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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Pemahaman Konsep Matematis 

a. Pengertian Pemahaman Konsep  

Pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika penting 

dimiliki oleh siswa. Menurut Davies yang dikutip oleh Dimyati dan 

Mudjiono, pemahaman merupakan kemampuan memahami/mengerti 

tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu menghubungkannya 

dengan isi pelajaran lainnya.
1
 

Siswa mengembangkan suatu konsep ketika mereka mampu 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan benda-benda atau 

mengasosiasikan nama dalam suatu kelompok tertentu.
2
 Konsep akan 

muncul dalam berbagai konteks, sehingga pemahaman konsep akan 

terkait dalam berbagai situasi. Memahami konsep berarti memahami 

sesuatu yang abstrak, yang sangat penting untuk dipertimbangkan 

dalam mengajarkan konsep-konsep pokok ialah membantu siswa 

secara berangsur-angsur dari berpikir konkrit kearah berpikir secara 

konsepsional.
3
  

                                                           
1
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta:  Rineka Cipta, 2009), 

hlm. 202-203 
2
 Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), hlm. 254 
3
 Nasution, Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar, 

(Bandung: Bumi Aksara, 2010), hlm. 8 
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Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ada 

tujuh indikator yang menunjukkan pemahaman konsep siswa. 

Indikator yang menunjukkan pemahaman konsep antara lain: 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep. 

b. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya). 

c. Memberi contoh dan non-contoh dari konsep. 

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah.
6
  

 

Keberhasilan proses pembelajaran khususnya matematika 

adalah dilihat dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh 

siswa. Keberhasilan pembelajaran tersebut dapat diukur dari 

kemampuan siswa dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep 

dalam memecahkan masalah. Dalam proses pembelajarannya 

sebaiknya siswa dibimbing untuk menentukan aturan atau rumus 

dalam suatu pemecahan masalah, sehingga dapat mengetahui mengapa 

dan kapan rumus digunakan. Menurut Oemar Hamalik dalam bukunya, 

ada empat hal yang dapat dilakukan siswa jika telah memahami konsep 

yaitu: 

1) Ia dapat menyebutkan nama dan contoh-contoh konsep 

apabila ia melihatnya. 

2) Ia dapat menyatakan ciri-ciri konsep tersebut. 

                                                           
6
 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, 

Jakarta: Depdiknas, 2006, hlm. 59 



14 
 

3) Ia dapat memilih dan membedakan antara contoh dan yang 

bukan contoh. 

4) Ia lebih mampu memecahkan masalah yang berkenaan 

dengan konsep tersebut.
7
 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep merupakan kemampuan berpikir dalam melakukan prosedur 

secara akurat, efisien, dan tepat dengan bahasa mereka dan cara 

mereka sendiri dari apa yang telah mereka pelajari. 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Konsep  

Keberhasilan siswa dalam mempelajari matematika 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ngalim Purwanto, berhasil atau tidaknya belajar itu tergantung pada 

bermacam-macam faktor. Adapun faktor–faktor itu dapat dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu: 

1) Faktor yang ada pada organisme itu sendiri yang kita sebut 

faktor individu, yang termasuk dalam faktor individu antar 

lain kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan latihan, 

motivasi dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor 

sosial, yang termasuk faktor sosial ini antara lain faktor 

keluarga atau keadaan rumah tangga, Guru, cara 

mengajarnya, alat–alat yang digunakan dalam belajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia serta motivasi 

sosial.
 8
 

 

Selain itu kendala psikologis yang mempengaruhi para peserta 

didik tidak dapat memecahkan masalah matematika karena 

kurangnnya pemahaman konsep terhadap materi yang dipelajari, tidak 

                                                           
7
 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 

2010), hlm. 30. 
8
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung :  Remaja Rosdakarya, 

2006), hlm.102. 
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adanya usaha yang dilakukan oleh siswa dalam memecahkan soal-soal 

yang diberikan oleh guru, sehingga siswa hanya mengharapkan 

penyelesaian dari guru, hal ini dikarenakan pemahaman konsep siswa 

masih rendah. 

c. Karakteristik Pemahaman Konsep Matematika 

Depertemen pendidikan nasional menyebutkan indikator yang 

menunjukkan pemahaman konsep matematika, antara lain: 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep. 

2) Mengaplikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya). 

3) Memberi contoh dan mencontohkan dari konsep. 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk reprentasi 

matematik. 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu 

konsep. 

6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu. 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah.
9
 

Berikut kriteria skor pemahaman konsep matematika dapat di lihat 

pada Tabel: 

TABEL II.1 

KRITERIA SKOR PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Indikator 3 

dan 5 

(0%-10%) 

0       = tidak ada jawaban 

2,5    = ada jawaban tetapi salah 

5      = ada jawaban tetapi benar     sebagian kecil 

7,5    = ada jawaban, benar sebagian  besar 

10     = ada jawaban, benar semua 

Indikator 

1,2,4 dan 6 

(0%-15%) 

0       = tidak ada jawaban 

3,75  = ada jawaban, tetapi salah 

7,5    = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil 

11,25= ada jawaban, benar sebagian besar 

15     = ada jawaban, benar semua 

 

                                                           
9
 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Op.Cit,  hlm. 59. 



16 
 

Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Indikator 7 

(0%-20%) 

0       = tidak ada jawaban 

5       = ada jawaban, tetapi salah 

10     = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil 

15     = ada jawaban, benar sebagian besar 

20     = ada jawaban, benar semua 

     Sumber: Cai Lane dan Jcabsin dalam Gusni Satriawati (2006) 

Agar pemahaman konsep matematika dapat dipahami oleh 

siswa, Lisnawati mengatakan dapat dilakukan dengan beberapa 

pendekatan, yaitu: 

1) Dalam pembelajaran siswa menggunakan benda-benda 

kongkrit dan membuat abstraksinya dari konsep-

konsepnya. 

2) Materi yang diberikan berhubungan atau berkaitan dengan 

yang sudah dipelajari. 

3) Mengubah suasana abstrak dengan menggunakan simbol. 

4) Matematika adalah ilmu seni kreatif karena itu 

pembelajarannya sebagai ilmu seni. 10
 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep matematika sangat diperlukan sebagai dasar dari pembelajaran 

matematika. Dengan melakukan beberapa pendekatan yaitu misalkan 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, supaya siswa lebih 

mudah dalam memahami suatu konsep yang akan di pelajari. 

2. Model Learning Cycle 

a. Pengertian Learning Cycle  

Model Learning Cycle (siklus belajar) adalah suatu model 

pembelajaran dengan pendekatan kontruktivis yang terdiri atas 5 fase. 

Pembangkitan minat (engagement), eksplorasi (eksploration), 

                                                           
10

 Lisnawati S, dkk. Metode Mengajar Matematika 1(Jakarta: Rhineka Cipta, 

2010), hlm.73. 
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penjelasan (exsplanation), elaborasi (elaboration), evaluasi 

(evaluation).
13

 

Dengan penerapan model Learning Cycle, proses pembelajaran 

bukan lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi 

merupakan proses pemerolehan konsep yang berorientasi pada 

keterlibatan siswa secara aktif dan langsung. Proses pembelajaran 

demikian akan lebih bermakna dan diharapkan dapat membantu siswa 

untuk mengatasi kesulitan dalam mempelajari metematika. 

b. Fase-Fase Model Learning Cycle 

Pada gambar II.1 berikut adalah fase-fase yang terdapat pada 

model pembelajaran Learning Cycle.
14

 

 

 

 

 

 

 

1) Fase Engagement (Pendahuluan) 

 Fase ini guru bertujuan untuk membangkitkan dan 

mengembangkan minat dan keingintahuan (curiosity) siswa tentang 

topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan dengan cara 

mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan 

                                                           
13

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

Aksara, 2011), hlm.170-171 
14

 Ibid. hlm. 176 

Gambar II.1 

Bagan  Fase  Model  Learning   

1. Engagment 2. Exploration 

3. Explanation 

4. Elaboration 

5. Evaluation 
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sehari-hari (yang berhubungan dengan topik bahasan). Dengan 

demikian, siswa akan memberikan respon atau jawaban, kemudian 

jawaban siswa dapat dijadikan sebagai acuan oleh guru untuk 

mengetahui pengetahuan awal siswa tentang KD yang akan di 

bahas. Kemudian guru perlu melakukan identifikasi ada atau 

tidaknya kesalahan konsep pada siswa. Dalam hal ini guru harus 

membangun keterkaitan antara pengalaman keseharian siswa 

dengan topik pembelajaran yang akan di bahas. 

2) Fase Exploration (Eksplorasi) 

 Eksplorasi merupakan tahap kedua model Learning Cycle. 

Explorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, 

kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok 

kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. Pada tahap ini guru 

berperan sebagai fasilitator dan motivator. Fase exploration 

memungkinkan siswa menguji prediksi-prediksi yang siswa 

dapatkan pada fase  engagement. Pengujian prediksi tersebut dapat 

dilakukan siswa dengan bekerjasama mendiskusikan pikiran-

pikiran siswa tentang kaitan antar topic matematika dengan sesama 

teman satu kelompok. Guru memberikan petunjuk apabila ada 

siswa yang belum paham dalam menjawab soal yang diberikan 

pada LKS. Guru sebagai motivator mendorong siswa untuk terus 

bekerja keras dengan cara memberi semangat supaya tidak mudah 
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putus asa dan tidak mudah menyerah, sehingga dirinya 

memperoleh pengalaman-pengalaman baru dari situasi yang baru. 

3) Fase Explanation (Penjelasan) 

Pada tahap ini guru dituntut mendorong siswa untuk 

menjelaskan suatu konsep dengan kalimat/pemikiran sendiri, 

meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling 

mendengar secara kritis penjelasan antar siswa atau guru. Dengan 

adanya diskusi tersebut, guru memberi definisi dan penjelasan 

tentang konsep yang dibahas dengan memakai penjelasan siswa 

terlebih dahulu sebagai dasar diskusi. Siswa menjelaskan konsep-

konsep tersebut dengan cara mempresentasikan hasil diskusi 

kepada teman-teman kelompok lain. 

4) Fase Elaboration (Perluasan) 

 Pada tahap elaborasi siswa menerapkan konsep dan 

keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks 

yang berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat belajar secara 

bermakna, karena telah dapat menerapkan atau mengaplikasikan 

konsep yang baru dipelajarinya dalam situasi baru.  

5) Fase Evaluation (Evaluasi) 

Pada fase  Evaluation, guru mendorong siswa melakukan 

evaluasi diri, memahami kekurangan dan kelebihannya dalam 

kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi diri, siswa 

dapat mengambil kesimpulan lanjut atas situasi belajar yang 
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dilakukannya. Siswa mampu melihat dan menganalisis 

kekurangan/kelebihannya dalam kegiatan pembelajaran. Pada fase 

ini, dilakukan pengoreksian bersama terhadap hasil pekerjaan 

siswa yang telah dikerjakan siswa pada fase elaboration. 

Pengoreksian hasil pekerjaan siswa dilakukan agar siswa 

melakukan evaluasi diri dan menganalisis kekurangan dan 

kelebihannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru bersama siswa 

juga melakukan pengambilan kesimpulan untuk kompetensi yang 

telah dipelajari. 

c. Kelebihan Model Learning Cycle  

Fauzatul Fajaroh dan I Wayan Dasna yang dikutip Rezky 

Nurmalasari mengungkapkan bahwa penerapan model Learning Cycle 

memberi keuntungan sebagai berikut:
15

 

1) Meningkatkan motivasi belajar. 

2) Menjadikan siswa lebih aktif karena siswa memiliki peranan yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar.  

3) Siswa akan lebih mudah dalam memahami konsep. 

d. Kelemahan Model Learning Cycle 

Adapun kelemahan penerapan model Learning Cycle menurut 

Seobagio yang dikutip oleh Fauziatul Fajaroh dan I Wayan Dasna 

yaitu sebagai berikut:
16

 

                                                           
15

 Resky Nurmalasari, (2013). Pengaruh Model Learning Cycle Tipe 7E 

terhadap Pemahaman Konsep fisika siswa kelas VII SMP Negeri 19 Palu. Jurnal 

Pendidikan Fisika Tadulako, ISSN:2338-3240 Vol.1.2.hlm. 2 
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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. 

3. Kemampuan Awal 

Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan yang dapat 

menjadi dasar untuk 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.
 17

 

Gagne yang dikutip oleh Sudjana menyatakan bahwa kemampuan 

awal lebih rendah daripada kemampuan baru dalam pembelajaran. 

Kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum 

memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. 

                                                                                                                                                               
16

 Fajaroh, F dan Dasna, I Wayan. 2007. Pembelajaran Dengan Model Siklus 

belajar (Learning Cycle). [online]. Tersedia:http://lubisgrafura.wordpress.com/[01 Mei 

2017]. 
17

Tanpa nama, Pengertian Kemampuan awal, [online], tersedia di: 
http://sainsedutainment.blogspot.co.id/2011/04/kemampuan-awal-prior-knowledge.html, 

(diakses: 30 April 2017) 
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Jadi, seorang siswa mempunyai kemampuan awal yang lebih baik akan 

lebih cepat memahami materi dibandingkan dengan siswa yang tidak 

mempunyai kemampuan awal dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan 

itu Praptiwi dan Handika menegaskan bahwa kemampuan awal akan 

mempengaruhi keberhasilan siswa dalam pembelajaran.
18

 Seseorang akan 

lebih mudah mempelajari sesuatu bila belajar itu didasari kepada apa yang 

telah diketahui orang itu. Karena itu untuk mempelajari suatu materi yang 

baru, pengalaman belajar yang lalu dari seseorang itu akan mempengaruhi 

terjadinya proses belajar materi matematika tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa kemampuan awal sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran matematika didalam kelas. Oleh sebab 

itu setiap guru harus mengetahui kemampuan awal yang dimiliki masing-

masing siswa untuk mempermudah terjadi proses pembelajaran yang baik. 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator adalah untuk melihat model pembelajaran Learning Cycle   

lebih baik digunakan pada kelompok siswa berkemampuan awal tinggi, 

kemampuan awal sedang, atau siswa yang memiliki kemampuan awal 

rendah. Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Kriteria pengelompokan kemampuan awal bisa 

dilihat pada Tabel II.2: 

 

                                                           
18

 Praptiwi dan Handhika. Efektivitas Metode Kooperatif Tipe GI dan STAD 

Ditinjau dari Kemampuan Awal. Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika, ISSN:2086-2407. 

Vol.3.2012.hlm.41 (diakses 23 Maret 2016) 
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Tabel II.2 

Kriteria Pengelompokan Kemampuan Awal 

Kriteria Kemampuan Awal Keterangan 

     ̅       Tinggi 

  ̅          ̅       Sedang 

      ̅       Rendah 

Sumber: Diadopsi dari tesis Ramon Muhandaz 

4. Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Rosdiana menyebutkan bahwa model pengajaran langsung 

merupakan model pengajaran yang menuntut guru sebagai model yang 

menarik bagi siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan atau 

keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara langkah demi 

langkah.
19

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran langsung bersifat teacher center dimana guru menjadi pusat 

pembelajaran dalam mendemontrasikan keterampilan dan pembelajaran. 

Guru langsung yang memberikan informasi seputar pembelajaran yang 

akan diberikan kepada siswa. 

Sintaks model pembelajaran langsung disajikan dalam lima tahap 

pada Tabel II.3:
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung pada Pendidikan Jasmani dan 

Rohani,   (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.2 
20

 Soeparman Kardi dan M.Nur, Pengajaran Langsung, (Unesa-University press. 

2004), hlm.8 
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Tabel II.3 

Sintaks Model Pembelajaran Langsung 

Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

informasi latar belakang pelajaran, 

pentingnya pelajaran, dan 

mempersiapkan siswa untuk belajar. 

2. Mendemontrasikan 

pengetahuan dan keterampilan. 

Guru mendemontrasikan keterampilan 

dengan benar atau menyajikan 

informasi tahap demi tahap. 

3. Membimbing pelatihan. Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

4. Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melaksanakan tugas dengan baik dan 

memberikan umpan balik 

5. Memberikan kesempatan untuk 

pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan dengan 

perhatian khusus pada penerapan situasi 

yang lebih kompleks dalam kehidupan 

sehari-hari. 

       Sumber: Soeparman Kardi (2004) 

 

5. Hubungan Antara Model Learning Cycle dengan Pemahaman Konsep  

Tujuan pembelajaran matematika dalam kurikulum di Indonesia 

menyiratkan dengan jelas salah satu tujuan yang ingin dicapai yaitu 

memahami konsep matematika. Hal tersebut oleh NCTM dikenal dengan 

istilah standar proses daya matematis. Fauziatul Fajaroh dan I Wayan 

Dasna mengemukakan bahwa model Learning Cycle merupakan salah 

satu model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk 

mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa. 

Dalam penerapan model Learning Cycle siswa dapat 

mengkomunikasikan pikiran mereka, memperluas berfikir dan memahami 

konsep-konsep matematika. Dengan adanya tahapan-tahapan proses 

pembelajaran siswa dapat mengapreasikan pemikirannya dan memahami 
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pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan dengan optimal. Made 

Wena mengemukakan bahwa melalui penerapan model Learning Cycle 

diharapkan siswa tidak hanya mendengar keterangan guru tetapi dapat 

berperan aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi 

pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari. Dengan demikian 

kemampuan analisis, evaluatif dan argumentatif siswa dapat berkembang 

dan meningkat secara signifikan.
21

 Oleh karena itu, melalui penerapan 

model Learning Cycle diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

konsep matematis siswa. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian relevan sebagai berikut: 

1. Insan Valentino Wibawanto (2014) pada skripsinya yang berjudul:: 

“Penerapan Model Learning Cycle 5E (LC 5E) Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIIIc Smp Negeri 10 Tapung”. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan model Learning 

Cycle memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan hasil belajar matematis siswa SMP.
22

 

2. Dini Aprini (2016) pada skripsinya yang berjudul: “Penerapan Model 

Pembelajaran Learning Cycle Pada Materi Perubahan Sifat Benda 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penerapan model Learning Cycle memberikan 

                                                           
21

 Made Wena, Op. Cit, hlm.172 

 
22

 Insan Valentino Wibawanto. (2015).” Penerapan Model Learning Cycle 5E (LC 
5E) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VIIIc Smp Negeri 10 Tapung..Jurnal. 
ISSN:2355-6897 Vol 2 No 2. 



26 
 

pengaruh yang signifikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

siswa.
23

 

3. Asrul Hadi (2012) pada skripsinya yang berjudul: “ Penerapan Model 

Pembelajaran Matematika Melalui Siklus Belajar (Learning Cycle) 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika siswa Kelas X MA 

Diniyah Puteri Pekanbaru”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya meningkatkan 

kemampuan hasil belajar matematis siswa X MA.
24

 

C. Konsep Operasional 

1. Model Pembelajaran Learning Cycle   

Konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah 

pada penggunaan model Learning Cycle dan pemahaman konsep siswa 

ditinjau dari kemampuan awal siswa. Baik kemampuan awal rendah, 

kemampuan awal sedang, maupun kemampuan awal tinggi.  
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2. Penerapan Model Learning Cycle  Pada Proses Pembelajaran 

a. Tahap Pembangkitan Minat 

Kegiatan 

Guru 

1. Membangkitkan minat dan keingintahuan siswa. 

2. Mengajukan pertanyaan tentang proses faktual 

dalam kehidupan sehari-hari (yang berhubungan 

dengan topik bahasan). 

3. Mengaitkan topik yang dibahas dengan 

pengalaman siswa. Mendorong siswa untuk 

mengingat pengalaman sehari-harinya dan 

menunjukkan keterkaitannya dengan topik 

pembelajaran yang sedang dibahas. 

Kegiatan 

Siswa 

1. Mengembangkan minat/rasa ingintahu terhadap 

topik bahasan. 

2. Memberikan respons terhadap pertanyaan guru. 

3. Berusaha mengingat pengalaman sehari-hari dan 

menghubungkan dengan topik pembelajaran yang 

akan dibahas. 

 

b. Tahap Eksplorasi 

Kegiatan 

Guru 

1. Membentuk kelompok, memberi kesempatan 

untuk bekerja sama dengan kelompok kecil 

secara mandiri. 

2. Guru berperan sebagai fasilitator. 

3. Mendorong siswa mengapresiasikan pedapatnya 

dengan mengerjakan LKS. 

Kegiatan 

Siswa 

1. Membentuk kelompok dan berusaha bekerja 

dalam kelompok. 

2. Membuat prediksi baru. 

3. Mencoba alternatif pemecahan dengan teman 

sekelompok, serta mengembangkan ide-ide baru. 
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c. Tahap Penjelasan 

Kegiatan 

Guru 

1. Meminta bukti dan klarifikasi penjelasan siswa. 

2. Mendengar secara kritis penjelasan antar siswa 

atau guru. 

3. Memandu diskusi. 

Kegiatan 

Siswa 

1. Menggunakan pengamatan dan catatan dalam 

memberi penjelasan. 

2. Melakukan pembuktian terhadap konsep yang 

diajukan. 

3. Mendiskusikan. 

 

d. Tahap Elaborasi 

Kegiatan 

Guru 

1. Mengadakan refleksi dan membimbing siswa 

merangkum materi. 

Kegiatan 

Siswa 

1. Bertanya kepada guru tentang materi yang 

kurang di pahami. 

 

e. Tahap Evaluasi 

Kegiatan 

Guru 

1. Mengamati pengetahuan siswa dengan 

memberikan evaluasi berupa tugas individu. 

Kegiatan 

Siswa 

1. Mengevaluasi diri dengan mengerjakan tugas 

individu. 

           Sumber: Made Wena (2011:173)
25

 

3. Pemahaman Konsep Matematis 

Pemahaman konsep matematis siswa merupakan variabel terikat 

yang dipengaruhi oleh penerapan pembelajaran Learning Cycle dan 

dilihat dari kemampuan awal siswa. Untuk mengetahui pemahaman 

konsep matematis siswa akan dilihat dari hasil tes soal yang berisi 

pemahaman konsep matematis siswa yang dilakukan setelah penerapan 
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pembelajaran Learning Cycle pada salah satu kelas eksperimen. 

Kemudian membandingkan hasil tes pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Perbandingan hasil tes yang signifikan dari kedua kelas tersebut 

akan memperlihatkan pengaruh dari penerapan pembelajaran Learning 

Cycle. Adapun indikator pada pemahaman konsep matematika sebagai 

variabel terikat adalah sebagai berikut: 

a. Menyatakan ulang sebuah konsep.  

b. Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan 

konsepnya. 

c. Memberi contoh dan non contoh dari konsep.  

d. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis. 

e. Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu 

konsep. 

f. Menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu. 

g. Mengaplikasikan konsep atau alogaritma ke pemecahan 

masalah.
 26

 

 

Pemahaman konsep matematika memiliki kriteria dalam 

penskorannya. Hal ini berguna bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana 

pemberian skor terhadap jawaban yang diberikan oleh siswa. Kriteria 

penilaian skor untuk soal tes kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa dapat dilihat pada Tabel II.4. 
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TABEL II.4 

PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika 

Indikator 3 

dan 5 

(0%-10%) 

0       = tidak ada jawaban 

2,5    = ada jawaban tetapi salah 

5      = ada jawaban tetapi benar     sebagian kecil 

7,5    = ada jawaban, benar sebagian  besar 

10     = ada jawaban, benar semua 

Indikator 

1,2,4 dan 6 

(0%-15%) 

0       = tidak ada jawaban 

3,75  = ada jawaban, tetapi salah 

7,5    = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil 

11,25= ada jawaban, benar sebagian besar 

15     = ada jawaban, benar semua 

Indikator 7 

(0%-20%) 

0       = tidak ada jawaban 

5       = ada jawaban, tetapi salah 

10     = ada jawaban, tetapi benar sebagian kecil 

15     = ada jawaban, benar sebagian besar 

20     = ada jawaban, benar semua 

      Sumber: Cai Lane dan Jcabsin dalam Gusni Satriawati (2006) 

4. Kemampuan Awal  

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 awal siswa yang terdiri dari tiga kelompok yaitu 

kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah.  

D. Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kajian teori yang telah diuraikan, maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran Learning Cycle  dengan  siswa yang 

mengikuti  pembelajaran langsung. 
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2. Terdapat atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran Learning Cycle  dengan  siswa yang 

mengikuti  pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan awal 

tinggi. 

3. Terdapat atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran Learning Cycle  dengan  siswa yang 

mengikuti  pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan awal 

sedang. 

4. Terdapat atau tidaknya perbedaan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang mengikuti pembelajaran Learning Cycle  dengan  siswa yang 

mengikuti  pembelajaran langsung jika ditinjau dari kemampuan awal 

rendah. 

5. Terdapat atau tidaknya interaksi model pembelajaran dengan 

kemampuan awal terhadap pemahaman konsep. 

 

 

 

 


