
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu dasar dalam kehidupan manusia. 

Didalam setiap perkembangan zaman ilmu matematika semakin dibutuhkan 

karena matematika dapat membuat manusia lebih maju dan berkembang 

lagi. Sejak dahulu sampai sekarang matematika selalu digunakan didalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga matematika tidak bisa dilepaskan dan selalu 

berhubungan dengan manusia. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting 

bagi pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh 

karena itu dalam upaya meningkatkan mutu pelajaran matematika para 

tenaga kependidikan dituntut selalu meningkatkan diri baik dalam ilmu 

pengetahuan matematika maupun pengelolaan pembelajaran.
1
 Hal ini 

dimaksudkan agar para siswa dapat mempelajari matematika dengan baik 

dan benar, sehingga mereka mampu mengikuti pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Dalam dunia pendidikan matematika merupakan salah satu bagian 

yang penting dalam bidang ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari sudut 

pengklasifikasian bidang ilmu pengetahuan, matematika termasuk ke dalam 

ilmu-ilmu eksakta yang lebih banyak memerlukan pemahaman dari pada 
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hapalan. Untuk dapat memahami suatu pokok bahasan dalam matematika, 

siswa harus mampu menguasai konsep-konsep tersebut untuk memecahkan 

masalah yang dihadapinya.  

Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 

menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah agar siswa 

dapat memiliki kemampuan sebagai berikut;
2
 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien 

dan tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam  membuat generalisasi, menyusun atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

3. Memecahkan  masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, 

yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dijelaskan bahwa salah 

satu tujuan pembelajaran matematika disekolah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menjelaskan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh.
3
 

Melihat kemampuan pemecahan masalah sangat penting di dalam 

menyelesaikaan soal matematika, National Council of Teachers of 

Mathematics (NCTM) mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan 
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masalah merupakan proses menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh 

sebelumnya pada situasi baru dan berbeda.  

Selain itu NCTM juga mengungkapkan tujuan pengajaran pemecahan 

masalah secara umun; 

1. Membangun pengetahuan matematika baru,  

2. Memecahkan masalah yang muncul dalam matematika dan di dalam 

konteks-konteks lainnya,  

3. Menerapkan dan menyesuaikan bermacam strategi yang sesuai untuk 

memecahkan permasalahan dan 

4. Memantau dan merefleksikan proses dari pemecahan masalah 

matematika.
4
 

Dalam proses pembelajaran matematika kemampuan pemecahan 

masalah sangatlah penting. Karena kemampuan pemecahan masalah 

menjadi salah satu tolak ukur menyelesaikan permasalahan matematika, dan 

juga kemampuan pemecahan masalah menjadi fokus pembelajaran 

matematika di semua jenjang. Apabila siswa dapat memecahkan 

permasalahan soal dalam matematika maka siswa akan lebih mudah untuk 

menyelesaikan soal-soal lain yang bervariansi. Berbagai alasan perlunya 

sekolah mengajarkan matematika kepada siswa pada hakikatnya dapat 

diringkaskan karena masalah kehidupan sehari-hari. Selain itu kemampuan 

pemecahan masalah merupakan salah satu dari aspek penilaian hasil belajar 

matematika sebagaimana yang dikatakan oleh Leener yang dikutip Mulyono 

Abdurrahman menyatakan “Kurikulum bidang studi matematika hendaknya 

mencakup tiga elemen yaitu : pemahaman konsep, keterampilan dan 
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kemampuan pemecahan masalah”.
5
 Oleh sebab itu kemampuan 

memecahkan masalah ini menjadi tujuan umum pembelajaran matematika.  

Kemampuan pemecahan masalah dipandang sebagai suatu proses 

untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang dapat diterapkan 

dalam upaya mengatasi situasi yang baru. Kemampuan pemecahan masalah 

tidak sekedar sebagai bentuk kemampuan menerapkan aturan-aturan yang 

telah dikuasai melalui kegiatan-kegiatan belajar terdahulu, melainkan lebih 

dari itu, merupakan proses untuk mendapatkan seperangkat aturan pada 

tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting 

artinya bagi siswa dan masa depannya.
6
 

Belajar pemecahan masalah pada dasarnya menggunakan metode-

metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. 

Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif 

untuk memecahkan  masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Untuk itu, 

kemampuan siswa dalam menguasai konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan 

generalisasi serta insight (wawasan) amat di perlukan. menurut Lawson, 

hampir setiap bidang studi dapat dijadikan sarana belajar pemecahan 

masalah.
7
 

Dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Nasional seorang guru 

tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik. Misi utama 

guru matematika sebagai pembelajar adalah tercapainya tujuan-tujuan 
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pembelajaran matematika, sedangkan misi utama guru sebagai pendidik 

adalah mengupayakan terwujudnya perkembangan kepribadian siswa dalam 

arti yang lebih luas. Dengan kata lain, tugas guru matematika adalah 

membimbing siswa memiliki pengetahuan dan nilai matematika, 

melaksanakan proses berfikir matematik, serta menumbuhkan rasa senang 

dan cinta belajar matematika dikalangan siswa
8
 

Selain itu, pentingnya peran guru dalam pendidikan tidak terlepas dari 

kemampuan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa tersebut. Oleh 

karena itu, pada proses pembelajaran guru perlu meningkatkan kemampuan 

mengajar guna menjadi guru yang profesional. Kemampuan guru sebagai 

salah satu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kemampuan 

mengajar dengan menerapkan strategi, model, ataupun metode pembelajaran 

yang tepat. 

Metode yang diterapkan guru dalam pembelajaran belum dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap pembelajaran matematika 

masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Siswa belum bisa menyelesaikan soal yang bersifat analisa dan siswa 

kesulitan dalam menjawab soal cerita. 

2. Jika guru memberikan soal yang berbeda dari contoh siswa masih 

bingung dan kesulitan dalam mengerjakan soal tesebut. karena sebagian 
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dari mereka tidak paham dengan penyelesaian soal yang diberikan, 

sehingga hanya beberapa siswa saja yang mengerjakan, dan sebagian 

yang lainnya hanya menyalin jawaban dari temannya. 

3. Siswa belum bisa mengindentifikasi apa yang diketahui, ditanyakan, dan 

kelengkapan unsur-unsur yang terdapat dalam soal. 

4. Siswa tidak bisa menganalisis masalah, bersifat pengembangan dan 

pemecahan masalah karena siswa belum mampu menguasai kemampuan 

awal. 

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 10 Tualang diperoleh bahwa guru matematika yang 

mengajar di sekolah tersebut sudah berlatarbelakang pendidikan matematika 

akan tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas guru masih sering 

menerapkan pembelajaran Teacher-Centered. Teacher Centered adalah 

pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Fungsi guru atau 

pengajar sebagai pemberi informasi utama dan evaluator. Siswa berperan 

melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru dan hampir tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keinginannya, 

sehingga siswa menjadi kurang aktif dan kurang ada hubungan timbal balik 

dari siswa kepada guru dalam proses pembelajaran, padahal lingkup di SMP 

tersebut cukup bagus. 

Guru telah mengunakan berbagai strategi dan metode untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dialami siswa pada saat pembelajaran seperti metode 

ceramah, diskusi, penugasan dan tanya jawab. Metode yang digunakan 
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sudah cukup baik, namun kurangnya variansi model pembelajaran membuat 

lemahnya kemampuan siswa dalam memahami soal dan sulitnya 

memecahkan masalah yang ada dalam soal menyebabkan guru harus 

mengulang-ulang materi pembelajaran sehingga proses pembelajaran tidak 

sesuai target. 

Seharusnya dengan kondisi tersebut diharapkan siswa mampu 

memahami pemecahan masalah matematika. Sedangkan kemampuan 

pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran  

matematika. Dengan kata lain kemampuan pemecahan masalah matematika 

perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan solusi yang bisa 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika serta siswa 

dapat aktif dalam pembelajaran matematika. Salah satu alternatif yang 

dilakukan dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika dan keaktifan siswa dalam belajar adalah dengan menggunakan 

model Learning Cycle 5E. 

 Menurut Renner et al. dikutip dalam jurnal Akmil Fuadi Rahman, 

Williza Yanti. Model Learning Cycle 5E yaitu suatu model pembelajaran 

yang berpusat pada Siswa (student centered). Learning Cycle 5E patut 

dikedepankan, karena sesuai dengan teori belajar Piaget. Piaget menyatakan 

bahwa belajar merupakan pengembangan aspek kognitif yang meliputi: 

struktur, isi, dan fungsi. Kelebihan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

meningkatkan motivasi belajar siswa Menurut piaget, model  Learning 
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Cycle 5E  pada dasarnya memiliki lima fase yaitu engagement (undangan), 

exploration (eksplorasi), explanation (penjelasan), elaboration 

(pengembangan), dan  evaluation (evaluasi).
9
  Learning Cycle 5E dengan 5 

tahap ini lebih dikenal sebagai Learning Cycle 5E. 

Penerapan model Learning Cycle 5E merupakan rangkaian tahap-

tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa 

berperan aktif untuk dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dicapai dalam tujuan pembelajaran dengan jalan berperan aktif.
10

 

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang 

yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa untuk 

menghadapi suatu pengalaman baru.
11

 Berdasarkan kemampuan awal inilah 

tergantung bagaimana proses belajar mengajar dilakukan.
12

 Hal tersebut 

ditegaskan dalam Depdiknas bahwa Kemampuan awal siswa penting untuk 

diketahui guru sebelum ia mulai dengan pembelajarannya, karena dengan 

demikian dapat diketahui apakah siswa telah mempunyai pengetahuan yang 
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merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran serta sejauh mana siswa 

telah mengetahui materi apa yang akan disajikan.
13

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka 

penulis meneliti masalah ini dalam suatu penelitian yang berjudul: 

Pengaruh Penerapan Pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap 

Kemampuan Pemecahan Masalah ditinjau dari Kemampuan Awal 

Siswa SMP Siak. 

B. Defenisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kekeliruan 

dalam menafsirkan, menelaah dan memahami judul penelitian ini: 

1. Pembelajaran Learning Cycle 5E 

Learning Cycle pada mulanya terdiri dari tiga tahap yaitu 

exploration, concept interdiction dan concept application. Tiga tahap ini 

kemudian berkembang menjadi lima tahap yang dikenal sebagai 

Learning Cycle 5E. Learning Cycle 5E terdiri dari 5 fase yaitu 

Engagement (pembangkit minat), exploration (eksplorasi), explanation 

(penjelasan), elaboration (elaborasi), dan evaluation (evaluasi).
14

 

2. Kemampuan pemecahan masalah matematis 

Pemecahan Masalah Matematis sebagai  suatu pendekatan 

pembelajaran melukiskan pembelajaran yang diawali dengan penyajian 

masalah kontekstual yang kemudian melalui penalaran induktif siswa 
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menemukan kembali konsep yang dipelajari dan kemampuan matematis 

lainnya.
15

 

3. Kemampuan awal  

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum 

mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal siswa 

merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat 

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang 

yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya, dan apa yang dibawa 

untuk menghadapi suatu pengalaman baru.
16

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan 

diatas, masalah yang dapat di identifikasi adalah : 

a. Pembelajaran masih terpusat pada guru( Teaching-Centered) 

b. Tingkat Kemampuan pemecahan masalah siswa terhadap pelajaran 

matematika masih rendah. 

c. Model pmbelajaran yang digunakan guru bidang studi belum mampu 

meningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 

pembelajaran matematika. 
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d. Siswa kesulitan menyelesaikan soal yang berbeda dari contoh yang 

diberikan guru  

e. Tingkat keberhasilan atau hasil belajar siswa juga dipengaruhi oleh 

kemampuan awal.  

2. Batasan Masalah  

Berdasarakan latar belakang dan identifikasi masalah di atas atau 

keterbatasan peneliti maka masalah dibatasi pada Pengaruh penerapan 

pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap kemampuan pemecahan 

masalah ditinjau dari kemampuan awal siswa 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

a. Apakah terdapat perbedaan pemecahan masalah matematika siswa 

yang belajar menggunakan model Learning Cycle 5E dengan siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional? 

b. Apakah terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol? 

c. Apakah kemampuan awal berkontribusi terhadap pemecahan masalah 

matematika siswa? 

d. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model Learning Cycle 5E 

ditinjau dari kemampuan awal terhadap pemecahan masalah 

matematika siswa? 
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D. Tujuan dan Mamfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

a. Untuk menyelidiki perbedaan pemecahan masalah matematika siswa 

yang belajar menggunakan model Learning Cycle 5E  dengan siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

b. Untuk menyelidiki perbedaan kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Untuk menyelidiki besarnya kontribusi kemampuan awal terhadap 

pemecahan masalah matematika siswa. 

d. Untuk menyelidiki pengaruh interaksi antara model Learning Cycle 

5E ditinjau dari kemampuan awal  terhadap pemecahan masalah 

matematika siswa. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain 

sebagai berikut :  

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan kajian bersama agar dapat meningkatkan 

kualitas sekolah.  
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b. Bagi Guru 

Bagi guru, sebagai   bahan   pertimbangan   dalam   memilih   atau 

memadukan  berbagai  strategi  pembelajaran  yang  tepat  di  kelas, 

khususnya dalam pembelajaran matematika.  

c. Bagi Siswa 

Bagi siswa, penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dapat meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa. 

d. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan 

untuk menindak lanjuti penelitian dalam ruang lingkup yang lebih 

luas. 

 


