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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

1. Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Pemecahan Masalah Matematis adalah suatu proses yang 

mempunyai banyak langkah dalam menerapkan pengetahuan yang 

diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang harus ditempuh oleh 

seseorang dengan menggunakan pola berfikir, mengorganisasikan dan 

pembuktian yang logika dalam mengatasi masalah.  

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.
1
 

Hudoyo mengatakan bahwa suatu soal akan merupakan masalah 

jika seorang tidak mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat 

dipergunakan untuk menemukan jawaban soal tersebut.
2
 Suatu masalah 

biasanya memuat situasi yang mendorong seorang untuk menyelesaikan 

akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang siswa 

dan siswa tersebut dapat mengetahui cara penyelesaiannya dengan benar, 

maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Kemampuan 

                                                             
1
 Muhibbin Syah, Psiklogi belajar, Jakarta : (Rajagrafindo Persada,2012), h.127. 

2
 Melly Andriani & Mimi Hariani, Pembelajaran Matematika SD/MI. 

(Pekanbaru: Benteng Media,2013), h.36 
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pemecahan masalah bisa diperoleh melalui pengalaman dalam 

menyelesaikan masalah. Jadi sesuatu dianggap masalah tergantung 

kepada orang yang menghadapi masalah tersebut. 

Kemampuan inilah yang harus selalu dilatih agar siswa dapat 

bersosialisasi aktif didalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat made wena yang menyatakan “tujuan pembelajaran 

adalah menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi kelak dimasyarakat”.
3
 

Kemampuan pemecahan masalah sangat penting artinya bagi siswa dan 

masa depannya.  

Menurut Charles dan Lester sebagaimana yang dikutip Effendi 

Zakaria, menyatakan bahwa masalah dalam matematika dapat 

diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:
4
 

a. Masalah rutin yaitu masalah yang berulang-ulang yang berbentuk 

latihan yang berulang-ulang yang melibatkan langkah-langkah dalam 

penyelesaiannya.  

b. Masalah yang tidak rutin terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama 

masalah proses yaitu masalah yang memerlukan perkembangan 

strategi untuk memahami  suatu masalah dan menilai langkah-langkah 

penyelesaian masalah tersebut. Kedua masalah yang berbentuk teka-

teki yaitu masalah yang memberikan peluang kepada siswa untuk 

melibatkan diri dalam pemecahan masalah tersebut. 

 

Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditekankan 

pada berfikir tentang cara memecahkan masalah dan memproses 

informasi matematika. Abdurrahman mengutip dari Kenedy  yang 

                                                             
3
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2012), h.52-53 
4
 Effendi Zakaria, Trend pengajaran dan pembelajaran matematik, ( Kuala 

Lumpur: Publications & Distributor SDN BHD,2007),h.113. 
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menyarankan empat langkah proses pemecahan masalah matematika, 

yaitu:
5
 

a. Memahami masalah  

b. Merencanakan pemecahan masalah 

c. Melaksanakan pemecahan masalah 

d. Memeriksa kembali. 

 

Didalam pembelajaran pemecahan masalah dibutuhkan suatu 

teknik-teknik/prosedur/langkah-langkah tertentu, sehingga siswa dapat 

memecahkan masalah dalam tingkat kesulitan yang bervariasi. Nasution 

berpendapat bahwa strategi merupakan bagian penting dalam pemecahan 

masalah dan dalam pelajaran pada umumnya.  

Menurut Dhurori dan Markaban ,untuk meningkatkan kemampuan 

memecahkan masalah matematika dalam pembelajaran dapat dilakukan 

dengan beberapa cara berikut: 
6
 

a. Memulai dari masalah yang sederhana. 

b. Memberikan masalah berupa open-ended problem dan investigasi. 

c. Menggunakan sebanyak mungkin strategi pemecahan masalah yang 

relevan. 

d. Mencari kesesuaian antara kemampuan berpikir dan strategi 

pemecahan masalah. 

e. Memberikan kesempatan yang cukup untuk memformulasikan dan 

memecahkan masalah, kemudian mencoba untuk menyelesaikan 

dengan cara lain. 

f. Menggunakan pemodelan untuk menjelaskan dan menganalisis proses 

berpikir.  

g. Memberikan kesempatan untuk merefleksikan dan mengklarifikasi 

serta melihat kembali kemungkinan lain, mengatakan dengan bahasa 

sendiri dan mencoba untuk mencari strategi pemecahan masalah yang 

lebih baik.  

                                                             
5
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar,( Jakarta : 

RinekaCipta, 1999), h. 257. 
6
 Akmil Fuadi Rahman, Williza Yanti. 2014. Kemapuan Pemecahan Masalah 

Matematika Siswa Melalui Penggunaan Model Learning Cycle Pada Materi Pecahan di 

kelas VII. EDU-MAT Jurnal Pendidikan Matematika. Volume 2(1): h.80 – 86. 
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h. Memperbolehkan untuk berekspresi dengan maksud untuk 

memperkuat konseptualisasi dan pengembangan dari kebiasaan 

berpikir kritis.  

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa dikatakan 

mampu memecahkan masalah apabila telah memenuhi tahap-tahap 

pemecahan masalah dan menggunakan strategi yang ada, selain itu 

pengerjaannya harus sistematis dan jelas. Oleh karena itu, guru  mampu 

memilih model pembelajaran yang mengarah pada pemecahan masalah. 

2. Indikator-indikator Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Indikator dalam pemecahan masalah matematika menurut Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BNSP) adalah sebagai berikut:
7
 

a. Menunjukkan pemahaman masalah. 

b. Mengorganisasi data dan menulis informasi yang relevan dalam 

pemecahan masalah. 

c. Menyajikan masalah secara matematika dalam berbagai bentuk. 

d. Memilih pendekatan dan metode pemecahan masalah secara tepat. 

e. Mengembangkan strategi pemecahan masalah 

f. Membuat dan menafsirkan model matematika dari suatu masalah 

g. Menyelesaikan masalah matematika yang tidak rutin 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

indikator Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebagai 

berikut:
8
 

a. Memahami masalah. 

b. Merencanakan penyelesaian. 

c. Melaksanakan penyelesaian. 

d. Memeriksa Kembali. 

 

                                                             
7
BSNP, Model Penelitian Kelas, (Jakarta : Departemen Pendidikan 

Nasional,2006),h.59 
8
 Dina Agustina , Edwin Musdi, Ahmad Fauzan. 2014. Penerapan Strategi 

Pemecahan Masalah Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

siswa kelas VIII SMP. Jurnal Pendidikan Matematika. Volume 3(2): h.20-24. 
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Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat dilihat 

dari indikator berikut:
9
 

a. Memahami masalah, yaitu menentukan (mengidentifikasi) apa yang 

diketahui, apa yang dinyatakan, syarat-syarat apa yang diperlukan, apa 

syarat yang bisa dipenuhi, memeriksa apakah syarat-syarat yang 

diketahui, dan menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang 

lebih operasional (dapat dipecahkan). 

b. Merencanakan penyelesaian, memeriksa apakah sudah pernah melihat 

sebelumnya atau melihat masalah yang yang sama dalam bentuk yang 

berbeda, memeriksa apakah sudah mengetahui soal lain yang terkait, 

mengaitkan dengan teorema yang mungkin berguna, memperhatikan 

yang tidak diketahui dari soal dan mencoba memikirkan soal yang 

sudah dikenal yang mempunyai unsur yang tidak diketahui yang sama. 

c. Melaksanakan penyelesaian, yaitu melaksanakan rencana 

penyelesaian, mengecek kebenaran setiap langkah dan membuktikan 

bahwa langkah benar. 

d. Memeriksa kembali, yaitu meneliti kembali hasil yang telah dicapai, 

mengecek hasilnya, mengecek argumennya, mencari hasil itu dengan 

cara lain, dan menggunakan hasil atau metode yang ditemukan untuk 

menyelesaikan masalah lain.  

 

Pemecahan masalah menjadi fokus perhatian utama dalam 

pengejaran matematika disekolah. Salah satu agenda yang dicanangkan 

oleh National Council of Teachers Mathematis (NCTM)  di Amerika 

serikat pada tahun 1980-an bahwa pemecahan masalah harus menjadi 

fokus utama matematika sekolah. NCTM mengusulkan bahwa 

pemecahan masalah matematika disekolah harus teroganisir sebagai 

suatu metode dari penemuan dan aplikasi menggunakan pemecahan 

masalah-masalah untuk menyelidiki dan memahami konten matematika 

dan membangun pengetahuan matematika. 

 

 

                                                             
9
 Ibid. 
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3. Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemberian skor kemampuan masalah dalam penelitian ini mengacu 

pada langkah-langkah pemecahan masalah yang dinyatakan polya. Selain 

itu pedoman tersebut juga sesuai dengan keterampilan diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang termuat di dalam 

Standar Isi SMP Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP). 

TABEL II.1 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA 

Skor Memahami 

Masalah 

Merencakanan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

penyelesaian 

Memeriksa 

kembali 

0 

Salah 

menginterper-

tasi soal/salah 

sama sekali 

Tidak ada rencana 

penyelesaian 

Tidak ada 

penyelesaian  

Tidak ada 

keterangan 

1 

Tidak 

mengindahkan 

kondisi soal/ 

interprestasi soal 

kurang tepat 

Membuat rencana 

strategi yang tidak 

relevan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

mengarah pada 

jawaban benar 

tapi salah dalam 

penyelesaian 

Pemeriksaan 

hanya pada hasil 

perhitungan 

2 

Memahami soal Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

kurang relevan 

sehingga tidak 

dapat dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

kebenaran 

prosedur 

(keseluruhan) 

3 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar tapi tidak 

lengkap 

  

4 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar mengarah 

pada jawaban 

  

 Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2 

Sumber: Zakaria Effendi. Trend Pengajarann dan Pembelajaran Matematik 
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B. Pembelajaran Learning Cycle 5E 

1. Pengertian Learning Cycle 5E 

Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran sains yang 

berbasis konstuktivis. Bybee et al, menjelaskan bahwa Learning Cycle 

sebagai strategi pengajaran pertama kali dikenalkan pada akhir tahun 

1960-an oleh Karplus et al. melalui SCIS (Science Curriculum 

Improvement Study), dan awalnya Learning Cycle terdiri atas 3 tahap, 

yaitu exploration, invention (term introduction), dan discovery (concept 

application). 

Kemudian Bybee et al. pada tahun 1980-an melalui BSCS 

(Biological Science Curriculum Study) mengembangkan Learning Cycle 

ini menjadi Learning Cycle dengan 5 tahap, yaitu engagement, 

exploration, explanation, elaboration (extend), dan evaluation. Learning 

cycle dengan 5 tahap ini lebih dikenal sebagai Learning Cycle 5E.  

2. Tahap-tahap Learning Cycle 5E 

Menurut Morgan & Ansberry menjelaskan 5 tahap Learning Cycle 

5E berdasarkan BSCS 5E sebagai berikut: 

a. Tahap Engage 

Tahap ini dimaksudkan untuk menarik minat siswa untuk 

mempelajari materi. Guru dapat membuka pikiran siswa tentang hal-

hal yang telah mereka ketahui tentang topik pembelajaran dan 

memperbaiki jika terjadi miskonsepsi (salah konsep). Kegiatan engage 

(membangkitkan minat) ini mungkin dapat meliputi kegiatan 
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membaca, demonstrasi, atau kegiatan lain yang membuat siswa 

tertarik dan termotivasi.   

b. Tahap Explore   

Pada tahap ini guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. 

Tahap ini juga  memberikan suatu aktivitas eksplorasi. Kegiatan 

eksplorasi ini bertujuan menstimulus siswa untuk menghubungkan 

pikiran tentang materi yang terdahulu dengan pengalaman belajarnya 

supaya siswa dapat mengembangkan pengetahuan materi selanjutnya. 

Tahap ini juga bertujuan mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa 

apakah sudah benar, masih salah, atau mungkin sebagian salah, 

sebagian benar. Tahap ini dilakukan secara kelompok, 

memberitahukan hal-hal umum, pengalaman konkret yang dapat 

menolong mereka untuk mulai mengkonstruksi konsep dan 

mengembangkan keterampilan. Siswa dapat membuat model, 

mengumpulkan data, serta membuat dan memprediksi tes. Maksudnya 

agar siswa menggunakan pengalaman langsung untuk mempelajari 

suatu konsep, proses, atau keterampilan.   

c. Tahap Explain  

Pada tahap ini siswa menjelaskan tentang konsep atau ide-ide 

dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dan memberikan 

kritik/saran satu dengan yang lain. Guru memberikan klarifikasi 

terhadap konsep, memperbaiki bila terjadi miskonsepsi, dan 

memperkenalkan istilah-istilah yang ada di dalamnya. Tahap ini 
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penting untuk memperjelas hubungan yang diperoleh siswa melalui 

pengalaman yang mereka peroleh di tahap engage dan explore.    

d. Tahap Elaborate (Extend)   

Pada tahap ini kemungkinan masih ada siswa yang mengalami 

miskonsepsi atau mungkin hanya memahami konsep pada konteks 

yang terdapat dalam tahap eksplorasi yang mereka lakukan 

sebelumnya. Kegiatan elaborasi dapat menolong siswa untuk 

memperbaiki miskonsepsi mereka dan menyimpulkan konsep dalam 

konteks umum. Kegiatan ini juga memberi tantangan pada siswa 

untuk menerapkan, mengembangkan, atau melakukan pengembangan 

terhadap konsep dan keter ampilan pada situasi yang baru, dan 

hasilnya adalah adanya pemahaman yang lebih dalam pada siswa. 
10

  

e. Tahap Evaluate   

Evaluasi adalah penilainan terhadap tingkat keberhasilan siswa 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Tujuan 

evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah di 

pakai oleh siswa dalam kurun waktu proses belajar, posisi atau 

kedudukan seorang siswa dalam kelompok kelasnya, tingkat usaha 

yang dilakukan siswa dalam belajar, hingga sejauh mana siswa telah 

mengunakan kapasitas kognitifnya, dan mengetahui tingkat daya guna 

                                                             
10

 Yana Andriani Fadirubun. “Keefektifan Pembelajaran Learning Cycle 5E 

Berbasis Inkuiri Pada Pencapaian Kemampuan Pemecahan  Masalah  Siswa SMP 

Pada Materi Segiempat”, Pendidikan Matematika S1 kearsipan FMIPA, 

UNNSES.2013.h.18-20 
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dan hasil guna metode mengajar yang digunakan guru dalam proses 

mengajar-belajar
11

 

Pada tahap ini guru mengevaluasi pemahaman siswa terhadap 

konsep. Guru dapat menggunakan berbagai macam prosedur formal 

dan informal untuk menilai pemahaman konsep dan mengetahui 

kemajuan dari hasil pembelajaran. Tahap evaluasi juga memberikan 

kesempatan pada siswa untuk menguji pemahaman dan keterampilan 

mereka.
12

 

Kelima tahap tersebut dapat digunakan dalam bentuk siklus 

seperti berikut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pembelajaran Siklus 

Kelima tahap tersebut adalah hal–hal yang harus dilakukan 

dalam menerapkan model Learning Cycle 5E. Guru dan siswa 

mempunyai peran masing–masing dalam setiap kegiatan pembelajaran 

Tabel model Learning Cycle 5E berikut 

 

 

 

 

                                                             
11

 Muhibbin Syah,Op.Cit.h.198. 
12

 Yana Andriani Fadirubun, Loc.Cit 

Evaluate 

Elaborate Explain Explore 

Engegament 
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3. Kelebihan dan Kekurangan Learning Cycle 5E 

Adapun kelebihan dan kekurangan model Learning Cycle 5E 

adalah sebagai berikut : 

Menurut Cohen dan Clough, penerapan model siklus belajar 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan  sebagai 

berikut:
13

 

1. Meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar (siswa) dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran  

2. Membantu mengembangkan sikap ilmiah pembelajar.  

3. Pembelajaran menjadi lebih bermakna  

Adapun kekurangan penerapan model siklus belajar yang harus 

selalu diantisipasi adalah sebagai berikut:  

1. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi 

dan langkah-langkah pembelajaran. 

2. Menuntut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melaksanakan proses pembelajaran. 

3. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi. 

4. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam menyusun 

rencana dan melaksanakan pembelajaran.  

 

 

                                                             
13

 Nintyasintya, “Model pembelajaran  learning cycle 5e”. 

http://nintyasintya.blogspot.co.id/2013/09/model-pembelajaran-5e.html, diakses 18 juli 

2016 

http://nintyasintya.blogspot.co.id/2013/09/model-pembelajaran-5e.html
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C. Hubungan Model Learning Cycle 5E terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

Learning Cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered). Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga pelajar dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

dengan jalan berperanan aktif.
14

 

 Learning Cycle memiliki 5 tahapan atau fase yaitu: Engagement 

(Persiapan/pembangkit minat). Exploration (eksplorasi). Explanation 

(penjelasan), Elaboration (elaborasi) dan Evaluation (evaluasi). 

Siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan gaya mereka 

sendiri. Peran guru berubah dari peran sebagai sumber belajar menjadi peran 

sebagai fasilitator, Artinya guru lebih banyak sebagai yang membantu siswa 

diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu 

masalah yang dipertanyakan, sehingga hal ini dapat melatih pengembangan 

intelektual dan mental siswa melalui proses berfikir mereka sendiri. 

Dalam pembelajaran siklus ini siswa didorong untuk memecahkan 

suatu masalah secara berkelompok dengan temannya. Melalui penerapan 

siklus ini diharapkan siswa tidak hanya mendengarkan keterangan guru 

                                                             
14

Apriyani, “Penerapan model learning cycle 5e dalam upaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP N 2 Sanden kelas VIII pada 

pokok bahasan prisma dan limas “ , pendidikan matematika S1 Kearsipan FMIPA, 

Universitas Negeri Yogyakarta , 2010. 
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tetapi dapat berperan aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi 

pemahamannya terhadap konsep yang dia pelajari.  

Pembelajaran Learning Cycle menuntut siswa berpartisipasi aktif 

melakukan berbagai kegiatan dalam setiap fase, sedangkan guru sebagai 

fasilitator yang mengelola berlangsungnya fase-fase tersebut. 

implementasinya dalam pemecahan masalah, siswa dapat mengecek 

kembali langkah-langkah yang telah dilakukan serta menginterpretasikan 

penyelesaian yang telah diperoleh pada tahap sebelummya. 

D. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal (prior knowledge) adalah kumpulan dari 

pengetahuan dan pengalaman individu yang diperoleh sepanjang perjalan 

hidup mereka. 

Menurut Atwi Suparman kemampuan awal adalah pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dimiliki siswa sehingga mereka dapat mengikuti 

pelajaran dengan baik. sedangkan Toeti Soekamto mengatakan kemampuan 

awal yang telah dimiliki siswa sebelum melaksanakan pembelajaran.
15

 

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 awal 

matematika merupakan kemampuan yang dapat menjadi dasar untuk 

                                                             
15

Budi wahyono, kemampuan awal, [online], tersedia 

di:http://Pendidikanekonomi.com/2013/07/kemampuan-awal. html, diakses: 13 Februari 

2016 
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menerima pengetahuan baru. Gerlach dan Ely dalam Harjanto “Kemampuan 

awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal”.  

Kemampuan awal siswa ini penting bagi pengajar agar dapat 

memberikan dosis pelajaran yang tepat, tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah. Kemampuan awal juga berguna untuk mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan.
16

 

Gagne menyatakan bahwa “kemampuan awal lebih rendah dari pada 

kemampuan baru dalam pembelajaran, kemampuan awal merupakan 

prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki pembelajaran materi 

pelajaran berikutnya yang lebih tinggi.” Jadi seorang siswa yang 

mempunyai kemampuan awal yang baik akan lebih cepat memahami materi 

dibandingkan dengan siswa yang tidak mempunyai kemampuan awal dalam 

proses pembelajaran.
17

 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator adalah untuk melihat model Learning Cycle 5E lebih baik 

digunakan pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah, dan siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi. 

                                                             
16

Sains Edutainment, Pengertian Kemampuan awal, [online], tersedia 

di:http://sainsedutainment.blogspot.co.id/2011/04/kemampuan-awal-prior-knowledge.html, 

diakses: 15 Mei 2016 
17

 Diasih azzahra, makalah perencanaan pembelajaran, [online], tersedia 

di:http://diaszahra.blogspot.co.id/2014/11/makalah-perencanaanpembelajaran.html,diakses: 

15 mei 2016 
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Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

pengetahuan awal siswa. Kriteria pengelompokan kemampuan awal bisa 

dilihat pada Tabel II.4 berikut ini:
18

 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan urutan sistematis tentang hasil-

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan ada 

hubungannya dengan penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Apriyani dengan judul 

penelitian penerapan model Learning Cycle 5E dalam upaya meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMPN 2 Sanden  kelas 

VIII pada pokok  bahasan prisma dan limas. Penelitian ini masih dalam 

Penelitian Tindakan Kelas(PTK).  

Penelitian dalam jurnal yang dilakukan oleh Lili Rismaini tahun 2016 

dengan judul  pengaruh model Learning Cycle 5E terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematis siswa kelas VIII SMP. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

belajar menggunakan model siklus pembelajaran lebih tinggi daripada siswa 

                                                             
18

 Ramon Muhandas, Tesis, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Investigasi Kelompok terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah 

Matematis Siswa Kelas VIII MTsN Kota Padang.  

Kriteria   Kemampuan  Awal Keterangan 

        Tinggi 

                Sedang  

         Rendah 



29 

 

yang belajar menggunakan model konveksi, (2) kemampuan matematika 

pemecahan masalah kelompok siswa yang memiliki independensi belajar 

tinggi. yang menggunakan model konvensional, (3) kemampuan 

memecahkan masalah siswa yang memiliki independensi belajar rendah 

yang menggunakan siklus belajar lebih tinggi dari siswa yang belajar 

menggunakan model konvensional, (4) tidak ada interaksi antara 

menggunakan model siklus belajar dengan independensi belajar tentang 

efek kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lili Rismaini dengan 

peneliti yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama menggunakan model 

Learning Cycle 5E terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika 

siswa. Perbedaannya, peneliti yang dilakukan oleh Lili Rismaini merupakan 

peneliti eksperimen yang tidak menggunakan variabel moderator 

Sedangkan penelitian peneliti merupakan penelitian eksperimen dengan 

menggunakan variabel moderator yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh metode pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika ditinjau dari kemapuan awal siswa. 

F. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi 

penerapan model Learning Cycle 5E sebagai variabel bebas dan pemecahan 

masalah matematika siswa sebagai variabel terikat dan kemampuan awal 

siswa sebagai variabel moderator. 

 



30 

 

1. Model  Learning Cycle 5E sebagai Variabel Bebas 

Model  Learning Cycle 5E merupakan variabel bebas yang 

mempengaruhi kemampuan  pemecahan masalah matematika siswa.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Persiapan  

1) Guru menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Guru menyiapkan alat dan media pembelajaran. 

3) Guru memilih materi ajar yang sesuai dengan pembelajaran. 

b. Pelaksanaan  

1) Kegiatan Awal 

a) Guru membuka pelajaran dengan menyapa dan menanyakan 

kabar siswa 

b) Guru membentuk siswa dalam kelompok kecil. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, mengenai materi 

untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E 

d) Guru menyampaikan apersepsi dan motivasi kepada siswa. 

(1) Apersepsi : 

Guru mengingatkan kembali materi yang telah 

dipelajari sebelumnya yang berhubungan dengan materi 

yang akan dipelajari. 
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(2) Motivasi : 

Guru memotivasi siswa apabila materi ini dikuasai 

dengan baik, maka peserta didik akan terbantu dalam 

menyelesaikan masalah yang berhubungan materi yang 

akan dipelajari. 

2) Kegiatan Inti 

a) Tahap Engagement  

(1) Guru memotivasi siswa dengan mengemukakan 

permasalahan kontektual yang berhubungan dengan materi  

(2) Guru memberi  kesempatan siswa  untuk mengutarakan 

pendapatnya. 

(3) Guru mengarahkan siswa pada konsep pemecahan masalah. 

(4) Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan kegiatan 

diskusi dalam kelompoknya masing-masing.  

b) Tahap Exploration 

(1) Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk 

mengapresiasikan pendapatnya dengan menjelaskan 

permasalahan yang diberikan guru. Serta guru berperan 

sebagai fasilitator. 

(2) Guru meminta bukti dan klarifikasi penjelasan terhadap 

permasalahan yang diberikan kepada siswa.  

(3) Guru mendengarkan penjelasan siswa apa yang telah siswa 

peroleh  dalam permasalahan yang diberikan guru. 
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c) Tahap Explanation 

(1) Siswa menggunakan pengamatan dan catatan dalam 

memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang 

diberikan guru. 

(2) Siswa melakukan pembuktian terhadap konsep dari 

permasalahan yang di ajukan guru 

(3) Guru mendengarkan secara kritis dan memandukan diskusi 

antara siswa dan guru. 

d) Tahap Elaboration 

(1) Guru mendorong dan memfasilitasi siswa mengaplikasikan 

konsep / keterampilan baru. 

(2) Guru mengingatkan siswa pada penjelasan alternatif dan 

mempertimbangkan bukti atau pendapat siswa mengenai 

permasalahan siswa dengan mengaitkan dengan definisi 

sebenarnya. 

3) Kegiatan Akhir 

e) Tahap Evaluation 

(1) Guru mengamati pengetahuan siswa atau pemahaman siswa 

dalam hal penerapan konsep dalam permaslahan yang di 

ajukan. 

(2) Guru mendorong siswa melakukan evaluasi diri dan  

memahami kekurangan / kelebihannya dalam kegiatan 

pembelajaran. 
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c. Penutup  

1) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan/ merangkum materi 

berdasarkan hasil temuan dan mrngadakan refleksi proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. 

2. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis sebagai Variabel 

Terikat 

a. Indikator Pemecahan Masalah 

Menurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

indikator Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sebagai 

berikut: 

1) Memahami masalah. 

2) Merencanakan penyelesaian. 

3) Melaksanakan penyelesaian. 

4) Memeriksa Kembali. 

 

b. Penskoran Kemampuan Pemecahan Masalah 

Pemberian skor kemampuan masalah dalam penelitian ini 

mengacu pada langkah-langkah pemecahan masalah yang dinyatakan 

polya. Selain itu pedoman tersebut juga sesuai dengan keterampilan 

diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yang 

termuat di dalam Standar Isi SMP Kurikulum Satuan Pendidikan 

(KTSP). 
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TABEL II.3 

KRITERIA SKOR KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA  

 

Skor Memahami 

Masalah 

Merencakanan 

penyelesaian 

Melaksanakan 

penyelesaian 

Memeriksa 

kembali 

0 

Salah 

menginterper-

tasi soal/salah 

sama sekali 

Tidak ada rencana 

penyelesaian 

Tidak ada 

penyelesaian  

Tidak ada 

keterangan 

1 

Tidak 

mengindahkan 

kondisi soal/ 

interprestasi 

soal kurang 

tepat 

Membuat rencana 

strategi yang 

tidak relevan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

mengarah pada 

jawaban benar 

tapi salah dalam 

penyelesaian 

Pemeriksaan 

hanya pada hasil 

perhitungan 

2 

Memahami 

soal 

Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

kurang relevan 

sehingga tidak 

dapat 

dilaksanakan 

Melaksanakan 

prosedur yang 

benar dan 

mendapatkan 

hasil yang benar 

Pemeriksaan 

kebenaran 

prosedur 

(keseluruhan) 

3 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar tapi tidak 

lengkap 

  

4 

 Membuat rencana 

strategi 

penyelesaian yang 

benar mengarah 

pada jawaban 

  

 Skor maks = 2 Skor maks = 4 Skor maks = 2 Skor maks = 2 

Sumber: Zakaria Effendi. Trend Pengajarann dan Pembelajaran Matematik 

3. Kemampuan Awal sebagai Variabel Moderator 

Kemampuan awal siswa sebagai variabel moderator. Kemampuan 

awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa 

dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan dengan materi yang 

akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100 dan membagi kemampuan 
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awal siswa yang terdiri dari tiga kelompok yaitu kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah. 

G. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

telah dikemukakan. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Ha : Terdapat perbedaan pemecahan masalah matematika siswa yang 

belajar menggunakan model Learning Cycle 5E dengan siswa yang 

belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan pemecahan masalah matematika siswa 

yang belajar menggunakan Learning Cycle 5E dengan siswa yang belajar 

menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

Ho : Tidak terdapat perbedaan kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

3. Ha : Ada kontribusi yang signifikan antara kemampuan awal dengan 

pemecahan masalah matematika siswa. 

Ho : Tidak ada kontribusi yang signifikan antara kemampuan awal 

dengan pemecahan masalah matematika siswa. 
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4. Ha : Terdapat interaksi antara Learning Cycle 5E yang ditinjau 

berdasarkan kemampuan awal terhadap pemecahan masalah matematika 

siswa. 

Ho : Tidak terdapat interaksi antara Learning Cycle 5E yang ditinjau 

berdasarkan kemampuan awal terhadap pemecahan masalah matematika 

siswa. 

 


