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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Hasil Belajar Matematika

a. Pengertian Hasil Belajar Matematika

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat

dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus

dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran (sasaran

didik), sedangkan mengajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan

oleh guru sebagai pengajar. Menurut pendapat Sardiman mengatakan

bahwa belajar adalah usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang

merupakan sebagian kegiatan menuju tercapainya kepribadian

seutuhnya.1 sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.2 Hasil

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku.3

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam

berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap

dan tingkah lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya,

daya reaksinya, daya penerimaannya, dan lain-lain aspek yang ada pada

1 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011, h.20-21

2Nana Sudjana, Op. Cit., h. 22
3 ibid, h. 3
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individu.4 Pendapat lain mengatakan bahwa hasil belajar adalah

kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian

pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar.5 Jadi, hasil belajar

akan tampak dengan adanya perubahan pada diri siswa dalam

menyelesaikan suatu masalah setelah mengalami pengalaman

belajarnya.

Benjamin S. Bloom mengelompokkan kemampuan manusia

dalam beberapa ranah, yaitu: 6

a. Ranah Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak).

Dalam ranah kognitif terdapat enam jenjang proses berfikir, yaitu

pengetahuan, pemahaman, penerapan, sintesis dan penilaian.

b. Ranah Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkenaan dengan sikap seseorang.

Tipe hasil belajar afektif akan nampak pada murid dalam berbagai

tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin,

motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan

belajar dan kemampuan sosial.

4Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2010, h. 28

5 Kunandar, Guru Profesional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 229
6Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, UIN-Maliki Press, Malang, 2010, h. 2
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c. Ranah Psikomotorik

Hasil belajar ranah psikomotor adalah hasil belajar yang berkaitan

dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah murid

menerima pengalaman belajar tertentu.

Sedangkan hasil belajar matematika adalah perubahan yang

terjadi kepada anak didik setelah melakukan pembelajaran matematika.

Perubahan anak didik tersebut merupakan perubahan tingkah laku yang

mencakup seluruh aspek, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan

afektif, dan kemampuan psikomotor.7 Jadi, suatu proses pembelajaran

matematika dikatakan berhasil apabila telah terdapat perubahan pada

diri siswa setelah pembelajaran matematika itu.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Dalam mencapai suatu hasil pembelajaran yang maksimal dan

memuaskan, banyak sekali faktor-faktornya. Faktor-faktor tersebut

diantaranya adalah faktor dari dalam diri dan luar peserta didik, atau

juga yang disebut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Kedua

faktor tersebut saling mempengaruhi dalam proses belajar individu

sehingga menentukan kualitas hasil belajar.

Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi hasil belajar

menurut Slameto yaitu: 8

1) Faktor internal siswa adalah faktor dari dalam siswa, yang meliputi :

7 Nana Sudjana, Op. Cit., h. 22
8Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka Cipta,

2010, h. 54-72



12

a) Faktor jasmaniah, yang meliputi : faktor kesehatan dan cacat

tubuh.

b) Faktor psikologis, yang meliputi : inteligensi, perhatian, minat,

bakat, motif, kematangan dan kesiapan.

c) Faktor kelelahan.

2) Faktor eksternal siswa adalah faktor dari luar siswa, yang meliputi :

a) Faktor keluarga, yang meliputi : cara orang tua mendidik, relasi

antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi

keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan.

b) Faktor sekolah, yang meliputi : metode mengajar, kurikulum,

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas

ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

c) Faktor masyarakat, yang meliputi : kegiatan siswa dalam

masyarakat, massa media, teman bergaul dan bentuk kehidupan

masyarakat.

Pendapat lain, dikatakan oleh Syaiful Bahri Djamarah dalam

bukunya strategi belajar mengajar bahwa faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi hasil belajar atau keberhasilan belajar adalah: 9

1) Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan dicapai

dalam kegiatan belajar mengajar.

9Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Op.Cit., h. 109-118
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2) Guru, performance guru dalam mengajar dipengaruhi tipe pribadi,

pandangan guru terhadap anak didik dan latar belakang pendidikan.

3) Anak didik, anak didik dengan segala perbedaannya pada aspek

biologis, intelektual, dan psikologis merupakan faktor yang

mempengaruhi belajar mengajar.

4) Kegiatan pengajaran pada umumnya adalah terjadinya interaksi

antara guru dengan anak didik dengan bahan sebagai perantaranya.

Guru adalah orang yang menciptakan lingkungan belajar bagi

kepentingan belajar anak didik dalam pencapaian keberhasilan

belajar mengajar.

5) Bahan dan alat evaluasi merupakan bahan yang terdapat di dalam

kurikulum yang sudah dipelajari oleh anak didik guna kepentingan

ulangan. Alat yang digunakan harus valid dan reliable, karena jika

tidak valid dan tidak reliable, maka tidak dapat dipercaya untuk

mengetahui tingkat keberhasilan belajar mengajar.

6) Evaluasi, evaluasi yang dilakukan apakah benar-benar sudah

mengarah pada tujuan yang telah dirumuskan dalam bahan yang

diajarkan dan proses yang dilakukan.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa belajar adalah suatu proses

interaksi antara guru dan siswa untuk memperoleh hasil belajar.

Keberagaman siswa dalam satu kelas mengakibatkan keberagaman juga

dengan hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh sebab itu,

seorang guru harus bisa membuat siswa dalam keadaan siap untuk belajar
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supaya faktor-faktor tersebut benar-benar dapat membantu proses

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik.

2. Metode Resitasi

Metode resitasi adalah salah satu cara penyajian pengajaran

dengan cara guru memberikan tugas tertentu kepada siswa dalam waktu

yang telah ditentukan dan siswa harus dapat mempertanggung jawabkan

tugas tersebut.10 Risnawati menyatakan bahwa pelaksaaan pembelajaran

dengan menggunakan metode resitasi dalam bentuk menjawab soal-soal,

dimana siswa dituntut untuk berpikir aktif untuk mencari penyelesaian dari

soal-soal yang diberikan agar bisa menjawab dengan baik dan benar.11

Sedangkan menurut Slameto, Metode resitasi adalah cara

penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa

untuk dikerjakan di luar jadwal sekolah dalam rentangan waktu tertentu

dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada guru.12 Metode tugas

adalah adanya tugas dan adanya tanggung jawab dari yang diberi tugas.13

Apakah tugas tersebut berupa perintah dari guru, hasil kompromi, dan

hasil kerja lisan atau tulisan. Pendapat lain, menyatakan bahwa metode

pemberian tugas adalah cara penyajian bahan pembelajaran dimana guru

memberikan tugas tertentu agar murid melakukan kegiatan belajar,

10Risnawati, Strategi Pembelajaran Matematika. Pekanbaru: Suska Press, 2008, h.
128

11Ibid. h. 128
12Slameto, Proses Belajar  Mengajar  dalam Sistem Kredit (SKS). Jakarta: Bumi

Aksara, 1990, h. 115
13Risnawati, Op.Cit., h. 111
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kemudian harus dipertanggungjawabkannya.14 Tugas yang diberikan oleh

guru dapat memperdalam bahan pelajaran, dan dapat pula mengecek bahan

yang telah dipelajari. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikemukakan

bahwa metode resitasi adalah metode pemberian tugas tertentu kepada

siswa dalam jangka waktu tertentu dan siswa harus dapat

mempertanggungjawabkannya.

Resitasi atau tugas tidak sama dengan pekerjaan rumah (PR),

tetapi maknanya lebih luas. Tugas sangat banyak macamnya tergantung

pada tujuan yang akan dicapai, seperti tugas meneliti, tugas menyusun

laporan, tugas motorik, tugas dilabor dan tugas menjawab soal. Hal yang

perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam memberikan tugas atau resitasi

kepada siswa jangan sampai memberikan tugas yang terlalu berat dan

sering karena menyebabkan siswa berpikir negatif, menurut siswa tidak

ada waktu lagi buat mereka untuk bermain dan siswa merasa terbebani

atau terpaksa dalam mengerjakan tugas. Sebaiknya guru harus bisa

menimbulkan suatu kerja sama yang baik antara guru dan siswa. Dengan

kata lain guru tidak berperan sebagai penguasa yang hanya memberi dan

menerima tugas, tetapi memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan

tugas. Artinya dalam mengerjakan tugas siswa senantiasa selalu dalam

pengawasan guru dan siswa merasa termotivasi dalam belajar, sehingga

tugas yang diberikan guru kepada siswa sifatnya mendidik, dengan

demikian metode resitasi akan membuat siswa menjadi aktif dan tertarik

14Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran. Bandung: Alfabeta, 2010, h.
219
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untuk belajar matematika dan akan berdampak terhadap motivasi belajar

siswa.

Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan

metode resitasi menurut Syaiful Bahri Djamarah adalah sebagai berikut: 15

a. Fase pemberian tugas

Tugas yang diberikan kepada siswa  hendaknya mempertimbangkan:

1) Tujuan yang akan dicapai

2) Jenis tugas jelas sehingga siswa mengetahui maksud dari tugas yang

diberikan.

3) Sesuai dengan kemampuan siswa

4) Ada sumber yang membantu pekerjaan siswa

5) Sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakannya

b. Fase pelaksanaan tugas

1) Guru mengawasi dan memberi bimbingan ketika siswa

melaksanakan

2) Guru memberikan dorongan sehingga siswa mau bekerja

3) Dikerjakan oleh siswa sendiri atau kelompok

4) Dianjurkan siswa mencatat hasil yang ia peroleh dengan baik dan

sistematik

c. Fase pertanggung jawaban tugas

1) Laporan siswa  lisan atau tulisan dari apa yang telah dikerjakan

2) Ada tanya jawab atau diskusi

15 Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Op. Cit., h. 86
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3) Penilaian hasil pekerjaan siswa

Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa metode resitasi

memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, antara lain: 16

a. Kelebihan metode resitasi adalah:

1) Dapat merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar

individual atau kelompok.

2) Dapat mengembangkan kemandirian siswa diluar pengawasan guru.

3) Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa.

4) Siswa mengalami dan mendalami sendiri pengetahuan yang dicari.

b. Kekurangan metode resitasi adalah:

1) Bila tidak dikontrol dengan baik, siswa tidak akan mengerjakannya

sendiri

2) Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan

dan menyelesaiakan adalah anggota tertentu, sedangkan anggota lain

tidak berpatisipasi dengan baik.

3) Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan

individu siswa.

4) Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) yang

menimbulkan kebosanaan siswa.

Syaiful Sagala mengemukakan beberapa cara mengatasi

kelemahan-kelemahan dari metode pemberian tugas antara lain:17

16Ibid, h.87
17Syaiful Sagala, Op.Cit., h. 219-220
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a. Tugas yang diberikan kepada siswa jelas, sehingga mereka mengerti

apa yang harus dikerjakan.

b. Tugas yang diberikan kepada siswa dengan memperlihatkan perbedaan

individu masing-masing.

c. Waktu yang tersedia untuk mengerjakan tugas itu harus cukup.

d. Kontrol atau pengawasan yang sistematis atas tugas yang diberikan

sehingga mendorong siswa untuk belajar sungguh-sungguh.

e. Tugas yang diberikan hendaknya mempertimbangkan menarik minat

dan perhatian siswa, mendorong siswa untuk mencari, mengalami dan

menyampaikan hasil kerjanya. Kemudian diusahakan tugas itu bersifat

praktis dan ilmiah, dan bahan pelajaran yang ditugaskan agar diambil

dari hal-hal yang dikenal siswa.

Pada penelitian ini akan diterapkan salah satu cara dari Metode

Resitasi yaitu dengan memberikan tugas kepada siswa dalam bentuk

menjawab soal yang ada di LKS dan tugas kelompok yang dikerjakan di

rumah. Karena sebagian siswa ada yang tidak dapat melaksanakan tugas

secara individu, maka dari itu peneliti menggunakan Metode Resitasi

dalam model pembelajaran Learning Cycle 5 fase.

3. Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase

a. Pengertian Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase

Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini

disingkat LC adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada

siswa (student centered). Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-
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tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa

dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam

pembelajaran dengan jalan berperan aktif.

Siklus belajar merupakan salah satu model pembelajaran

dengan pendekatan kontruktivis. Teori konstruktivistik dikembangkan

oleh Piaget pada pertengahan abad 20. Piaget berpendapat bahwa pada

dasarnya setiap individu sejak kecil telah memiliki kemampuan untuk

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan yang

dikonstruksi oleh anak sebagai subjek, maka akan menjadi pengetahuan

yang bermakna, sedangkan pengetahuan yang hanya diperoleh melalui

proses pemberitahuan tidak akan menjadi pengetahuan yang bermakna.

Pengetahuan tersebut hanya untuk diingat sementara setelah itu

dilupakan.18 Menurut pendapat Atkinson dalam (Hamzah, 2012)

mengatakan bahwa anak sejak lahir menggunakan penalaran yang

berkembang seiring dengan pertumbuhan dirinya.19 Jadi, dalam proses

pembelajaran siswa yang dituntut untuk berperan aktif, bukan hanya

menerima secara pasif dari guru.

Konstruktivisme merupakan suatu proses membangun atau

menyusun suatu pemahaman terhadap pengetahuan yang baru dalam

struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman nyata yang dialaminya

dan hasil interaksinya dengan lingkungan sekelilingnya. Perspektif

18 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 124

19 Hamzah, Op. Cit., h. 129
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kontruktivisme ini berpikir bahwa dalam suatu proses belajar mengajar

lebih menekankan proses daripada hasil, dimana hasil belajar sebagai

tujuan yang dinilai penting akan tetapi proses yang melibatkan cara dan

strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam proses belajar, hasil

belajar, strategi belajar dan cara belajar akan dapat mempengaruhi

perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang.

Ada 6 prinsip dasar perspektif konstruktivisme dalam

pembelajaran yaitu : 20

1) Mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan

menganalisis informasi.

2) Dimungkinkan perspektif jamak (multiple perspective) dalam

proses belajar.

3) Peran siswa utama dalam proses belajar, baik dalam mengatur atau

mengendalikan proses berfikirnya sendiri maupun ketika

berinteraksi dengan lingkungannya.

4) Penggunaan scaffolding dalam pembelajaran.

5) Peranan pendidik/guru lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor

untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan proses belajar

siswa.

6) Pentingnya kegiatan belajar dan evaluasi belajar yang otentik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa

konstruktivisme dalam matematika itu, siswa yang belajar berperan

20Winataputra, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Universitas Terbuka,
2008,  h. 6-19
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aktif membentuk pengetahuan atau pengertian matematika. Jadi, bukan

hanya menerima secara pasif dari guru, tetapi anak yang belajar

dianggap sebagai subjek yang memiliki potensi untuk dikembangkan

sesuai dengan penalaran sendiri.

b. Tahapan Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase

Learning Cycle pada mulanya terdiri dari fase-fase eksplorasi

(exploration), pengenalan konsep (concept introduction), dan aplikasi

konsep (concept application).21 Kemudian, tiga siklus tersebut

dikembangkan menjadi 5 tahap, yaitu: pembangkitan minat

(engagement), eksplorasi (exploration), penjelasan (explanation),

elaborasi (elaboration/extention) dan evaluasi (evaluation). Kelima

tahap tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 22

Deskripsi dari setiap bagian siklus belajar (Learning Cycle)

21 Made Wena, Op.Cit., h. 170-171
22 Ibid, h. 171-172
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1) Pembangkitan Minat (engagement)

Tahap ini merupakan tahap awal dari siklus belajar. Pada tahap ini,

guru berusaha 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 sehari-hari (yang berhubungan

dengan topik bahasan). Dengan demikian, siswa akan memberikan

respons/jawaban, kemudian jawaban siswa tersebut dapat dijadikan

pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa

tentang pokok bahasan. Kemudian guru perlu melakukan

identifikasi ada/tidaknya kesalahan konsep pada siswa. Dalam hal

ini guru harus membangun keterkaitan/perikatan antara

pengalaman keseharian siswa dengan topik pembelajaran yang

akan dibahas.

2) Eksplorasi (exploration)

Eksplorasi merupakan tahap kedua model siklus belajar. Pada tahap

ini dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian

diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam kelompok kecil tanpa

pembelajaran langsung dari guru. Dalam kelompok ini siswa di

dorong untuk menguji hipotesis dan atau membuat hipotesis baru,

mencoba alternatif pemecahannya dengan teman sekelompok,

melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide atau pendapat

yang berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini guru berperan
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sebagai fasilitator dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahap ini

adalah mengecek pengetahuan yang dimiliki siswa apakah sudah

benar, masih salah, atau mungkin sebagian salah, sebagian benar.

3) Penjelasan (explanation)

Penjelasan merupakan tahap ketiga dalam siklus belajar. Pada

tahap penjelasan, 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 defenisi dan penjelasan

tentang konsep yang dibahas, dengan memakai penjelasan siswa

terdahulu sebagai dasar diskusi.

4) Penerapan Konsep (elaboration)

Elaborasi merupakan tahap keempat siklus belajar. 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/mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya

dalam situasi baru. Jika tahap ini dapat dirancang dengan baik oleh

guru maka motivasi belajar siswa akan meningkat. Meningkatnya

motivasi belajar siswa tentu dapat mendorong peningkatan hasil

belajar siswa.



24

5) Evaluasi (evaluation)

Evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus belajar. Pada tahap

evaluasi, guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman

siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa dapat melakukan

evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari

jawaban yang menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang

diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan guru

sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan metode siklus

belajar yang sedang diterapkan, apakah sudah berjalan dengan

sangat baik, cukup baik, atau masih kurang. Demikian pula melalui

evaluasi diri, siswa akandapat mengetahui kekurangan atau

kemajuan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan.
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TABEL II. 1
AKTIFITAS BELAJAR PADA MODEL PEMBELAJARAN LC 5E

Fase/Tahap
Kegiatan

Guru Siswa
1. Pembangkitan

minat
(engagement)

1. Membangkitkan minat dan
keingintahuan (curiosity) 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.

1. Mengembangkan minat/rasa ingin
tahu terhadap topik bahasan.

2. Memberikan respon terhadap
pertanyaan guru.

3. Berusaha mengingat pengalaman
sehari-hari dan menghubungkan
dengan topik pembelajaran yang
akan dibahas.

2. Eksplorasi
(exploration)

1. Membentuk kelompok, memberi
kesempatan untuk bekerjasama
dalam kelompok kecil mengenai
materi yang dipelajari dengan cara
memberikan soal eksplorasi pada
LKS.

2. Mengamati kerja siswa dalam
kelompok, jika siswa mengalami
kesulitan guru memberikan arahan.

1. Membentuk kelompok dan
berusaha bekerja dalam
kelompok.(seperti melakukan
praktikum, telaah literatur atau
mengerjakan LKS).

2. Menanyakan hal-hal yang
dianggap sulit.

3. Penjelasan
(explanation)

1. Memilih kelompok (dengan cara
mengundi). Kelompok yang
terpilih menjelaskan tentang hasil
diskusinya.

2. Mengarahkan agar terjadi diskusi
kelas, yaitu dengan cara meminta
siswa lain untuk menanggapi dan
memberikan sanggahan. Lalu
memberikan penguatan terhadap
konsep serta membenarkan
konsep-konsep yang telah
diperoleh siswa jika terjadi
miskonsepsi terhadap materi yang
dipelajari.

3. Meminta siswa menyimpulkan
hasil diskusi.

1. Menjelaskan hasil diskusi
kelompoknya di depan kelas.

2. Menanggapi dan memberi
sanggahan terhadap hasil diskusi
kelompok yang tampil.

3. Menyimpulkan hasil diskusi.

4. Penerapan
Konsep
(elaboration)

1. Membimbing siswa untuk
menerapkan konsep dengan cara
memberikan soal elaborasi pada
LKS.

2. Meminta siswa untuk
mengumpulkan LKS dan diperiksa.

1. Menerapkan konsep yang telah
dipelajari dengan mengerjakan
LKS.

2. Mengumpulkan LKS.

5. Evaluasi
(evaluation)

1. Memberikan soal-soal untuk
mengevaluasi pengetahuan siswa
terhadap konsep mengenai materi
yang telah dipelajari.

1. Menjawab soal-soal yang
diberikan oleh guru.

Sumber: made wena
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c. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase

Learning Cycle merupakan strategi yang sesuai dengan

kurikulum KTSP karena dapat dilakukan secara luwes dan memenuhi

kebutuhan nyata guru dan siswa. Dilihat dari dimensi guru penerapan

strategi ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas

guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Sedangkan ditinjau dari

dimensi pelajar/siswa, penerapan strategi ini memberi kelebihan yaitu :

1) Meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif

dalam proses pembelajaran.

2) Membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa.

3) Pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Adapun kekurangan dalam penerapan strategi ini dalam proses

pembelajaran, yang harus diantisipasi dan diperkirakan yaitu : 23

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.

23Fauziatul Fajaroh dan I wayan Dasna, Pembelajaran dengan Model Siklus Belajar
(Learning Cycle), FMIPA UM, Malang, 2008,
(http://sahaka.multiply.com/journal/item/29/PEMBELAJARAN_DENGAN_MODEL_SIKL
US_BELAJAR_LEARNING_CYCLE, 25 maret 2013, 15:39 WIB)
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Learning Cycle dalam tiap fasenya mewadahi siswa untuk

secara aktif membangun konsep-konsepnya sendiri dengan cara

berinteraksi dengan lingkungan fisik maupun sosial. Implementasi

Learning Cycle dalam pembelajaran sesuai dengan pandangan

kontruktivis yaitu : 24

1) Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari materi secara

bermakna dengan bekerja dan berpikir. Pengetahuan dikonstruksi

dari pengalaman siswa.

2) Informasi baru yang dimiliki siswa berasal dari interpretasi individu.

3) Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang

merupakan pemecahan masalah.

Sehingga, dengan penerapan model pembelajaran Learning

Cycle 5 fase, 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 menjadikan skema dalam diri siswa, menjadi pengetahuan

fungsional yang setiap saat dapat diorganisasi oleh siswa untuk

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

24Ibid,
(http://sahaka.multiply.com/journal/item/29/PEMBELAJARAN_DENGAN_MODEL_SIKLUS_B
ELAJAR_LEARNING_CYCLE, 25 maret 2013, 15:39 WIB)
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4. Hubungan Metode Resitasi dalam Model Pembelajaran LC 5E
terhadap Hasil Belajar siswa

Hasil belajar merupakan tujuan untuk mengetahui tuntas atau

tidaknya seseorang setelah menerima dan menyelesaikan soal-soal dari

materi pelajaran matematika yang telah diberikan. Hasil belajar sangat

dipengaruhi oleh baik tidaknya kualitas pembelajaran. Salah satu usaha

agar pembelajaran berkualitas adalah dengan menerapkan pembelajaran

yang bervariasi yaitu dilakukan melalui penerapan Metode Resitasi dalam

model pembelajaran Learning Cycle 5 fase.

Penerapan Metode Resitasi dalam model pembelajaran Learning

Cycle 5 fase bertujuan untuk membina siswa dalam mengembangkan

minat maupun kiat bekerja sama untuk saling berinteraksi dengan siswa

lain. Interaksi yang dilakukan melalui diskusi, saling bertanya dan saling

menjelaskan akan memungkinkan terjadinya perbaikan terhadap

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dalam konteks ini siswa

bebas mengeluarkan pendapat dan mendapat kesempatan untuk

mengembangkan pemahaman mereka terhadap matematika berdasarkan

pengetahuan informal. Jika siswa mudah menyerap materi yang diberikan,

maka diharapkan hasil belajar matematika siswa akan lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Metode

Resitasi dalam model pembelajaran Learning Cycle 5 fase akan dapat

meningkatkan keaktifan siswa.
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Hal ini disebabkan karena Learning Cycle 5 fase merupakan

salah satu model yang sesuai dengan pandangan konstruktivis, dimana

siswa dituntut untuk aktif dalam belajar untuk membangun atau

membentuk makna, pengetahuan, konsep dan gagasan melalui pengalaman

dan interaksi dengan lingkungan. Aplikasi dalam pembelajaran juga dapat

mendorong siswa untuk lebih bersikap otonom dalam menerjemahkan

pengetahuan yang diperolehnya melalui pemecahan masalah yang nyata

dalam kehidupan sehari-hari, kompleks dan bemakna bagi siswa. Selain

itu, siswa juga dapat saling bertukar pikiran, membentuk pemahaman yang

baik dan mengeluarkan gagasannya melalui kelompok belajar bersama di

kelas. Sementara itu, Metode Resitasi adalah metode pemberian tugas

tertentu kepada siswa dalam jangka waktu tertentu dan siswa harus dapat

mempertanggungjawabkannya. Dan apabila Metode Resitasi dalam model

pembelajaran Learning Cycle 5 fase dipadukan, dapat menambah wawasan

siswa dalam belajar, karena setelah adanya pelajaran aktif melalui

kelompok belajar yang dibimbing guru, kemudian siswa diberi tugas tentu

akan menambah penguasaan tentang materi yang sedang dipelajari.

Sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil belajar.

B. Penelitian Relevan

1. Fajaroh dan Dasna (2003), menyimpulkan bahwa penggunaan model

pembelajaran LC 5E dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar
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kimia zat aditif dalam bahan makanan pada siswa kelas 2 SMU Negeri 1

Tumpang, Malang.25

2. Iwan Kurniawan, menyimpulkan bahwa penerapan model LC 5E dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa pada pokok bahasan koloid di kelas XI

SMA Muhammadiyah Pekanbaru. Besarnya peningkatan yang diperoleh

adalah 3,8 %. 26

3. Asrul Hadi dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Matematika

melalui Siklus Belajar (Learning Cycle) untuk Meningkatkan hasil belajar

matematika siswa kelas X MA Diniyah Putri Pekanbaru”. Berdasarkan hasil

penelitian tersebut, diperoleh bahwa hasil belajar siswa meningkat.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas,

penulis merasa ingin melakukan penelitian dalam jenis dan bentuk subjek

yang berbeda, untuk dapat meningkatkan dan menuntaskan hasil belajar

siswa melalui penerapan Metode Resitasi dalam model pembelajaran

Learning Cycle 5 fase.

C. Konsep Operasional

1. Pembelajaran dengan Metode Resitasi dalam Model Learning Cycle 5

Fase

Langkah-langkah Metode Resitasi dalam model pembelajaran

Learning Cycle 5 fase di dalam pembelajaran sebagai berikut:

25Ibid,(http://sahaka.multiply.com/journal/item/29/PEMBELAJARAN_DENGAN_
MODEL_SIKLUS_BELAJAR_LEARNING_CYCLE, 25 maret 2013, 15:39 WIB)

26Iwan Kurniawan, Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E (LC 5E)
pada Pokok Bahasan Koloid untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI SMA
Muhammadiyah Pekanbaru, (Skripsi Sarjana yang Tidak Dipublikasikan, Universitas Riau,
2009), h. 29
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a. Tahap Persiapan

1) Guru Menentukan pokok bahasan

2) Mempersiapkan perangkat pembelajaran, diantaranya silabus, RPP,

dan lembar kerja siswa.

3) Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok, dengan masing-

masing kelompok beranggotakan 5 orang siswa.

b. Kegiatan Awal

1) Guru mengucapkan salam dan dilanjutkan membaca doa.

2) Guru mengabsen siswa.

3) Guru mempersiapkan kelas dan siswa.

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator pembelajaran dan

memperkenalkan metode resitasi dalam model pembelajaran

Learning Cycle 5 fase.

5) Guru memberikan motivasi dan menyampaikan tujuan pembelajaran

kepada siswa. (Engagement)

6) Guru menanyakan kepada siswa tentang proses faktual dalam

kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan relasi dan fungsi

untuk membangkitkan minat dan keingintahuan siswa. Dari jawaban

siswa guru mengetahui pengetahuan awal siswa tentang materi relasi

dan fungsi dan berusaha mengaitkan topik yang akan dibahas dengan

kehidupan sehari-hari siswa.
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c. Kegiatan Inti

1) Guru menyuruh siswa duduk dalam kelompok yang telah dibentuk

sebelumnya (2-4 siswa).

2) Guru membagikan LKS.

3) Guru menyuruh siswa mempelajari LKS dan mengerjakan tugas

berupa sosl-soal yang ada di LKS. (Exploration)

4) Siswa mengerjakan LKS dalam kelompoknya dan berdiskusi dengan

teman sekelompoknya. (Exploration)

5) Guru memantau dan mengamati pekerjaan siswa, kemudian

membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari

dan mengerjakan soal-soal di LKS. (Exploration)

6) Setelah waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas habis maka

lanjut pada tahap berikutnya.

7) Siswa yang merupakan perwakilan kelompok mempresentasikan

hasil diskusinya di depan kelas dengan kalimat sendiri.

(Explanation)

8) Kelompok yang tidak presentasi menanggapi penjelasan temannya.

(Explanation)

9) Guru meminta bukti hasil diskusi siswa dalam kelompoknya berupa

rangkuman dan kesimpulan tentang materi yang dipelajari. (metode

resitasi)

10) Guru memberi penjelasan dengan mengulas penjelasan siswa

terdahulu sebagai dasar penjelasan. (Explanation)
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11) Guru meminta siswa untuk menyelesaikan permasalahan dalam

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep yang baru saja

dipelajari. (Elaboration)

12) Guru mengajukan beberapa pertanyaan dan membimbing siswa

agar bisa mencari jawaban atas pertanyaan tersebut dengan

menggunakan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. (Evaluation)

13) Guru mengadakan validasi hasil kerja kelompok dan memberikan

kesimpulan tugas kelompok

14) Guru bersama siswa menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam

kegiatan pembelajaran. (Evaluation)

15) Guru memberikan soal latihan yang dikerjakan secara individu oleh

siswa

d. Kegiatan Akhir

1) Guru dan siswa menyimpulkan materi yang dipelajari.

2) Guru memberikan tugas kelompok pada siswa yang dikerjakan di

rumah. (metode resitasi)

3) Guru menutup pertemuan.

2. Hasil Belajar Matematika

Proses adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam mencapai

tujuan pengajaran, sedangkan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajarnya.27 Hubungan antara pengalaman belajar dengan hasil belajar

27Nana Sudjana, Op.Cit., h. 22
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merupakan kegiatan penilaian untuk mengetahui keefektifan pengalaman

belajar dalam mencapai hasil belajar yang optimal.28 Dan selanjutnya

proses pembelajaran yang dilakukan secara optimal akan memberikan

hasil belajar yang optimal pula, karena semakin optimal proses

pembelajaran yang dilakukan maka akan semakin optimal pula hasil

belajar yang diperoleh. Dengan demikian proses pembelajaran matematika

dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan pada diri anak didik setelah

melakukan pembelajaran matematika. Perubahan anak didik tersebut

berupa perubahan tingkah laku yang mencakup seluruh aspek, yaitu

kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan kemampuan psikomotor.

Djamarah dan Zein menyatakan bahwa yang menjadi petunjuk

bahwa dalam suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil adalah

sebagai berikut: Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan

mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok.

Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/instruksional khusus

telah dicapai siswa, baik secara individual maupun kelompok.29

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian.30 Hipotesis dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai

berikut:

28Ibid., h. 2
29 Suyaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit., h. 105-106.

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta,
201,  h. 96
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Ha : Terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar

menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran Learning

Cycle 5 fase dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran

konversional di SMP Negeri 2 Kampar.

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang

belajar menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran

Learning Cycle 5 fase dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konversional di SMP Negeri 2 Kampar.

Adapun hipotesis dalam bentuk statistiknya sebagai berikut:

: ≠ , artinya hipotesis alternatifnya memiliki rata-rata yang berbeda

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol

: = , artinya hipotesis nihil memiliki rata-rata yang sama antara kelas

eksperimen dan kelas kontrol


