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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi 

REACT terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi energi terbarukan: 

kincir air, kincir angin dan energi tenaga matahari. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu seluruh peserta didik kelas XII SMAN 5 Bandar Lampung, dengan 

sampel kelas XII IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan XII IPA 2 sebagai kelas 

kontrol. Penelitian ini menggunakan desain Pretest-Posttest Control Group 

Design. Data diperoleh dari nilai pretest dan posttest sebanyak 10 butir soal 

kemampuan berpikir kritis. Hasil yang diperoleh di uji menggunakan 

Independent Sample T-test dan effect size. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Sig. (2-Tailed) kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Hasil uji effect size memiliki nilai 

cohen’s d sebesar 1,22 dengan interprestasi tinggi. Berdasarkan uji hipotesis 

disimpulkan bahwa penggunaan strategi REACT berpengaruh signifikan 
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terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi energi 

terbarukan. 

Kata kunci: Strategi REACT, Kemampuan Berpikir Kritis, Energi Terbarukan 
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MOTTO 

 

 

 

"Fainnama'al 'usriyusraan. Innama'al 'usriyusraan. 

 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Kerja keras dan kerja cerdas dapat memastikan keberhasilan, namun sedekah 

dapat memudahkannya”. 

(Chairul Tanjung) 

 

“Berusaha, bersyukur, dan berdoa. Laahaulawalaquataillabillah”. 

(Nanda Rizqi Caesarani) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pada tahun 2010, banyak Negara telah menyadari pentingnya pemanfaatan 

sumber-sumber energi terbarukan sebagai pengganti energi tidak terbarukan 

seperti minyak bumi, batubara dan gas yang telah menimbulkan dampak 

yang sangat merusak terhadap bumi. Jika cadangan sumber energi tidak 

terbarukan semakin menipis, maka biaya untuk penambangannya akan 

meningkat dan berdampak pada meningkatnya harga jual ke masyarakat. 

Pada saat yang bersamaan, energi tidak terbarukan akan melepaskan emisi 

karbon ke atmosfer yang menjadi penyumbang besar terhadap pemanasan 

global. Di daerah pedalaman Indonesia, solusi energi tidak terbarukan 

belum tersedia. Daerah pedesaan ini sering menjadi tempat-tempat yang 

terisolasi dan bergantung pada pemakaian energi tradisional yang tidak bisa 

diandalkan, seperti generator berbahan minyak, kayu, atau tabung LPG 

sebagai sumber energi yang digunakan untuk memasak, penerangan, listrik 

dan sebagainya. Indonesia memiliki sumber daya alam serta sumber energi 

yang melimpah, sehingga solusi energi terbarukan menjadi jawaban 

terhadap permintaan kebutuhan pembangunan desa di Indonesia (Tim 

Contained Energy Indonesia. 2010:1). 
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Sebuah upaya yang terstruktur, terprogram, dan terukur harus dilakukan di 

tengah kehidupan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mengubah 

mindset masyarakat, agar peduli dengan pengelolaan sumber energi 

terutama sumber energi terbarukan, yaitu melalui proses pendidikan yang 

berkelanjutan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam proses 

kehidupan dan perkembangan suatu bangsa, sehingga kualitas pendidikan 

harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan manusia berpotensi yang 

berguna bagi nusa dan bangsa. Terlebih lagi, di era globalisasi abad XXI 

ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat harus 

sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu 

upaya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia adalah dengan membentuk dan membiasakan berpikir kritis 

peserta didik dalam proses pembelajaran. 

 

US-Based Parthership fot 21
st
 Century Skills (P21) mengidentifikasi 

kompetensi yang dibutuhkan di abad XXI, yaitu communication, 

collaboration, critical thinking, dan creativity. Hal ini menjadikan proses 

pembelajaran abad XXI membawa perubahan paradigma pendidikan di 

Indonesia, Badan Standar Nasional Pendidikan Abad XX1 merumuskan 

beberapa prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi pada pembelajaran abad 

XXI, beberapa diantaranya adalah dari berpusat pada guru menuju berpusat 

pada siswa, dari satu arah menuju interaktif, dari abstrak menuju konteks 

dunia nyata, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari pemikiran 

faktual menjadi berpikir kritis dan dari penyampaian pengetahuan menjadi 

pertukaran pengetahuan (BSNP, 2010). Sekolah merupakan tempat yang 
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cocok untuk menanamkan sejumlah pengetahuan, pegalaman, sikap dan 

kemampuan berpikir kritis pada peserta didik. Untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan kemampuan berpikir kritis peserta didik tentang 

energi terbarukan ini, dilakukan upaya mengintegrasikan muatan pelajaran 

berbasis energi terbarukan pada mata pelajaran sains SMA. Salah satu mata 

pelajaran yang dimaksud adalah mata pelajaran Fisika SMA, dengan 

Kompetensi Dasar dalam kurikulum 2013 yaitu “Menganalisis keterbatasan 

sumber energi dan dampaknya bagi kehidupan” dan, “Menyajikan ide/ 

gagasan pemecahan masalah keterbatasan sumber daya energi, energi 

alternatif, dan dampaknya bagi kehidupan”. 

 

Salah satu tujuan mata pelajaran Fisika di SMA adalah agar peserta didik 

mampu menguasai pengetahuan, konsep, dan prinsip fisika serta 

mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan yang dapat 

diterapkan dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari sebagai bekal 

melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003). Dalam pembelajaran fisika, seharusnya 

peserta didik mampu mengenal permasalahan sosial yang ada di lingkungan 

sekitar, maka peserta didik akan terbiasa mencari penyebab untuk 

memecahkan persoalan tersebut. Sejalan dengan Santrock dalam (Kowiyah, 

2012), yang menyatakan bahwa berpikir kritis adalah memahami makna 

masalah secara lebih dalam, mempertahankan agar pikiran tetap terbuka 

terhadap segala pandangan yang berbeda, berpikir secara reflektif dan bukan 

hanya menerima pernyataan dan melaksanakan prosedur tanpa memahami 

terlebih dahulu.  
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Berdasarkan wawancara guru di SMA Negeri 5 Bandar Lampung, materi 

energi terbarukan merupakan materi yang baru ditemui pada kelas XII di 

tahun ajaran 2018/2019 semester genap, pada rancangan perencanaan 

pembelajaran yang digunakan, guru menggunakan metode ceramah dan 

diskusi kelompok, dimana guru membagi kelompok peserta didik untuk 

memprentasikan sub materi tentang materi sumber energi, lalu kelompok 

lain bertanya dan menanggapi secara singkat. Selanjutnya guru menjelaskan 

kembali secara ringkas dengan menggunakan metode ceramah, tanpa ada 

pemberian tugas yang mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik.  

 

Begitupula dengan beberapa materi fisika lainnya, pembelajaran di kelas 

lebih banyak berpusat kepada guru. Guru hanya menekankan pada 

pencapaian ketuntasan materi dengan memberikan tugas belajar pada 

peserta didik, sehingga proses belajar peserta didik hanya sebatas pemberian 

pengetahuan tanpa menerapkan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari, 

serta belum mencapai pengembangan kemampuan berpikir kritis. Hal ini 

diperkuat oleh presentase kelulusan peserta didik pada Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) sekolah yaitu 78. Presentase peserta didik yang lulus yaitu 

50%, dan peserta didik yang memiliki nilai dibawah KKM yaitu mencapai 

50%. 

 

Kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat ditingkatkan apabila 

pembelajaran dilakukan secara efektif dan efisien, ditunjang oleh sarana dan 

prasarana, serta kecakapan guru dalam mengelola kelas dan menggunakan 

strategi yang tepat. Selain itu, penyajian banyak metode pada proses 
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pembelajaran dapat menjadikan penyajian pembelajaran menarik perhatian 

dan keaktifan peserta didik, sehingga kelas menjadi lebih hidup dan 

bermakna. Senada dengan pendapat Trilling dan Fadel (2009), pembelajaran 

abad XXI  harus relevan, menarik, efektif dan berpusat pada siswa. Oleh 

karena itu penting untuk mengubah strategi pembelajaran “kelas tertutup” 

menjadi strategi yang berpusat pada siswa. Guru harus menjadi nyaman 

dalam mengelola dinamika kelas dan mendukung pembelajaran secara 

mandiri, begitu juga guru harus mendukung eksplorasi dan pemerolehan 

pengetahuan dan keterampilan baru untuk menyiapkan siswa menuju abad 

XXI. 

 

Salah satu bentuk pembelajaran alternatif yang dirancang sedemikian rupa 

sehingga mencerminkan keterlibatan peserta didik secara aktif adalah 

melalui pendekatan kontekstual berbasis Relating, Experiencing, Applying, 

Cooperating, Transferring (REACT) (Fauziah, 2010). Strategi REACT 

bersifat konstruktivistik karena peserta didik diberi kebebasan memikirkan 

persoalan fisika yang diajukan, dan peserta didik diajak dalam pembelajaran 

kontekstual, dimana peserta didik cenderung mencari hubungan yang masuk 

akal dan mencari kebergunaan antara konsep materi yang dipelajari dengan 

situasi kehidupan dunia nyata. Menurut penelitian yang dilakukan Patimah 

(2016), terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan strategi 

REACT melalui perintah terbuka di dalam strategi REACT. Strategi REACT 

terdiri dari beberapa kegiatan meliputi : kegiatan mengaitkan (relating), 

mengalami (experiencing), menerapkan (applying), bekerja sama 

(cooperating) dan mentransfer (transferring) pada proses belajar. 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti mencoba suatu alternatif yaitu 

pengaruh penerapan strategi REACT (Relating, Experiencing, Appliying, 

Cooperating, Transfering) terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik 

pada materi energi terbarukan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh 

penggunaan strategi REACT terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada materi energi terbarukan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan strategi REACT terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik pada materi energi terbarukan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan 

menjadi alternatif bagi guru fisika dalam rangka meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis fisika peserta didik SMA dengan cara menerapkan strategi 

REACT, serta meningkatkan kesadaran peserta didik agar peduli dengan 

pengelolaan sumber energi terutama sumber energi terbarukan. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian atau batasan dalam penelitian ini meliputi 

beberapa hal yaitu: 

1. Pengaruh penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penerapan strategi pembelajaran REACT untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis peserta didik 

2. Strategi REACT terdiri dari lima komponen yaitu, mengaitkan (relating), 

mengalami (experiencing), menerapkan (applying), bekerja sama 

(cooperating) dan mentransfer (transferring). Kelima komponen tersebut 

merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk menciptakan proses 

pembelajaran aktif dan bermakna. 

3. Berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan proses 

untuk menganalisis atau mengevaluasi informasi. Informasi tersebut bisa 

didapatkan dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat atau 

komunikasi. Pada penelitian ini indikator pencapaian keterampilan 

berpikir kritis yaitu memberikan penjelasan sederhana, memberikan 

penjelasan lanjut, dan menerapkan strategi dan taktik. 

4. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII SMAN 5 Bandar Lampung 

semester genap tahun ajaran 2018/2019. 

5. Materi pokok yaitu energi terbarukan meliputi kincir air, kincir angin dan 

energi tenaga matahari. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kerangka Teori 

 

  1.  Strategi Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, and 

Transferring (REACT) 

 

Strategi REACT  merupakan pengembangan dari pendekatan pembelajaran 

kontekstual yang memiliki kaitan erat dengan pendekatan pembelajaran 

inkuiri. Strategi REACT merupakan konsep belajar yang mengaitkan 

antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, dan mendorong 

peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari. Strategi REACT merupakan 

pengembangan dari Contextual Teaching and Learning (CTL).  

Crawford (2001: 3) menjelaskan bahwa : 

           This report five these stragies, called contextual teaching   

           strategies: Relating, Experiencing, Applying, Cooperating and   

           Transfering. 

 

Crawford (2001: 3) juga menjelaskan bahwa relating adalah kekuatan 

terpenting dalam strategi pembelajaran kontekstual dan merupakan jantung 

dari kontruktivisme, mengaitkan artinya pembelajaran konteks dari suatu 

pengalaman hidup. Experiencing maksudnya belajar dalam konteks 
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eksplorasi, penemuan atau penciptaan, dimana arti mengalami langsung 

yaitu memanipulasi, penyelesaian masalah dan aktifitas di laboratorium. 

Selanjutnya applying yaitu belajar menekankan pada proses 

mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang 

relevan. Cooperating yaitu belajar dalam konteks interaksi kelompok, 

dengan ini peserta didik akan lebih siap menjelaskan konsep mereka 

kepada yang lainnya di dalam kelompok, mereka belajar nilai dari 

pendapat-pendapat orang lain, karena terkadang suatu strategi yang 

berbeda membuktikan kepada pendekatan masalah yang lebih baik. Ketika 

kelompok berhasil meraih tujuan utama, anggota peserta didik yang ada 

pada kelompok mengalami rasa percaya diri. Transferring yaitu belajar 

menggunakan penerapan dalam konteks lain, manfaatnya yaitu belajar 

berkomunikasi menyampaikan pendapat suatu gagasan, dan mendapat 

pengetahuan baru. Secara lebih ringkas dapat dijelaskan dalam Tabel 1. 

 

Tabel 1. Sintakmatik Strategi REACT 

 

 

Fase-fase 

 

 

Kegiatan 

1 

 

2 

 

 

Relating 

 

 

Peserta didik melakukan kegiatan 

eksperimen (hands-on activity) 

dengan guru memberikan 

penjelasan untuk mengarahkan 

peserta didik menemukan 

pengetahuan baru 

 

 

 

 



10 

 

1 2 

 

 

Experiencing 

Peserta didik melakukan kegiatan 

eksperimen (hands-on activity) 

dengan guru memberikan 

penjelasan untuk mengarahkan 

peserta didik menemukan 

pengetahuan baru. 

 

 

Applying 

Peserta didik melakukan diskusi 

kelompok untuk memecahkan 

permasalahan dan 

mengembangkan kemampuan 

berkolaborasi dengan temannya. 

 

 

 

Cooperating 

Peserta didik melakukan diskusi 

kelompok untuk memecahkan 

permasalahan dan 

mengembangkan kemampuan 

berkolaborasi dengan temannya. 

 

 

Transferring 

Peserta didik menunjukkan 

kemampuan terhadap pengetahuan 

yang dipelajarinya dan 

menerapkannya dalam situasi dan 

konteks baru. 

 

 

Adapun sintak pembelajaran dengan strategi REACT menurut Choiriyah 

(2017) dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Sintak Pembelajaran dengan Strategi REACT 

 

Unsur Strategi 

 

 

Sintak Pembelajaran 

1 2 

Relating 

(Menghubungkan) 

Guru pada tahap ini mengajukan fenomena 

untuk memunculkan masalah. Masalah yang 

dimunculkan disesuaikan dengan konteks 

nyata yang sering dialami peserta didik, 

sehingga peserta didik akan berusaha untuk 

mengaitkan. Guru mengorganisasikan 

peserta didik dalam kelompok-kelompok 

belajar kooperatif untuk melakukan 

penyelidikan terhadap masalah yang 

disajikan. 
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1 2 

 

 

 

Experiencing 

(mengalami), 

Applying 

(menerapkan), dan 

cooperating (bekerja 

sama) 

Pada tahap ini peserta didik bertindak secara 

langsung (experiencing) untuk menemukan 

ide dan mengumpulkan sejumlah informasi 

yang sesuai dalam menyelesaikan masalah. 

Informasi atau ide yang telah diperoleh 

peserta didik, diaplikasikan untuk 

menyelesaikan masalah (Applying). Selama 

tahap ini, semua kegiatan peserta didik 

dilakukan secara bekerja sama 

(cooperating), sehingga semua peserta didik 

mampu berdiskusi, saling berbagi dan 

merespon dengan sesama temannya. Guru 

membimbing kegiatan yang dilakukan 

peserta didik tanpa mengganggu aktifitas 

peserta didik. 

 

Transferring 

(mentransfer) 

Guru membantu peserta didik dalam 

menyiapkan dan menyajikan hasil 

pemecahan masalah yang diperoleh, 

misalnya berupa laporan, video, atau model 

peraga yang bisa digunakan. Guru juga 

membantu mereka untuk berbagi tugas 

dengan temannya. Guru membantu 

menganalisis proses-proses yang mereka 

gunakan dalam emmecahkan masalah. 

Selain itu, pada tahap ini guru juga 

memberikan peserta didik latihan soal atau 

permasalahan baru yang lebih bervariasi 

sebagai cara untuk mengevaluasi 

pengetahuan dan pemahaman peserta didik 

yang baru diperolehnya terhadap 

permasalahan baru tersebut. 

 

Menurut Gulo (2009), strategi REACT memiliki beberapa kelebihan di 

antaranya adalah: 

a. Memperdalam pemahaman peserta didik, dalam pembelajaran peserta 

didik bukan hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru, 

melainkan melakukan aktivitas mengerjakan LKS sehingga bisa 

mengkaitkan dan mengalami sendiri prosesnya. 
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b. Mengembangkan sikap menghargai diri peserta didik dan orang lain, 

dalam pembelajaran peserta didik bekerja sama, melakukan aktivitas 

dan menemukan rumusnya sendiri, maka peserta didik memiliki rasa 

menghargai diri atau percaya diri sekaligus menghargai orang lain. 

c. Mengembangkan sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki. Belajar 

dengan bekerja sama akan melahirkan komunikasi sesama peserta didik 

dalam aktivitas dan tanggung jawab, sehingga dapat menciptakan 

sikap kebersamaan dan rasa memiliki. 

d. Mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Strategi REACT 

melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan masalah. Pada 

kenyataannya peserta didik akan dihadapkan dalam masalah-masalah 

ketika hidup di masyarakat. Ketika peserta didik terbiasa memecahkan 

masalah, diharapkan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah di masa depan. Strategi REACT juga melibatkan 

peserta didik dalam kelompok belajar yang dapat mengembangkan 

sikap saling menghormati, menghargai, dan kemampuan negosiasi ide. 

Semua aspek ini sangat penting untuk kehidupan masa depan. 

e. Memudahkan peserta didik mengetahui kegunaaan materi dalam 

kehidupan sehari-hari. Strategi REACT menekankan proses 

pembelajaran dalam konteks. Pemecahan masalah dalam pembelajaran 

selalu mengkaitkan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Pada saat pembelajaran, peserta didik juga dihadapkan pada soal-

soal aplikasi dan transfer, sehingga peserta didik akan mengetahui 
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secara langsung pentingnya materi dan kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

f. Membuat belajar secara inklusif. Strategi REACT melibatkan peserta 

didik dalam proses penyelesaian masalah melalui aktivitas mengalami. 

Selain itu, peserta didik dihadapkan pada pengaplikasian dan 

pentransferan konsep yang juga merupakan aktivitas pemecahan 

masalah. Dalam pemecahan masalah ini, peserta didik akan 

menggunakan berbagai pengetahuan, sehingga proses belajar 

berlangsung secara inklusif. 

 

Gulo (2010) menyatakan bahwa bahwa pembelajaran dengan strategi 

REACT dapat memperdalam pemahaman peserta didik, dalam proses 

pembelajaran peserta didik tidak hanya menerima informasi yang 

disampaikan oleh guru melainkan melakukan aktivitas mengerjakan LKS 

sehingga bisa mengkaitkan dan mengalami sendiri prosesnya. Selain itu, 

peserta didik dihadapkan pada pengaplikasian dan pentransferan konsep 

yang juga merupakan aktivitas pemecahan masalah, sehingga proses 

belajar berlangsung secara inklusif dan berpengaruh baik terhadap hasil 

belajarnya. Muzdalifa (2013) menyatakan bahwa kelebihan pada REACT 

yakni, setiap tahapan pada pembelajaran selalu melibatkan peserta didik, 

peserta didik lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran serta mudah 

memahami materi, proses pembelajaran yang menghadirkan masalah yang 

ditemui dalam kehidupan sehari-hari membuat peserta didik mampu 

menganalisis, dan menghubungkannya ke dalam pembelajaran serta 

mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet, dkk (2013) yaitu 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman konsep fisika dan 

keterampilan proses sains antara kelompok peserta didik yang belajar 

dengan REACT dengan kelompok peserta didik yang belajar pembelajaran 

konvensional. Hal ini diperjelas oleh penelitian Aini (2017), bahwa 

melalui kegiatan-kegiatan pada strategi REACT peserta didik diberikan 

kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuannya sendiri dan memahami 

kegunaan mata pelajaran tertentu, kemudian menggunakan pengetahuan 

yang ia miliki sebelumnya untuk memahami suatu konsep baru yang 

diberikan, peserta didik juga dapat menerapkan pengetahuan baru yang 

dimilikinya dalam berbagai bidang sehingga peserta didik memahami 

relevansi mata pelajaran tersebut dalam kehidupan. Keefektifan strategi 

REACT dinyatakan dalam penelitian Fakhruriza dan Kartika (2015) 

menyatakan bahwa hasil uji effect size 0,41 dimana pembelajaran REACT 

cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, begitupula 

dengan Meikasari (2016), menunjukkan effect size peserta didik sebesar 

1,3 yang berarti strategi REACT memberikan pengaruh besar terhadap 

peningkatan hasil belajar peserta didik. 

 

Strategi REACT dapat membuat peserta didik termotivasi dalam belajar 

dan melatih kemampuan berpikir melalui sintaknya. Hal ini didukung dari 

penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2013), menyatakan bahwa 

pemahaman konsep dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang 

belajar menggunakan strategi REACT meningkat secara signifikan 
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daripada peserta didik yang belajar dengan konvensional, belajar 

menggunakan strategi REACT menunjukkan bahwa mereka memiliki 

perbaikan yang berbeda pada pemahaman konsep. Begitu pula dengan 

Patimah (2016), dalam jurnal penelitiannya menjelaskan bahwa adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis dengan strategi REACT, peserta 

didik yang mendapatkan pembelajaran dengan strategi REACT lebih baik 

daripada peserta didik yang mendapatkan pembelajaran konvensional, 

pertanyaan-pertanyaan terbuka dan perintah-perintah dalam strategi 

REACT lebih mengaktifkan mereka dalam belajar, sehingga tercipta suatu 

lingkungan belajar yang kondusif dan memberi kesempatan kepada 

mereka untuk belajar lebih bermakna. Menurut Herlina (2012), strategi 

REACT mengarahkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat mengembangkan berpikir analitik, kritis, 

mampu menemukan sendiri konsep, memecahkan masalah, keterampilan 

berkomunikasi, menyajikan ide-ide dan konsep dari berbagai perspektif. 

 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa, strategi REACT merupakan pengembangan dari 

pendekatan pembelajaran kontekstual, dengan konsep belajar relating 

yaitu menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta motivasi 

yang baik. Pengetahuan dan keterampilan peserta didik akan diperoleh dari 

kegiatan experiencing, dimana peserta didik belajar dalam konteks 

penemuan ataupun penciptaan, selanjutnya dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah dalam kegiatan applying yang dilakukan secara 
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cooperating, yang mana kegiatan secara kelompok akan mendorong 

peserta didik memperhatikan pendapat orang lain, dan pada kegiatan 

transferring, peserta didik akan mengulangi atau menanyakan soal kuis 

dan mencari konsep yang dibutuhkan agar mampu menjawab pertanyaan 

berdasarkan pengalaman belajarnya, sehingga dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik dalam pembelajaran dan akan berpengaruh pada 

pengembangan berpikirnya. 

 

2. Kemampuan Berpikir Kritis 

 

Menurut Ernawati (2017), Higher Order Thingking Skills (HOTS) 

merupakan cara berpikir yang tidak hanya menghafal secara verbal, tetapi 

dapat memaknai makna yang dibutuhkan cara berpikir integralistrik yaitu 

analisis, sintesis mengasosiasi hingga menarik kesimpulan menuju 

penciptaan ide kreatif dan produktif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

menurut Yee (2010), merupakan aspek penting dalam pembelajaran, oleh 

karena itu dalam proses pembelajaran sebaiknya memperhatikan 

kemampuan berpikir peserta didik, peserta didik yang dilatih untuk 

berpikir tingkat tinggi akan menunjukkan dampak positif pada 

pengembangan pendidikan mereka. Kemampuan berpikir tingkat tinggi 

peserta didik dapat dilatih dengan menggunakan indikator taksonomi 

Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Krathwohl dengan ranah kognitif 

C4 (analisis), C5 (evaluasi), C6 (kreasi) (Krathwohl, 2001). Sedangkan 

indikator yang diperlukan dalam soal HOTS menurut Uno (2012), yaitu 

problem solving yaitu proses dalam menemukan masalah serta cara 



17 

 

memecahkan masalah berdasarkan informasi yang nyata, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. Make decision skills yaitu keterampilan 

memecahkan masalah melalui pengumpulan informasi kemudian 

memilih keputusan terbaik untuk memecahkan masalah, critical thinking 

skill yaitu usaha mencari informasi yang akurat yang akan digunakan 

sebagaimana mestinya pada suatu masalah, dan creative thinking skill, 

artinya menghasilkan banyak ide sehingga menghasilkan inovasi baru 

untuk memecahkan masalah. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa, kemampuan berpikir tingkat tinggi perlu dilatihkan 

kepada peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan 

abad XXI, dimana salah satu indikator dalam kemampuan berpikir tingkat 

tinggi yang dapat dilatihkan pada peserta didik dalam pembelajaran fisika 

adalah kemampuan berpikir kritis, yang merupakan tujuan ideal dalam 

pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik pada pengembangan diri 

yang lebih baik.  

 

Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu indikator berpikir tingkat 

tinggi. Menurut Murthi (2011), pola pikir kritis sangat penting dan 

bermanfaat bagi peserta didik, terutama dalam hal 1) membantu 

memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argument, 2) 

mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas, 3) 

mengumpulkan, menilai dan menafsirkan informasi secara efektif, 4) 

membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan 
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yang kuat, 5) membiasakan berpikiran terbuka dan 6) mengkomunikasikan 

gagasan, pendapat, serta solusi dengan jelas kepada lainnya. 

 

Keterkaitan berpikir kritis dalam pembelajaran menurut Muhfahroyin 

(2009), adalah perlunya mempersiapkan peserta didik agar menjadi 

pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang matang, dan 

orang yang tak pernah berhenti belajar. Penting bagi peserta didik untuk 

menjadi seorang pemikir mandiri sejalan dengan meningkatnya jenis 

pekerjaan pada masa mendatang, yang membutuhkan para pekerja handal 

yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Selama ini, kemampuan 

berpikir masih belum merasuk ke jiwa peserta didik sehingga belum dapat 

berfungsi maksimal di masyarakat yang serba praktis saat ini. Salah satu 

dari fungsi sekolah adalah menyediakan tenaga kerja yang mumpuni dan 

siap dengan berbagai masalah yang ada di masyarakat, maka penting 

pembelajaran berpikir dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Kartimi 

& Liliasari (2012), menyatakan bahwa peranan pendidik untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam diri pelajar adalah 

sebagai pendorong, fasilitator, dan motivator.  

 

Menurut Rosana (2014), keterampilan berpikir kritis dapat dikembangkan 

pada peserta didik melalui hasil latihan secara berkelanjutan, suatu isu 

persoalan dihadapkan pada peserta didik dengan menuntut sikap kritisnya 

untuk mempertanyakan dan meragukan suatu kebenaran melalui logika 

berpikir, setiap peserta didik memiliki cara pandang sendiri dalam 

memahami dan menyelesaikan permasalahan, dimana cara pandang 
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tersebut didasari oleh berbagai alasan yang masuk akal sebagai dasar 

penting dalam mengemukakan argumen. Ketika berargumen tersebut, 

peserta didik telah menggunakan penalarannya, berarti peserta didik 

sedang melakukan tindakan berpikir kritis. Sementara itu Wati, dkk 

(2014), dalam jurnal inovasi pendidikan sains menyatakan bahwa 

kemampuan berpikir kritis peserta didik digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik dapat mengaplikasikan proses berpikir kritis 

terutama merumuskan secara deduktif maupun induktif, peserta didik 

dikatakan mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis, apabila 

peserta didik mampu mengkontruksi pemahamannya berdasarkan 

permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Indikator berpikir kritis 

menurut Ennis dalam Aryati (2009: 3) yang dikelompokkan ke dalam tiga 

besar aktivitas dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

            Tabel 3. Indikator Berpikir Kritis 

 

Indikator 

Berpikir Kritis 

 

Skor 

 

 

Indikator Penilaian 

1 2 3 

  

1 

 

Hanya memfokuskan pada 

pertanyaan 

 

Memberi penjelasan 

sederhana 

 

2 

 

Memilih informasi relevan 

 

 3 Menganalisis argumen 

 

 4 Menjawab pertanyaan tentang 

suatu penjelasan 
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Berdasarkan pemaparan beberapa teori, diperoleh kesimpulan bahwa 

kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir menggunakan 

pandangan yang luas dan dapat berkomunikasi secara efektif, hal tersebut 

dapat melatih peserta didik agar lebih peka terhadap masalah yang 

dihadapi, melatih kemampuan penalaran, dan mengharuskan peserta didik 

mempunyai alasan untuk mendukung kesimpulan yang diperoleh, yang 

kemudian digunakan untuk memecahkan permasalahan, sehingga 

berdampak pada proses pengembangan kedewasaannya secara mandiri. 

 

3. Pembelajaran Energi Terbarukan dengan Strategi REACT 

 

Pengalaman yang dirasakan peserta didik ketika pada malam hari, lampu-

lampu dirumah menggunakan tenaga listrik untuk menghasilkan cahaya, 

1 2 3 

 

 

1 

 

Mendefinisikan istilah 

 

Memberi penjelasan 

lebih lanjut 

 

2 Mendefinisikan asumsi 

 3 Menganalisis argumen 

 

  

4 

Menemukan pola hubungan yang 

digunakan 

 

 

1 

 

Menentukan tindakan 

 

Menerapkan strategi 

dan taktik 

 

2 Menunjukkan pemecahan 

masalah 

 3 Memecahkan Masalah         

menggunakan berbagai sumber 

 4 

 

Ketepatan menggunakan 

tindakan 
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lalu matahari mengeluarkan cahaya dan energi panas yang membuat 

semua tanaman di sekitar kita tumbuh, namun peserta didik belum tentu 

menyadari bahwa sensasi yang dirasakan merupakan suatu bentuk 

penerapan materi fisika yang dipelajari di sekolah. Contoh lainnya yaitu 

kincir angin ternyata dapat menghasilkan energi dan menghidupkan 

lampu. Dari contoh tersebut, biasanya peserta didik belum tentu menyadari 

dan berpikir bahwa hal tersebut berkaitan dengan fisika. Berbagai contoh 

tersebut termasuk kedalam penerapan sumber energi yang terbarukan 

dalam kehidupan. Energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang 

yang dihasilkan dari sumber daya yang dapat diperbarui. Energi terbarukan 

berasal dari elemen-elemen alam yang tersedia dibumi dalam jumlah 

besar, seperti matahari, angin, air, biomassa, dan sebagainya. Sumber 

energi terbarukan didefenisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan 

cepat diisi kembali oleh alam dan mengalami proses berkelanjutan 

(Yamin, 2009). Menurut Naimnule (2018), saat peserta didik mempelajari 

materi dengan mengambil langsung kejadian-kejadian yang dialami di 

kehidupan sehari-hari, serta memperoleh informasi berdasarkan 

pengalaman yang dapat dialami peserta didik, hal tersebut akan 

memudahkan peserta didik untuk menemukan kaitan terhadap materi 

pelajaran dan mengingat materi yang dipelajari berdasarkan kejadian yang 

ada. Melalui hal ini, secara tidak langsung mengikutsertakan peserta didik 

dalam pengembangannya untuk berpikir. 

Untuk melatih keterampilan peserta didik tentang berpikir kritis maka 

perlu adanya praktek secara langsung, sesuai pendapat Snyder, (dalam  
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Asmawati, 2018) yaitu : 

Critical thinking is a learned skill that requires instruction and  

practice. Business education instructors at both the secondary 

and  post-secondary levels can enhance students’ critical thinking 

skills by : using instructional strategies that actively 

engagestudents in the learning process rather than relying on 

lecture and rote memorization. 

 

Strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam 

proses pembelajaran perlu digunakan untuk melatih kemampuan berpikir 

kritis peserta didik serta menggunakan teknik penilaian yang menunjukkan 

keterlibatan peserta didik dalam proses belajar dan tidak sekedar 

mengingat memori. Menurut pendapat Yuliati (dalam Nisa, 2017), 

pembelajaran kontekstual mampu meningkatkan interaksi belajar di kelas, 

membuat peserta didik lebih termotivasi dalam belajar dan peserta didik 

lebih bisa berpikir kritis. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Wahid (2013), bahwa pengelolaan pembelajaran dengan sintaks REACT  

membuat peserta didik aktif berpartisipasi selama kegiatan pembelajaran, 

terlihat dari semangat peserta didik, keaktifan mengikuti pembelajaran, 

tanya jawab maupun kerja kelompok, serta ide-ide kreatif peserta didik 

dalam memecahkan masalah sehingga mengasah kemampuan berpikir 

kritisnya. 

 

Dalam penelitian Naimnule (2018), mengungkapkan tingginya 

peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui penerapan strategi REACT 

memperlihatkan adanya pemberdayaan kemampuan berpikir kritis yang 

berpotensi lebih meningkat dibandingkan dengan strategi konvensional, 

peserta didik diarahkan untuk mengontrol pikirannya dalam pembelajaran 
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melalui stategi belajar REACT sehingga mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, diperoleh bahwa strategi REACT 

membantu guru menanamkan konsep materi energi terbarukan kepada 

peserta didik dengan menghubungkan pengalaman nyata dengan 

pembelajaran. Setelah peserta didik menemukan keterkaitan antara materi 

yang dipelajari dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, peserta 

didik melakukan penemuan dalam bentuk manipulasi, aktifitas ataupun 

pemecahan pada media yang telah disediakan oleh guru untuk menemukan 

penegasan terhadap materi energi terbarukan yang dipelajari, sehingga 

peserta didik akan merasa tertarik dan termotivasi untuk memahami materi 

energi terbarukan. 

 

B.    Kerangka Pikir 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen yang dilakukan untuk 

menguji pengaruh strategi REACT terhadap kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada materi energi terbarukan. Pada penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel bebas (X) dan variable terikat (Y). Pada variabel bebas 

(X) dalam penelitian ini menggunakan strategi REACT dan strategi yang 

digunakan guru di sekolah atau konvensional. Hubungan variabel bebas 

terhadap variable terikat, maka dapat dijelaskan dengan kerangka pemikiran 

seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran 

 

Keterangan Gambar 1. 

 

 X1 : Kelas yang menggunakan strategi REACT 

X2  : Kelas yang menggunakan strategi konvensional 

Y1 : Kemampuan berpikir kritis kelas yang menggunakan strategi REACT 

Y2 : Kemampuan berpikir kritis kelas yang menggunakan strategi  

   konvensional 

Penggunaan strategi REACT pada pembelajaran fisika menghubungkan 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan materi yang dipelajari, 

REACT melibatkan peserta didik secara langsung dalam menemukan konsep 

materi yang dipelajari melalui tahapan relating, guru mengajukan fenomena 

untuk memunculkan masalah sesuai dengan konteks nyata yang dialami 

peserta didik. Experiencing, peserta didik diajak menemukan ide dan 

sejumlah informasi keterkaitan antara materi energi terbarukan dengan 

konteks nyata melalui aktifitas pada media yang telah disediakan oleh guru. 

Applying menuntun peserta didik menjawab suatu permasalahan yang masih 

berhubungan dengan informasi yang diperolehnya dari kegiatan sebelumnya, 

selama tahap ini semua kegiatan dilakukan secara cooperating agar mereka 

dapat saling berbagi serta merespon satu sama lainnya, dan transferring 

Terdapat perbedaan 

antara Y1 dan Y2 

X1 Y1 

Y2 X2 
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memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mentransfer pengetahuan 

energi terbarukan yang dimilikinya kepada kelompok lain dan menerapkan 

konsep materi serta pengetahuan yang telah diperolehnya ke dalam konteks 

yang baru. Akibatnya peserta didik lebih aktif mengikuti kegiatan 

pembelajaran, aktif melakukan tanya jawab maupun kerja kelompok, serta 

aktif menyampaikan ide-ide kreatif peserta didik dalam pemecahan masalah, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman materi yang dipelajari.  

 

Pemahaman materi oleh peserta didik diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritisnya. Peserta didik dikatakan mampu berpikir kritis 

apabila guru 1) memberikan penjelasan sederhana, peserta didik dapat 

menganalisis argument dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan 

tersebut, 2) memberikan penjelasan lanjut, peserta didik mampu 

mempertimbangkan definisi dan menemukan pola hubungan yang digunakan 

dalam penjelasan tersebut, dan 3) menerapkan strategi dan taktik, peserta 

didik mampu memecahkan masalah dengan menggunakan beberapa sumber 

dan menggunakan tindakan dengan tepat. 

 

Pembelajaran dengan strategi konvensional masih didominasi oleh guru. Guru 

memiliki peran utama dalam menyampaikan informasi dan evaluasi 

kegiatatan belajar. Pemahaman peserta didik dibangun melalui materi saja 

tanpa ada pemberian tugas yang mengasah keaktifan peserta didik, akibatnya 

hasil belajar yang diperoleh tidak maksimal dan berpengaruh pada 

pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 
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Berdasarkan pendapat ini, dapat diduga penggunaan strategi REACT akan 

berpengaruh untuk kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hal ini terjadi 

karena peserta didik tidak hanya mendengar penjelasan guru tetapi juga 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pengaruh penggunaan strategi 

REACT terhadap kemampuan berpikir kritis dapat dilihat menggunakan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen menggunakan strategi 

REACT dan kelas kontrol menggunakan strategi pembelajaran konvensional 

yang digunakan guru di sekolah. 

 

C.  Anggapan Dasar 

 

 

Anggapan dasar dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kemampuan awal peserta didik rata-rata sama untuk kelas eksperimen 

maupun kontrol 

2. Kelas kontrol maupun eksperimen membelajarkan materi yang sama dan 

diajarkan oleh guru yang sama 

3. Faktor-faktor lain di luar penelitian tidak dipertimbangkan. 

 

D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, maka peneliti membuat hipotesis yaitu : 

Penggunaan strategi REACT berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis 

peserta didik pada materi energi terbarukan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Populasi Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas XII IPA SMA Negeri 

5 Bandar Lampung pada semester genap tahun pelajaran 2018/2019. 

 

B. Sampel Penelitian 

 

Sampel pada penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik penentuan sampel tersebut dilakukan dengan 

mempertimbangkan rata-rata nilai ulangan pada materi sebelumnya yang 

memperoleh rata-rata nilai yang hampir sama. Sehingga terpilih kelas XII 

IPA 1 sebanyak 36 peserta didik sebagai kelas eksperimen dan kelas XII IPA 

2 sebanyak 36 peserta didik sebagai kelas kontrol. 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Pada penelitian ini terdapat dua bentuk variabel, yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah strategi REACT, 

sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis. 
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D. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan eksperimen yang dilakukan langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah true experimental design dengan jenis pretest-posttest control group 

design. Satu kelompok subjek diberi perlakuan khusus (eksperimen), 

sementara satu kelompok lain dijadikan sebagai kelompok kelas kontrol. 

Secara umum desain penelitian yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.` 

 

Kelas                              Desain                       Perlakuan 

Eksperimen                  O1 X1 O2                             X1 

Kontrol                         O3 X2 O4                              X2 

 

Gambar 2. Desain Penelitian 

Keterangan Gambar 2. 

O1 : Pretest Kelas Eksperimen 

 X1 : Strategi REACT 

O2  : Posttest Kelas Eksperimen                

X2  : Strategi Ekspositori 

O3  : Pretest Kelas Kontrol 

O4   : Posttest Kelas Kontrol 

(Sugiyono, 2012: 79) 
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E. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga 

tahapan yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan analisis kurikulum mengenai pokok bahasan energi 

terbarukan mengetahui kompetensi dasar yang hendak dicapai. 

b. Meminta izin kepada Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung untuk 

melaksanakan penelitian 

c. Melakukan penelitian pendahuluan melalui kegiatan survey dengan 

menyebarkan angket, mengobservasi kegiatan pembelajaran fisika di 

dalam kelas. 

d. Merumuskan masalah yang akan dikaji 

e. Studi literatur untuk memperoleh teori yang akurat mengenai 

permasalahan yang akan dikaji. 

f. Menyusun perangkat pembelajaran 

g. Membuat instrumen penelitian yaitu tes kemampuan berpikir kritis. 

h. Melakukan uji coba instrumen penelitian. 

i. Menganalisis hasil uji validitas dan uji coba instrumen penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan meliputi: 

a. Memberikan test awal (pretest) untuk mengukur keterampilan berpikir 

kritis siswa sebelum diberi perlakuan (treatment). 
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b. Memberikan perlakuan yaitu dengan cara menerapkan strategi REACT 

pada pembelajaran materi energi terbarukan. 

c. Memberikan test akhir (posttest) untuk mengukur peningkatan 

keterampilan berpikir kritis siswa setelah diberi perlakuan (treatment).  

3. Tahap Akhir 

Pada tahapan ini kegiatan yang akan dilakukan antara lain: 

a. Mengolah data hasil tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) dan 

instrumen pendukung penelitian lainnya. 

b. Membandingkan hasil analisis data instrumen tes antara sebelum 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan untuk menentukan apakah 

terdapat perbedaan keterampilan berpikir kritis siswa menggunakan 

strategi REACT. 

c. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh dari 

langkah-langkah menganalisis data. 

 

F. Instrumen Penelitian 

 

Data kuantitatif pada penelitian adalah : 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP dengan strategi REACT digunakan sebagai acuan guru pada 

pelaksanaan pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran. 

2. Soal Tes 

Soal tes ini digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa 

yang berbentuk esai sebanyak 10 butir soal dengan tingkat kognitif C1 

sampai dengan C6 . Tes diberikan sebanyak dua kali yaitu pretest yang 
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berfungsi untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis awal siswa 

sebelum diberikan perlakuan dan selanjutnya dilakukan posttest, yaitu 

untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis akhir setelah diberikan. 

 

G. Analisis Instrumen 

 

Sebelum instrumen digunakan dalam sampel, instrumen diuji terlebih dahulu, 

uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. 

1. Uji Validitas 

 

 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dengan tepat. Untuk 

menguji validitas instrumen pada penelitian ini menggunakan rumus 

korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson dengan rumus: 

     
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑  )+* ∑   (∑  )+
 

Keterangan: 

rxy = indeks korelasi antara dua variabel 

X  = skor rata-rata dari X 

Y  = skor rata-rata dari Y 

N   = jumlah sampel 

(Arikunto, 2008: 72) 

 

Dengan kriteria pengujian yaitu instrumen akan dinyatakan valid jika 

korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,3 dan instrumen akan 

dinyatakan tidak valid jika korelasi antar butir dengan skor total kurang 
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dari 0,3. Jika rhitung > rtabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi 

tersebut signifikan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas dilakukan agar dapat menunjukkan sejauh mana instrumen 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian. 

Instrumen yang sudah dapat dipercaya atau reliabel akan menghasilkan 

data sesuai dengan tujuan pengukuran. Pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan rumus Alpha, sebagaimana yang disebutkan 

Arikunto (2010: 238-239).  
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Keterangan: 

11r
       = reliabilitas instrumen 

k      = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 


2

b
 
= jumlah varians butir 

2

t      = varians total 

 

Setelah instrument dinyatakan valid dan reliabel, kemudian instrumen 

digunakan pada sampe penelitian. Adapun kriteria indeks reliabilitas 

sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kriteria Interpretasi Indeks Reliabilitas 

 

Indeks Reliabilitas Kriteria 

1 2 

0,800 < r < 1,000 Sangat tinggi 

0,600 < r < 0,800 Tinggi 

0,400 < r < 0,600 Cukup 

0,200 < r < 0,400 Rendah 

0,000 < r < 0,200 Sangat Rendah  

       

(Arikunto, 2008:109) 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

 

Data penelitian merupakan data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan nilai 

pretest dan posttest. Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data 

penelitian yaitu memberikan pretest sebelum pembelajaran dan posttest 

setelah pembelajaran menggunakan strategi REACT. Upaya mendapatkan 

data yang akurat, maka tes yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi 

kriteria keterampilan berpikir kritis yang baik. 

 

I. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penelitian 

ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Rumusan hipotesis 

pengujiannya sebagai berikut : 
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Ho : Data berdistribusi normal 

Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pedoman pengambilan keputusan: 

1) Nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima, maka disimpulkan bahwa 

data berdistribusi secara normal 

2) Nilai signifikansi   0,05 maka H0 ditolak, maka disimpulkan data 

tidak berdistribusi secara normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui sampel mempunyai varians 

yang homogen atau tidak. Ketentuan pengambilan keputusan yang 

digunakan yaitu dengan melihat sig pada Levene Statistic adalah: 

1) Jika nilai sig > 0,05 maka data memiliki varians yang homogen 

2) Jika nilai sig   0,05 maka data memiliki varians yang tidak homogen. 

 

3. N-Gain 

 

Untuk menganalisis data kuantitatif yaitu kategori tes kemampuan berpikir 

kritis siswa digunakan skor gain yang ternormalisasi. Analisis tes hasil 

belajar menggunakan nilai pretest dan postest, maka digunakan analisis N-

Gain. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan nilai 

pretest dan posttest dari kedua kelas. Rumus N-Gain sebagai berikut: 

 

N-gain   
                          

                          
 

Kriteria interpretasi N-gain dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kriteria Interpretasi N-gain 

N-gain Kriteria Interpretasi 

1 2 

N-gain > 0,7 Tinggi 

0,3 < N-gain < 0,7 Sedang 

N-gain < 0,3 Rendah 

 

4. Uji Hipotesis 

 

a. .Independent Sample T-Test 

Uji ini dilakukan untuk membandingkan dua sampel yang berbeda 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan rata-rata antara 

dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Penelitian menguji 

Independent Sample T-Test menggunakan bantuan program SPSS, 

berpedoman berdasarkan nilai signifikasi atau nilai probabilitas 

sebagai berikut : 

1) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima 

2) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak. 

 

   b. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian yaitu : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh penggunaan strategi REACT terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa pada materi energi terbarukan 

H1 : Terdapat pengaruh penggunaan strategi REACT terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa ada materi energi terbarukan. 
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5. Interprestasi Effect Size 

 

Effect size merupakan metode yang digunakan untuk mengukur seberapa 

berpengaruh strategi pembelajaran yang telah diterapkan di sampel 

penelitian. Effect size dihitung menggunakan rumus sebagai berikut 

   
      

√       
 

 

Keterangan: 

     Mean sampel kelompok kelas eksperimen 

     Mean sampel kelompok kelas kontrol 

     Standar deviasi kelompok kelas eksperimen 

     Standar deviasi kelompok kelas kontrol 

Untuk melihat interprestasi dari effect size dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Interprestasi Effect Size 

Ukuran Interprestasi 

1 2 

0,8<d<2,0 Besar 

0,5<d<0,8 Rata-rata 

0,2<d<0,5 Kecil 

 

(Cohen, 1994: 8-50) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Terdapat pengaruh pengunaan strategi REACT terhadap kemampuan berpikir 

kritis peserta didik pada materi energi terbarukan secara signifikan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil uji Independent Sample T-test dengan nilai Sig. (2-Tailed) 

yaitu 0,000 kurang dari 0,05. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar guru 

berinovatif dalam menentukan kegiatan praktikum atau eksplorasi untuk 

pembelajaran menggunakan langkah strategi REACT dan melakukan persiapan  

dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang sesuai dengan langkah 

pembelajaran REACT. 
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