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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Ilmu pengetahuan semakin lama semakin berkembang dengan pesat, 

demikian pula dengan Sains/Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) telah banyak 

memberikan manfaatnya dalam kehidupan dan kebutuhan manusia. Namun 

demikian masih banyak tantangan yang semestinya kita hadapi dalam 

perkembangannya, terutama kalangan pendidikan untuk menyiapkan generasi 

yang peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ini. 

Pemerintah dalam memperhatikan Pendidikan telah mengeluarkan Undang-

undang  Nomor 23 Tahun 2003 tentang pendidikan Nasional, yang mempunyai 

tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Menghasilkan produk Kurikulum Tingkat Satuan  Pendidikan 

(KTSP) tahun 2006, telah dipakai dalam pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

pendidikan di sekolah. KTSP ini masih dipakai walaupun pada tahun 2014 sudah 

ada kurikulum tahun 2013.Hal ini disebabkan kurikulum tahun 2013 masih belum 

semua sekolah memakainya, hanya  beberapa sekolah saja yang menerapkan. 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa hasil prestasi siswa belum 

sesuai yang diharapkan. Hal ini karena kurangnya fasilitas guru untuk melatihkan 

kemampuan kognitif pada level yang lebih tinggi. Walaupun sudah diterapkan 

sampai tingkat aplikasi konsep, tetapi masih sederhana dan belum komplek. Siswa 

belum terlatih keterampilan berpikir kreatif. Sehingga akan menyebabkan minat  

belajar dan motivasi siswa berkurang, belajar hanya sekedar menghafal, metode 

pembelajaran yang kurang menarik, dan model pembelajaran yang tidak 

bervariatif, sehingga hasil prestasi siswa bisa menurun.  

Berdasarkan wawancara dengan siswa diketahui bahwa pelajaran IPA  tidak 

menyenangkan, sulit untuk dipahami, memerlukan waktu yang lama untuk 

dimengerti, karena banyak istilah-istilah dalam bahasa latin, banyak rumus fisika, 
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lambang kimia yang sulit untuk dihapalkan dan hitungan matematika yang rumit 

untuk dikerjakan. Selain itu cara mengajar guru yang membosankan, banyak tugas 

yang harus diselesaikan dan banyak alasan yang lainnya. Padahal siswa akan 

mencapai pemahaman konsep, apabila menyenangi pelajaran yang telah diberikan 

oleh guru dan suasana kelas yang menyenangkan. Hal semacam ini akan 

berdampak dari hasil pencapain ketuntasan belajar siswa. 

Selama ini metode yang digunakan,  menurut hasil wawancara dengan guru 

bidang studi, masih banyak ceramah, pemberian tugas,  terkadang diskusi dan 

praktikum. Berdasarkan pengamatan di kelas, guru dalam mengajukan pertanyaan 

kepada siswa sekedar “apa, sebutkan, atau jelaskan”, sehingga membuat siswa 

pasif dalam berpikir. Sebaiknya guru mengajukan pertanyaan yang menantang 

siswa untuk berpikir kreatif, seperti  „mengapa  atau bagaimana‟, dengan 

demikian siswa  diharapkan memiliki kepribadian kreatif. Tingkat pertanyaan 

yang diberikan guru kepada siswa akan mempengaruhi kemampuan kognitif, 

karena  mengajarkan berpikir dapat meningkatkan motivasi siswa.  Guru dalam 

pembelajaran di kelas belum maksimal dalam menggali kreativitas siswa untuk 

berpikir kreatif, selain itu teramati pula bahwa siswa masih kurang dilatih  dalam 

menganalisis hasil percobaan yang telah dilakukan,  memecahkan masalah dalam 

mengerjakan soal masih terpaku pada informasi yang diberikan guru. Rendahnya 

ketuntasan belajar salah satu yang tercermin dari   penguasaan konsep siswa. 

Hasil dari absensi menunjukkan bahwa kehadiran siswa sudah bagus, tetapi  

penguasaan konsep siswa yang kurang. Sikap belajar siswa pada aspek motivasi 

maupun aktivitas siswa dalam pembelajaran perlu diperhatikan, demi kemajuan 

hasil pendidikan, khususnya pelajaran IPA. 

Menurut Panduan Pengembangan Silabus, IPA berkaitan dengan cara 

mencari tahu tentang alam secara sistematis, IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA  

diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam 
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menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajarannya 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.  

Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri  dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar. IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk 

memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat 

diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjaga 

dan memelihara kelestarian lingkungan. Pembelajaran IPA sebaiknya 

dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya 

sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di 

SMP/MTs menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung 

melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah.   

Pembelajaran IPA  (fisika)  di kelas biasanya masih berpusat pada guru, hal 

ini berjalan kurang efektif dalam mengembangkan ranah kognitif (penguasaan 

konsep) dan ranah afektif (sikap belajar) siswa, sehingga penguasaan konsep dan 

sikap belajar siswa di kelas masih perlu diperhatikan. Kegiatan pembelajaran IPA 

(fisika) tidak cukup menyampaikan materi melalui informasi tentang konsep dan 

prinsip-prinsip, namun siswa juga perlu memahami proses yang terjadi di alam, 

melalui pengamatan, percobaan,  praktek dan diskusi dengan teman atau guru, 

supaya hasil prestasi siswa  meningkat, untuk itu diperlukan  model mengajar 

yang tepat, efektif dan efisien. Pembelajaran di kelas supaya dapat berjalan 

dengan baik sesuai yang diharapkan, biasanya mengacu pada model 

pembelajarannya. Model pembelajaran siklus belajar merupakan belajar yang 

berbasis kontruktivisme,  dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Agar 

prestasi siswa bisa meningkat perlu adanya inovasi dalam pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Widhy (2012) 

menunjukkan  bahwa model Learning Cycle dapat meningkatkan penguasaan 

konsep, berpikir  kreatif, sehingga siswa  bisa mengaplikasikannya dalam 
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kehidupan yang nyata. Learning Cycle merupakan strategi dalam pembelajaran 

IPA di sekolah menengah, karena dapat dilakukan secara luwes dan memenuhi 

kebutuhan guru dan siswa. Keuntungan dari penerapan model ini dilihat dari 

dimensi guru adalah memperluas wawasan dan meningkatkan kreativitas guru 

dalam merancang kegiatan pembelajaran.  Keuntungan dari dimensi siswa, 

penerapan stategi ini yaitu : (1) meningkatkan motivasi belajar karena siswa 

dilibatkan secara  aktif dalam proses pembelajaran, (2) membantu 

mengembangkan sikap ilmiah siswa, (3). Pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan,  berkaitan dengan 

implementasi model Learning Cycle 5E memberikan dampak yang positif 

terhadap penguasaan konsep dan pemahaman IPA kepada siswa. Penelitian 

tersebut diantaranya adalah : (1) Tumini (2010) dalam penelitian tentang 

penerapan siklus belajar 5E pada pembelajaran  secara signifikan dapat lebih 

meningkatkan pengusaan konsep bunyi dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional ; (2) Madu (2012) hasil penelitiannya  menunjukkan bahwa 

penerapan model siklus belajar (Learning Cycle)  dapat meningkatkan 

pemahaman siswa tentang konsep elastisitas. Selama siklus belajar siswa belajar 

melalui tindakan mereka sendiri dan mengekplorasikan  pengalaman baru dan 

fenomena yang ada ; (3) Yilmaz (2006) dalam penelitiannya  menunjukkan bahwa 

model Learning Cycle 5E membantu anak untuk menyelesaikan masalah utama 

dalam belajar sains. Hal ini memudahkan siswa untuk belajar secara efektif dan 

menggali pengetahuan dengan cara yang berarti dan membuat pengetahuan tahan 

lama diserap dalam memori siswa. 

Tekanan merupakan  salah satu materi dalam mata pelajaran IPA di SMP, 

yang diajarkan pada kelas VIII semester genap sesuai dengan KTSP.Kurikulum 

2013 diterapkan pada kelas VII, kelas VIII masih memakai KTSP. Implementasi 

model Learning Cycle cocok digunakan untuk materi tekanan, karena materi ini 

berhubungan dalam kehidupan sehari-hari dan melibatkan fenomena-fenomena 

yang sering dialami dan mudah untuk diamati oleh siswa, sehingga banyak 

pengalaman yang akan diperoleh siswa sebelum kegiatan belajar di kelas dalam 
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menerapkan konsep yang akan dipelajari siswa. Berdasarkan pengamatan dan 

pengalaman penulis selama mengajar di salah satu SMP Arjawinangun Kabupaten 

Cirebon, ditemui  bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan dalam memahami 

konsep tekanan serta menerapkannya dalam kehidupan yang nyata. Siswa dalam 

belajar masih menghafal materi, dan kurang memahami konsep yang telah 

dipelajari, sehingga kalau menerapkan dalam suatu permasalahan atau soal masih 

bingung, demikian juga dalam kemampuan berfikir kreatif peserta didik belum 

muncul, sehingga kemampuan ini perlu dikembangkan kepada siswa dalam 

mempelajari konsep tekanan. Hal ini karena model pembelajaran yang digunakan 

guru di kelas masih menekankan penyampaikan informasi, menghafal, tidak 

berfikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan, kurang bernalar dalam 

menyelesaikan kegiatan praktikum. Siswa dalam memahami suatu konsep agar 

bagus sesuai yang diharapkan, diadakan penelitian untuk menerapkan model 

pembelajaran, supaya penguasaan konsep siswa meningkat, demikian juga 

kemampuan berfikir kreatif siswa dapat digali dan ditingkatkan, sehingga 

prestasinya bisa bagus. 

Kemampuan kognitif dan kemampuan berpikir kreatif akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Agar hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran dapat 

meningkat, upaya yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas 

menggunakan model Learning Cycle  5E. Menurut Widhy (2012) model Learning 

Cycle  adalah suatu model pembelajaran  berpusat pada siswa (student centered), 

yang merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) diorganisasi sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai  

dalam pembelajaran dengan berperanan aktif. Selain itu model Learning Cycle  

5E merupakan model pembelajaran yang berpusat pada kegiatan penyelidikan, 

siswa mengembangkan pemahaman konsep melalui pengalaman langsung yang 

bertahap dan bersiklus, sehingga pembelajaran bukan sekedar transfer 

pengetahuan  dari guru ke siswa tetapi merupakan proses perolehan konsep yang 

berorientasi pada keterlibatan siswa secara aktif dan berlangsung (Sayati, 2012). 
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Sehingga diharapkan melalui implementasi model pembelajaran ini  hasil prestasi 

siswa dapat meningkat dengan baik. 

 

 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan  masalah  

dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimanakah peningkatan Kemampuan Kognitif 

dan Ketrampilan Berpikir Kreatif Siswa Kelas VIII dengan implementasi   Model 

Learning Cycle 5E  pada materi Tekanan?” 

Untuk lebih mengarahkan penelitian yang dilakukan, dapat dijabarkn menjadi 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peningkatan kemampuan kognitif siswa pada materi 

tekanan dengan penerapan model Learning Cycle 5E ? 

2. Bagaimanakah  peningkatan kemampuan keterampilan berpikir kreatif  

siswa pada materi tekanan dengan penerapan model Learning Cycle 5E ? 

3. Bagimanakah keterkaitan model Learning Cycle 5E dengan aktivitas guru 

dan siswa ? 

4. Bagaimana tanggapan siswa terhadap model Learning Cycle 5E  pada 

materi tekanan ? 

 

C. Tujuan  Penelitian  

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui : 

1. peningkatan penguasaan konsep siswa pada materi tekanan dengan model 

Learning  Cycle  5E. 

2. peningkatan kemampuan keterampilan berpikir kreatif  siswa pada materi 

tekanan dengan penerapan  model Learning Cycle  5E. 

3. keterkaitan model Learning Cycle 5E dengan aktivitas guru dan siswa. 

4. tanggapan siswa terhadap penerapan model Learning Cycle 5E pada 

materi tekanan . 
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D. Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk menggunakan model Learning Cycle 5E , sebagai alternatif dalam 

pembelajaran IPA (fisika) untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan 

keterampilan berpikir kreatif siswa. 

2.  Model Learning Cycle 5E, dapat mendorong siswa untuk berlatih dan 

meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan keterampilan 

berpikir kreatif. 

3. Menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam 

pelaksanaan pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E khususnya 

pada materi tekanan, dan sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran 

selanjutnya. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis  

Tesis ini disusun dengan organisasi sebagai berikut :  

1. Bab satu tentang  pendahuluan, bab ini dibahas tentang latar belakang 

penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta struktur organisasi tesis.  

2. Bab dua adalah tentang kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. Kajian pustaka yang dikaji meliputi : pembelajaran model 

Learning Cycle 5E, kemampuan kognitif, berpikir kreatif, keterkaitan 

antara pembelajaran model Learning Cycle 5E dengan indikator 

kemampuan kognitif dan indikator keterampilan berpikir kreatif‟ 

3. Bab tiga  adalah tentang metode penelitian.  Bab ini membahas   lokasi 

dan subjek penelitian, desain penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, 

teknik dan pengumpulan data, serta analisis data.  
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4. Bab empat mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Bab empat hasil 

penelitian dijelaskan tersendiri kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasannya. Hasil penelitian dan pembahasan yang dikaji meliputi: 

peningkatan   kemampuan kognitif, peningkatan berpikir kreatif siswa,  

keterkaitan implementasi model Learning Cycle 5E dan  tanggapan siswa 

terhadap implementasi model Learning Cycle 5E pada materi tekanan. 

 

5. Bab lima  tentang kesimpulan dan saran. Bab ini membahas tentang 

kesimpulan  dan saran tentang  implementasi model Learning Cycle 5E    

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir  

kreatif siswa kelas VIII SMP pada materi tekanan.  

  

 

 

 


