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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembelajaran fisika di SMA menurut permendiknas No. 

22 tahun 2006 adalah sebagai wahana atau sarana untuk melatih para siswa agar 

dapat menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip fisika, serta memiliki 

keterampilan dan sikap ilmiah. Tujuan mata pelajaran fisika menurut 

permendiknas tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut: (1) membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari 

keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang 

Maha Esa. (2) memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis dan 

dapat bekerja sama dengan orang lain, (3) mengembangkan pengalaman untuk 

dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui 

percobaan secara lisan dan tertulis, (4) mengembangkan kemampuan bernalar 

dalam berpikir analisis induktif dan deduktif dengan menggunakan konsep dan 

prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan 

masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif; (5) menguasahi konsep dan 

prinsip fisika serta mempunyai keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan 

sikap percaya diri sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

           Berdasarkan uraian di atas pembelajaran fisika hendaknya berisi kegiatan 

yang mengembangkan kemampuan-kemampuan untuk menyelesaikan masalah. 

Kegiatan tersebut antara lain merumuskan masalah, mengajukan hipotesis dan 

menguji hipotesis, menentukan variabel, merancang dan membuat  instrumen, 

mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, menarik kesimpulan serta 

mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. (Permendiknas no 

22 tahun 2006). Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut pembelajaran fisika  

idealnya tidak hanya kegiatan pengumpulan fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan sebuah proses penemuan (BSNP, 
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2006). Sehingga hakekat IPA sebagai kombinasi antara produk dan proses dapat 

terlaksana dengan baik (Wening, 2011).  

          Fisika merupakan pelajaran yang mempelajari sifat materi, gerak, dan 

fenomena lain yang ada hubungannya dengan energi. Fisika juga mempelajari 

keterkaitan antara konsep fisika dalam kehidupan nyata. Pembelajaran fisika 

sangat penting diajarkan disekolah menengah atas karena fisika dapat menjadi 

wahana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, membekali 

peserta didik dengan pengetahuan, pemahaman, dan sejumlah kemampuan yang 

dipersyaratkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta 

mengembangkan ilmu dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan 

perbaikan mutu pendidikan di Indonesia khususnya pada bidang sains. 

Berdasarkan uraian diatas nampak jelas bahwa  proses pembelajaran fisika harus 

lebih  menuntut peserta didik yang aktif dan guru yang inovatif. Pembelajaran 

Fisika dilaksanakan secara inquiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi yang merupakan salah 

satu aspek penting dalam kecakapan hidup (BSNP, 2006).  

           Hasil studi pendahulan yang dilakukan peneliti di salah satu SMA di 

Bandung dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran Fisika disekolah untuk 

meningkatkan  kemampuan kognitif belum tercapai. Pembelajaran yang dilakukan 

tidak memfasilitasi siswa secara inquiri ilmiah sehingga siswa belum memiliki 

kemampuan kognitif, keterampilan dan sikap positif belum berimbang. Guru 

memulai proses pembelajaran dengan langsung memberi penjelasan materi, siswa 

diberi latihan soal, dan salah satu siswa mengerjakan di papan tulis kemudian 

dibahas bersama di dalam kelas. Hasil observasi ini secara keseluruhan 

menunjukkan  bahwa diduga  adanya indikasi proses pembelajaran yang kurang 

memfasilitasi untuk melatihkan kemampuan kognitif siswa secara optimal, seperti 

halnya pada saat melatihkan kemampuan menjelaskan sebagai bagian dari  

dimensi proses kognitif memahami,  proses pembelajaran harus disertai dengan 

menyajikan fenomena dalam kehidupan, namun proses pembelajaran materi alat 

optik Mikroskop yang dilakukan berdasarkan hasil observasi tidak menyajikan hal 

tersebut. Untuk melatihkan kemampuan menganalisis siswa harus diberi 
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kesempatan untuk melakukan analisis untuk memecah-mecah  materi menjadi 

bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan  antar bagian  dan  

antara setiap bagian dan struktur keseluruhan (Anderson, 2001), kemampuan ini 

dapat dilakukan dengan siswa menganalisis data hasil percobaan. Namun 

berdasarkan hasil observasi  siswa sama sekali tidak melakukan kegiatan 

praktikum Mikroskop di laboratorium,  sehingga pembelajaran tidak memfasilitasi 

siswa untuk melakukan kegiatan analisis. Hal ini didasarkan pada temuan,  data 

hasil tes kemampuan kognitif  32 siswa kelas X tahun 2014/2015 pada materi alat 

optik, seperti yang disajikan pada Tabel 1.1. Informasi ini menunjukkan bahwa  

kemampuan  kognitif siswa masih kurang memuaskan sehingga perlu 

ditingkatkan.  

Tabel 1.1 Skor Maksimum, Minimum, Dan Nilai Rata-Rata Tes 

Kemampuan Kognitif  Pada Materi Alat Optik 

 Tes Kemampuan 

Kognitif* 

Skor Maksimum 79 

Skor Minimum 42 

Nilai Rata-rata 55 

*sumber: guru mata pelajaran Fisika 

 

 (Eigen dan June, 2001) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis 

dapat dikembangkan melalui pembelajaran IPA, dengan asumsi proses 

pembelajaran mengacu pada prinsip pembelajaran siswa aktif. Keterampilan 

berpikir kritis siswa merupakan salah satu keterampilan  yang harus dimiliki 

siswa, karena melalui keterampilan berpikir kritis  siswa akan mudah mengolah 

informasi yang ditemukannya dan digunakan untuk memecahkan permasalahan.  

           Oleh karena itu setelah pembelajaran fisika,  diharapkan siswa tidak hanya 

memiliki kemampuan menguasai konsep fisika saja (keterampilan berpikir dasar) 

tetapi juga memiliki kemampuan bernalar berpikir analisis induktif dan deduktif 

(keterampilan berpikir kritis) serta memiliki kemampuan mengembangkan 
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pengetahuan dan sikap percaya diri (keterampilan berpikir kreatif) dan tentunya 

menambah keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

           Pembelajaran fisika dikatakan berhasil apabila dapat memfasilitasi peserta 

didik untuk memiliki tiga kemampuan tersebut. Kemampuan berpikir kritis 

termasuk salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Menurut Noris dan Ennis 

(dalam Fisher, 2009) berpikir kritis merupakan pemikiran yang masuk akal dan 

reflektif yang berfokus pada pengambilan keputusan tentang apa yang harus 

dipercaya atau keputusan karena Ennis menganggap pengambilan keputusan 

merupakan bagian dari berpikir kritis. 

           Menurut Dewey (dalam Fisher, 2009) berpikir kritis merupakan sebuah 

proses aktif dimana anda memikirkan berbagai hal secara lebih mendalam untuk 

diri anda, mengajukan berbagai pertanyaan untuk diri anda, menemukan informasi 

yang relevan untuk diri anda dan lain-lain daripada menerima berbagai hal dari 

orang lain sebagian besarnya secara pasif. Keterampilan berpikir kritis dapat 

diwujudkan dalam dua belas indikator berpikir kritis, yang dikelompokkan dalam 

lima kelompok keterampilan berpikir , yaitu: memberikan penjelasan sederhana, 

membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberi penjelasan, dan 

mengatur strategi dan taktik (Ennis,1985) 

          Pendekatan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis yaitu memulai pelajaran dengan sebuah masalah atau pertanyaan 

dan mengakhiri dengan latihan evaluatif singkat (Filsaime, 2008). Bloom 

berpendapat bahwa “Berpikir kritis adalah sebuah proses yang kompleks yang 

memerlukan penggunaan keterampilan kognitif tingkat tinggi dalam Taksonomi 

Bloom yaitu analisis, evaluasi dan mencipta (Anderson, 2010). Untuk sampai ke 

tingkatan yang tinggi siswa harus terlebih dahulu menguasai kemampuan kognitif 

pada level rendah yaitu mengingat, memahami dan menerapkan. (Kuang et al, 

2014) menyatakan bahwa sistem pengetahuan yang tidak lengkap dapat 

mempengaruhi kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, sedangkan 

pengetahuan teoritis yang tidak lengkap dapat mempengaruhi kemampuan untuk 

menginterpretasi informasi dan mengevaluasi.   
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          Keterampilan berpikir kritis sangat penting  dilatihkan kepada siswa agar 

dapat lebih mudah memahami konsep, peka terhadap masalah yang terjadi 

sehingga dapat memahami dan menyelesaikan masalah, dan mampu mengaplikasi 

konsep dalam situasi yang berbeda (Scriven dan Paul, 2007). Berpikir kritis 

merupakan aspek penting dan topik yang vital dalam pendidikan modern sehingga 

para pendidik tertarik untuk mengembangkan berpikir kritis kepada siswa. 

Berpikir kritis sebagai salah satu proses berpikir tingkat tinggi dapat digunakan 

dalam pembentukan sistem konseptual IPA peserta didik, sehingga merupakan 

salah satu proses berpikir konseptual tingkat tinggi (Liliasari, 2002). 

          Salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan adalah masalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran seharusnya siswa didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Kenyataan yang terjadi bahwa 

dalam proses pembelajaran dikelas, siswa hanya diarahkan kepada kemampuan 

menghafal informasi. Pelajaran yang disajikan guru kurang menantang siswa 

untuk berpikir, akibatnya siswa tidak menyenangi pelajaran. Semestinya proses 

pembelajaran lebih diperhatikan dan hasil tes merupakan dampak dari proses 

pembelajaran. Proses awal pembelajaran yang baik adalah dimana peran dari 

seorang guru sebagai fasilitator untuk memberikan materi yang mudah diterima 

dan dikuasai siswa. 

          Berdasarkan standard isi pembelajaran fisika disekolah khususnya jenjang 

SMA,  pembelajaran fisika yang ideal apabila siswa memiliki kemampuan sebagai 

berikut (Permendiknas, 2006), seperti yang sudah diuraikan pada alinea pertama. 

Salah satu dari tujuan pembelajaran tersebut adalah bahwa tujuan pembelajaran 

Fisika bertujuan mengembangkan kemampuan bernalar analisis induktif dan 

deduktif (keterampilan berpikir kritis). Kedua kemampuan ini termasuk dalam 

kemampuan berpikir kritis (Ennis, dkk ,2005). Terdapat 4 kemampuan dasar 

berpikir kritis diantaranya menginduksi, mengobservasi dan kredibilitas sumber, 

mendeduksi, dan mengidentifikasi asumsi. Mengingat pentingnya keterampilan 

berpikir kritis maka sebaiknya proses pembelajaran Fisika disekolah sedemikian 

rupa sehingga mampu memfasilitasi siswa untuk memupuk  dan mengembangkan 

keterampilan berpikir kritis. 
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          Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pembelajaran yang berpusat 

pada guru (teacher centered) menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered), maka diperlukan pembelajaran yang dapat memfasilitasi 

kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis  siswa. Pembelajaran yang 

cocok dengan tujuan  tersebut adalah pembelajaran  kontruksivisme. Salah satu 

model pembelajaran kontruksivisme adalah model pembelajaran learning cycle 

5E. Hal ini diperkuat dengan pendapat menurut Aksela (2005) model 

pembelajaran yang sesuai untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti 

berpikir kritis antara lain adalah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran 

inquiry, learning cycle dan pembelajaran kooperatif. 

           Model pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang 

proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar (perolehan 

pengetahuan) diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini 

hanya dapat diatasi melalui pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui 

pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Konstruktivisme 

merupakan pandangan filsafat yang pertama kali dikemukakan oleh Giambatista 

Vico tahun 1710, ia adalah seorang sejarawan Italia yang mengungkapkan 

filsafatnya dengan berkata ”Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia 

adalah tuan dari ciptaan”. Dia menjelaskan bahwa “mengetahui” berarti 

“mengetahui bagaimana membuat sesuatu”. Ini berarti bahwa seseorang baru 

mengetahui sesuatu jika ia dapat menjelaskan unsur-unsur apa yang membangun 

sesuatu itu (Suparno, 1997:24). 

Model pembelajaran Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran 

yang terdiri dari tahap–tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi–kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Model learning cycle 5E  yang 

terdiri dari 5 tahap: engage, explore, explain, elaborate, dan evaluate. Pada fase  

explore, siswa diorganisir ke dalam kelompok belajar untuk bekerjasama dalam 

membuktikan hipotesis, melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan diskusi 

untuk menjawab pertanyaan yang muncul. Sehingga siswa memiliki kesempatan 

untuk bekerja sama dalam kelompok–kelompok kecil tanpa pengajaran langsung 
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dari guru. Pada fase ini guru sebagai fasilitator. Untuk melatihkan kemampuan 

menganalisis siswa hasrus membuktikan hipotesis terhadap hasil. Agar bisa 

membuktikannya perlu kegiatan observasi yang dapat melatihkan kemampuan 

menganalisis. Untuk itu perlu ada kegiatan Laboratorium yang melatihkan siswa 

untuk memprediksi, mengobservasi dan menjelaskan, karena kegiatan ini akan 

melatihkan siswa dalam membuktikan hipotesis terhadap hasil. POE memfasilitasi 

kemampuan menganalisis pada pembelajaran konseptual siswa, memberi 

kesempatan pada siswa untuk mengamati, melakukan percobaan dan 

mempresentasikannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyisipkan Predict-

Observe-Explain (POE) (Cepni and Sahin, 2012). POE mampu memfasilitasi 

siswa untuk memprediksi melalui pengamatan, mengobservasi fenomena dan 

menjelaskan eksperimen yang dilakukan dilaboratorium. Pada fase observe, siswa 

diberi kebebasan untuk menyusun dugaan beserta alasannya, melakukan 

percobaan dan menguji kebenaran prediksi yang diungkapkan untuk memberi 

penjelasan terhadap segala sesuatu yang mereka lakukan, tidak hanya sekedar 

melakukan percobaan. Dengan demikian, model learning cycle 5E yang disisipi 

POE akan dapat mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan pembelajaran 

secara aktif, sementara pada saat yang sama memungkinkan siswa untuk 

mengkonstruksi  konsep-konsep mereka sendiri (Kolomuc, 2012).  

            Model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan  POE  pada 

tahap explore adalah model pembelajaran yang memadupadankan antara  model 

pembelajaran Learning Cycle 5E (engage, explore, explain, elaborate, dan 

evaluate) dengan menyisipkan POE pada tahap explore dimulai dengan 

menghadapkan peserta  pada permasalahan, selanjutnya siswa memprediksi  

solusi dari permasalahan (Predict), kemudian melakukan pengamatan untuk 

membuktikan prediksi (observe) dan terakhir menjelaskan hasil ramalan 

(expalain).  

           Berdasarkan penelitian sebelumnya: (Ozdemir H, Bag H, Bilen K,2011) 

dalam penelitiannya Effect of Laboratory Activities Desingned Based on 

Prediction-Observation-Explanation (POE) Strategy on Pre-Service Teachers’ 

Understanding of Acid-Base Subject. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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pendekatan laboratorium berdasarkan strategi POE secara signifikan 

meningkatkan pemahaman konseptual calon guru sains pada konsep asam basa. 

(Ozdemir, et all ,2011:169) menunjukkan bahwa pendekatan laboratorim dengan 

POE secara signifikan meningkatkan pemahaman konseptual calon guru sains 

pada konsep asam basa. (Treagust 2004:1) menemukan bahwa POE efektif dalam 

mendiagnosa pemahaman ilmu pengetahuan siswa. POE juga dapat digunakan 

oleh guru untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan strategi yang dimulai 

dari sudut pandang siswa bukan dari guru. Pembelajaran POE sangat baik 

digunakan dengan kegiatan yang memungkinkan pengamatan langsung, untuk itu 

POE disisipkan pada tahap explore karena tahap explore siswa dikelompokkan 

dalam kelompok kecil yang terdiri 5-6 siswa dan juga diberi kesempatan untuk 

bekerja sama dalam kelompok tanpa pembelajaran langsung dari guru. 

           Berangkat dari paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 

sebuah penelitian tentang penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dengan menyisipkan Predict-Observe-Explain (POE) pada tahap explore.  

Penelitian ini mengambil judul “Penerapan model pembelajaran Learning Cycle 

5E dengan menyisipkan Predict-Observe-Explain (POE) pada tahap explore 

untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis siswa 

SMA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peningkatan 

kemampuan kognitif dan keterampilan berpikir kritis terhadap penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-Observe-Explain 

(POE) pada tahap explore siswa  SMA ?” 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk 

menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian berikut: 

1. Bagaimanakah peningkatan  kemampuan kognitif siswa sebagai efek dari 

penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan  penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-Observe-

Explain (POE) pada tahap explore  siswa SMA? 
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2. Bagaimanakah  peningkatan  keterampilan berpikir kritis siswa sebagai 

efek dari penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan penerapan 

model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-

Observe-Explain (POE) pada tahap explore siswa SMA? 

3. Bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dan  penerapan model pembelajaran 

Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-Observe-Explain (POE) 

pada tahap explore  siswa SMA? 

4. Bagaimana skala sikap siswa terhadap penerapan Model pembelajaran 

Learning Cycle 5E dengan dan tanpa  menyisipkan POE  pada tahap 

explore siswa SMA? 

 

C. Batasan Masalah 

   Agar masalah yang diteliti lebih fokus, maka batasan  masalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan  Kemampuan Kognitif.  

Peningkatan kemampuan kognitif ditandai dengan perubahan positif dari 

hasil pretest dan posttest yang dinyatakan dengan nilai rata-rata gain yang 

dinormalisir (<g>). Indikator kemampuan kognitif disusun berdasarkan 

taksonomi Anderson khusunya empat aspek dimensi proses kognitif, yaitu: 

aspek mengingat (C1), memahami (C2), menerapkan (C3), dan 

menganalisis (C4). Empat dimensi proses kognitif pada taksonomi 

Anderson tersebut disesuaikan dengan materi fisika  yang diujikan pada 

penelitian ini yaitu materi elastisitas. Pada kurikulum 2006 materi 

elastisitas termasuk dalam kompetensi dasar 3.2 Menganalis pengaruh 

gaya pada sifat elastis benda. 

2. Peningkatan  Keterampilan Berpikir Kritis.  

Peningkatan keterampilan berpikir kritis ditandai dengan perubahan 

positif dari hasil pretest dan posttest yang dinyatakan dengan nilai rata-

rata gain yang dinormalisir (<g>). Indikator  keterampilan berpikir kritis 

dalam penelitian ini yaitu  membuat induksi dan mempertimbangkan hasil 
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induksi, membuat deduksi  dan mempertimbangkan hasil deduksi, 

mengobservasi dan mempertimbangkan kredibilitas, serta  

mengidentifikasi asumsi. 

3. Keterlaksanaan  Model Pembelajaran. 

Keterlaksanaan Model Pembelajaran  Learning Cycle 5E dan  model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-Observe-

Explain (POE) pada tahap explore  siswa SMA. Untuk mengetahui 

keterlaksanaan pembelajaran dengan membuat prosentase untuk 

keterlaksanaan pembelajaran dengan cara memberi tanda cheklist (˅) 

pada kolom ya dan tidak . Adapun pertanyaannya dengan 2 tanggapan ya  

dan tidak. 

 

 

4. Skala sikap  siswa. 

Skala sikap siswa  dibagi menjadi tiga  aspek adalah; (1) perasaan senang 

dan termotivasi, (2) pandangan LKS dan model pembelajaran, kemudahan 

dan memfasilitasi, dan  (3) harapan ingin belajar dengan pembelajaran ini 

pada waktu, materi dan pelajaran yang lain. Untuk mengetahui skala sikap  

siswa dengan membuat prosentase untuk pertanyaan positif dan 

pertanyaan negatif. Adapun pertanyaannya dengan 2 skala sikap  setuju 

(S) dan tidak setuju (TS). 

 

D. Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang peningkatan  kemampuan kognitif 

siswa sebagai efek dari penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dan  penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan 

menyisipkan Predict-Observe-Explain (POE) pada tahap explore siswa 

SMA. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang peningkatan  keterampilan berpikir 

kritis  siswa sebagai efek dari penerapan model pembelajaran Learning 
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Cycle 5E dan  penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan 

menyisipkan Predict-Observe-Explain (POE) pada tahap explore siswa 

SMA.  

3. Untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran dari penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-Observe-

Explain (POE) pada tahap explore. 

4. Untuk mengetahui skala sikap  siswa terhadap penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-Observe-

Explain (POE) pada tahap explore. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris tentang potensi 

penerapan model pembelajaran Learning Cycle 5E dengan menyisipkan Predict-

Observe-Explain (POE) pada tahap explore terhadap kemampuan kognitif dan 

keterampilan berpikir kritis yang nantinya dapat memperkaya hasil-hasil 

penelitian sejenis yang telah dilakukan dan dapat dipergunakan oleh berbagai 

pihak yang berkepentingan seperti peneliti, mahasiswa LPTK (Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan guru-guru fisika. 

 

F. Struktur Organisasi Tesis 

Struktur organisasi tesis merupakan susunan atau sistematika penulisan 

dalam tesis. Tesis pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I berjudul 

Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis. Bab II 

berisi kajian teori terdiri dari kajian mengenai kemampuan kognitif, keterampilan 

berpikir kritis, keterlaksanaan pembelajaran, skala sikap siswa dan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dan model pembelajaran Learning Cycle 5E 

dengan menyisipkan Predict-Observe-Explain (POE) pada tahap explore. Bab III 

berisi tentang kajian teori terdiri dari metoda penelitian, desain penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, definisi operaional, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian, tehnik pengumpulan data, dan analisa 
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data. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari kemampuan 

kognitif, keterampilan berpikir kritis, keterlakanaan pembelajaran dan tanggapan 

siswa.  Bab V berisi kesimpulan dan saran terdiri dari simpulan hasil penelitian, 

implikasi dan rekomendasi terkait hasil penelitian.yang telah dilakukan sebagai 

rujukan bagi penelitian dimasa yang akan datang. 
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