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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan pemecahan 

masalah siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah guru yang memberikan tindakan 

kelas dan penerima tindakan adalah siswa kelas X PK1 SMK Muhammadiyah 

Delanggu yang berjumlah 28. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, catatan lapangan, wawancara, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis 

data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yang dianalisis 

dari tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses 

pembelajaran. Validitas data menggunakan teknik triangulasi penyidik dan 

triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 

komunikasi dan pemecahan masalah matematika. Penemuan dari penelitian 

menunjukkan: 1) siswa yang mampu menyajikan pernyataan matematika lisan, 

tertulis, dan gambar 75%; 2) siswa yang mampu menarik kesimpulan dari 

pernyataan 71,43%; 3) siswa yang mampu mengidentifikasi unsur–unsur yang 

diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan 75%; 4) siswa yang 

mampu merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika 

71,43%; 5) siswa yang mampu menerapkan strategi untuk menyelesaikan 

berbagai masalah matematika 67,86%; 6) siswa yang mampu menjelaskan atau 

menginterpretasikan hasil permasalahan menggunakan matematika secara 

bermakna 67,86%. Sehingga disimpulkan bahwa penggunaan model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah matematika. 

 

Kata kunci : komunikasi, Learning Cycle „5E‟, pemecahan masalah 
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ABSTRAK 

This research has purpose to improve communication and problem solving 

of the students in learning math using the Learning Cycle „5E‟ model. Type of 

research is a class act. The subject of this study is that teachers give class action 

is the action and the receiver class X students of SMK Muhammadiyah Delanggu 

PK1 totaling 28. Methods of data collection are done through observation, field 

notes, interviews, documentation, and testing. The data analysis techniques with a 

qualitative descriptive method that analyzed the flow of learning actions 

implemented and developed during the learning process. The validity of the data 

using investigator triangulation techniques and triangulation methods. The results 

showed an increase in communications and mathematical problem solving. 

Findings from the study indicate: 1) students who are able to present oral 

statements math, writing, and drawing 75%; 2) students are able to draw 

conclusions from the statement of 71.43%; 3) students were able to identify the 

elements that are known, asked, and the adequacy of the required elements of 

75%; 4) students are able to formulate a mathematical problem or to develop a 

mathematical model of 71.43%; 5) students are able to apply strategies to solve a 

variety of mathematical problems 67.86%; 6) students were able to explain or 

interpret problems using mathematical results were significantly 67.86%. 

Therefore concluded that the use of the learning model Learning Cycle '5 E 'in 

mathematics learning can improve communications and mathematical problem 

solving. 

 

Keywords: Communication, Learning Cycle '5 E ', problem solving 

  



PENDAHULUAN 

Komunikasi belajar merupakan hal yang penting dalam suatu proses 

pembelajaran. Karena, komunikasi belajar dapat melatih siswa untuk 

menyampaikan ide dan pemikiran siswa. Kemampuan siswa untuk 

mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, grafik, atau gambar 

merupakan salah satu kemampuan dasar komunikasi matematika.  

Salah satu faktor penyebab kurangnya komunikasi siswa yaitu tidak 

adanya koneksi terhadap pelajaran yang dibawakan guru. Siswa yang tidak 

mampu berkomunikasi dan hanya memendam keingintahuan mereka tanpa berani 

menanyakan pada teman maupun guru sangat mempengaruhi siswa tersebut untuk 

memperoleh suatu keberhasilan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, keadaan siswa kelas X Perawat 

Kesehatan1 (PK1) SMK Muhammadiyah Delanggu yang terdiri dari 28 siswa 

hanya 6 siswa yang mampu menyajikan pernyataan matematika secara lisan, 

tertulis, dan gambar, hanya 5 siswa yang mampu menarik kesimpulan dari 

pernyataan, hanya 7 siswa yang mampu mengidentifikasi unsur–unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, hanya 6 siswa 

yang mampu merumuskan masalah matematika atau menyusun model 

matematika, hanya 5 siswa yang mampu menerapkan strategi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah matrematika dan hanya 5 siswa yang mampu 

menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan menggunakan 

matematika secara bermakna Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya 

komunikasi dan pemecahan masalah dalam mengikuti kegiatan belajar 

matematika. 

Pembelajaran di dalam kelas belum bersifat student centered learning 

(pembelajaran berpusat pada siswa). Guru masih menggunakan metode 

konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab sehingga proses 

pembelajaran belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini diketahui karena siswa 

menganggap guru matematika sebagai satu-satunya sumber belajar dan pemegang 

peranan penting di kelas, sehingga siswa sangat tergantung pada guru dan kurang 

mempunyai inisiatif untuk mempelajari materi yang akan diajarkan guru di kelas.. 



Model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ merupakan salah satu alternatif 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan 

pemecahan masalah matematika. Tahap-tahap model pembelajaran Learning 

Cycle „5E‟ menurut Made Wena (2010: 176) dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟ terdiri dari lima tahapan, antara lain: 1) Tahap 

pembangkitkan minat (engagement) yaitu guru membangkitkan minat siswa 

dengan cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan 

sehari-hari (yang berhubungan dengan topik bahasan); 2) Tahap eksplorasi 

(exploration) yaitu siswa menyelidiki permasalahan secara berdiskusi; 3) Tahap 

penjelasan (explanation) yaitu siswa menjelaskan hasil diskusinya; 4) Tahap 

elaborasi (elaboration) yaitu siswa memperluas, menerapkan dan 

mengaplikasikan  pengetahuan barunya; dan 5) Tahap evaluasi (evaluation) yaitu 

siswa mengerjakan evaluasi mandiri untuk mengetahui kekurangan atau kemajuan 

dalam proses pembelajaran. 

Gambar 1 Tahap-tahap model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ 
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Model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ memiliki beberapa keunggulan, 

antara lain: 1) Pembelajaran bersifat student centered; 2) Informasi baru dikaitkan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa; 3) Orientasi pembelajaran adalah 

investigasi dan penemuan yang merupakan pemecahan masalah; 4) Proses 

pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengutamakan pengalaman nyata; 

5) Menghindarkan siswa dari cara belajar tradisional yang cenderung menghafal; 

dan 6) Membentuk siswa yang aktif, kritis, dan kreatif. 

Berdasarkan keunggulan model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ 

tersebut diduga dapat meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan subjek 

penelitian adalah siswa kelas X Perawat Kesehatan 1 SMK Muhammadiyah 

Delanggu yang berjumlah 28 siswa yang terdiri dari 2 siswa laki-laki dan 26 siswa 

perempuan. Subjek penelitian ditentukan setelah peneliti melakukan observasi dan 

berkonsultasi dengan guru matematika kelas X Perawat Kesehatan. Kelas X 

Perawat Kesehatan1 dipilih karena berdasarkan observasi yang dilakukan, dalam 

kelas inilah yang mengindikasikan komunikasi dan pemecahan masalah 

matematika yang masih rendah. 

Penelitian ini mengacu pada model penelitian tindakan kelas dari Kemmis 

dan Taggart dalam Sutama (2010: 96). Adapun langkah-langkah penelitian yaitu: 

1) dialog awal, 2) perencanaan tindakan kelas, 3) pelaksanaan tindakan, 4) 

observasi dan monitoring, 5) refleksi, dan 6) evaluasi. Siklus akan berakhir jika 

hasil penelitian yang diperoleh telah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: 1) Observasi, 

untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran; 2) Catatan 

lapangan, mencatat kejadian penting yang muncul yang belum terdapat pada 

observasi; 3) Wawancara, digunakan untuk mengetahui respon dari guru; 4) 

Dokumentasi, untuk memperoleh data-data berupa data sekolah, data siswa, dan 



foto selama melakukan penelitian; dan 5) Metode tes, untuk memperoleh data 

komunikasi dan pemecahan masalah matematika saat mengerjakan latihan soal. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif 

kualitatif dilakukan dengan metode alur, yaitu data dianalisis sejak tindakan 

pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Alur 

yang dilalui dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan triangulasi penyidik dan 

triangulasi metode. Menurut Moleong dalam Sutama (2010: 100) Triangulasi 

penyidik dengan jalan memanfaatkan mitra kolaborasi guru matematika untuk 

dapat melihat dan membantu mengurangi kemencengan data. Triangulasi metode 

dilaksanakan dengan memanfaatkan penggunaan beberapa metode yaitu 

observasi, tes, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi dengan harapan 

keabsahan data dapat dipertahankan. 

Analisis dari fokus penelitian ditujukan pada siswa dari segi komunikasi 

siswa, dengan indikator: 1) mampu menyajikan pernyataan matematika secara 

lisan, tertulis, dan gambar; dan 2) mampu dalam menarik kesimpulan dari 

pernyataan. Selain itu, penelitian juga ditujukan dari segi pemecahan masalah 

matematika, dengan indikator: 1) mampu mengidentifikasi unsur–unsur yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan; 2) mampu 

merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika; 3) mampu 

menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis dan masalah 

baru) dalam atau luar matematika; 4) mampu menjelaskan atau 

menginterpretasikan hasil permasalahan menggunakan matematika secara 

bermakna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dalam dua siklus. Pada tindakan kelas siklus I 

komunikasi dan pemecahan masalah matematika mulai meningkat, tetapi belum 

mencapai indikator yang diharapkan, sehingga penelitian dilanjutkan pada 

tindakan kelas siklus II.  



Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan dan berakhir pada 

siklus II, komunikasi dan pemecahan masalah matematika siswa mengalami 

peningkatan yang lebih signifikan. Pembahasan terhadap permasalahan penelitian 

maupun hipotesis tindakan berdasarkan pada analisis data dari hasil penelitian 

kolaboratif peneliti dengan guru matematika kelas X Perawat Kesehatan1 SMK 

Muhammadiyah Delanggu yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini. Hal ini 

sebagai upaya untuk meningkatkan komunikasi dan pemecahan masalah siswa 

dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Learning Cycle „5E‟. Hal-hal yang dibahas dalam pembahasan ini adalah sesuatu 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam hipotesis tindakan. Adapun 

permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini yaitu adakah 

peningkatan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika setelah diterapkan 

model pembelajaran Learning Cycle „5E‟. 

Tindakan yang dilakukan peneliti yang dibantu oleh guru matematika 

adalah mendorong siswa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran matematika, 

yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle „5E‟. Setiap 

tahapan Learning Cycle „5E‟ selalu menuntut siswa untuk berfikir lebih kreatif 

dan berinteraksi, sehingga berdampak positif pada komunikasi siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari pencapaian indikator yang melebihi harapan peneliti. Hasil 

penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2 berikut. 
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Gambar 2 Grafik Peningkatan Komunikasi Siswa 

 

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat ditunjukkan adanya peningkatan 

komunikasi siswa sebelum dan sesudah tindakan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟. Indikator kemampuan menyajikan pernyataan 

matematika secara lisan, tertulis, dan gambar mengalami peningkatan dari 

sebelum tindakan 6 siswa (21,43%), siklus I menjadi 12 siswa (42,86%), dan 

siklus II menjadi 21 siswa (75%). Indikator menarik kesimpulan dari pernyataan 

mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 5 siswa (17,86%), siklus I menjadi 

12 siswa (42,86%), dan siklus II menjadi 20 siswa (71,43%).  

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli. 

Maria Helena Martinho (2009) dalam jurnal internasional menjelaskan bahwa 

komunikasi di dalam kelas antara siswa dan guru menunjukkan relevansi proyek 

untuk mengembangkan pemahaman guru tentang masalah komunikasi dan 

mengembangkan proses komunikasi antara guru dan siswa. Apabila guru 

mengubah fokus perhatiannya yang menekankan pada pendapat setiap siswa, 

maka siswa akan terdorong untuk saling bertanya dan berkomunikasi. Dalam 

penerapan model Learning Cycle „5E‟ ini guru mengajukan pertanyaan-

pertanyaan lisan yang mendorong interaksi antar siswa, sehingga siswa saling 

berkomunikasi dan menyampaikan gagasannya. 

Floriano dan Ines Bernardo (2012) dalam jurnal internasional menunjukan 

bahwa komunikasi di dalam kelas sebagian besar didominasi pada guru yang 

menyediakan sedikit interaksi pada siswa.  Dalam penerapan model Learning 

Cycle „5E‟ ini juga memberikan permasalahan-permasalahan yang harus 

diselesaikan secara berdiskusi, sehingga mendorong siswa berkomunikasi. 

Abdulkadir dan Ahmet (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal 

ini ditunjukkan pada adanya peningkatan pada nilai siswa sebelum dilakukan 

tindakan sampai dilakukan tindakan siklus II. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

„5E‟ dapat meningkatkan komunikasi siswa dalam pembelajaran matematika. 



Komunikasi siswa meliputi kemampuan menyajikan pernyataan matematika 

secara lisan, tertulis, dan gambar serta kemampuan menarik kesimpulan dari suatu 

pernyataan. 

Permasalahan selanjutnya yang akan dibahas yaitu adakah peningkatan 

pemecahan masalah matematika siswa dalam pembelajaran matematika setelah 

diterapkan model pembelajaran Learning Cycle „5E‟. Model pembelajaran 

Learning Cycle „5E‟ merupakan model pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivis yang memandang bahwa pengetahuan itu dibangun pada diri siswa. 

Model pembelajaran ini akan membuat siswa terbiasa dengan permasalahan-

permasalahan kepada siswa, sehingga kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

masalah pada evaluasi mandiri dapat meningkat. Pada pelaksanaannya dengan 

model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan pemecahan 

masalah siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian ditunjukkan 

pada gambar 3 berikut ini. 

 

Gambar 3 Grafik Peningkatan Pemecahan Masalah Matematika Siswa 
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Berdasarkan gambar 3 di atas dapat ditunjukkan adanya peningkatan 

pemecahan masalah matematika siswa sebelum dan sesudah tindakan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle „5E‟. Indikator kemampuan 

mengidentifikasi unsur–unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan 

unsur yang diperlukan mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 7 siswa 

(25%), siklus I menjadi 11 siswa (39,29%), dan siklus II menjadi 21 siswa (75%). 

Indikator kemampuan merumuskan masalah matematika atau menyusun model 

matematikamengalami peningkatan dari sebelum tindakan 6 siswa (21,43%), 

siklus I menjadi 11 siswa (39,29%), dan siklus II menjadi 20 siswa (71,43%). 

Indikator kemampuan menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai 

masalahmatematika mengalami peningkatan dari sebelum tindakan 5 siswa 

(17,86%), siklus I menjadi 12 siswa (42,86%), dan siklus II menjadi 19 siswa 

(67,86%). Indikator kemampuan Menjelaskan hasil permasalahan mengalami 

peningkatan dari sebelum tindakan 5 siswa (17,86%), siklus I menjadi 13 siswa 

(46,43%), dan siklus II menjadi 19 siswa (67,86%). 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti sejalan dengan penelitian para ahli. 

Ersen Yaziki (2011) dalam jurnal internasional menjelaskan bahwa pemecahan 

masalah terpola dalam gaya belajar, memiliki peran yang besar dalam membuat 

proses belajar mengajar lebih menguntungkan serta dapat meningkatkan keaktifan 

siswa dalam belajar. Dalam penerapan model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ 

ini guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara berdiskusi supaya siswa aktif, 

sehingga siswa dapat menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan. 

Abdulkadir, dkk. (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dalam pembelajarannya tidak hanya 

meningkatkan prestasi siswa tetapi juga meningkatkan pengetahuan, yaitu 

pengetahuan siswa untuk mengetahui unsur yang diketahui, ditanya dan 

kecukupan unsur yang diperlukan. 

Yusuf KOC (2002) menyimpulkan bahwa selama proses pemecahan 

masalah, siswa harus melalui tahapan polya. Siswa dan guru harus percaya bahwa 

mengatasi masalah lebih daripada menemukan jawaban yang benar selain itu, 



siswa harus aktif dalam proses belajar. Dalam penerapan model pembelajaran 

Learning Cycle „5E‟ ini juga memberikan permasalahan-permasalahan yang harus 

diselesaikan siswa, siswa harus aktif bersama kelompoknya untuk menyusun dan 

menyelesaikan berbagai masalah matematika. Berikut ini merupakan contoh 

jawaban diskusi siswa mengenai pertidaksamaan kuadrat. 

 

Gambar 4 Hasil Diskusi Siswa 

Dari gambar 4 dapat dijelaskan bahwa siswa mampu memecahkan masalah 

sesuai yang diharapkan. Siswa berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan 

diskusi. 

Ahmed Qarerah (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar siswa yang menekankan pentingnya praktek yang membantu siswa untuk 

belajar secara aktif. Penerapan model Learning Cycle „5E‟ ini juga menggunakan 

kegiatan menulis, di antaranya yaitu menuliskan hasil diskusi kelompok, 

menuliskan hasil diskusi di depan kelas, mengerjakan soal pemecahan masalah 

dalam situasi baru, dan mengerjakan soal evaluasi mandiri. Dari rangkaian 

kegiatan tersebut, siswa selalu terlibat dalam kegiatan menulis, sehingga 



pemecahan masalah matematika siswa meningkat. Pada penelitian ini terdapat 

soal evaluasi mandiri mencari himpunan penyelesaian dari 𝑥2 + 𝑥 − 6 ≤ 0. 

Terdapat siswa yang dapat memahami soal dan belum memahami soal di 

atas. Berikut ini merupakan contoh jawaban siswa yang mampu memecahkan 

masalah matematika yang telah dipelajari. 

 
Gambar 5 Jawaban Siswa yang Mampu Memecahkan Masalah Matematika 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan menggunakan model Learning Cycle „5E‟ dapat 

meningkatkan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran matematika. 

Pemecahan masalah matematika meliputi kemampuan mengidentifikasi unsur–

unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan, 

kemampuan merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika, 

kemampuan menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah (sejenis 

dan masalah baru) dalam atau luar matematika, dan kemampuan menjelaskan atau 

menginterpretasikan hasil permasalahan menggunakan matematika secara 

bermakna. 

 

 



KESIMPULAN 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaboratif peneliti 

dengan guru matematika kelas X Perawat Kesehatan1 SMK Muhammadiyah 

Delanggu dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan komunikasi dan 

pemecahan masalah matematika, diambil beberapa kesimpulan. Adapun 

kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Guru harus mampu menggunakan 

model pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan komunikasi siswa 

secara keseluruhan ke arah yang lebih baik. Adapun model pembelajaran yang 

dapat digunakan sebagai perbaikan, yaitu model pembelajaran Learning Cycle 

„5E‟; 2) Model pembelajaran Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan 

komunikasi siswa dalam belajar matematika; dan 3) Model pembelajaran 

Learning Cycle „5E‟ dapat meningkatkan pemecahan masalah siswa dalam 

pelajaran matematika. 
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