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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Konsep 

Pemahaman menurut Bloom (Susanto, 2013) adalah seberapa besar siswa 

mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh 

guru kepada siswa, atau sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti 

apa yang dibaca, dilihat, dialami, atau yang dirasakan berupa hasil penelitian 

atau observasi. Selain itu, pemahaman juga diartikan memahami makna, 

translasi, membuat interpolasi dan menafsirkan pembelajaran serta dapat 

menyatakan masalah dalam bahasanya sendiri (Basuki & Hariyanto, 2016). 

Konsep adalah segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang 

dapat timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri 

khusus, hakikat, inti/isi (Suryono & Hariyanto, 2014). Sedangkan menurut 

Kesumawati (2008) konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk 

menggolongkan sekumpulan objek. 

Pengertian pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa untuk 

memahami suatu materi pelajaran dengan membentuk pengetahuannya 

sendiri dan mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah 

dimengerti serta dapat mengaplikasikan (Septriani, Irwan & Meira, 2014).Hal 

ini sejalan dengan pendapat Handayani & Wardani (2015) bahwa pemahaman 

konsep adalah kemampuan dalam menyerap arti dari suatu ide abstrak 

matematika dan dapat menjelaskan fakta dari pengetahuan yang dimiliki. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep adalah kemampuan siswa dalam menerima materi yang diberikan dan 
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dapat mengungkapkan kembali dalam bentuk yang lebih mudah dipahami 

serta mengembangkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata.Indikator 

kemampuan pemahaman konsep pada umumnya yaitu menyatakan ulang 

sebuah konsep, menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur dari 

operasi tertentu, mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai 

dengan konsepnya, mengaplikasikan konsep, mengembangkan syarat perlu 

atau syarat cukup suatu konsep (Utari, Fauzan & Rosha, 2012). 

Menurut Depdiknas (Wardhani, 2008) bahwa indikator siswa memahami 

konsep adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Pemahaman Konsep 

No Indikator 

1 Menyatakan ulang sebuah konsep 

2 Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat sesuatu dengan konsepnya 

3 Memberi contoh dan bukan contoh 

4 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika 

5 Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep 

6 Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

7 Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah 

 

Penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengetahui pemahaman 

konsep pada siswa mengacu pada Depdiknas (Wardhani, 2008) karna 

dianggap lebih jelas dalam mendeskripsikan aspek-aspeknya. 

2.2 Komunikasi Matematis 

Komunikasi matematis dapat diartikan sebagai kemampuan dalam 

menyampaikan sesuatu dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang apa yang 

mereka kerjakan, misalnya berupa konsep, rumus atau strategi, penyelesaian 

matematika ( Handayani, Mukhni, & Nilawasti, 2013). Hal ini sejalan dengan 
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pendapat Hodiyanto (2017) yang juga menyatakan bahwa komunikasi 

matematis terdiri atas komunikasi secara lisan yakni diskusi dan menjelaskan, 

sedangkan secara tulisan yakni mengungkapkan ide matematika melalui 

gambar/grafik, tabel, persamaan ataupun dengan bahasanya sendiri. 

Romberg & Chair (Qohar,2011) mengemukakan lebih luas tentang 

komunikasi matematis yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan 

diagram ke dalam ide matematika; menjelaskan ide, situasi dan relasi 

matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik dan 

aljabar; menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa simbol matematika; 

mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika; memabaca 

dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, 

menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi; menjelaskan dan 

membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari.Berdasarkan 

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi matematis 

adalah kemampuan menyatakan ide-ide matematis baik secara lisan maupun 

tertulis, gambar, diagram, dan menyajikan dalam bentuk aljabar. 

Indikator kemampuan siswa dalam komunikasi matematis dalam 

pembelajaran matematika menurutNurahman (2011) sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Indikator Komunikasi Matematis 

No Indikator 

1 Menjelaskan ide dan situasi secara tulisan 

2 Menyatakan gamnbar atau diagram ke dalam ide-ide matematika 

3 Menyatakan situasi ke dalam model matematika 
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2.3 Model Pembelajaran Learning Cycle 6E 

Learning Cycle menurut Dean Zollman & N. Sanjay Rebello 

(Agustyaningrum, 2011) merupakan suatu model pembelajaran sains yang 

berbasis kontrutivistik. Model ini dikembangkan oleh J.Myron, Robert 

Karplus dan Kelompok SCIS (Science Curriculum Improvetment Study), di 

Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat Sejak tahun 1967. Selain 

itu, Model Learning Cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa (student centered).  

Model Learning Cycle merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompentensi-

kompentensi dengan jalan berperan aktif (Kulsum & Hindarto, 2011). 

Selanjutnya, Utami (2015) juga menyatakan bahwa model 

pembelajaranLearning Cycle 6E terdiri dari serangkaian tahap-tahap kegiatan 

(fase) yang terdiri dari fase elicitation, engagement, exploration, eplanation, 

elaboration, dan evaluation yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 

siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran. 

2.3.1 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Learning Cycle 6E 

Learning cycle dalam perkembangannya berkembang dari 3 fase 

menjadi 5 fase dan akhirnya 6 fase (Learning Cycle 6E). Menurut Utami 

(2015) fase-fase dalam Learning Cycle 6Eyaitu face eliciting, guru 

menginformasikan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Fase engagement, guru mengidentfikasi pengetahuan awal 

siswa dengan menarik perhatian siswa dan memotivasi untuk berpikir 
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sehingga timbul rasa ingin tahu mengenai topik yang akan dipelajari. Fase 

exploration, siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan, 

mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan berdasarkan percobaan yang 

dilakukan. Fase explanation, siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan 

hasil eksplorasinya. Fase elaboration, siswa menerapkan konsep yang 

dimilikinya ke dalam situasi baru. Fase evaluation, guru melakukan evaluasi 

untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa.Johnston (Iskandar, 2014) 

menyebutkan fase-fase dalam (Learning Cycle 6E) sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Langkah-Langkah Pembelajaran Learning Cycle 6E 

No Langkah Pembelajaran Kegiatan 

1 Elicitation Dalam tahap ini, guru menentukan tujuan 

pembelajaran 

2 Engagement Dalam tahap ini, guru mengajukan 

pertanyaan tentang materi sebelumnya 

yang berhubungan dengan materi yang 

akan dipelajari. 

3 Exploration Dalam tahap ini, siswa berdiskusi 

menyelesaikan LAS untuk mengkontruksi 

konsep materi. 

4 Explanation Siswa diberi kesempatan untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya. 

5 Elaboration Siswa menerapkan konsep yang telah 

dipelajari dengan mengerjakan lembar 

pemantapan. 

6 Evaluation Siswa mengerjakan kuis secara individu 

untuk mengetahui tentang pemahaman 

siswa. 
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2.4 Model Pembelajaran Learning Cycle 6Edalam Pemahaman Konsep dan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. 

Astriaji, Holiwarni& Copriady (2015) menyatakan bahwa karakteristik 

kegiatan belajar pada masing-masing tahap Learning Cycle 6E mencerminkan 

pengalaman belajar dalam mengkontruksi dan mengembangkan pemahaman 

konsep.Berikut adalah kaitan tahapLearning Cycle 6E dengan pemahaman 

konsep matematis siswa: 

Tabel 2.4  Tahap Learning Cycle 6E dengan Pemahaman Konsep 

No Tahap Learning Cycle 6E Indikator  

1 Elicitation  

2 Engagement Menyatakan ulang sebuah konsep 

  Mengklasifikasi objek menurut sifat-sifat sesuatu 

dengan konsepnya 

Memberi contoh dan bukan contoh 

Menyajikam konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika 

3 Exploration Mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat 

sesuatu dengan konsepnya 

  Memberi contoh dan bukan contoh 

Menyajikan konsep dalam bentuk representasi 

matematika 

 Mengembangkan syarat perlu an syarat cukup dari 

suatu konsep 

  Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi 

4 Explanation Menyatakan ulang sebuah konsep 

  Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk 

representasi matematika 

5 Elaboration Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup 

dari suatu konsep 

  Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih 

prosedur atau operasi 

  Mengaplikasikan konsep atau algoritma pada 

pemecahan masalah 

6 Evaluation Menyatakan ulang sebuah konsep 

  Mengaplikaskan konsep atau algoritma  pada 

pemecahan masalah  

 

Yurniarti & Murkana (2017)  berpendapat bahwa dalam tahap-tahap model 

pembelajaran Learning Cycle selalu menuntut siswa untuk berkomunikasi baik 

secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matemats siswa secara lisan 
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di optimalkan pada tahap exploration dan explanation. Sedangkan kemampuan 

komunikasi matematis secara tertulis dioptimalkan pada tahap explorationdan 

elaboration. 

Berikut adalah kaitan tahap Learning Cycle 6E dengan komunikasi matematis 

siswa: 

Tabel 2.5 Tahap Learning Cycle 6E dengan Komunikasi Matematis 

No Tahap Learning Cycle 6E Indikator  

1 Elicitation  

2 Engagement Menjelaskan ide dan situasi secara tulisan 

3 Exploration Menjelaskan ide dan situasi secara tulisan 

  Menyatakan gambar atau diagram ke dalam ide-ide 

matematika 

Menyatakan situasi ke dalam model matematika 

4 Explanation Mejelaskan ide dan situasi secara tulisan 

5 Elaboration Menjelaskan ide dan situasi secara tulisan 

  Menayatakan gambar atau diagram ke dalam ide-

ide matematika 

  Menyatakan situasi ke dalam ide matematika 

6 Evaluation Menjelaskan ide dan situasi secara tulisan 

  Menayatakan gambar atau diagram ke dalam ide-

ide matematika 

  Menyatakan situasi ke dalam ide matematika 

   

 

2.5 Hasil Penelitian Yang Relevan 

Penelitian mengenai pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi 

matematis sebelumnya sudah pernah diteliti. Penelitian tersebut 

menggunakan beberapa metode dan model pembelajaran tertentu. Sejalan 

dengan pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis, model 

pembelajaran Learning Cycle sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. 

Model pemebelajaran Learning Cycle sering diteliti untuk meningkatkan 

kemampuan belajar siswa.  
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Berikut adalah penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian 

pemahaman konsep dan kemampuan komunikasi matematis menggunakan 

model pembelajaran Learning Cycle: 

Tabel 2.6 Penelitian Yang Relevan 

Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 

Dhiah Septiana 

(2012) 

Penerapan model 

pembelajaran 

Learning Cycle 

6Euntuk 

meningkatkan 

aktivitas belajar 

matematika pada 

siswa kelas VIII-H 

SMP Negeri 1 

Ngasem kediri 

 Penelitian 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Learning Cycle 6 

 Penelitian pada 

pembelajaran 

matematika 

 Penelitian ini 

membahas 

tentang aktivitas 

belajar siswa, 

sedangkan saya 

menganalisis 

pemahaman dan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis. 

Wira Fadhila 

Utami, Jimmi 

Copyriady, & Rini 

(2013) 

Penerapan model 

Learning Cycle 6E 

untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa 

pada pokok bahasan 

sistem koloid di 

kelas XI SMA 

Negeri 3 Pekanbaru 

 Penelitian 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Learning Cycle 

6E 

 

 Penelitian ini 

membahas 

mengenai 

peningkatan hasil 

belajar siswa, 

sedangkan saya 

menganalisis 

pemahaman dan 

kemampuan 

komunikasi 

matematis 

 Penelitian ini 

pada pokok 

bahasan sistem 

koloid, 

sedangkan saya 

pada 

pembelajaran 

matematika  

Lely Lailatus 

Syarifah & 

Muhammad Arie 

Firmansyah (2016) 

Pengaruh model 

pembelajaran 

Learning Cycle 

terhadap 

kemampuan 

komunikasi 

matematis siswa 

dengan belief 

matematika. 

 Meneliti tentang 

komunikasi 

matematis  

 

 

 Penelitian ini 

menggunakan 

pembelajaran 

Learning Cycle 

5E, sedangkan 

saya 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Learning Cycle 

6E. 

Rifaul Amaliyah, 

Siti Zubaidah & 

Umie Lestari 

(2016) 

Penerapan model 

pembelajaran 

Learning Cycle 5E 

berbantan peta 

konsep untuk 

 Meneliti tentang 

pemahaman 

konsep 

 Peneltian ini 

menggunakan 

model 

pembelajaran 

Learning Cycle 
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meningkatan 

pemahaman konsep 

dan hasil belajar 

siswa kelas XI SMA 

Laboratorium UM 

5E, sedangkan 

saya menggunkan 

model 

pembelajaran 

Learning Cycle 

6E. 

 Subjek penelitian 

ini adalah siswa 

SMP, sedangkan 

saya siswa SMA. 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septiana (2012) menunjukkan 

bahwa penerapan model pembelajaran Learning Cycle 6Edapat meningkatkan 

aktivitas belajar matematika siswa siklus I menunjukkan siswa yang aktif 

secara klasikal sebesar 55%. Sedangkan pasa siklus II persentase siswa yang 

aktif sebesar 77,5%. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Utami, Copriady 

& Rini (2013) dari hasil penelitianya menyatakan bahwa penerapan model 

Learning Cycle 6E dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan sistem koloid dengan pengaruh penerapan sebesar 9,168%. 

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Syarifah & Firmansyah 

(2016) juga menyatakan bahwa model pembelajaran Learning Cycle lebih 

efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran langsung dalam komunikasi 

matematis.Amaliyah, Zubaidah & Lestari (2016) dalam penelitianya juga 

menyatakan bahwa model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hal ini dikarenakan pada tahapan 

yang dilakukan dalam model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan pemahamanya terhadap materi yang 

dipelajari. 

 


