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Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan self-efficacy 

siswa pada pokok bahasan perbandingan di kelas VIIA SMP Negeri 2 Berbah Sleman 

dengan menggunakan model learning cycle 5E. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK). Tindakan yang diberikan ialah pembelajaran dengan model 

learning cycle 5E sebanyak dua siklus. Subjek penelitian ialah siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 2 Berbah Sleman tahun pelajaran 2014/2015 yang terdiri dari 32 siswa. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai self-efficacy siswa pada pokok bahasan 

perbandingan pada siklus I mencapai 31,25% pada kategori sangat baik, 56,25% pada 

kategori baik, dan 12,50% pada kategori cukup baik. Hasil ini belum mencapai target 

yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dilanjutkan dengan siklus II. Pada siklus II skor 

self-efficacy siswa pada pokok bahasan perbandingan mencapai 50% pada kategori 

sangat baik, 43,75% pada kategori baik, dan 6,25% pada kategori cukup baik. 

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terjadi peningkatan self-efficacy siswa 

pada pokok bahasan perbandingan dengan menggunakan model learning cycle 5E di 

kelas VIIA SMP Negeri 2 Berbah Sleman. 

Kata kunci: self-efficacy, model learning cycle 5E 

I. PENDAHULUAN 

Di era globalisasi saat ini, penguasaan terhadap ilmu-ilmu sains terasa sangat penting. Mengingat 

sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang harus ditingkatkan guna menghadapi 

persaingan dalam seluruh aspek kehidupan. Matematika merupakan salah satu ilmu yang memegang 

peranan penting dalam berbagai sendi kehidupan. Mata pelajaran matematika diberikan kepada semua 

siswa mulai Sekolah Dasar dengan tujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif [1]. Oleh karena itu, matematika perlu diajarkan dalam proses 

pembelajaran di sekolah agar siswa memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan 

informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Dalam proses pembelajaran matematika, guru sebagai pelaksana pendidikan yang langsung 

berhubungan dengan siswa perlu memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu setiap siswanya. 

Siswa satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Perbedaan individu siswa dapat berupa perbedaan 

kognitif, afektif, psikologis, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan 

bahwa: 

It is important for educators to know how their learners feel, think, and act, and toward mathematics. 

The influence of attitudes, value and personality characteristic on achievement outcomes and later 

participation in the learning of mathematics are important consideration for mathematics educator [2]. 

Hal ini berarti bahwa guru perlu mengetahui apa yang siswa rasakan, pikirkan dan lakukan sehubungan 

dengan matematika. Pengaruh dari sikap, nilai, karakteristik kepribadian terhadap prestasi dan partisipasi 

dalam pembelajaran matematika penting untuk menjadi pertimbangan guru. Guru seharusnya perlu 

mengenali perbedaan individu setiap siswa dan seharusnya perlu memperhatikan faktor-faktor yang terkait 

dengan proses pembelajaran siswa. Adapun beberapa faktor psikologis dalam diri siswa antara lain: self-

efficacy, motivasi, emosi, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa rujukan untuk pengkajian faktor-faktor 

yang terkait dengan proses belajar siswa. Salah satu rujukan yang penting yaitu pendapat Bandura bahwa 

sebuah faktor belajar yang penting adalah self-efficacy. 

Self-efficacy merupakan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki untuk berhasil dalam 

menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa “perceived self-efficacy 

refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to produce 

given attainments”[3] yang berarti bahwa perasaan self-efficacy berkenaan dengan keyakinan dalam 

kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan rangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk 
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menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Self-efficacy merupakan keyakinan kita tentang bagaimana 

kemungkinan meraih sukses dalam usaha kita, dan hal itu sangat mempengaruhi apa yang kita pilih untuk 

dikerjakan, dan seberapa besar usaha kita dan bagaimana kita bertahan. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, self-efficacy merupakan salah 

satu faktor internal yang cukup berpengaruh terhadap prestasi belajar. Hal ini diperkuat dengan adanya 

berbagai persoalan yang diduga disebabkan kurangnya self-efficacy. Dari hasil angket self-efficacy yang 

diberikan kepada siswa kelas VIIA SMP N 2 Berbah Sleman pada tahap awal sebelum dilakukannya 

tindakan, diperoleh hasil rata-rata self-efficacy siswa dalam pembelajaran matematika sebesar 75,55% 

dengan kriteria sedang. Hasil angket self-efficacy siswa pada tahap awal tersebut dimungkinkan karena 

berbagai usaha yang telah dilakukan oleh guru agar siswa merasa yakin akan kemampuan dirinya sendiri 

serta senang dalam mempelajari dan mengikuti proses pembelajaran matematika. Usaha guru diantaranya 

adalah dengan memberikan motivasi berupa kata-kata yang dapat menumbuhkan semangat dan keyakinan 

siswa akan kemampuannya dalam belajar matematika.  

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran yang telah dilakukan oleh 

peneliti di kelas VIIA SMP Negeri 2 Berbah Sleman, pada hari Rabu, 5 November 2014 dapat diketahui 

bahwa secara umum self-efficacy siswa kelas VIIA masih belum optimal dalam mengikuti pelajaran 

matematika. Beberapa siswa terlihat kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran seperti lebih banyak 

mendengarkan dari pada mengutarakan pendapat. Selain itu perilaku siswa yang mengindikasikan bahwa 

self-efficacy siswa masih belum optimal adalah siswa tidak percaya dengan kemampuan dan hasil 

karyanya sendiri misalnya mencontek pekerjaan teman jika diberi tugas atau ujian dengan dalih bahwa 

siswa tersebut tidak mampu mengerjakan, tidak berani bertanya dan menyatakan pendapat jika diberikan 

kesempatan, takut menghadapi ulangan, grogi saat tampil didepan kelas, serta mudah cemas dalam 

menghadapi berbagai situasi. Di SMP N 2 Berbah Sleman, guru sudah mulai mengembangkan model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (student center, akan tetapi pembelajaran masih terpaku pada 

diskusi kelompok saja. Hal ini diduga disebabkan karena guru belum dapat mengoptimalkan pemilihan 

model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. 

Siswa yang memiliki self-efficacy yang baik, akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil 

yang positif dengan mengatasi suatu situasi dengan perilaku yang tenang, yang mempengaruhi pilihan 

yang ia pilih. Siswa dengan self-efficacy yang baik akan berupaya mengatur dan melaksanakan suatu 

tindakan dengan cara memilih apa yang akan dikerjakan, seberapa besar usaha dan bagaimana ia 

bertahan. Self-efficacy harus ditanamkan dalam diri siswa karena dengan siswa memiliki self-efficacy 

yang baik maka diharapkan siswa mampu untuk percaya akan kemampuan diri sendiri dengan tidak 

mengesampingkan norma yang menjadi anutan siswa yang bermoral. Selain itu dengan self-efficacy yang 

baik, siswa diharapkan memiliki kendali diri yang baik (emosi stabil) dan internal locus of control 

(memandang keberhasilan atau kegagalan, tergantung dari usaha sendiri dan tidak mudah menyerah pada 

nasib atau keadaan serta tidak tergantung pada bantuan orang lain). Serta memiliki cara pandang positif 

terhadap orang lain, diri sendiri, dan situasi diluar dirinya. 

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, diperlukan suatu model 

pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran, memberikan kesempatan 

pada siswa untuk membangun pengetahuannya, dan juga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika 

siswa, yaitu model pembelajaran learning cycle 5E. Learning cycle 5E merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri (konstruktivisme). 

Selain itu, dalam model pembelajaran learning cycle 5E terdapat kegiatan yang dapat membangkitkan 

minat belajar siswa (engagement), memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi secara aktif 

dalam kelompok kecil dan membangun pengetahuannya (exploration), memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka peroleh dari hasil diskusi (explanation), 

mengaplikasikan konsep yang mereka dapatkan dengan mengerjakan soal latihan secara berkelompok 

(exploration), dan adanya evaluasi akhir untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa 

terhadap konsep yang telah dipelajari (evaluation). 

Learning cycle 5E juga sesuai dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Vigotsky 

tentang pentingnya interaksi dengan pendidik dan teman sebaya dalam pengembangan pengetahuan siswa 

tersebut. Interaksi ini menyumbang pada konstruksi pengetahuan siswa untuk pembelajaran mereka. 

Ketika siswa bekerja bersama, siswa dapat dibantu untuk mencapai apa yang tidak mungkin jika 

dilakukan sendiri [4]. Learning cycle 5E merupakan perwujudan dari paham kontruktivisme, yaitu 

pengetahuan dibangun dalam pikiran siswa. Beberapa keuntungan diterapkannya model pembelajaran 

learning cycle 5E adalah: 1) pembelajaran menjadi lebih bermakna karena mengutamakan pengalaman 

nyata, 2) menjadikan siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan mengonstruksi pengetahuannya, 3) 

melatih kerjasama antar siswa dalam diskusi kelompok, 4) membiasakan siswa untuk menyelesaikan 
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masalah matematika secara berkelompok maupun individu dalam rangka memperoleh prestasi belajar 

yang maksimal. 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan self-efficacy 

siswa menggunakan model learning cycle 5E. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 2 Berbah Sleman pada 

tanggal 3 November 2014 -19 November 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 2 Berbah Sleman yang berjumlah 32 siswa. Penelitian ini menggunakan model spiral yang 

dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart [5]. Dalam model ini terdapat empat tahapan yang harus 

dilakukan pada tiap siklusnya yaitu plan (perencanaan), act (pemberian tindakan), observe (pengamatan), 

dan reflect (refleksi). Instrument yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) untuk mengumpulkan 

data mengenai self-efficacy pada siswa digunakan angket self-efficacy yang diberikan pada akhir siklus; (2) 

untuk mengukur peningkatan kemampuan pemahaman konsep perbandingan pada siswa digunakan tes 

pemahaman konsep yang dilaksanakan pada akhir siklus; (3) untuk mengetahui respon terhadap 

pembelajaran digunakan angket respon siswa serta wawancara dengan siswa; dan (4) untuk mengukur 

keterlaksanaan pembelajaran matematika dengan model learning cycle 5E digunakan pedoman observasi 

keterlaksanaan pembelajaran. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan keadaan siswa pada setiap siklus yang dilaksanakan. Pemberian angket 

pada siklus 1 dan siklus selanjutnya dibandingkan untuk mengetahui adanya peningkatan self-efficacy 

siswa atau tidak. Pedoman penskoran untuk angket self-efficacy siswa dilakukan menggunakan skala 

Likert dengan 5 interval dan kriterianya yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. 

Analisis hasil angket dilakukan dengan cara: mengelompokkan butir-butir angket sesuai dengan indikator 

yang diamati, menghitung jumlah skor setiap butir pernyataan sesuai dengan indikator yang diamati 

menurut pedoman penskoran yang telah dibuat, dan menghitung skor akhir setiap indikator. Penskoran 

untuk skala self-efficacy pada penelitian ini memiliki rentang antara 30 sampai dengan 120. Untuk 

menentukan kriteria hasil pengukurannya digunakan klasifikasi berdasarkan rata-rata ideal (Mi) dan 

Standar Deviasi Ideal (SDI) [6]. Mi = (30 + 120)/2 = 75 dan SDI = (120 – 30)/6 = 15. 

Tabel 1. Kriteria Self-efficacy Matematika Siswa 

Interval Skor Kriteria 

Mi + 1,5.Si < x ≤ Mi + 3Si 97,5 < x ≤ 120 Sangat Baik 

Mi + 0,5Si < x ≤ Mi + 1,5.Si 82,5 < x ≤ 97,5 Baik 

Mi – 0,5Si < x ≤ Mi + 0,5Si 67,5 < x ≤ 82,5 Cukup Baik 

Mi - 1,5Si < x ≤ Mi – 0,5Si 52,5 < x ≤ 67,5 Kurang Baik 

Mi – 3Si ≤ x ≤ Mi – 1,5Si 30 ≤ x ≤ 52,5 Tidak Baik 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian Siklus I 

Pembelajaran pada siklus I berlangsung dalam dua pertemuan. Masing-masing pertemuan berlangsung 

2 x 40 menit. Sedangkan evaluasi berlangsung selama 45 menit dan dilaksanakan setelah pertemuan 

kedua. Materi yang dibahas pada siklus I meliputi konsep perbandingan dan proporsi serta skala sebagai 

suatu perbandingan. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada siklus I maupun siklus II meliputi 

beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, serta refleksi. 

Tahap pertama adalah tahap perencanaan (plan). Pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan 

segala sesuatu yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan tindakan. Tahap perencanaan pada siklus I 

meliputi penyiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, lembar pedoman observasi 

pelaksanaan pembelajaran matematika dengan model learning cycle 5E, lembar angket self-efficacy, 

lembar soal dan lembar jawaban tes pemahaman konsep perbandingan beserta pedoman penskorannya, 

dan lembar angket respon siswa terhadap pembelajaran. Tahap kedua adalah tahap tindakan (act) dan 

observasi (observe).  Pada tahap ini peneliti melaksanakan tindakan sesuai dengan RPP yang telah 

disusun sebelumnya dan telah dikonsultasikan dengan guru yang bersangkutan.  

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama siklus I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014. Pembelajaran 

berlangsung dari pukul 07.10 sampai pukul 08.20. Di tahap awal pembelajaran guru menyampaikan secara 
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lisan tujuan yang akan dicapai yaitu siswa dapat menjelaskan konsep perbandingan dan proporsi serta tata 

cara pembelajaran matematika mengunakan model learning cycle 5E. Kegiatan inti dalam penelitian ini 

terdiri dari tahapan engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation.  

Pada tahapan engagement, guru menggali pengetahuan yang dimiliki oleh siswa terkait dengan konsep 

perbandingan. Guru menceritakan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan konsep perbandingan. 

Pada tahapan exploration, guru membagi  siswa menjadi 8 kelompok berdasarkan kemampuan matematika 

siswa, selanjutnya siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan kegiatan 1 pada LKS yang telah 

diberikan. Dalam diskusi pertama ini beberapa siswa tampak rebut dan asyik mengobrol, akan tetapi guru 

segera menegur siswa tersebut sehingga suasana diskusi dapat terkondisikan kembali. Pada tahapan 

explanation, setelah semua kelompok selesai berdiskusi dan mengerakan soal yang ada pada LKS, guru 

menawarkan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas. Ketika guru 

menawarkan siswa masih malu-malu untuk mempresentasikan dengan alas an malu dan takut salah. 

Sehingga guru menunjuk kelompok 2 yang maju mempresentasikan hasil diskusi, dan juga guru 

mempersilahkan setiap kelompok lain mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2 jika terdapat jawaban 

yang berbeda atau tidak sesuai.  
Pada tahapan elaboration, siswa pada tiap-tiap kelompok kembali berdiskusi untuk menyelesaikan 

permasalahan pada kegiatan 2 dalam LKS. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu guru memilih 
beberapa siswa dari perwakilan tiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka didepan 
kelas dan dilanjutkan dengan menyimpulkan kegiatan 2 secara bersama-sama. Di tahapan evaluation, siswa 
kembali duduk ditempat duduk masing-masing dan mengerjakan soal secara individual. Beberapa siswa 
mencoba mencontek temannya namun dengan pengawasan guru suasana kelas tidak gaduh dan guru 
menegur siswa yang mencontek tersebut. Setelah waktu yang ditentukan selesai siswa mengumpulkan 
jawaban didepan kelas. Kegiatan ditutup guru dan siswa dengan bersama-sama membahas dan 
menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan pada pertemuan pertama.  

Adapun simpulan dari kegiatan yang telah dilakukan adalah (1) terdapat tiga cara berbeda untuk 
menyatakan perbandingan atau rasio yaitu dengan menggunakan pecahan, menggunakan dua bilangan 
yang dipisahkan oleh titik dua (:), dan menggunakan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari; (2) 

proporsi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua perbandingan adalah sama atau  

adalah suatu proporsi jika dan hanya jika  dengan  dan  tidak nol. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 mulai pukul 08.20 sampai 

pukul 09.40. Pokok bahasan yang disampaikan adalah tentang skala sebagai suatu perbandingan. Tujuan 

pembelajaran dalam pertemuan ini adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan konsep skala 

sebagai suatu perbandingan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait.  
Pada tahapan engagement, guru menggali pengetahuan yang dimiliki siswa terkait dengan konsep skala. 

Guru menceritakan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan skala sebagai suatu perbandingan, 
beberapa siswa mencoba menjawab, akan tetapi jawaban yang disampaikan masih belum tepat. Dalam 
tahapan exploration, guru meminta siswa memposisikan diri kedalam kelompok seperti pada pertemuan 
sebelumnya dan dilanjutkan dengan mendiskusikan kegiatan 1 dalam LKS yang telah dibagikan oleh guru. 
Pada tahapan ini siswa tidak mengalami kesulitan hanya saja terdapat beberapa siswa yang kurang 
memahami beberapa masalah yang terdapat pada LKS, sehingga guru memberikan bimbingan dan arahan. 
Selanjutnya hasil diskusi yang berupa penyelesaian LKS disalin oleh siswa ke dalam buku catatannya 
masing-masing. 

Pada tahapan explanation setelah tiap-tiap kelompok berdiskusi dan menyelesaikan kegiatan 1 pada 
LKS, guru menawarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok 5 bersedia untuk 
mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka didepan kelas. Guru mempersilahkan setiap kelompok 
mengajukan pertanyaan untuk kelompok yang presentasi jika terdapat jawaban yang berbeda atau tidak 
sesuai. Pada fase ini, siswa memiliki jawaban yang seragam sehingga tidak terdapat perbedaan dalam hasil 
diskusi.  

Pada tahapan elaboration, siswa pada tiap-tiap kelompok kembali berdiskusi untuk menyelesaikan 
kegiatan 2 pada LKS. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu guru memilih beberapa siswa dari 
perwakilan tiap-tiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka didepan kelas 
dilanjutkan dengan menyimpulkan semua kegiatan secara bersama-sama. Pada tahapan evaluation siswa 
kembali ke tempat duduk masing-masing dan mengerjakan soal secara individual. Setelah waktu yang 
ditentukan selesai siswa mengumpulkan jawaban didepan kelas.  

Kegiatan ditutup dengan membahas dan menyimpulkan kegiatan yang telah mereka lakukan. Adapun 
simpulan dari kegiatan yang telah dilakukan adalah (1) skala merupakan suatu bentuk perbandingan yang 
biasa digunakan dalam membuat model gedung, peta, denah, dan gambar berskala lainnya; (2) perbesaran 
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suatu skala disebut juga faktor skala, merupakan perbandingan antara panjang model dengan panjang 
sebenarnya, lebar model dengan lebar sebenarnya dan tinggi model dengan tinggi sebenarnya.  

Pada pertemuan kedua ini, setelah jam istirahat selesai dilaksanakan tes siklus I yang berlangsung pada 
pukul 09.55 sampai pukul 10.40. Materi tes siklus I ialah konsep perbandingan, proporsi dan skala sebagai 
suatu perbandingan. Selain mengerjakan soal tes, siswa juga diminta untuk mengisi angket self-efficacy. 
Siswa menyiapkan peralatan yang mereka perlukan sedang guru membagikan lembar jawab dan soal ujian. 
Soal tes siklus I terdiri dari 5 soal uraian dan 30 butir pernyataan angket self-efficacy. Waktu untuk 
mengerjakan soal adalah 45 menit dan siswa dilarang bekerja sama dengan temannya yang lain. 

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan peneliti bersama guru, secara umum pelaksanaan 

pembelajaran matematika dengan model learning cycle 5E sudah sesuai dengan prosedur. Dalam 

melakukan pengukuran terhadap tingkat self-efficacy dan pemahaman konsep perbandingan. maka 

diberikan tes siklus I. Berikut disajikan tabel hasil analisis tes pemahaman konsep dan angket self-efficacy 

pada siklus I. 
Tabel 2. Data Hasil Tes Pemahaman Konsep Siklus I 

Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata Tuntas Tidak Tuntas 

32 100 3,67 85 28 siswa  4 siswa 

 

Pada tabel diatas terlihat bahwa rata-rata tes pemahaman siklus I sebesar 85 sedangkan ketuntasan 

siswa sebesar 87,5%. Hal ini jauh berbeda dibandingkan hasil tes pra tindakan yang hanya sebesar 25%. 

Sedangkan hasil angket self-efficacy siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 3. Hasil Angket Self-efficacy Siswa Kelas VIIA Pada Siklus I 

Skor Kriteria Persentase 

97,5 < x ≤ 120 Sangat Baik 31,25% 

82,5 < x ≤ 97,5 Baik 56,25% 

67,5 < x ≤ 82,5 Cukup Baik 12,5% 

52,5 < x ≤ 67,5 Kurang Baik 0% 

30 ≤ x ≤ 52,5 Tidak Baik 0% 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa rata-rata self-efficacy siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 

Berbah Sleman adalah 77,39% yang berada pada kategori sangat baik. Respon siswa terhadap 

pembelajaran juga baik sekali. Siswa sangat antusias dengan model pembelajaran yang diterapkan. 

Berdasarkan analisis pedoman observasi pembelajaran dapat disimpulkan bahwa pembelajaran sudah 

berhasil dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase pelaksanaan pembelajaran menunjukkan 

80,55% pada pertemuan pertama serta 86,11% pada pertemuan kedua. Walaupun demikian, masih terdapat 

permasalahan yang timbul selama pembelajaran. Permasalahan-permasalahan yang timbul selama proses 

pembelajaran pada siklus I adalah sebagai berikut: 

1) Masih ada anggota kelompok yang sering menggunakan kesempatan diskusi untuk bercanda dengan 

teman sebangku. Ada pula yang mengganggu anggota kelompok lain saat berdiskusi. 

2) Alokasi waktu untuk tahap-tahapan dalam pembelajaran matematika dengan model learning cycle 5E 

masih kurang cermat sehingga tidak semua kegiatan dalam LKS dapat dipresentasikan oleh siswa. 

3) Pada saat siswa mengerjakan tes akhir siklus I, beberapa siswa masih terlihat ada yang mencontek 

pekerjaan temannya. 

4) Masih banyak siswa yang mengeluh dalam mengikuti pembelajaran matematika missal malas dalam 

mengerjakan soal latihan dan soal kuis. 

Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang muncul pada siklus I, direkomendasikan pada siklus II 

untuk dilakukan perlakuan yang berbeda agar self-efficacy matematika siswa dapat meningkat. Beberapa 

rekomendasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengatasi permasalahan pada poin 1, pada siklus II dilakukan pemindahan tempat duduk antar 

kelompok. Hal ini dimaksudkan agar siswa tidak lagi bercanda atau menggangu teman dari kelompok 

lain dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, guru bersikap lebih tegas terhadap 

siswa dengan cara memberikan teguran terhadap siswa yang masih bercanda dan tidak fokus dalam 

pembelajaran. 

2) Untuk mengatasi permasalahan pada poin 2, pada RPP siklus II alokasi waktu pada tiap tahap lebih 

dirinci dan dialokasikan secara cermat lagi sehingga pembelajaran akan lebih efektif. 
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3) Untuk mengatasi permasalahan pada poin 3, pada siklus II guru memberikan teguran sebanyak dua 

kali. Jika belum ada perubahan, guru memindahkan temapt duduk siswa yang mencontek ke tempat 

duduk yang paling depan. 

4) Untuk mengatasi permasalahan pada poin 4, pada siklus II guru lebih banyak memberikan penguatan 

dengan lebih sering mendampingi siswa yang sering mengeluh dalam mengerjakan soal latihan dan 

soal kuis. 

B. Hasil Penelitian Siklus II 

Pembelajaran pada siklus II berlangsung dalam dua pertemuan. Masing-masing pertemuan 

berlangsung selama 2 x 40 menit. Sedangkan evaluasi berlangsung selama 45 menit dan dilaksanakan 

setelah pertemuan kedua. 

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama siklus II dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 November 2014. Perbelajaran 

berlangsung dari pukul 07.10 sampai pukul 08.20. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, siswa diminta 

untuk berkelompok sesuai dengan kelompok sebelumnya akan tetapi guru yang akan mengatur tempat 

duduk masing-masing kelompok. 
Pada tahapan engagement, guru menceritakan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan konsep 

perbandingan senilai. Beberapa siswa menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan, akan tetapi 
masih terdapat beberapa siswa yang asyik mengobrol dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh 
guru sehingga guru segera menegurnya. Pada tahapan exploration, masing-masing kelompok berdiskusi 
dengan media LKS yang telah diberikan untuk menyelesaikan permasalahan pada kegiatan 1 pada LKS. 
Dalam diskusi pertama pada siklus II ini, beberapa siswa bertanya kepada guru mengenai maksud dari 
pertanyaan dalam soal dan guru segera menjelaskan serta memberikan arahan bagaimana cara 
menyelesaikannya. 

Pada tahapan explanation, setelah semua kelompok selesai berdiskusi dan mengerakan soal yang ada 
pada LKS, guru menawarkan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan kelas. 
Ketika guru menawarkan siswa sudah tidak malu-malu untuk mempresentasikan hasil diskusi didepan 
kelas. Beberapa kelompok berebut untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Guru memilih 
kelompok 7 tampil didepan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompok sedangkan kelompok lain 
yang tidak presentasi menyimak kelompok yang presentasi.  

Pada tahapan elaboration, siswa pada tiap-tiap kelompok kembali berdiskusi untuk menyelesaikan 
permasalahan pada kegiatan 2 dalam LKS. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu guru memilih 
beberapa siswa dari perwakilan tiap kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kelompok mereka didepan 
kelas dan dilanjutkan dengan menyimpulkan kegiatan 2 secara bersama-sama.  

Di tahapan evaluation, siswa kembali duduk ditempat duduk masing-masing dan mengerjakan soal 
secara individual. Beberapa siswa masih mencoba mencontek temannya akan tetapi dengan pengawasan 
guru, suasana kelas tidak gaduh dan guru segera menegur siswa yang mencontek. Setelah waktu yang 
ditentukan selesai siswa mengumpulkan jawaban didepan kelas. Kegiatan ditutup guru dan siswa dengan 
bersama-sama membahas dan menyimpulkan kegiatan yang telah dilakukan. 

Adapun simpulan dari kegiatan yang telah dilakukan adalah (1) perbandingan senilai ialah nilai suatu 
barang akan turun/naik sejalan dengan nilai barang yang dibandingkan; (2) untuk a, b, c, dan d adalah 
bilangan bulat positif atau ukuran objek-objek a banding b (a : b) senilai dengan c banding d (c : d) jika 

dan hanya jika  atau a x d = b x c. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 mulai pukul 08.20 sampai 
pukul 09.40. Pokok bahasan yang disampaikan adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Siswa diminta 
segera berkelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Pada tahapan engagement, guru 
menceritakan tentang beberapa persoalan yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Beberapa siswa 
mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru namun belum semua siswa menjawab dengan 
tepat. 

Pada tahapan exploration, guru membagika LKS sebagai media untuk diskusi kelompok mengenai 
pokok bahasan perbandingan berbalik nilai serta menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan 
perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan 
permasalahan pada kegiatan 1 dalam LKS. Hasil diskusi yang berupa penyelesaian LKS disalin oleh siswa 
ke dalam buku catatannya masing-masing. Pada tahapan explanation, setelah semua kelompok selesai 
berdiskusi guru menawarkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kelompok 6 bersedia 
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untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Pada tahapan ini siswa memiliki 
jawaban yang seragam sehingga tidak terdapat perbedaan dalam hasil diskusi. 

Pada tahapan elaboration, siswa pada tiap-tiap kelompok kembali berdiskusi untuk menyelesaikan 
permasalahan pada kegiatan 2 dalam LKS dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok terpilih untuk 
mengemukakan hasil diskusi kelompoknya. Tahapan evaluation, dilaksanakan dengan siswa mengerjakan 
soal secara individual sampai batas waktu yang ditentukan selesai. Namun beberapa siswa belum selesai 
mengerjakan meskipun waktu yang ditentukan sudah selesai, sehingga guru memberikan tambahan waktu 
5 menit untuk mereka menyelesaikannya. Pada kegiatan penutup guru bersama-sama dengan siswa 
membahas dan menyimpulan kegiatan yang telah dilakukan yakni (1) pada perbandingan berbalik nilai 
berlaku: jika nilai suatu barang naik maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Sebaliknya, jika 
nilai suatu barang turun, nilai barang yang dibandingkan akan naik, (2) untuk a, b, c, dan d adalah bilangan 
bulat positif atau ukuran-ukuran berlaku jika a : b berbalik nilai dengan c : d, maka a : d senilai dengan b : 
c.  

Pada pertemuan kedua ini, setelah jam istirahat selesai dilaksanakan tes siklus II yang berlangsung pada 

pukul 09.55 sampai pukul 10.40. Materi tes siklus II ialah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik 

nilai. Selain mengerjakan soal tes, siswa juga diminta untuk mengisi angket self-efficacy. Siswa 

menyiapkan peralatan yang mereka perlukan sedang guru membagikan lembar jawab dan soal ujian. Soal 

tes siklus II terdiri dari 5 soal uraian dan 30 butir pernyataan angket self-efficacy. Dalam tes siklus II, 

pelaksanaan berjalan sesuai rencana yaitu tertib dan tepat waktu. Tepat pukul 10.30 semua lembar jawab 

siswa berhasil terkumpul dan siswa diminta untuk mengisi angket self-efficacy. Pukul 10.40 siswa 

mengumpulkan lembar angket self-efficacy dan kegiatan pembelajaran pada hari itu ditutup dengan salam 

oleh guru sebelum meninggalkan ruang kelas. 

Setelah dilaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan model learning cycle 5E pada 

siklus II, selanjutnya dilaksanakan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan 

hasil diskusi dengan guru mata pelajaran matematika kelas VIIA SMP Negeri 2 Berbah Sleman, dapat 

dikatakan bahwa hampir setiap langkah dalam RPP yang telah disusun terlaksana. Diskusi kelompok 

sudah berjalan baik, semua anggota kelompok sudah mulai aktif serta siswa berani mengungkapkan 

pendapat yang berbeda dan yakin akan kemampuan diri dalam mengerjakan tugas dan latihan soal. Dalam 

melakukan pengukuran terhadap tingkat pemahaman konsep matematika siswa maka diberikan tes siklus 

II. Berikut disajikan hasil analisis tes pemahaman konsep siklus II. 

 
Tabel 4. Data Hasil Tes Pemahaman Konsep Siklus II 

Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Tertinggi 

Nilai 

Terendah 

Rata-rata Tuntas Tidak Tuntas 

32 100 50 87,3 29 siswa  3 siswa 

Pada tabel diatas terlihat bahwa rata-rata tes pemahaman konsep siklus II sebesar 87,3 sedangkan 

ketuntasan siswa sebesar 90,62%. Hal ini berbeda dibandingkan hasil tes siklus I sebesar 87,5% dan dapat 

dikatakan bahwa terdapat peningkatan hasil tes pemahaman konsep siklus I dengan siklus II. Sedangkan 

hasil angket self-efficacy siswa disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 5. Hasil Angket Self-efficacy Siswa Kelas VIIA Pada Siklus II 

Skor Kriteria Persentase 

97,5 < x ≤ 120 Sangat Baik 50,00% 

82,5 < x ≤ 97,5 Baik 43,75% 

67,5 < x ≤ 82,5 Cukup Baik 6,25% 

52,5 < x ≤ 67,5 Kurang Baik 0% 

30 ≤ x ≤ 52,5 Tidak Baik 0% 

 

Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa rata-rata self-efficacy siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 

Berbah Sleman adalah 79,43% yang berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan hasil wawancara dan 

angket respon bahwa respon siswa terhadap pembelajaran juga baik sekali. Siswa sangat merespon positif 

pembelajaran dengan model learning cycle 5E serta siswa sangat antusias dengan model pembelajaran 

yang diterapkan. Berdasarkan analisis pedoman observasi pembelajaran dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sudah berhasil dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan persentase keterlaksanaan 

pembelajaran menunjukkan 88,89% pada pertemuan pertama serta 91,67% pada pertemuan kedua. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan pembelajaran matematika menggunakan model learning 

cycle 5E sudah terlaksana dengan baik dan berada pada kategori tinggi.  
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C. Pembahasan 

Proses pembelajaran yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pembelajaran matematika dengan 

menggunakan model learning cycle 5E. Pembelajaran ini merupakan salah satu inovasi model 

pembelajaran yang memadukan beberapa fase dalam pembelajaran seperti engagement, eksploration, 

explanation, elaboration, dan evaluation. Pada masing-masing langkah/fase tersebut memiliki manfaat 

yang positif bagi siswa. Proses pembelajaran bukan lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa, 

tetapi merupakan proses pemerolehan konsep yang berorientasi pada keterlibatan siswa secara aktif, 

kritis, dan kreatif.  

Berdasarkan analisis hasil angket siswa pada siklus I dan siklus II self-efficacy siswa kelas VIIA SMP 

Negeri 2 Berbah Sleman mengalami peningkatan. Adapun peningkatan self-efficacy siswa digambarkan 

dalam Tabel 6 berikut. 
Tabel 6. Perbandingan Hasil Angket Self-efficacy Siklus I dan II 

 

Skor Kriteria 
Persentase  

Siklus I Siklus II 

97,5 < x ≤ 120 Sangat Baik 31,25% 50,00% 

82,5 < x ≤ 97,5 Baik 56,25% 43,75% 

67,5 < x ≤ 82,5 Cukup Baik 12,5% 6,25% 

52,5 < x ≤ 67,5 Kurang Baik 0% 0% 

30 ≤ x ≤ 52,5 Tidak Baik 0% 0% 

 

Begitu pula dengan analisis hasil tes pemahaman konsep materi perbandingan pada siklus I dan siklus II. 

Persentase ketuntasan siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Berbah Sleman pada materi perbandingan juga 

mengalami peningkatan sebesar 87,5% pada siklus I dan 90,62% pada siklus II. Hasil wawancara yang 

telah dilakukan oleh peneliti dengan 5 siswa dapat disimpulkan bahwa siswa menyukai pembelajaran 

matematika dengan model learning cycle 5E. Menurut siswa, pelaksanaan pembelajaran tidak 

membosankan, kegiatan berkelompok dapat mempermudah siswa untuk memahami konsep serta 

mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat. 

Dari hasil wawancara dengan guru diperoleh juga informasi bahwa siswa cukup antusias terhadap 

pembelajaran yang diterapkan.Selama pembelajaran siswa berani untuk mengemukakan pertanyaan 

ataupun pendapat mereka tentang materi yang dipelajari.Guru juga mengungkapkan bahwa pembelajaran 

matematika dengan model learning cycle 5E memang cocok diterapkan pada siswa SMP. Melalui 

pembelajaran tersebut self-efficacy siswa dapat meningkat dan siswa dapat berperan aktif dalam 

pembelajaran. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa self-efficacy siswa 

mengalami peningkatan. Pada kategori sangat baik, persentase akhir siklus I sebesar 31,25% dan akhir 

siklus II sebesar 50%. Pada kategori baik, persentase akhir siklus I sebesar 56,25% dan akhir siklus II 

sebesar 43,75%. Dan pada kategori cukup baik, persentase akhir siklus I sebesar 12,50% dan pada akhir 

siklus II sebesar 6,25%. 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pembelajaran pada materi 

pokok perbandingan menggunakan model learning cycle 5E dapat meningkatkan self-efficacy siswa, 

sehingga disarankan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran ini di dalam kelas. 
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