
 

 

WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 11 No. 3 April 2012 

106 

 MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA 

MELALUI PENERAPAN STRATEGI SIKLUS ACE 

PADA PEMBELAJARAN KIMIA  

Oleh I Wayan Soma
1  

 

Abstrak: Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkat-

kan aktivitas dan hasil belajar siswa pada pelajaran kimia dengan 

strategi pembelajaran siklus ACE (activity, class discussion, exer-

cise). Subjek penelitian adalah siswa kelas X-1 SMA Negeri 4 

Singaraja tahun pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 42 orang. Pene-

litian dilaksanakan  dalam 2 siklus, tiap-tiap siklus terdiri dari tahap 

perencanaan, implementasi, observasi/evaluasi, dan refleksi. Strategi 

pembelajaran siklus ACE mampu meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Hasil penelitian  siklus I menunjukkan aktivitas  bel-

ajar siswa tergolong aktif dengan rerata 60,7% dan  rerata skor hasil 

belajar sebesar 63,8. Pada siklus II, aktivitas belajar siswa tetap ter-

golong aktif  dengan rerata  68,1% dan rerata skor hasil belajar men-

jadi 76,0. Siswa memberikan tanggapan positif  terhadap pelaksana-

an  pembelajaran yang dilakukan.  

 

Kata kunci:  Aktivitas, hasil belajar,  siklus ACE, dan pembelajaran 

kimia. 

 

PENDAHULUAN 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan  kuali-

tas pendidikan, seperti: penyempurnaan kurikulum, pelatihan guru,  memberikan kesempat-

an pada guru untuk studi lanjut (S1 dan S2) serta  usaha sekolah  untuk memberikan  work-

shop pada para guru dalam upaya  memperbaiki reorientasi proses pembelajaran di kelas 

(Retug, 2006). Namun, upaya tersebut  belum memberikan  peningkatan kualitas hasil pem-

belajaran  jika guru tidak  mau mengubah paradigma  dalam belajar.  Guru sebagai agen 

pembelajaran sudah seharusnya  melakukan reorientasi  proses pembelajaran agar  proses 

pembelajaran  menjadi berpusat pada siswa. Proses pembelajaran berpusat pada siswa ber-

arti  memberdayakan segala kemampuan yang  dimiliki siswa serta mengenali  kelemahan 

atau kekurangan yang ada pada diri siswa, kemudian dicarikan  solusinya (Sidi, 2003).   

Mata pelajaran kimia sebagai bagian  dari pelajaran sains, yang fokus dalam meng-

kaji  struktur, sifat dan perubahan materi memiliki karakteristik permasalahan  yang ber-

beda dengan mata pelajaran lainnya. Oleh karena itu  diperlukan strategi tertentu pula  

                                                 
1
 I Wayan Soma adalah staf pengajar pada SMAN 4 Singaraja. 
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dalam  mengatasinya. Masalah yang  sering muncul  pada proses pembelajaran kimia  ber-

dasarkan pengalaman penulis dalam mengelola pembelajaran  antara lain:  1) aktivitas bel-

ajar  siswa sangat rendah, terindentifikasi dari minat bertanya siswa kurang, kurang berani 

mengemukakan pendapat, kurang berani mengajukan gagasan, tidak mau mengajukan hipo-

tesis.  Aktivitas belajar merupakan kegiatan dalam proses belajar seperti bertanya, meng-

ajukan pendapat, mendiskusikan bahan ajar,  mengerjakan tugas-tugas, serta interaksi  

siswa dengan siswa, siswa dengan bahan ajar, siswa dengan sumber belajar (Sastrawidana, 

2007); dan 2) nilai hasil belajar  kimia siswa  cukup rendah. Fakta ini  teridentifikasi  dari  

hasil evaluasi  ulangan harian, hasil tes tengah semester, dan hasil tes ulangan akhir se-

mester 1. Tes adalah alat penilaian yang digunakan untuk memotivasi belajar siswa, sebagai 

umpan balik untuk perbaikan  unit pembelajaran berikutnya (Zainul dan Nasution, 1993). 

Hasil tes menunjukkan bahwa  lebih dari 60% siswa  belum tuntas dalam  menempuh kom-

petensi yang diberikan. Ketuntasan terhadap kompetensi ditentukan berdasarkan acuan 

standar minimal yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Standar  ketuntasan  belajar mi-

nimal  yang dipersyaratkan adalah 75 (KTSP SMAN 4 Singaraja, 2009). 

Fenomena  banyaknya siswa belum mencapai ketuntasan yang bermuara pada 

rendahnya nilai hasil belajar siswa perlu segera dicarikan  pemecahan agar  hasilnya  men-

jadi lebih meningkat. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pe-

nguasaan kompetensi oleh siswa melalui metode belajar yang memberikan suasana, ruang 

gerak, tantangan  pada siswa untuk lebih mengekspresikan potensi diri. Salah satu strategi 

untuk  meningkatkan penguasaan kompetensi  adalah  berlatih (exercise) dengan tekun  dan 

berulang-ulang. Dengan latihan  secara terus menerus  maka akan terjadi aktivitas  belajar  

yang lebih baik,  lebih interaktif, serta memungkinkan terjadi diskusi  bersama teman se-

jawat dan  narasumber. Dengan  berlandaskan pemikiran tersebut, peneliti menerapkan  

strategi pembelajaran dengan siklus ACE (aktivity, class discussion, exercise) sebagai 

upaya  memperbaiki  aktivitas dan  hasil belajar siswa (Asiala, 2000). Strategi pembelajaran 

siklus ACE dilaksanakan dengan langkah-langkah: 1) siswa secara aktif menggali informasi 

pada bahan dan sumber belajar yang diacu, mencatat masalah, mengajukan pertanyaan, 

membuat hipotesis atas pertanyaan yang diajukan, 2) melakukan diskusi kelompok dan dis-

kusi kelas atas masalah yang diajukan,  3) siswa berlatih memecahkan masalah terkait 

dengan topik bahasan. Langkah ini dilakukan secara berulang. Rumusan masalah yang di-

ajukan pada penelitian tindakan ini adalah:  (1)  Apakah strategi pembelajaran dengan 

siklus ACE dapat meningkatkan aktivitas belajar kimia  siswa kelas X-1 SMA Negeri 4 

Singaraja?  (2) Apakah strategi pembelajaran dengan siklus ACE dapat meningkatkan hasil 

belajar kimia  siswa kelas X-1 SMA Negeri 4 Singaraja?  (3) Bagaimana respon siswa kelas 
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X-1 SMA Negeri 4 Singaraja terhadap implementasi pembelajaran dengan strategi siklus 

ACE?   

 

METODE  PENELITIAN 

Penelitian tindakan  kelas ini  dilaksanakan di SMA Negeri 4 Singaraja, pada se-

mester genap  tahun pelajaran 2009/2010 dengan  subjek penelitian adalah siswa kelas X-1 

sebanyak 42 orang yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Objek pe-

nelitian adalah aktivitas siswa, hasil belajar kimia, dan respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran.  Penelitian ini  dilakukan  dari bulan Januari 2010  sampai  Maret  2010  

dengan  2 siklus tindakan.  Rancangan tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pe-

rencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan evaluasi, dan refleksi tindakan (Kemmis & 

McTaggart, 2000). Siklus pertama menyasar topik hidrokarbon jenuh dan siklus kedua me-

nyasar topik hidrokarbon tak jenuh (alkena dan alkuna).  

Rencana tindakan pada siklus pertama adalah sebagai berikut: a) menyiapkan dan 

membuat bahan ajar, lembar kerja siswa (LKS), b) membuat rencana pelaksanaan pem-

belajaran (RPP), c) menyiapkan bahan latihan konsep, d) membuat lembar observasi akti-

vitas siswa,  e) menyiapkan tes hasil belajar siklus pertama. Pelaksanaan tindakan dilaku-

kan dengan strategi seperti berikut.  a) Pada tahap aktivitas, siswa diberikan menggali in-

formasi sesuai topik ajar pada bahan ajar, LKS, kemudian mencatat atau membuat daftar 

pertanyaan untuk konsep yang belum mereka pahami serta menuliskan jawaban sementara 

(hipotesis) dari pertanyaan yang diajukan,  b) pada tahap diskusi kelas, siswa melakukan 

tanya jawab dan dialog antar-kelompok dengan guru sebagai sumber belajar terhadap ma-

salah yang telah dicatat,  c) pada tahap latihan konsep (exercise), siswa diberikan menja-

wab soal latihan yang telah dipersiapkan oleh guru. Saat latihan dilakukan evaluasi proses, 

jika belum mencapai target keberhasilan, maka kegiatan belajar kembali ke tahap awal 

yakni tahap aktivitas. Target keberhasilan didasarkan atas indikator ketercapaian yang 

telah ditetapkan untuk siklus pertama. Hasil pengamatan dan hasil tes siklus pertama digu-

nakan sebagai bahan refleksi untuk pelaksanaan siklus kedua.  

Rencana tindakan siklus kedua pada prinsipnya sama dengan siklus pertama namun 

menyasar indikator keberhasilan topik hidrokarbon tak jenuh (alkena dan alkuna). Berda-

sarkan refleksi siklus pertama, pelaksanaan tindakan yang perlu perbaikan adalah teknik 

diskusi. Perbaikan bertujuan agar pelaksanaan diskusi kelompok dan kelas lebih efektif, 

efisien, dan lebih memberdayakan peserta diskusi. Di akhir siklus kedua siswa diberikan 

tes hasil belajar dan angket respon siswa terhadap proses pembelajaran.   
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Data dan instrumen pengumpul data pada penelitian ini adalah: 1) data aktivitas bel-

ajar siswa, dikumpulkan dengan pedoman observasi, 2) data nilai  tes hasil belajar, dikum-

pulkan dengan tes hasil belajar, dan 3) data respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajar-

an, dikumpulkan dengan angket. Data aktivitas siswa dianalisis kemudian  ditentukan per-

sentase aktivitas siswa  dengan pedoman: 1) kurang aktif  jika aktivitas kurang dari 25%,   

2) cukup aktif jika  aktivitas 25% -50%,  3)  aktif  jika  aktivitas 51% -75 %, dan 4) sangat 

aktif jika  aktivitas 76% - 100%. Data nilai tes hasil belajar dianalisis dengan menentukan 

rerata skor tes hasil belajar, ketuntasan individu, dan ketuntasan belajar klasikal yang di-

bandingkan dengan standar ketuntasan yang ditetapkan.  Data respon siswa terhadap proses 

pembelajaran dianalisis dengan menentukan skor rerata respon siswa (P) yang kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan yaitu:  1) jika P < 20 respon ”sangat kurang 

positif”, 2) jika  20 ≤ P < 26,7 respon ”kurang positif ”,  3)  jika  26,7 ≤ P < 33,3 respon 

”cukup positif”,  4) jika  33,3 ≤ P < 40 respon ” positif”, dan 5) jika P ≥ 40  respon ”sangat 

positif”.   

Kriteria keberhasilan tindakan adalah: 1)  aktivitas belajar siswa tergolong  aktif, 2) 

rata-rata hasil belajar siswa untuk kompetensi hidrokarbon minimal mencapai 75 dengan 

ketuntasan minimal 85%, dan 3) respon siswa terhadap proses pembelajaran tergolong 

positif.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan kompetensi 

dasar  ”menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur dan hubungannya 

dengan sifat-sifat senyawa”. Siklus pertama membahas topik senyawa hidrokarbon jenuh 

(alkana) dan siklus kedua membahas topik senyawa hidrokarbon tak jenuh (alkena dan 

alkuna). Strategi siklus ACE dilakukan dengan langkah sebagai berikut.  (1) Guru menyam-

paikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan menyajikan stimulus serta memotivasi 

siswa untuk  memasuki kesiapan belajar, (2) guru menginformasikan rancangan pembel-

ajaran yang dilaksanakan pada siswa, (3) membagikan bahan ajar pada siswa tentang hidro-

karbon, (4) siswa melakukan eksplorasi dengan membaca dan menyimak bahan ajar, me-

nulis hal yang belum dipahami, menulis pertanyaan, menuliskan jawaban sementara (hipo-

tesis), (5) melakukan diskusi kelas terkait dengan pertanyaan yang diajukan dengan di-

pandu dan dibimbing oleh guru, (6)  siswa berlatih mengerjakan soal untuk menilai pema-

haman yang telah disiapkan oleh guru dalam bentuk lembar kegiatan siswa. Hasil belajar 

yang dipantau sebagai indikator keberhasilan tindakan yang dilaksanakan dalam upaya pen-

capaian kompetensi  adalah rata-rata aktivitas belajar, rata-rata nilai tes hasil belajar, jumlah 
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siswa yang mencapai KKM untuk kompetensi yang dibahas, dan ketuntasan klasikal serta 

respon siswa terhadap strategi belajar yang dilaksanakan. Hasil penelitian  siklus pertama 

dan kedua adalah sebagai berikut. 

1) Aktivitas  belajar siswa ( N = 42  orang )  

Siklus 
Perte 

muan 

Putaran 

siklus 

ACE 

Aktivitas  yang dinilai % 

rata-

rata

Memba 

ca, menyi 

mak 

Berta 

 nya 

Menja 

wab perta 

nyaan 

Aktivitas 

dalam 

diskusi 

Aktivitas 

berlatih 

soal 

Perta 

ma 

I 

Pertama 10 1 0 10 20 19,5 

Kedua 40 15 10 25 40 61,9 

% 

rata-rata 
59,5 19,0 11,9 41,6 71,4 40,7 

II 

Pertama 38 20 20 35 35 70,5 

Kedua 40 35 32 42 42 90,9 

% 

rata-rata 
92,8 65,5 61,8 91,7 91,7 80,7 

Kedua 

I 

Pertama 20 7 8 30 25 42,9 

Kedua 35 10 8 40 41 63,8 

% 

rata-rata 
65,5 20,2 19,0 83,3 78,6 53,3 

II 

Pertama 25 8 20 25 30 51,4 

Kedua 40 18 25 41 42 79,0 

% 

rata-rata 
77,4 31,0 53,6 78,6 85,7 65,2 

III 

Pertama 40 20 25 40 41 79,0 

Kedua 42 30 38 42 42 92,4 

% 

rata-rata 
97,6 59,5 75,0 97,6 98,8 85,7 

 

2)  Hasil belajar  siswa  ( N = 42 orang)  

No Aspek yang dinilai 
Siklus pertama Siklus kedua 

Hasil Kategori Hasil Kategori 

1 Rata-rata aktivitas belajar 60,7% Aktif 68,1% Aktif 

2 Rata-rata nilai tes hasil belajar 63,8 Belum 

memenuhi 
76,0 Memenuhi 

kriteria 



 

 

WIDYATECH Jurnal Sains dan Teknologi Vol. 11 No. 3 April 2012 

111 

kriteria 

3 Jumlah siswa dengan nilai ≥ 

KKM ( 75) 

21 

orang 
- 

32 

orang 
- 

4 
Ketuntasan  klasikal 50% 

Belum 

memenuhi 

kriteria 

76,2% 

Belum 

memenuhi 

kriteria 

5 Rata-rata respon siswa -  38,5 positif 

 

 Siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, dan tiap pertemuan dilaksa-

nakan dua putaran siklus ACE dengan  di akhir siklus siswa diberikan tes hasil belajar 

kimia. Hasil pengamatan menunjukkan, pada putaran pertama siklus ACE pada siklus tin-

dakan  pertama, aktivitas siswa belum berjalan sesuai harapan, siswa tampak sulit meng-

interpretasi materi konsep yang ada pada bahan ajar, saat diberi latihan hanya 2 orang 

(4,7%) yang mampu menyelesaikan soal dengan baik dan persentase rata-rata aktivitas 

siswa sebesar 19,5%. Dengan hasil demikian, kegiatan belajar kembali ke langkah 4, 5, dan 

6 sebagai putaran kedua siklus ACE. Pada kegiatan belajar putaran kedua, terjadi pening-

katan aktivitas  belajar siswa dengan persentase rata-rata 61,9%. Sehingga pada pertemuan 

pertama siklus tindakan pertama rata-rata aktivitas belajar  siswa 40,7%.  Dengan mela-

kukan perbaikan pada sistem diskusi, pada pertemuan kedua siklus tindakan pertama terjadi 

peningkatan aktivitas belajar siswa dengan rata-rata sebesar 80,7%. Dengan demikian, stra-

tegi  siklus ACE pada siklus pertama menghasilkan rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 

60,7% dengan kategori ”aktif” sesuai kriteria yang ditetapkan.  

Siklus tindakan kedua  dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan dengan tiap perte-

muan menggunakan strategi siklus ACE masing-masing 2 kali putaran. Pada pertemuan 

pertama, rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 53,3%, pada pertemuan kedua naik men-

jadi 65,2%  dan pada pertemuan ketiga  menjadi 85,7%. Dengan demikian, penerapan stra-

tegi siklus ACE pada siklus kedua memperoleh rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 

68,1%  dengan kategori  tetap ” aktif”.  

Aspek hasil belajar yang dijadikan kriteria keberhasilan tindakan adalah rata-rata 

nilai tes hasil belajar, jumlah siswa yang mencapai KKM, ketuntasan klasikal dan respon 

siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran. Dengan strategi siklus ACE, pada siklus pertama 

rata-rata nilai tes hasil belajar siswa sebesar 63,8 dengan ketuntasan klasikal sebesar 50%.  

Jumlah siswa yang mencapai nilai sama  atau lebih besar dari KKM  sebanyak 21 orang 

(50%). Berdasarkan kriteria keberhasilan, siklus pertama belum menunjukkan keberhasilan 

pada nilai tes hasil belajar dan ketuntasan klasikal. Namun, aktivitas belajar telah menun-

jukkan keberhasilan. Dengan melakukan beberapa perbaikan terhadap kekurangan siklus 
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pertama, pada siklus kedua rata-rata nilai tes hasil belajar siswa sebesar 76,0 dengan ke-

tuntasan klasikal sebesar 76,2% . Jumlah siswa yang mencapai nilai sama  atau lebih besar 

dari KKM  sebanyak 32 orang dan siswa memberikan respon positif  terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dengan rata-rata 38,5. 

 Penerapan strategi siklus ACE yang dilaksanakan pada proses pembelajaran kimia di 

kelas X-1 SMA Negeri 4 Singaraja secara umum dapat dikatakan berhasil karena tiga kri-

teria keberhasilan telah tercapai, yakni aktivitas belajar siswa berkategori aktif, nilai tes 

hasil belajar dicapai pada siklus kedua dengan rata-rata sebesar 76,0 dan siswa memberi 

respon positif terhadap proses pembelajaran. Namun, satu kriteria keberhasilan belum ter-

capai, yakni ketuntasan klasikal hanya dapat dicapai sebesar 76,2% di akhir siklus kedua 

tetapi mampu ditingkatkan dengan cukup signifikan, yaitu sebesar  52,4%  dari siklus per-

tama ke siklus kedua, seperti pada tabel berikut. 

      3) Perbandingan hasil tindakan siklus pertama dan kedua. 

No Aspek yang dinilai Hasil siklus 

pertama 

Hasil siklus 

kedua 

Peningkatan 

(%) 

1 Rata-rata aktivitas 

belajar 

60,7% 68,1% 12,2% 

2 Rata-rata nilai tes hasil 

belajar 

63,8 76,0 12,8% 

3 Jumlah siswa dengan 

nilai ≥ KKM ( 75) 

21 32 52,3% 

4 Ketuntasan  klasikal 50% 76,2% 52,4% 

5 Rata-rata respon siswa - 38,5 - 

Strategi siklus ACE memberi siswa untuk belajar  secara sistematis, efektif dan efi-

sien dalam menghadapi materi ajar (Nurlaelah, 2003). Siswa  beraktivitas untuk mendapat-

kan informasi atau konsep-konsep baru melalui eksplorasi (activity), melakukan diskusi 

kelas untuk mengemukakan temuan konsep saat eksplorasi (class discussion), dan meman-

tapkan konsep dengan melakukan latihan mengerjakan tugas-tugas berupa aplikasi konsep 

atau soal-soal latihan (Asiala, 2000).  

Pada siklus pertama di awal pelaksanaan strategi belajar dengan siklus ACE terung-

kap bahwa dari 42 orang siswa yang menjadi subjek penelitian ini ada 21 orang yang belum 

memenuhi persyaratan nilai ketuntasan belajar minimal, yakni 75. Hasil analisis terhadap 

aktivitas belajar siswa  diperoleh kategori aktif dengan rata-rata 60,7%. Sedangkan nilai tes 

hasil belajar baru mencapai rata-rata 63,8. Hal ini menunjukkan bahwa strategi siklus ACE 

yang dilaksanakan belum berjalan optimal karena siswa kurang fokus terhadap persoalan 

yang dihadapinya. Ketika dilaksanakan proses pembelajaran, peneliti mengajak satu orang 
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guru sebagai observer. Berdasarkan temuan dan hasil pengamatannya, dilaporkan antara 

lain: kegiatan diskusi siswa kurang terarah, siswa kurang fokus dalam menyimak bahan 

ajar, siswa kurang intens menggali hal yang mereka belum kuasai, sangat sedikit siswa 

yang mengajukan pertanyaan dan menjawab, guru pengajar kurang memberikan bimbingan 

individu atau kelompok. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa belum belajar dengan sis-

tematis, tidak fokus, dan guru harus memperbaiki teknik diskusi sehingga diskusi kelas 

(class discussion) menjadikan siswa terlibat lebih aktif secara mental yang merupakan 

kunci belajar efektif (Fisher, 1990).  

Pada siklus kedua, aktivitas belajar siswa dapat ditingkatkan 12,2% dibandingkan 

dengan siklus pertama, dengan rata-rata aktivitas belajar siswa mencapai 68,1%. Strategi 

siklus ACE telah mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa walaupun pada awalnya di-

temukan hambatan dalam pelaksanaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian se-

belumnya (Sastrawidana, 2007), bahwa siklus ACE  mampu meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa. Terkait dengan hasil temuan siklus pertama bahwa  kegiatan diskusi 

siswa kurang terarah dan kurang fokus, pada siklus kedua diperbaiki dengan teknik diskusi 

kelompok kecil. Hasil menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas dalam diskusi dan hasil-

nya cukup signifikan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya 

(Selamat, 2001), bahwa  pada diskusi kelompok kecil terjadi proses pembelajaran koope-

ratif yang lebih efektif.  

Nilai tes hasil belajar pada siklus kedua dapat ditingkatkan  sebesar 12,8% dibanding-

kan dengan siklus pertama dengan rata-rata 76,0 dan ketuntasan klasikal meningkat sebesar 

52,4%. Pada siklus kedua masih ditemukan adanya kendala, yakni kemampuan siswa masih 

kurang untuk menelaah masalah yang memerlukan keterampilan berpikir kritis dan kreatif 

(Redhana, 2002). Keberhasilan penelitian ini tidak terlepas dari keunggulan dan kelemahan 

dari strategi siklus ACE dan karakteristik siswa. Keunggulan strategi siklus ACE adalah: 1) 

siswa dapat merevisi konsep yang mereka pahami dengan cepat melalui penelusuran saat 

pertemuan belajar, 2)  siswa harus melakukan aktivitas diskusi saat pembelajaran untuk 

memperoleh pemahaman konsep melalui elaborasi dan konfirmasi antar teman, dan 3) 

siswa mengujicoba pemahaman konsep yang diperoleh melalui latihan pemecahan masalah  

yang cepat dapat diperbaiki bila ada kesalahan (teori APOS). Kelemahannya adalah strategi 

siklus ACE agak sulit diterapkan pada materi ajar yang lingkupnya luas dalam satu kali per-

temuan.    
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut. (1) Strategi siklus ACE  dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan aktivitas 

belajar siswa kelas X-1 SMA Negeri 4 Singaraja, (2) Strategi siklus ACE  dalam pembel-

ajaran kimia dapat meningkatkan hasil belajar kimia kelas X-1 SMA Negeri 4 Singaraja, 

dan  (3) Siswa kelas X-1 SMA Negeri 4 Singaraja memberikan respon positif terhadap stra-

tegi siklus ACE pada pembelajaran kimia.  

Sesuai dengan temuan dalam penelitian tindakan kelas ini, bahwa strategi siklus ACE 

mampu meningkatkan  aktivitas dan hasil belajar kimia siswa. Oleh karena itu, disarankan 

kepada guru-guru kimia atau guru sejawat lainnya untuk mencoba menerapkan strategi 

siklus ACE  dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Kepada para pengem-

bang kurikulum di sekolah, hendaknya dalam membuat pedoman bahan ajar yang tercan-

tum dalam kurikulum dimasukkan strategi pembelajaran di antaranya strategi siklus ACE.  

Kepada para pembaca, jika melakukan penelitian sejenis dianjurkan untuk menggunakan 

materi lain yang sifatnya tidak terlalu luas agar putaran siklus ACE dapat lebih diper-

banyak. 
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