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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teori 

1. Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

a. Pengertian Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

Menurut kamus besar bahasa inggris learning cycle terdiri dari dua kata 

yaitu learn yang berarti belajar dan cycle berarti siklus atau putaran. Learning 

cycle adalah model pembelajaran yang memiliki siklus atau putaran tertentu.17 

Secara umum model pembelajaran learning cycle 7E adalah suatu model 

pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat 

berperan aktif dalam proses pembelajaran tersebut dengan tujuh tahap kegiatan 

yang diorganisasi sedemikian rupa sehigga peserta didik dapat menguasai 

kompetensi yang harus dicapai.18  Selain itu model pembelajaran learning cycle 

7E merupakan model pembelajaran yang menekankan pentingnya proses siswa 

menemukan konsep-konsep penting lewat keterlibatan aktif siswa dalam 

pembelajaran.19 Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran learning 

cycle 7E adalah suatu model pembelajaran dengan 7 tahapan atau siklus dan 

pembelajarannya terfokus kepada peserta didik sehingga peserta didik  lebih 

aktif dalam proses pembelajaran. 

Model pembelajaran learning cycle 7E bermula dari learning cycle 5E 

yang berarti sebuah struktur kegiatan pembelajaran atau fase-fase sehingga 

peserta didik bisa memahami kompotensi-kompotensi yang pasti didapatkan 

dengan aturan ikut berperan aktif. Kemudian Eisenkraft mengembangkan 

menjadi 7 fase atau tahapan yang dikenal dengan sebutan learning cycle 7E 

                                                           
17 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia an English-indonesian 

Distionery (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 352 
18 Merli Hariyanti, Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E Terhadap 

Keterampilan Proses Sains (KPS) Pada Materi Organisasi Tingkat Jaringan Peserta Didik Kelas 

XI IPA di SMA Gajah Mada Bandar Lampung, (Lampung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 

145 
19Yusrianto Nasir, Perbandingan Penerapan Antara Model Pembelajaran Learning Cycle 

7E dan Model Pembelajaran Group Investigation (GI) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Biologi Kelas XI MIA SMA Negeri 1 Malunda Kabupaten Majene…, hal.12 
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yaitu Elicite, Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evauasi dan Extend. 

Learning cycle 7E ini adalah model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada peserta didik agar lebih bisa mengoptimalkan cara belajar 

dengan mengembangkan daya berpikir kritis dan penalaran peserta didik. 20 

Model pembelajaran learning cycle 7E menekankan siswa untuk dapat 

mengkonstruk sendiri pemikirannya sehingga pemahaman siswa akan konsep 

yang diajarkan diperoleh siswa dengan cara mengolah pemikirannya sendiri. 

Model pembelajaran ini juga dikembangkan untuk membantu belajar siswa 

agar  menjadi dewasa melalui keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata 

atau simulasi dan menjadi belajar lebih mandiri.21  

b. Langkah-langkah model pembelajaran Learning Cycle 7E 

Learning cycle pada awalnya terdiri dari 3 fase, kemudian berkembang 

menjadi 5 fase hingga 7 fase, yaitu: Elicit, Engage, Explore, Explain, 

Elaborate, Evaluate dan Extend. Menurut Eisenkrat langkah-langkah model 

pembelajaran learning cycle 7E dapat di jelaskan sebagai berikut: 

1) Elicit (Mendatangkan pengetahuan awal siswa) 

 Pada fase ini guru berusaha menimbulkan pemahaman awal siswa. 

Fase ini dapat dilakukkan dengan cara guru memberi pertanyaan pada 

siswa mengenai suatu fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang terkait 

dengan materi yang akan dipelajari namun pada fase ini, guru tidak 

memberitahukan jawaban yang benar dari pertanyaan yang telah diajukan. 

Pada fase ini guru hanya memancing rasa ingin tahu siswa sehingga siswa 

akan lebih termotivasi untuk belajar agar dapat mengetahui jawaban 

sebenarnya dari pertanyaan guru. 

2) Engage (Melibatkan)  

 Fase ini digunakan untuk memusatkan perhatian siswa terhadap 

konsep yang akan diajarkan. Pada fase ini siswa dilibatkan dalam kegiatan 

                                                           
20 Nuryulalis, Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E Terhadap Kemampuan 

Berpikir Kritis dan Penalaran Matematis Peserta Didik, (Lampung, Skripsi Tidak Diterbitkan, 

2019), hal. 19. 
21 Hartono, Learning Cycle-7E Model To Increase Student’s Critical Thinking On Science, 

dalam Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 9, no. 1, (2013): 60. 
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demontrasi, diskusi, eksperimen atau kegiatan lain. Pada fase ini siswa 

diajarkan untuk berhipotesis yaitu menyusun jawaban sementara dari 

masalah yang akan mereka diskusikan atau praktikkan. Selain itu, 

menonton sebuah video juga memiliki potensi tinggi untuk memotivasi 

siswa. 

3) Explore (Menyelidiki) 

Pada fase ini memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung 

yang berhubungan dengan konsep yang dipelajari. Siswa diberi 

kesempatan untuk berkerja sama secara mandiri dalam kelompok-

kelompok kecil. Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk mengamati 

data dan merekam data. Guru merangkai pertanyaan, memberi masukan, 

dan menilai pemahaman siswa 

4) Explain (Menjelaskan) 

Pada fase ini siswa diperkenalkan pada konsep, hukum dan teori baru. 

Siswa menyimpulkan dan mengemukakan hasil dari explore. Guru 

mengenalkan siswa pada kosa kata ilmiah, dan memberikan pertanyaan 

untuk merangsang pemahaman siswa. 

5) Elaborate (Menerapkan) 

Pada fase ini siswa diberi kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuannya pada situasi baru. Pada fase ini, guru memberikan 

permasalahan yang terkait dengan materi yang telah diajarkan untuk 

dipecahkan oleh siswa. 

6) Evaluate (Menilai)  

Fase evalusi model learning cycle 7E terdiri dari evaluasi formatif dan 

evalusi sumatif. Evaluasi formatif tidak boleh dibatasi pada siklus-siklus 

tertentu saja, sebaiknya guru selalu menilai semua kegiatan siswa apabila 

dalam pembelajaran dilakukkan praktikum maka pengujian harus 

termasuk pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan praktikum. Selain 

itu, guru juga mendapatkan umpan balik dari hasil siswa dan dapat 

memodifikasi strategi pengajaran mereka untuk pelajaran berikutnya. 

 



15 
 

 
 

7) Extend (Memperluas)  

Pada fase extend guru membimbing siswa untuk menerapkan 

pengetahuan yang telah didapat pada konteks baru. Fase ini dapat 

dilakukkan dengan cara mengaitkan materi yang telah dipelajari dengan 

materi selanjutnya.22 

Berdasarkan tahapan pembelajaran learning cycle 7E tersebut diharapkan 

siswa tidak hanya mendengar keterangan dari guru akan tetapi siswa berperan 

aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi pemahamannya terhadap 

konsep yang dipelajari pada pembelajaran matematika khususnya. Pada 

dasarnya pembelajaran matematika adalah mempelajari matematika dasar dan 

penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka setiap 

pembelajaran matematika harus dikaji. Dan dalam proses pembelajaran 

terlebih dahulu harus dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu berusaha 

membangkitkan minat siswa belajar (elicit, engagement), kemudian 

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 (explanation), 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 

dipelajarinya (evaluation, extend).23 

Dalam proses pembelajarannya, learning cycle 7E tidak dirancang untuk 

guru yang banyak menjelaskan informasi kepada peserta didik, namun 

membantu siswa untuk mengembangkan pemikiran mereka, pemecahan 

masalah dan kemampuan intelektual. Model pembelajaran ini juga 

                                                           
22 Zulfani Aziz, Penggunaan Model Pembelajaran  learning cycle 7E untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa SMP pada Pokok Bahasan Usaha dan Energi…, hal. 21-23. 
23 A.A. Sri Dwi Indrayanthi, Pengaruh Model Siklus Belajar 7E Terhadap Pemahaman 

Konsep Fisika dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa.., hal. 6. 
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dikembangkan untuk membantu belajar siswa agar  menjadi dewasa melalui 

keterlibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadikan 

belajar lebih mandiri.24 

c. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Learning Cycle 7E 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

beberapa kelebihan penggunaan model pembelajaran learning cycle 7E yaitu: 

1) Peserta didik belajar secara aktif, peserta didik mempelajari materi  secara 

bermakna dengan bekerja dan berpikir, pengetahuan dikonstruksi dari 

pengalaman peserta didik. 

2) Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki peserta didik, 

informasi baru yang  dimiliki peserta didik berasal dari  interprestasi 

individu. 

3) Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan penemuan yang  merupakan 

pemecahan masalah.  

4) Siswa dapat meningkatkan perbincangan ilmiah mereka, dan 

meningkatkan keterlibatan mereka dalam kelas. 

Namun, dalam pengelolaannya model learning cycle 7E terdapat beberapa 

kelemahan yaitu: 

1) Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pembelajaran. 

2) Membutuhkan 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 melaksanaan pembelajaran.25 

                                                           
24 Hartono, Learning Cycle 7E Model To Increase Student’s Critical Thinking on Science, 

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia.., hal. 60 
25 Irma Rosa Indriyani, Pengembangan LKS Fisika Berbasis Siklus Belajar (Learning Cycle) 

7E untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis pada Siswa 

SMA Kelas X Pokok Bahasan Elektromagnetik, Tesis pada Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013), hal. 25. 
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2. Model pembelajaran kooperatif learning STAD 

a. Pengertian Model Pembelajaran kooperatif learning STAD 

STAD merupakan metode pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana, dan merupakan model yang baik untuk permulaan bagi pengajar 

yang baru menggunakan pendekatan kooperatif.26 Teknik pembelajaran ini 

memadukan penggunaan metode ceramah, questioning dan diskusi. Sebelum 

pembelajaran dimulai, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok tim 

dan tempat duduk ditata sedemikian rupa sehingga satu kelompok peserta 

didik berdekatan. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan penyajian materi 

pembelajaran oleh guru. Setelah penyajian materi selesai, kelompok atau tim 

mendiskusikan materi yang diajarkan guru untuk memastikan bahwa semua 

anggota kelompok atau tim sudah dapat menguasai materi pembelajaran yang 

diajarkan guru. Setelah semua kelompok menyatakan siap diuji, guru 

kemudian memberi soal ujian kepada seluruh peserta didik. Pada saat 

menjawab soal, anggota kelompok tidak boleh saling membantu. Nilai ujian 

dihitung berdasarkan jumlah nilai semua anggota kelompok.27 

Gagasan utama STAD ini adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat 

saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai 

kemampuan yang diajarkan oleh guru. Jika para siswa ingin agar timnya 

mendapatkan penghargaan tim, mereka harus membantu teman satu timnya 

untuk mempelajari materinya. Mereka harus mendukung teman satu timnya 

untuk bisa melakukan yang terbaik, menunjukkan norma bahwa belajar itu 

penting, berharga dan menyenangkan.28 

b. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif learning STAD 

Dalam melakukan pembelajaran STAD terdapat langkah-langkah sebagai 

berikut: 

                                                           
26 Titih Huriah, Metode Student Center Learning, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),  hal 

67. 
27 Riskita Melyana, Pengaruh Model Pembelajaran Cooperatif Learning Terhadap Hasil 

Belajar Membuat Busana Wanita di SMK Muhammadiyah 2 Boja, (Semarang: Skripsi Tidak 

Diterbitkan, 2016), hal. 27. 
28 Muhammad Nur Alif, Belajar Beladiri, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2019), hal. 106. 
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Langkah pertama 

1) Guru menyampaikan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi 

dasar yang akan dicapai serta memotivasi siswa untuk memperhatikan 

pelaksanaan pembelajaran. 

2) Siswa duduk medengarkan tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh 

guru. 

Langkah kedua 

1) Guru menyampaikan informasi kepada siswa tentang pembelajaran  

2) Siswa duduk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru 

Langkah ketiga 

1)  Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok belajar dan 

membentuk kelompok berdasarkan latar belakang yang berbeda. 

2) Siswa membentuk kelompok berdasarkan pemilihan yang diberikan oleh 

guru. 

Langkah keempat 

1) Guru membimbing dan memotivasi siswa berkelompok belajar pada saat 

mereka mengerjakan tugas mereka. 

2) Siswa mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru bersama-sama 

dengan kelompok yang telah dibentuk oleh guru. 

Langkah kelima 

1) Guru mengevaluasi hasil belajar materi yang telah dipelajari 

2) Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk mendapatkan 

nilai. 

Langkah keenam 

1) Guru memberikan penghargaan untuk kelompok yang telah mengerjakan 

tugas dengan baik dan nilai yang tertinggi dibandingkan dengan nilai 

kelompok yang lain.29 

                                                           
29 Riskita Melyana, Pengaruh Model Pembelajaran Cooperatif Learning Terhadap Hasil 

Belajar Membuat Busana Wanita di SMK Muhammadiyah 2 Boja,…, hal. 30-31. 
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c. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif learning 

STAD  

Kelebihan dalam penggunaan model pembelajaran STAD sebagai 

berikut: 

1) Melalui model pembelajaran tipe STAD siswa tidak terlalu 

menggantungkan pada guru akan tetapi dapat menambah kepercayaan 

kemampuan berpikir sendiri, menambah informasi di berbagai sumber, 

dan belajar dari siswa lain. 

2) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan ide-ide orang lain. 

3) Dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan menyadari akan 

segala keterbatasannya serta menerima segala perbedaan. 

4) Dapat membantu memperdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung 

jawab dalam belajar. 

5) Merupakan strategi yang cukup ampuh untuk meningkatkan prestasi 

akademik sekaligus kemampuan sosial, termasuk mengembangkan rasa 

harga diri, hubungan interpersonal yang positif dengan yang lain. 

Mengembangkan sikap management waktu dan sikap positif terhadap 

sekolah. 

6) Dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannya sendiri, menerima umpan balik. Siswa dapat berpraktik 

memecahkan masalah tanpa takut membuat kesalahan, karena keputusan 

yang dibuat adalah tanggung jawab kelompoknya. Siswa bekerja sama 

dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma 

kelompok. 

7) Interaksi selama kooperatif  berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir.30 

Kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran STAD sebagai 

berikut: 

                                                           
30 Ibid., hal. 32-33. 
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1) Sejumlah siswa mungkin banyak yang bingung karena belum terbiasa 

dengan perlakuan seperti ini.  

2) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai 

target kurikulum. 

3) Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya 

guru tidak mau menggunakan pembelajaran kooperatif  tipe STAD. 

4) Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat 

melakukkan pembelajaran kooperatif  tipe STAD. 

5) Menuntut sifat tertentu dari siswa , misalnya sifat suka bekerja sama.31 

3. Media Pembelajaran ICT (Information and Communication Technologi) 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk 

menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran juga bisa disebut 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi dan segala 

sesuatu yamg dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi atau mencapai 

tujuan pembelajaran. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan media 

pembelajaran merupakan wadah dari pesan oleh sumber pesan ataupun 

penyalurnya (pendidik) ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut (peserta didik), dalam proses belajar mengajar media pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya media pembelajaran 

maka akan sulit sekali untuk dapat terjadi hubungan antara pendidik dengan 

peserta didik.32 

Media pembelajaran sangat penting untuk kelangsungan pembelajaran  

dan dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Keefektifitasan suatu 

komunikasi bisa diidentifikasi dari seberapa pesan yang disampaikan oleh 

komunikator dapat diterima oleh komunikan. Selanjutnya dikatakan pula 

dalam proses pembelajaran guru dituntut untuk menjadi komunikator yang 

                                                           
31 Tri  Ariani dan Duwi Agustina, Model Pembelajaran Student Team Achievement Division 

(STAD) dan Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT): Dampak Terhadap Hasil 

Belajar Fisika, dalam Jurnal Science and Physics Education Journal (SPEJ) 1, no 2 (2018): 69-70. 
32 Ahmad Suryadi, Teknologi dan Media Pembelajaran, (Bojonggenteng: CV Jejak, 2020), 

hal. 73. 
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efektif, sehingga pesan-pesan atau materi yang disampaikan kepada 

komunikan atau peserta didik dapat diterima secara efektif juga. Berdasarkan 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru dituntut agar dapat menjadi 

komunikator yang efektif sedangkan media pembelajaran itu sendiri dapat 

mempengaruhi pemahaman peserta didik pada saat pembelajaran. Salah satu 

media pembelajaran yang dapat digunakan oleh komunikator atau guru dalam 

penyampaian materi pembelajaran bisa menggunakan media pembelajaran ICT 

(Information and Communication Technologi).33 

b. Media pembelajaran ICT 

1) Pengertian media pembelajaran ICT 

Media pembelajaran Information and Communication Technologi yang 

disingkat ICT merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran dikelas dan 

diluar kelas serta dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas siswa atau 

mahasiswa. Perangkat atau komponen ICT yang dimaksudkan dalam tulisan 

ini adalah handphone, komputer atau laptop, LCD dan internet.34 

Manfaat dari penggunaan media pembelajaran sendiri ialah untuk efisiensi 

dan efektivitas proses pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih 

interaktif dan meningkatkan keaktifan peserta didik, media pembelajaran 

memberikan pengalaman yang sama bagi seluruh peserta didik sehingga 

konsep yang diterima juga sama, selain itu pendidik juga akan lebih produktif 

dan dapat mengarahkan informasi yang didapat oleh peserta didik dari media 

yang digunakan.35 

Dengan adanya hal tersebut pendidik harus dapat mengemas kegiatan 

belajar mengajar secara baik. pendidik yang sesuai diera gelobalisasi serta era 

teknologi dan informasi dan komunikasi ini adalah yang dapat memberi 

kesempatan peserta didik untuk dapat mengembangkan kebebasan berpikir, 

berinovasi dan berkreasi menentukan mana pilihan yang terbaik serta 

                                                           
33 Ibid., hal. 73-74 
34 Hamdanah Said & Muhammad Iqbal H, Media Pembelajaran Berbasis ICT…, hal. 2 
35Ajeng Rizki Safira, Media Pembelajaran Anak Usia Dini, (Gresik: Caremedia 

Communication, 2020), hal. 20-21 
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mengambil keputusan secara optimal. Pendidik dapat menggunakan sistem 

komputer untuk menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung 

kepada peserta didik dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang 

diprogramkan kedalam sistem komputer inilah yang disebut pembelajaran 

berbasis komputer.36 

2) Fungsi Media Pembelajaran Berbasis ICT 

Media berbasis ICT yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki 

berbagai fungsi yaitu dapat membangkitkan keinginan dan minat peserta didik, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa atau mahasiswa. 

Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran berbasis 

ICT dapat membantu siswa meningkakan pemahaman, menyajikan data 

dengan menarik dan terpercaya, memudahkan pengolahan dan penafsiran data 

serta memadatkan informasi yang akurat.37 

3) Pentingnya ICT dalam dunia pendidikan 

Potensi TIK/ICT dalam pendidikan antara lain: (1) memperluas 

kesempatan belajar, (2) Meningkatkan Evisiensi, (3) meningkatkan kualitas 

belajar, (4) meningkatkan kualitas mengajar, (5) memfasilitasi pembelajaran 

keterampilan, (6) mendorong sepanjang hayat dan berkelanjutan, (7) 

meningkatkan perencanaan kebijakan dan menejemen, (8) mengurangi 

kesenjangan digital.38 

TIK/ICT sebagai alat bantu pembelajaran: (1) alat bantu guru, yaitu 

animasi peristiwa (event animation), alat uji siswa (student evaluation system), 

sumber referensi ajar (knowledge source), evalusi kinerja siswa (student 

evaluation performance), simulasi kasus (case simulation system), alat peraga 

visual (multimedia visual system), komunikasi antar guru (inter teacher 

communication); (2) alat bantu interaksi guru dengan siswa, yaitu: komunikasi 

                                                           
36 Hamdanah Said & Muhammad Iqbal H, Media Pembelajaran Berbasis ICT.., hal. 3-4 
37 Ibid, hal. 5-6 
38 Amos Neollaka, Isu-Isu Kritis Pendidikan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 184 
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guru siswa (tacher-student communication system), kolaborasi kelompok studi 

(workgrup system), menajemen kelas terpadu (integratied course management 

system); alat bantu siswa, yaitu: buku interaktif (interactive  story book), belajar 

mandiri (self learning system), latihan soal (course practicing), media ilustrasi 

(multimedia learning), simulasi pelajaran (simulation tool), alat karya siswa 

(poductivity tool) komunikasi antar siswa (interstudent communication). 

TIK/ICT sebagai fasilitas pendidikan adalah perpustakaan elektronik, kelas 

virtual, aplikasi multimedia, kelas multimedia, kelas jarak jauh, papan 

elektronik sekolah, alat ajar multiinteligensia, pojok internet. Semuanya ini 

biasanya disatukan dalam satu nama yaitu komunikasi kolaborasi.39 Sehingga 

sangat penting media ICT  dalam dunia pendidikan. 

4. Model Pembelajaran Learning Cycle 7E berbantuan Media Pembelajaran 

ICT 

Model Pembelajaran learning cycle 7E adalah model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik agar lebih bisa mengoptimalkan cara 

belajar dengan mengembangkan daya berpikir kritis dan penalaran peserta didik.40 

Langkah-langkah model pembelajaran learning cycle 7E berbantuan media 

pembelajaran ICT adalah: 

a. Fase Elicit dan Engagment 

Langkah pertama dalam learning cycle 7E adalah fase elicit. Pada 

tahap ini tujuan utama adalah untuk muncul pengalaman masa lalu tentang 

belajar dan menciptakan latar belakang yang kuat untuk tahapan lain. 

Dimulai dengan hanya melibatkan isu-isu baru dengan yang sudah lama 

dan terkenal dapat dianggap kurang dalam mendukung pemikiran 

kemampuan. Guru berusaha menimbulkan atau mendatangkan 

pengetahuan awal. 

                                                           
39 Ibid, hal. 185 
40 Merli Hariyanti, Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle Tipe 7E Terhadap 

Keterampilan Proses Sains (KPS) Pada Materi Organisasi Tingkat Jaringan Peserta Didik Kelas 

XI IPA di SMA Gajah Mada Bandar Lampung...,hal 29 
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Siswa melalui pertanyaan apersepsi dan motivasi. Fase Engagment 

dilakukan untuk memfokuskan perhatian siswa, merangsang kemampuan 

berfikir siswa serta membangkitkan minat dan motivasi siswa terhadap 

konsep bangun ruang sisi lengkung. Fase ini dilakukan peneliti melalui 

penyampaian masalah tentang bangun ruang sisi lengkung dan tujuan 

pembelajaran, sehingga siswa mengembangkan rasa keingintahuannya. 

Kedua fase ini dilakukan pada tahap pendahuluan dalam sebuah RPP. 

b. Fase Exploration 

Fase Exploration dilakukan pada tahap kegiatan inti dalam RPP. 

Siswa memperoleh pengetahuan dengan pengalaman langsung yang 

berhubungan dengan konsep bangun ruang sisi lengkung. Siswa diberi 

kesempatan untuk mengamati, merekam, mengisolasi variabel, merancang 

dan merencanakan eksperimen, membuat grafik, menafsirkan hasil, 

mengembangkan hipotesis serta mengatur temuan mereka. Hal ini 

dilakukan melalui kegiatan mengamati media ICT yang digunakan dalam 

kelas eksperimen. Guru merangkai pertanyaan, memberi masukan, dan 

menilai pemahaman siswa terhadap konsep bangun ruang sisi lengkung 

dalam media ICT yang diberikan tanpa penjelasan dari guru. Siswa dapat 

membangun pengetahuannya sendiri melalui tujuh tahapan pembelajaran 

yang ada pada model learning cycle 7E terutama pada tahap explore. Pada 

tahap eksplorasi, siswa  diberi  kesempatan untuk membangun 

pengetahuannya secara berkelompok. 

c. Fase Explain dan Elaborasi 

Fase Explain juga dilakukan dalam kegiatan mengamati. Siswa 

diperkenalkan pada konsep bangun ruang sisi lengkung dalam kegiatan 

eksplorasi dan melalui LKPD yang dibagikan pada fase ini. Guru 

mengenalkan siswa materi bangun ruang sisi lengkung dan beberapa 

contoh bangun ruang sisi lengkung yang ada disekitar kita. Selanjutnya, 

fase elaborasi diperoleh siswa dengan menerapkan simbol-simbol, 

definisi-definisi, konsep-konsep, dan keterampilan pada konsep bangun 
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ruang sisi lengkung dengan mendiskusikan soal yang dipaparkan pada 

media ICT. Siswa bertanya dan berdiskusi bagaimana menjawab LKPD. 

d. Fase Extend 

Tahap ini bertujuan untuk berpikir, mencari menemukan dan 

menjelaskan contoh penerapan konsep bangun ruang sisi lengkung. Guru  

merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep bangun ruang sisi 

lengkung dengan konsep lain. Kegiatan dalam fase ini dilakukan melalui 

diskusi antar kelompok dan mendapat umpan balik dari peneliti dengan 

bimbingan dalam menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. 

e. Fase Evaluation 

Fase evaluasi model pembelajaran Learning Cycle 7E terdiri dari 

evaluasi formatif dan sumatif. Oleh karena terdapat satu pertemuan, 

evaluasi yang diberikan guru adalah evaluasi sumatif berupa pemberian 

soal post test. Evaluasi formatif tidak dilakukan karena evaluasi tersebut 

tidak boleh dibatasi pada siklus-siklus tertentu saja, dan peneliti telah 

melakukan observasi untuk menilai semua kegiatan pembelajaran.41 

5. Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Pembelajaran Matematika 

a. Pengertian kemampuan pemecahan masalah  

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukkan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan. Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang individu untuk 

melakukkan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.42 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan adalah kecakapan seorang individu unuk melaksanakan 

beragam tugas dalam suatu pekerjaan baik itu pelajaran ataupun pekerjaan 

lainnya. 

                                                           
41 Kusmadi, dkk, Model Pembelajaran learning cycle 7E Berbantuan ICT Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Pada Materi Larutan 

Penyangga, dalam Jurnal Pendidikan Sains Indonesia 4, no.2 (2016): 107-108 
42 Syaharuddin, Deskripsi Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Dalam 

Hubungannya Dengan Pemahaman Konsep Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa Kelas VIII SMPN 4 

Binamu Kabupaten Jeneponto, (Makassar, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016),hal. 39. 
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Pemecahan masalah adalah suatu proses terencana yang perlu dilakukkan 

agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin 

tidak dapat dengan segera terselesaikan. Pendapat lainnya menyatakan bahwa 

pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suaatu kesulitan. 

Sedangkan menurut Goldstein dan Levin, pemecahan masalah telah 

didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi 

dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar.43 Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukkan untuk 

menyelesaikan suatu permasalah dan membutuhkan proses dalam mencari 

jalan keluarnya. Pemecahan masalah biasanya berhubungan dengan 

matematika atau dalam pembelajaran lainnya. Terkadang pada pemecahan 

masalah matematika sering dianggap sulit oleh siswa. 

Masalah matematika merupakan suatu yang bersifat intelektual, karena 

untuk dapat memecahkannya diperlukan keterlibatan kemampuan intelektual 

yang dimiliki seseorang. Masalah matematika yang diberikan kepada siswa 

disekolah dimaksudkan khususnya untuk melatih siswa mematangkan 

kemampuan intelektualnya dalam memahami, merencanakan, melakukan, dan 

memperoleh solusi dari setiap masalah yang dihadapinya.44 

Berdasarkan uraian data diatas dapat disimpulkan bahwa masalah dalam 

matematika merupakan suatu persoalan yang harus diselesaikan, dijawab dan 

jawabannya membutuhkan proses dalam pengerjaannya. Masalah dalam 

matematika dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Hal ini 

diungkapkan oleh polya yang mengatakan bahwa pengelompokan masalah 

ditinjau dari cara menganalisis masalah tersebut dibagi menjadi dua yaitu: 1) 

masalah untuk menemukan dapat teoritis dan praktis, konkret atau abstrak, 

termasuk teka-teki. Untuk itu kita harus menemukan bagian pokok dari suatu 

masalah, yaitu a) apa yang dicari, b) bagaimana data yang diketahui c) 

                                                           
43 Hariawan Bihamding, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa, (Yogyakarta: CV. 

Budi Utama), hal 179 
44 Nurul Hazizah Siregar dan Syafari, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Dalam Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Pembelajaran PBL dan TPS, dalam Jurnal 

SEMNASTIKA UNIMED, (2017): 2 
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bagaimana syaratnya. 2) masalah yang berkaitan dengan membuktikan adalah 

untuk menunjukkan bahwa suatu pernyatan itu benar atau salah dan tidak 

keduanya. 45 

Tujuan pembelajaran matematika sebagaimana yang disajikan oleh 

Depdiknas adalah memahami konsep matematika, menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, mengkomunikasikan gagasan, dan memiliki penggunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan terpenting dalam 

pembelajaran matematika adalah dimana siswa dapat memecahkan masalah 

dalam matematika. Sehingga perlu  diperhatikan. Kemampuan pemecahan 

masalah bagi siswa perlu diupayakan agar siswa mampu mencari solusi 

berbagai permasalahan. baik dalam bidang matematika atau masalah 

kehidupan sehari-hari yang semakin kompleks.46  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan 

masalah adalah kecakapan individu terhadap pemahaman kognitif mengurai 

dan menjelaskan segala ide, informasi dengan proses berfikir yang dimiliki 

oleh seseorang ketika menyelesaikan masalah tertentu. 

b. Manfaat kemampuan pemecahan masalah  

Beberapa manfaat yang diperoleh peserta didik melalui pemecahan 

masalah yaitu: (1) Peserta didik akan belajar bahwa akan ada banyak cara untuk 

menyelesaikan masalah suatu soal dan ada lebih dari satu solusi yang mungkin 

dari suatu soal. (2) Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 

membentuk nilai-nilai sosial kerja kelompok. (3) Peserta didik berlatih untuk 

bernalar secara logis.47 

 

                                                           
45 Hafiziani Eka Putri, dkk, Kemampuan-Kemampuan Matematis dan Pengembangan 

Instrumentnya, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2020), hal. 66-67 
46 Nurul Hazizah Siregar dan Syafari, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa 

Dalam Pembelajaran Matematika Menggunakan Model Pembelajaran PBL dan TPS…., hal. 2 
47 Syaharuddin, Deskripsi kemampuan pemecahan masalah matematika dalam hubungannya 

dengan pemahaman konsep ditinjau dari gaya belajar siswa kelas VIII SMPN 4 Binamu Kabupaten 

Jeneponto…, hal 41-41. 



28 
 

 
 

c. Indikator kemampuan pemecahan masalah  

Langkah-langkah dan indikator lemampuan pemecahan masalah 

berdasarkan tahap pemecahan maasalah menurut polya serta pensekorannya 

yang dapat dilakukan dalam penelitian sebagai berikut.48 

Tabel 2.1 

Langkah-langkah, indikator, dan pensekoran kemampuan pemecahan 

masalah manurut polya 

No Langkah-langkah Indikator Skor 

1. Memahami masalah Siswa dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan 

dalam soal 

2,5 

2. Merencanakan strategi 

pemecahan amasalah 

Siswa dapat menuliskan rumus 

yang digunakan benar atau 

melangkah sesuai dengan konsep 

yang benar 

2,5 

3. Melaksanakan strategi 

masalah 

Siswa dapat menuliskan prosedur 

pengerjaan dengan benar sesuai 

dengan alogaritmanya. 

2,5 

4. Memeriksa hasil 

kembali 

Siswa dapat menuliskan hasil 

akhir menjawab sesama soal yang 

ditanyakan. 

2,5 

 

6. Bangun Ruang Sisi Lengkung 

Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi yang 

membentuk lengkungan kurva. Jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung antara lain 

tabung, kerucut dan bola. 

a. Tabung  

Salah satu jenis bangun ruang sisi lengkung adalah tabung, tabung adalah 

bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh dua sisi yang kongruen dan 

sejajar berupa lingkaran dengan jari-jari (r) dan sebuah sisi lengkung yang 

disebut tinggi (t), misalnya kaleng cat, tiang listrik, atau batang bambu. Untuk 

lebih memahami tabung dan bagian bagiannya, perhatikan gambar dibawah  

ini.  

                                                           
48 Hafiziani Eka Putri, dkk., Kemampuan-Kemampuan Matematis dan Pengembangan 

Instrumentnya..., hal. 69-70 
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Bangun ruang tersebut dibatasi alas dan tutup serta dikelilingi oleh sisi 

lengkung. Bangun yang seperti ini dinamakan tabung. Setiap tabung memiliki 

bagian-bagian atau unsur-unsur, yang akan dijelaskan sebagai berikut.  

1) Sisi alas dan sisi atas 

Pada gambar (a) sisi alas dan tutup ditunjukkan oleh gambar yang diarsir. 

2) Selimut tabung 

Pada gambar (a), selimut tabung ditunjukkan oleh bagian yang tidak 

diarsir. 

3) Diameter alas 

Pada gambar (b), diameter alas ditunjukkan oleh 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  sedangkan diameter 

tutup ditunjukkan oleh 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  dan 𝑂𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ 

4) Jari-jari alas 

Pada gambar (b), jari-jari alas ditunjukkan oleh 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  dan 𝑂𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ 

5) Tinggi tabung 

Pada gambar (b) tinggi tabung ditunjukkan oleh garis OP.49 

Luas permukaan tabung 

𝐿𝑃 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔   = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛 

= 2𝜋𝑟2 + 2𝜋𝑟 × 𝑡 

                                                           
49 Yosep Dwi Kristanto & Russasmita Sri Padmi, Super Modul Matematika SMP/MTS Kelas 

VII, VIII, IX, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018), hal. 405. 
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 = 2𝜋𝑟(𝑟 + 𝑡) 

Volume tabung 

𝑉𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔 = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

= 𝜋𝑟2𝑡  

b. Kerucut  

Untuk lebih memahami apa yang disebut kerucut, perhatikan gambar 

dibawah ini.  

 

 Gambar (c) menunjukkan bahwa jika suatu segitiga siku-siku diputar 

sejauh 3600 dengan sisi siku-siku sebagai sumbu putarnya, maka akan 

diperoleh suatu bangun ruang. Bangun yang seperti ini disebut kerucut. Seperti 

halnya tabung, kerucut juga memiliki unsur-unsurnya sendiri yang akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Alas kerucut 

Pada gambar (d), alas kerucut ditunjukkan oleh bagian yang diarsir 

2) Selimut kerucut 

Pada gambar (d), selimut kerucut ditunjukkan pada bagian yang tidak 

diarsir. 

3) Jari-jari alas 

Pada gambar (e), jari-jari alas ditunjukkan oleh 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  dan 𝑂𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ 

4) Diameter alas 

Pada gambar (e), ditunjukkan oleh  𝐴𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ 

5) Tinggi kerucut 

Pada gambar (e), tinggi kerucut ditunjukkan oleh  𝑂𝐶.̅̅ ̅̅ ̅ 

6) Garis pelukis 
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Pada gambar (e), garis pelukis ditunjukkan oleh 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶.̅̅ ̅̅̅ 50 

Luas permukaan kerucut  

𝐿𝑃 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡      = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑚𝑢𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 𝑘𝑒𝑟𝑐𝑢𝑢𝑡     

= 𝜋𝑟𝑠 + 𝜋𝑟2 

= 𝜋𝑟(𝑠 + 𝑟) 

Volume kerucut 

𝑉𝑘𝑒𝑟𝑢𝑐𝑢𝑡 =
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

=
1

3
𝜋𝑟2𝑡 

c. Bola 

Bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh sebuah sisi 

lengkung (kulit bola), jarak antara titik pusat dan kulit bola disebut jari-jari (r). 

Untuk lebih memahami bola sebagai salah satu bangun ruang sisi lengkung, 

perhatikan penjelasan berikut. 

 

Lingkaran pada gambar (f) memiliki titik pusat O dan diameter 𝐴𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ Jika 

lingkaran tersebut diputar 3600 pada diameternya, maka akan dihasilkan 

bangun ruang seperti pada gambar (g). Bangun ruang yang seperti ini disebut 

bola. Unsur-unsur bola yaitu sebagai berikut: 

1) Sisi bola 

Pada gambar (g) sisi bola ditunjukkan oleh bidang yang tidak diarsir. 

2) Titik pusat bola 

                                                           
50 Ibid, hal. 406 
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Pada gambar (g) ditunjukkan oleh titik O. Titik-titik pada selimut bola 

memiliki jarak yang sama terhadap titik P.  

3) Jari-jari bola 

Pada gambar g jari-jari bola ditunjukkan oleh ruas garis 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  dan 𝑂𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ 

4) Diameter 

Pada gambar (g), diameter bola ditunjukkan oleh 𝐴𝐵.̅̅ ̅̅ ̅ 51 

Luas permukaan bola 

𝐿𝑃 𝑏𝑜𝑙𝑎 = 4𝜋𝑟2 

Volume bola 

𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎 =  
4

3
𝜋𝑟3  

B. Penelitian Terdahulu 

1. Nuryulalis, 2019, Setelah diterapkan model pembelajaran learning cycle 7E 

peserta didik dapat menggunakan penalarannya untuk memecahkan masalah 

matematis yang ditandai dengan peserta didik mampu mengajukan dugaan dan 

menarik kesimpulan dari suatu pernyataan pada soal himpunan. Peserta didik 

dapat berpikir kritis yang ditandai dengan terpenuhinya indikator berpikir kritis 

yaitu peserta didik mampu menginterprestasikan, menyimpulkan dan 

memecahkan soal himpunan dengan cepat dan benar. Alat ukur berpikir kritis 

dan penalaran matematis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pemberian tes uraian (esay) yang disusun berdasarkan indikator kemampuan 

berpikir kritis dan penalaran matematis. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

penggunaan metode kuantitatif, dan sama-sama menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 7E. Perbedaannya terletak pada variabel 

terikatnya yaitu kemampuan berpikir kritis dan penalaran matematis, tanpa ada 

bantuan media pembelajaran dan lokasi penelitian yang digunakan untuk 

penelitian juga berbeda yaitu SMP Negeri 1 Ketapang dengan materi yang 

dipecahkan adalah himpunan. 

2. Septa Desty Sugiharti, 2018, Peserta didik yang menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 7E berbantuan E-Modul dapat memberikan 

                                                           
51 Ibid, hal. 407. 
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penjelasan, membangun keterampilan dasar membuat kesimpulan dan strategi 

atau taktik dalam memecahkan masalah himpunan, sedangakan peserta didik 

yang menggunakan model pembelajaan learning cycle 7E dan model 

pembelajaran direct instruction hanya dapat memenuhi beberapa indikator 

berpikir kritis, banyak peserta didik yang belum bisa mencari strategi dalam 

pemecahan masalah himpunan, yang ditandai dengan rata-rata kemampuan 

berpikir kritis kelas yang mengguanakan model pembelajaran learning cycle 

7E berbantuan E-Modul lebih tinggi dibanding kelas yang menggunakan model 

pembelajaan learning cycle 7E dan model pembelajaran direct instruction. 

Untuk mengukur peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

diberikan tes soal uraian yang memenuhi indikator kemampuan berpikir kritis 

dan wawancara. Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode 

kuantitatif, dan sama-sama menggunakan model pembelajaran learning cycle 

7E berbantuan media pembelajaran tetapi media pembelajaran yang digunakan 

berbeda yaitu E-modul. Perbedaannya juga terletak pada variabel terikatnya 

yaitu kemampuan berpikir kritis dan pada lokasi penelitian yang berlokasi di 

SMP Negeri 22 Pesawaran dengan materi yang dipecahkan adalah himpunan. 

3. Susi Susanti, 2016, Kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

penelitian ini dibagi menjadi 3 katagori yaitu tinggi, sedang dan rendah. Peserta 

didik diberikan tes untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada sistem persamaan linier dua variabel. Dengan menggunakan 

model pembelajaran learning cycle 7E hampir semua siswa tergolong pada 

kemampuan pemecahan masalah dengan katagori tinggi karena siswa mampu 

memahami masalah, merencanakan penyelesaian, dan mampu menyelesaikan 

masalah SPLDV dengan tepat. Sedangkan pada pembelajaran dengan 

menggunakan metode konvensional, banyak peserta didik yang tergolong 

dalam katagori sedang dalam memecahkan masalah karena masih banyak 

siswa yang kurang tepat dalam menyelesaikan masalah SPLDV. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah penggunaan metode kuantitatif, sama-sama 

menggunakan model pembelajaran learning cycle 7E dan variabel terikatnaya 

kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. 
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Perbedaannya yaitu tanpa adanya media pembelajaran dan pada lokasi 

penelitian. Penelitian ini berlokasi di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga 

dengan materi yang dipecahkan adalah sistem persamaan linier dua variabel. 

Berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan penelitian yang 

dilakukkam dengan penelitian yang relevan. 

Tabel 2.2 Persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukkam dengan 

penelitian yang relevan. 

No. Nama, Tahun Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Nuryulalis, 

2019 

Siswa dengan 

menggunakan model 

pembelajaran learning 

cycle 7E dapat 

menggunakan 

penalarannya untuk 

memecahkan masalah 

matematis yang ditandai 

dengan peserta didik 

mampu mengajukan 

dugaan dan menarik 

kesimpulan dari suatu 

pernyataan matematika. 

Peserta didik dapat 

berpikir kritis yang 

ditandai dengan 

terpenuhinya indikator 

berpikir kritis yaitu 

peserta didik mampu 

menginterprestasikan, 

menyimpulkan dan 

menyelesaikan soal 

himpunan dengan cepat 

dan benar.  

 

Penggunaan 

metode 

kuantitatif, 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

learning cycle 

7E 

Perbedaannya 

terletak pada 

variabel terikatnya 

yaitu kemampuan 

berpikir kritis dan 

penalaran 

matematis, tanpa 

ada bantuan media 

pembelajaran, 

lokasi penelitian 

SMP Negeri 1 

Ketapang, dan 

materi yang 

dipecahkan 

berbeda yaitu 

materi himpunan. 

2. Septa Desty 

Sugiharti, 

2018 

Siswa yang 

menggunakan model 

pembelajaran learning 

cycle 7E berbantuan E-

Modul dapat 

memberikan penjelasan, 

membangun 

keterampilan dasar, 

membuat kesimpulan 

dan strategi atau taktik 

dalam memecahkan 

masalah himpunan, 

Penggunaan 

metode 

kuantitatif, 

dan sama-

sama 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

learning cycle 

7E berbantuan 

media 

pembelajaran 

Media 

pembelajaran yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

berbeda yaitu E-

modul, variabel 

terikatnya yaitu 

kemampuan 

berpikir kritis,  

penelitian ini 

berlokasi di SMP 

Negeri 22 
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sedangakan peserta didik 

yang menggunakan 

model pembelajaan 

learning cycle 7E dan 

model pembelajaran 

direct instruction hanya 

dapat memenuhi 

beberapa indikator 

berpikir kritis, banyak 

peserta didik yang belum 

bisa mencari strategi atau 

taktik dalam pemecahan 

masalah himpunan. 

 

Pesawaran dan 

materi yang 

dipecahkan adalah 

himpunan. 

3. Susi Susanti, 

2016 

Siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan 

model  learning cycle 7E 

siswa mampu memahami 

masalah, merencanakan 

penyelesaian, dan 

mampu menyelesaikan 

masalah SPLDV dengan 

tepat sedangkan pada 

pembelajaran dengan 

menggunakan medel 

pembelajaran 

konvensional, banyak 

siswa yang tergolong 

dalam katagori sedang 

dalam memecahkan 

masalah karena masih 

banyak siswa yang 

kurang tepat dalam 

menyelesaikan masalah 

SPLDV. 

 

Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

penggunaan 

metode 

kuantitatif, 

sama-sama 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

learning cycle 

7E dan 

variabel 

terikatnaya 

kemampuan 

pemecahan 

masalah dalam 

pembelajaran 

matematika. 

Tanpa ada bantuan 

media 

pembelajaran, 

penelitian ini  

berlokasi di SMA 

Kristen Satya 

Wacana Salatiga, 

dan materi yang 

dipecahkan adalah 

sistem persamaan 

linier dua variabel 

 

C. Kerangka Berpikir Penelitian 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan antar 

keduanya. Belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respont, namun 

stimulus dan respont yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat 

diamati (observabel) dan dapat diukur sedangkan mengajar adalah proses 

penyampaian pelajaran oleh guru kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku disekolah. 
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Seperti yang kita ketahui bahwa pembalajaran matematika tidak disukai oleh 

peserta didik mungkin disebabkan oleh metodenya atau tidak adanya media 

pembelajaran yang menarik bagi siswa, oleh karena itu pendidik dan peserta didik 

harus memiliki komunikasi yang baik, pendidik harus memilih model dan media 

pembelajaran yang tepat agar mempermudah peserta didik menangkap dan 

menerima materi pembelajaran. Peserta didik bukan hanya menghafal rumus tetapi 

kemampuan pemecahan masalah jauh lebih diperlukan.  

Dengan adanya hal tersebut untuk meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah peneliti memilih model pembelajaran learning cycle 7E dengan berbantuan 

media pembelajaran ICT dengan menggunakan perangkat ICT seperti, komputer, 

HP, LCD dan internet. Hal tersebut diharapkan mampu memberi rangsangan 

peserta didik untuk menciptakan ide dan kreativitas yang dimilikinya sehingga 

dapat meningkatkan pemecahan masalah peserta didik. 

Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) yaitu model pembelajaran learning 

cycle 7E berbantuan media pembelajaran ICT sebagai (X), serta terdiri dari variabel 

terikat (Y) yaitu kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Desain pada 

penelitian ini akan menggunakan dua kelas yang dipilih untuk dilakukannya 

penelitian. Kelas pertama yaitu kelas eksperimen dengan menggunakan model 

pembelajaran learning cycle 7E berbantuan media pembelajaran ICT dan kelas 

kedua yaitu kelas kontrol dengan model pembelajaran kooperatif learning STAD. 

Diharapkan pada penelitian ini akan didapatkan hasil tes kemampuan 

pemecahan masalah pada materi bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan 

model pembelajaran learning cycle 7E berbantuan ICT dan  model pembelajaran 

kooperatif learning STAD sehingga dapat dibuktikan apakah ada pengaruh model 

pembelajaran learning cycle 7E berbantuan ICT terhadap kemampuan pemecahan 

masalah materi bangun ruang sisi lengkung di MTs Al Hidayat Ginuk Karas 

Magetan. 

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka penelitian dengan “Pengaruh Model 

Pembelajaran Learning Cycle 7E Berbantuan ICT Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Materi Bangun Ruang Sisi Lengkung di MTs Al Hidayat 

Ginuk Karas Magetan” dapat peneliti paparkan sebagai berikut. 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Bagan 2.1 merupakan gambaran dari langkah-langkah penelitian. Penelitian ini 

bermula dari pemilihan materi pembelajaran yaitu bangun ruang sisi lengkung, 

kemudian diterapkan proses pembelajaran dengan materi tersebut untuk dua kelas 

yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran learning cycle 7E berbantuan ICT diterapkan 

pada kelas eksperimen dan model pembelajaran kooperatif learning STAD 

Materi Pembelajaran 

Bangun Ruang Sisi Lengkung 

 

Kelas Eksperimen: 

Menerapkan model 

pembelajaran learning 

cycle 7E berbantuan ICT 

 

Proses Pembelajaran 

Kelas Kontrol: 

Menerapkan model 

pembelajaran 

kooperatif  learning 

STAD 

Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 7E 

Berbantuan Media Pembelajaran ICT  Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Peserta Didik  

Kemampuan Pemecahan 

Masalah  Peserta Didik (Post-

Test) 
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diterapkan pada kelas kontrol. Setelah proses pembelajaran berlangsung dilakukan 

post test untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

materi bangun ruang sisi lengkung sehingga dengan test tersebut dapat diketahui 

ada tidaknya pengaruh model pembelajaran learning cycle 7E  berbantuan media 

pembelajaran ICT terhadap kemampuan pemecahan masalah peserta didik pada 

materi bangun ruang sisi lengkung. 


