan misi sekolah untuk dapat menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK), iman dan taqwa (IMTAQ), berbudaya melayu dan siap melanjutkan ke
perguruan tinggi serta mampu bersaing di era globalisasi. Usaha dalam mewujudkan visi dan
misi ini masih terkendala dalam berbagai hal, di antaranya prestasi siswa di bidang
matematika masih rendah. Menurut hasil studi Programme for International Student
Assessment (PISA) berdasarkan uji literasi matematika, peserta didik Indonesia memperoleh
skor 386 dari rata-rata peserta PISA 490, skor Indonesia tersebut tentu masih jauh dari yang
diharapkan (Organisation for Economic Co-Operation and Development [OECD], 2016: 5).
Sementara, berdasarkan hasil studi lain mengenai prestasi peserta didik usia tingkat sekolah
pertama mengenai bidang matematika dan sains, yakni Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMMS), berdasarkan hasil uji tes TIMMS 2015 menunjukkan posisi
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Indonesia pada peringkat 45 dari 50 negara peserta pada bidang matematika (Pusat Penilaian
Pendidikan, 2016)
Menurut pendapat Fontana (Suherman.dkk, 2003) ”belajar adalah proses perubahan tingkah
laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari pengalaman, sedangkan pembelajaran
merupakan upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh
dan berkembang secara optimal.” Menurut Nasution (Riyanto, 2014) pada prinsipnya belajar
adalah berbuat, tidak ada belajar jika tidak ada aktivitas, itulah mengapa aktivitas merupakan
prinsip yang penting dalam interaksi pembelajaran. Sedangkan menurut Hamalik (2010),
aktivitas belajar merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses interaksi (guru dan
siswa) dalam rangka mencapai tujuan belajar. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut
dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar adalah seluruh aktivitas yang terjadi selama proses
belajar, baik itu aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik atau kegiatan psikis siswa dalam
membangun atau mendapatkan pengetahuannya. Dengan aktivitas ini diharapkan siswa dapat
memperoleh pengetahuan melalui pengalaman karena belajar itu sendiri. Menurut Dewey
(2009), siswa perlu terlibat dan berpartisipasi secara spontan. Keinginan siswa akan hal-hal
yang belum diketahuinya mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam suatu proses
pembelajaran. Hamalik (2009) menyatakan bahwa hasil belajar adalah sebagai terjadinya
perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk
pengetahuan, sikap dan keterampilan dan merupakan perubahan yang dapat diartikan
terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan
sebelumnya.
Berdasarkan hasil ujian nasional tahun 2010–2015, pencapaian prestasi siswa SMA Negeri
Bernas dalam pelajaran matematika belum begitu memuaskan karena masih berkategori
cukup. Demikian pula hasil belajar yang diamati melalui ulangan harian siswa kelas XI IPA3
di awal semester ganjil tahun pembelajaran 2015/2016, diperoleh hasil pada setiap ulangan
harian hanya sekitar 40% - 50% saja siswa yang mampu mencapai batas kriteria ketuntasan
minimal (KKM). Di samping itu keaktifan siswa dalam belajar matematika masih rendah,
terlihat dari adanya keadaan-keadaan di mana pembelajaran masih belum mampu
melibatkan semua siswa untuk aktif, kurangnya motivasi dan rasa percaya diri siswa dalam
belajar matematika, hasil ulangan siswa pada materi sebelumnya rendah dan ada siswa yang
terlihat mengerjakan tugas mata pelajaran lain saat belajar.
Keadaan yang masih terjadi ini menimbulkan kerisauan bagi penulis selaku guru (pengajar)
sehingga merasa harus melakukan suatu terobosan baru. Untuk mewujudkan model
pembelajaran yang berfokus pada kemampuan pemecahan masalah matematik maka guru
harus benar-benar memahami bahwa matematika itu sendiri erat kaitannya dengan dunia
nyata, atau dengan kata lain matematika merupakan sebuah aktivitas manusia (a human
activity) (Freudental, 1973), sehingga konsep-konsep dan ide-ide matematika haruslah
dipelajari sebagai suatu kegiatan manusia yang diimplementasikan dalam pembelajaran
melalui penyelesaian masalah-masalah yang akrab dengan kehidupan keseharian anak baik
di awal, di pertengahan, maupun di akhir pembelajaran di kelas.
Salah satu strategi dalam pembelajaran adalah memilih metode pembelajaran yang menarik
dengan mempertimbangkan kondisi siswa. Guru diharapkan dapat menciptakan situasi
pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan dalam proses
pembelajaran khususnya pembelajaran studi matematika. Kegiatan pembelajaran yang
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dipandang dapat memberikan kesempatan siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa dan
hasil belajar siswa dengan cara menghubungkan dengan pengalaman, bereksplorasi,
menerapkan, bekerjasama dan mengungkapkan pemahaman yang dimiliki siswa salah
satunya dengan strategi REACT. Strategi REACT adalah suatu strategi pembelajaran
kontekstual yang dikembangkan oleh center of Occupational Research an Development
(CORD) yaitu pusat penelitian dan pengembangan pembelajaran di Amerika CORD pada
tahun 1999. Strategi ini adalah suatu strategi pembelajaran yang memiliki lima elemen yang
esensial dalam pembelajaran yaitu Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan
Transferring.
Dalam pembelajaran, yang dimaksud Relating, adalah konteks yang berhubungan dengan
pengalaman hidup yang merupakan jenis pembelajaran kontekstual yang terjadi secara khas
terhadap anak-anak yang masih belia. Experiencing, yang berarti “mengalami” dalam
konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan adalah inti dari pembelajaran kontekstual,
lagipula dengan motivasi atau siswa yang aktif menghasilkan strategi intruksional
memberikan arti lebih cepat ketika siswa dapat memanipulasi alat dan bahan dan melakukan
suatu penelitian yang aktif. Applying, berarti menerapkan dan mengaplikasikan konsepkonsep dan informasi dalam suatu konteks yang bermanfaat ke dalam kegiatan dan aktivitas
sehari-hari. Cooperating, berarti pembelajaran kooperatif dalam konteks adalah berbagi,
merespon dan berkomunikasi dengan siswa yang lain merupakan strategi intruksional dalam
pengajaran kontekstual. Transferring berarti pembelajaran dalam konteks keberadaan
pengetahuan atau transfer, menggunakan dan dibangun atas apa yang siswa ketahui.
Sehingga pengetahuan yang telah diperoleh siswa dapat digunakan dalam konteks dan situasi
yang baru. Beberapa penelitian yang relevan tentang strategi pembelajaran REACT yaitu,
hasil penelitian Marthen (2010), Mustikawati (2013), Husna (2014), Pradani (2013)
menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman, penalaran dan komunikasi matematis siswa
SMP maupun SMA meningkat ataupun menjadi lebih dengan pembelajaran dengan strategi
REACT dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Dalam penelitian ini
diharapkan dengan strategi REACT akan meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa
dan hasil belajarnya.
Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berusaha meningkatkan aktivitas belajar matematika
siswa dan hasil belajar siswa melalui penelitian tindakan kelas dengan strategi REACT.
Diharapkan strategi ini dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika siswa dan
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI IPA3 SMAN Bernas melalui strategi
pembelajaran REACT. Mengingat pentingnya guru dalam proses pembelajaran, penelitian ini
sekaligus digunakan guru sebagai evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang dilaksanakan
oleh guru.

2. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan aktivitas
belajar matematika dan hasil belajar siswa melalui strategi REACT pada materi statistika di
kelas XI IPA 3. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017
di kelas XI IPA3 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bernas Binaan Khusus Kabupaten
Pelalawan yang beralamat di Komplek Perkantoran Bhakti Praja Jalan Abdul Jalil Pangkalan
Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Jumlah siswa pada kelas tersebut sebanyak 35
siswa.
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Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan hingga keaktifan belajar dan hasil belajar siswa
sesuai target yang direncanakan. Setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu; perencanaan,
tindakan, pengamatan dan refleksi. Tahapan setiap siklus dievaluasi sebagai perencanaan
perbaikan pada siklus berikutnya sesuai dengan perubahan yang ingin dicapai. Data dalam
penelitian ini diperoleh melalui instrumen tes dan non tes dalam bentuk. Instrumen tes,
berupa tes formatif untuk mengukur hasil belajar siswa, tes ini akan dilaksanakan pada
setiap akhir siklus dengan bentuk uraian. Sedangkan Instrumen non tes, berupa lembar
observasi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kuantitatif dan
kualitatif. Data kuantitatif, nilai tes formatif untuk mengukur hasil belajar peserta didik akan
dianalisis secara statistik deskriptif sederhana, yakni dengan rerata (mean), simpangan
baku dan atau persentase (%). Sedangkan data kualitatif, data hasil observasi selama
kegiatan belajar. Untuk mengukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dengan
melihat hasil belajar matematika siswa, dalam hal ini tes formatif yang dihasilkan sudah
melampaui batas kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran matematika yaitu 70 dan
ketuntasan secara klasikal sebesar 75%. Sedangkan pada keaktifan belajar yang diperoleh
melalui hasil observasi guru pengamat diharapkan berada berada pada kriteria tinggi.
Pedoman dalam observasi apabila aktivitas siswa berjalan sangat baik diberi skor 5, baik
diberi skor 4, cukup diberi skor 3, kurang diberi skor 2 dan sangat kurang diberi skor 1.
Kriteria keaktifan siswa dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Kriteria Keaktifan Belajar Siswa
No
1
2
3
4
5

Interval (dalam persen)
80 < X ≤ 100
60 < X ≤ 80
40 < X ≤ 60
20 < X ≤ 40
0 ≤ X ≤ 20

Kriteria
Sangat Tinggi
Tinggi
Cukup
Kurang
Sangat kurang

3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan mulai 13 September sampai dengan 18 Oktober
2016. Kompetensi Dasar yang dipelajari adalah 1) Membaca data dalam bentuk tabel dan
diagram batang, garis, lingkaran dan ogif; 2)Menyajikan data dalam berbagai bentuk tabel
dan diagram batang, garis, lingkaran dan ogif serta penafsirannya, dan 3)menghitung ukuran
pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus. Siklus I terdiri dari 3 (tiga) pertemuan pertama dengan
materi Statistika 1 yakni Membaca Data. Pertemuan kedua terdiri dari 2 (dua) pertemuan
dengan materi Statistika 2 yakni Menyajikan Data. Dan siklus 3 terdiri dari 3 (tiga)
pertemuan dengan materi Statistika 3 yakni Mengolah Data.
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Siklus I
Guru mengawali pembelajaran dengan memperlihatkan masalah-masalah yang berhubungan
dengan kehidupan sehari-hari dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang
berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Guru memberikan motivasi tentang tujuan
pembelajaran dan arahan tentang model pembelajaran yang akan digunakan serta penilaian
terhadap proses yang akan dilakukan. Selanjutnya guru membentuk kelompok yang
heterogen terdiri dari 5-6 orang siswa. Pada tahap experiencing, guru meminta siswa untuk
melakukan aktivitas mencari data yang terdapat di dalam berbagai media massa melalui
lembar aktivitas siswa (LAS) yang dibagikan oleh guru. Adapun yang menjadi topik
pembelajaran adalah statistika dengan kompetensi dasar membaca data. Suasana belajar
terlihat agak aktif, namun tampak beberapa siswa masih belum terbiasa dengan pembelajaran
ini. Terlihat beberapa siswa belum mendapat perannya di dalam kelompok. Terdapat
beberapa siswa justru membaca hal lain yang tidak relevan dari media massa yang mereka
bawa dengan materi yang sedang dipelajari. Kegiatan siswa dalam kelompok belum selesai
saat waktu berdiskusi dinyatakan selesai. Masih banyak kelompok belum mampu
menuntaskan tugasnya, sehingga ketika kegiatan presentasi di depan kelas hanya satu
kelompok saja yang dapat menyajikan hasil diskusi mereka, karena keterbatasan waktu
pelajaran.
Hasil perolehan data hasil tes formatif 1 yang dilaksanakan pada akhir siklus dapat dilihat
pada Gambar 1 berikut. Dengan batas ketuntasan minimal 70, terdapat 20 orang siswa yang
tuntas (57,1%) dan 15 orang siswa tidak tuntas (42,9%). Rataan data tes formatif pada siklus
I adalah 72,3, dengan nilai tes terendah 42 dan nilai tes tertinggi 94.

Gambar 1. Diagram Batang Hasil Belajar Siklus I
Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar matematika siswa dalam penelitian tindakan
kelas pada siklus I dilakukan oleh guru pengamat (observer). Hasil pengamatan yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa yang telah dirubah kedalam bentuk data
kuantitatif diperoleh rata-rata kelas pada siklus I sebesar 58% sehingga pada kriteria cukup.
Pada tingkat ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus I belum
mencapai ketuntasan klasikal 75% dan aktivitas belajar matematika siswa belum sesuai yang
diharapkan sehingga perlu adanya perbaikan pada perencanaan dan tindakan dalam
pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus II.
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Siklus II
Beberapa tindakan yang dilakukan pada siklus ini adalah perbaikan-perbaikan terkait dengan
pengaturan waktu dan materi yang disampaikan dalam lembar aktivitas siswa, karena
berdasarkan hasil pada siklus I terdapat kendala kelompok siswa yang tidak dapat
menuntaskan pekerjaannya. Selain itu, agar waktu belajar lebih efisien, guru meminta siswa
untuk mengatur meja dalam bentuk berkelompok sebelum pelajaran dimulai. Adapun yang
menjadi topik pembelajaran adalah statistika dengan kompetensi dasar menyajikan data.
Aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran kali ini adalah melakukan pengumpulan
data dan selanjutnya menyajikannya. Beberapa aktivitas yang dilakukan siswa dalam
mengumpulkan data adalah mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mewawancarai
para siswa lain terkait ukuran sepatu yang mereka gunakan. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan
dengan penuh semangat oleh para siswa. Terlihat dari wajah-wajah mereka yang antusias
ketika mengumpulkan data. Dari data mentah yang diperoleh, para siswa terlihat
bersemangat ketika harus mengolah data dan kemudian menyajikannya dalam berbagai
bentuk diagram, seperti diagram garis, batang dan lingkaran. Kegiatan ini berjalan dengan
sangat baik. Guru mengamati dan berkeliling melihat aktivitas para siswa dan memberikan
bimbingan-bimbingan seperlunya dengan lebih banyak memberikan motivasi dan
memberikan kesempatan kepada siswa yang pada siklus I tidak tuntas, untuk lebih aktif
bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahaminya.
Pada pertemuan berikutnya aktivitas siswa adalah menyajikan data yang telah mereka
peroleh pada aktivitas sebelumnya dengan menggunakan program Microsoft excel, sebagai
alternatif yang lebih mudah untuk menyajikan data dengan komputer. Hasil yang diperoleh
siswa dalam menyajikan data membuat data tersebut lebih menarik dan komunikatif. Para
siswa terlihat bersemangat ketika data yang mereka sajikan lebih bagus hasilnya daripada
penyajian secara manual. Dari beberapa pertemuan dapat dikatakan pembelajaran pada siklus
II ini berjalan dengan sangat lancar dan memuaskan. Hasil yang diperoleh dari siklus II dapat
dilihat Gambar 2 berikut ini:

Gambar 2. Diagram Batang Hasil Belajar Siklus II
Dari gambar tersebut di atas dapat dilihat bahwa dengan batas ketuntasan minimal 70,
terdapat 25 orang siswa yang tuntas (71,4%) dan 10 orang siswa tidak tuntas (28,6%).
Rataan data tes formatif pada siklus II adalah 74,5, dengan nilai tes terendah 50 dan nilai tes
tertinggi 94.
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Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar matematika siswa dalam penelitian tindakan
kelas pada siklus II dilakukan oleh guru pengamat (observer). Hasil pengamatan yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa yang telah dirubah kedalam bentuk data
kuantitatif diperoleh rata-rata kelas pada siklus II sebesar 79% sehingga pada kriteria tinggi.
Tingkat ketuntasan hasil belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus II masih belum
mencapai ketuntasan 75%, sehingga perlu adanya perbaikan pada perencanaan dan tindakan
dalam pembelajaran yang dilaksanakan pada siklus III. Selanjutnya perbaikan pembelajaran
dititik beratkan pada: tahap perencanaan; memaksimalkan diskusi kelompok dan penggunaan
LAS, tahap tindakan; guru berupaya membuat siswa fokus dan gemar bertanya, tahap
pengamatan; memantau keaktifan siswa dalam kelompok serta menulis dan membaca hal
yang relevan dengan pembelajaran.
Siklus III
Siklus III dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Oktober 2016 dan dilanjutkan pada hari Rabu,
12 Oktober 2016 dan Selasa, 18 Oktober 2016. Setelah melakukan beberapa perbaikan
dalam perencaanaan, maka pelaksanaan pada siklus III ini terlihat jauh lebih baik, karena
siswapun sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran dengan strategi REACT. Pada
pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran adalah menghitung data, mencakup ukuran
pemusatan dan penyebaran data. Aktivitas siswa diarahkan dari lembar aktivitas yang
diberikan oleh guru. Siswa diminta untuk menghitung ukuran pemusatan data tunggal
maupun data berkelompok. Diskusi kelompok berjalan dengan sangat baik. Hasil perolehan
data pada siklus III ini dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini:

Gambar 3. Diagram Batang Hasil Belajar Siklus III
Hasil pengamatan terhadap aktivitas belajar matematika siswa dalam penelitian tindakan
kelas pada siklus III dilakukan oleh guru pengamat (observer). Hasil pengamatan yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan siswa yang telah diubah kedalam bentuk data
kuantitatif diperoleh rata-rata kelas pada siklus III sebesar 88% sehingga pada kriteria sangat
tinggi.
Terlihat bahwa dengan batas ketuntasan minimal 70, terdapat 30 orang siswa yang tuntas
(85,7%) dan 5 orang siswa tidak tuntas (14,3%). Rataan data tes formatif pada siklus II
adalah 80,1, dengan nilai tes terendah 65 dan nilai tes tertinggi 100. Tingkat ketuntasan hasil
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belajar yang diperoleh dari tes formatif pada siklus III sudah melampaui ketuntasan 75%.
Keaktifan belajar matematika juga pada kriteria sangat tinggi sehingga tidak dilaksanakan
penambahan siklus PTK.
Hasil Pengamatan Aktivitas Guru
Hasil pengamatan terhadap aktivitas guru dan siswa dalam penelitian tindakan kelas ini
dilakukan oleh guru pengamat (observer) pada setiap pertemuan. Hasil penilaian yang
dilakukan pada setiap aspek kegiatan guru dinyatakan dalam kategori yang selanjutnya
diubah dalam bentuk kuantitatif. penilaian, Aktivitas guru yang diamati meliputi aktivitas
relating (memulai dari masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan dan
memberikan motivasi), experiencing (guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melakukan percobaan/kegiatan), applying (guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menerapkan pengetahuan/konsep materi), cooperating (guru mengarahkan siswa
belajar secara berkelompok), transferring (guru melakukan konfirmasi terhadap hasil
pekerjaan siswa), serta manajemen kelas oleh guru dari siklus pertama 65% (Baik). Siklus
kedua 83% (Sangat Baik) dan pada siklus terakhir 91% (Sangat Baik), rataan aktivitas guru
secara keseluruhan dapat dikatakan Baik dengan rataan 79,6%. Hasil pengamatan aktivitas
guru pada pada tiap siklus dapat dirangkum dalam tabel berikut ini
Tabel 2. Rataan Hasil Pengamatan Aktivitas Guru
No
1
2
3

Aktivitas
Guru
Siklus I
Siklus II
Siklus III

Hasil
65%
83%
91%

Kriteria
Cukup
Tinggi
Sangat tinggi

Temuan
Secara umum pelaksanaan pembelajaran matematika dengan strategi REACT ini telah
berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari siklus I, siklus II dan siklus III untuk tingkat
ketuntasan pada hasil belajar melalui tes formatif 1, 2 dan 3 berturut-turut 57,1% (20 orang),
71,4 % (25 orang) dan 85,7% (30 orang). Hal ini menunjukkan kenaikan-kenaikan yang
cukup berarti. Sedangkan persentase untuk siswa yang tidak tuntas berturut-turut 42,9% (15
orang), 28,6% (10 orang) dan 14,3% (5 orang), menunjukkan penurunan yang cukup berarti
pula. Peningkatan hasil belajar tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Gambar 4. Diagram Batang Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Dari Gambar 4 terlihat bahwa hasil belajar siswa meningkat yang ditunjukkan dengan
semakin meningkatnya jumlah siswa yang tuntas dan semakin menurun jumlah siswa yang
tidak tuntas, dan sesuai dengan tolok ukur keberhasilan ini dapat dilihat dari pencapaian
ketuntasan klasikal di atas 75% itu di akhir siklus ke 3 mencapai 85,7% dari total
keseluruhan siswa. Hasil ini memperkuat hasil penelitian Marthen (2010), Mustikawati
(2013), Husna (2014), Pradani (2013) yang menyimpulkan bahwa kemampuan pemahaman,
penalaran dan komunikasi matematis siswa dapat meningkat dengan pembelajaran REACT.
Pembelajaran dengan strategi REACT telah membuat aktivitas siswa dalam belajar
meningkat, pada siklus pertama diperoleh rata-rata skor keaktifan siswa 58% yang berada
pada kriteria cukup, pada siklus kedua diperoleh rata-rata skor keaktifan siswa 79% yang
berada pada kriteria tinggi dan pada siklus ketiga diperoleh rata-rata skor keaktifan siswa
88% yang berada pada kriteria sangat tinggi. Atau dengan kata lain hasil observasi terhadap
aktivitas siswa antar siklus 1 dan 2 meningkat 20,7% dan antar siklus 2 dan 3 meningkat
9,3%.

Gambar 5. Diagram Batang Aktivitas Belajar Matematika
Dengan adanya kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada siswa dalam kelompoknya
untuk bekerjasama, berdiskusi, menerapkan konsep yang diperoleh dan mengkomunikasikan
hasil diskusi secara tertulis ataupun lisan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dewey(2009),
bahwa siswa perlu terlibat dan berpartisipasi dalam suatu proses belajar yang dapat
mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuannya. Perubahan
yang baik dan berhasil ini diharapkan dapat terus terbentuk dan membudaya bagi diri siswa
di masa mendatang. Faktor-faktor keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa hal yang telah
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dilakukan dalam penelitian tindakan kelas ini, diantaranya perencanaan dari siklus ke siklus
lainnya telah tepat, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, peningkatan aktivitas
diskusi kelompok masing-masing yang didukung oleh proses interaksi antara siswa dan
guru, dan peningkatan aktivitas diskusi kelas serta rancangan LAS dan tes formatif yang
sesuai, peningkatan perhatian peneliti pada keaktifan siswa dalam berdiskusi.

4. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari siklus I, II dan III disimpulkan melalui
pembelajaran dengan strategi REACT dapat:
1. Meningkatkan aktivitas siswa kelas XI IPA3 SMA Negeri Bernas untuk mata pelajaran
Matematika pada materi Statistika
2. Meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA3 pada materi Statistika.
Beberapa saran dalam menerapkan pembelajaran kontekstual dengan strategi REACT
sebagai berikut:
1. Membentuk kelompok kecil yang hanya terdiri dari 3-4 orang siswa dengan tujuan untuk
meningkatkan aktivitas siswa dalam bekerja dalam kelompok, sehingga semua siswa
memiliki peran.
2. Membuat rencana pembelajaran dan skenario pembelajaran yang matang sehingga
pemanfaatan waktu lebih efisien.
3. Memilih materi yang memungkinkan untuk menerapkan berbagai aktivitas yang
melibatkan seluruh siswa secara aktif.
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