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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut sumber 

daya yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia merupakan syarat 

untuk mencapai pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan sumber 

daya manusia tersebut adalah peningkatan yang berkualitas. Sebagai faktor 

penentu keberhasilan pembangunan, maka kualitas sumber daya manusia harus 

ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara 

sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pendidikan sebagai kegiatan pembelajaran telah dilakukan sesuai 

manusia itu sendiri sebagai pelaku pendidikan. Namun dalam prakteknya 

pendidikan yang universal, akan ditemukan keragaman sebanyak ragam 

komunitas manusia. Itulah sebabnya pendidikan hanya ditemukan unsur 

universal saja. Keragaman pendidikan yang terjadi di atas bumi ini disebabkan 

karena perbedaan cara memberikan makna terhadap pendidikan itu sendiri 

sebagai gejala sosial (Rubino, dkk  2004:15). Pendidikan bukan hanya transfer 

ilmu pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi pendidikan juga harus 

digunakan sebagai wahana pembinaan moral. Intelegensi yang tinggi dan moral 

yang baik akan menciptakan manusia yang berkualitas dan dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. 



Salah satu usaha untuk meningkatkan pengusaan ilmu pengetahuan 

adalah dengan meningkatkan kemampuan dalam bidang matematika, 

matematika sebagai ratu sekaligus pembantu atau matematika merupakan queen 

and servent, maksudnya matematika menjadi dasar dari pengetahuan yang lain 

karena antara satu topik dengan yang lain saling berkaitan, sedang sebagai 

pembantu karena matematika membantu ilmu pengetahuan yang lain. 

Menurut Bloom, proses belajar, baik disekolah maupun diluar sekolah, 

menghasilkan tiga pembentukan kemampuan yang dikenal sebagai Taxonomy 

Bloom, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik (Uno,  2006:14). 

Penguasaan pelajaran khususnya matematika berhubungan dengan kemampuan 

kognitif siswa. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal–soal matematika, yang merupakan bukti dari pengusaan 

materi maupun konsep yang telah dipelajar. Menurut Bloom dan Krathwohl 

kemampuan kognitif terdiri dari enam tingkatan yaitu 1) pengetahuan 

(mengingat dan menghafal); 2) pemahaman(menginterprestasikan); 3) aplikasi 

(menggunakan konsep untuk memecahkan masalah); 4) analisis (menjabarkan 

suatu konsep); 5) sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu 

konsep utuh);6) evaluasi(membandingkan nilai, ide ,metode, dan sebagainya). 

Namun demikian pendidikan di Indonesia, khususanya pendidikan 

matematika cenderung berpusat pada guru. Pembelajaran ini cenderung berjalan 

satu arah, guru cenderung berperan sebagai pemberi informasi sebanyak-

banyaknya, sedangkan siswa pasif. Siswa umumnya kurang bisa berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran. Siswa tidak dididik berpikir kritis mengungkapkan 



ide-idenya, dan berlatih menemukan konsep sendiri. Hal ini dikarenakan siswa 

merasa takut menyimpang dari apa yang telah diajarkan guru. 

Pembelajaran yang berpusat pada guru dapat menyebabkan pengetahuan 

yang diperoleh siswa tidak dapat berkembang secara maksimal, dan 

memunculkan anggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit dan 

menakutkan. Anggapan tentang matematika ini bila tertanam dalam diri siswa 

akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang berdampak pada pencapaian 

prestasi belajar yang kurang maksimal. 

Maka dari itu perlu digunakan sebuah metode yang dapat menempatkan 

siswa sebagai subyek (pelaku) pembelajaran yang nantinya dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa khususnya dalam pembelajaran 

matematika. 

 Medel pembelajaran learning cycle “5E” berbantuan LKS terstruktur 

merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan medel 

pembelajaran learning cycle “5E” merupakan salah satu model pembelajaran 

yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan cara belajar 

dan mengembangkan daya nalar siswa. Dalam model pembelajaran learning 

cycle “5E” dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu berusaha untuk membangkitkan 

minat siswa pada pelajaran matematika (engagement), memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memanfaatkan panca indera mereka semaksimal mungkin 

dalam berinteraksi dengan lingkungan melalui kegiatan telaah literatur 

(exploration), memberikan kesempatan yang luas kepada siswa untuk 



menyampaikan ide atau gagasan yang mereka miliki melalui kegiatan diskusi 

(explaination), mengajak siswa mengaplikasikan konsep-konsep yang mereka 

dapatkan dengan mengerjakan soal-soal pemecahan masalah (elaboration) dan 

terdapat suatu tes akhir untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman 

siswa terhadap konsep yang telah dipelajari (evaluation). Learning cycle “5E” 

merupakan perwujudan dari filosofi konstruktivisme, dimana pengetahuan 

dibangun dalam pikiran pebelajar. learning cycle “5E” pada dasarnya sesuai 

dengan teori konstruktivis Vigostky dan teori belajar bermakna Ausubel. 

Vigostky menekankan adanya hakikat sosial dari belajar dan menyarankan 

menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan yang berbeda-

beda untuk mengupayakan perubahan konseptual. Sedangkan Ausubel 

menekankan pada belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum 

belajar dimulai (Rama Agung, 2009: 1). 

 Dalam melakukan diskusi, siswa akan mempunyai kesempatan yang 

lebih luas untuk mengemukakan pendapatnya dan siswa akan menemukan 

konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. Dalam melakukan diskusi, siswa 

akan mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk mengemukakan 

pendapatnya dan siswa akan menemukan konsep berdasarkan pemahamannya 

sendiri. Dalam berdiskusi, siswa memerlukan sarana yang salah satunya berupa 

Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai acuan yang dapat menuntun siswa dalam 

memahami masalah matematika. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah LKS 

terstruktur dimana dalam LKS ini ringkasan materi ajar disusun secara 



sistematis, kemudian diikuti dengan penyajian contoh soal dan soal-soal mulai 

dari yang mudah sampai yang sukar serta soal-soal pengayaan.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran learning cycle “5E” 

Berbantuan LKS Terstruktur untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif Siswa 

Pada Pokok Bahasan Geometri  Kelas VII Semester 2  SMP Negeri 1 Juwiring”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka permasalahan 

secara umum penelitian ini adalah : 

  Adakah peningkatan kemampuan kognitif siswa pada materi persegi dan 

persegi panjang setelah dilaksanakan pembelajaran learning cycle “5E” 

berbantuan LKS terstruktur ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Agar penelitian mempunyai pedoman dan arah yang jelas maka tujuan 

penelitian perlu dirumuskan dengan seksama. 

Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan kognitif siswa pada materi persegi dan persegi panjang setelah 

dilaksanakan pembelajaran learning cycle “5E” berbantuan LKS terstruktur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 



Secara teoritis penelitian ini dapat membantu pembelajaran 

matematika terutama untuk meningkatan kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan persegi dan persegi panjang melalui optimalisasi model 

pembelajaran learning cycle “5E”  berbantuan LKS terstruktur 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Memberikan  wawasan kepada guru tentang model pembelajaran 

Learning Cycle “5E” 

2) Guru lebih kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran 

b. Bagi Siswa 

Meningkatkan kemampuan kognitif siswa dalam proses pembelajaran 

matematika. 

 

E. Definisi Operasional Istilah 

1. Model Pembelajaran Learning Cycle “5E” 

  Model pembelajaran learning cycle “5E” merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa. 

Pembelajaran ini terdiri dari 5 fase yaitu: 

a. Engagement    :  berusaha untuk membangkitkan minat siswa   pada 

               pelajaran matematika.   

b. Exploration     : memberikan kesempatan pada siswa untuk  

memanfaatkan panca inderanya. 



c. Explaination : memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyampaikan ide atau gagasannya.   

d. Elaboration    : mengajak siswa untuk mengaplikasikan konsep yang 

mereka dapatkan untuk mengerjakan soal-soal 

pemecahan masalah. 

e. Evaluation : tes akhir untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

siswa.  

2. LKS Terstruktur  

LKS terstruktur adalah LKS dimana materi ajar disusun secara 

sistematis kemudian disertai dengan contoh soal dan soal-soal mulai dari 

yang mudah sampai yang lebih sukar. 

3. Kognitif 

Kognitif merupakan suatu proses dan produk pikiran untuk mencapai 

pengetahuan yang berupa aktivitas mental seperti mengingat, 

menyimbolkan, mengkategorikan,memecahkan masalah, menciptakan dan 

berfantasi. 

4. Kemampuan Kognitif 

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan siswa dalam 

mengerjakan soal-soal matematika, yang merupakan bukti dari pengusaan 

materi maupun konsep yang telah dipelajari. Adapun indikator dari 

kemampuan kognitif antara lain : (a)  kemampuan siswa dalam hafalan, (b) 

kemampuan siswa dalam memahami materi maupun soal matematika, (c) 

kemampuan siswa dalam menggunakan konsep untuk memecahkan masalah, 



(d) kemampuan siswa mengerjakan soal matematika dengan benar secara 

keseluruhan. 

 


