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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan mata pelajaran yang mempelajari 

tentang gejala-gejala alam, benda-benda di alam dan segala interaksinya. IPA 

penting dipelajari di tingkat SMP karena mampu mengembangkan kemampuan 

siswa dalam memahami fenomena alam dan mempelajari konsep-konsep IPA 

untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pembelajaran IPA di 

tingkat SMP masih dipandang sebagai suatu hal yang sangat sulit dipelajari. Hal 

tersebut ditandai dengan prestasi belajar siswa di mata pelajaran IPA yang masih 

berada dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan studi pendahuluan di salah satu SMP Negeri di Kabupaten 

Kuningan diperoleh data nilai rata-rata Ujian Akhir Semester (UAS) ganjil 

2015/2016 untuk mata pelajaran IPA sebesar 56 yang ternyata masih di bawah 

nilai KKM yaitu sebesar 75. Selain itu, diketahui hanya satu orang  siswa yang 

memiliki nilai di atas KKM. 

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pembelajaran IPA yang dilaksanakan 

belum mampu memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun 

pemahaman mengenai konsep IPA yang dipelajari. Kegiatan pembelajaran IPA 

yang dilaksanakan di kelas sering kali hanya sebatas penjelasan langsung 

mengenai materi IPA yang dipelajari kemudian diakhiri dengan latihan soal tanpa 

memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan ide-ide dan 

membangun pemahaman sendiri. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara 

terhadap beberapa orang siswa, kegiatan pembelajaran IPA sangat membosankan 

dan tidak menarik. Hal tersebut menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

mempelajari konsep-konsep IPA sehingga berdampak pada rendahnya prestasi 

belajar. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diterapkan suatu kegiatan 

pembelajaran yang mampu memberikan ruang kepada siswa untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan membangun pemahaman yang lebih baik di 

dalam kegiatan pembelajaran IPA sehingga mampu meningkatkan prestasi 
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belajar. Model Learning Cycle 5E dipandang mampu memberikan ruang atau 

kesempatan tersebut bagi siswa di dalam kegiatan pembelajaran IPA sehingga 

kegiatan pembelajaran IPA tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan 

(transfer of knowledge) dari guru kepada siswa. Menurut Wahono dkk, (2016, 

hlm. 3) konsep dasar tentang pembelajaran adalah pengetahuan tidak dapat 

dipindahkan begitu saja dari guru ke siswa. Siswa harus didorong untuk 

mengonstruksi pengetahuan di dalam pikirannya. Dengan kata lain siswa harus 

diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya dan membangun 

pengetahuan mereka sendiri.  

Model Learning Cycle 5E mampu memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk membangun sendiri pemahaman atau pengetahuan terhadap konsep-konsep 

melalui kegiatan pembelajaran yang interaktif. Sebagaimana yang dikemukankan 

oleh Acisli dkk. (2011) bahwa “The 5E Learning Cycle involves learning 

something new, or attempting to understand something familiar in greater depth”. 

Model Learning Cycle 5E  terdiri dari 5 tahap yaitu, engagement, exploration, 

Explanation, Elaboration, dan Evaluation (Akar, 2005;Bybee dkk.,2006;Acisli 

dkk., 2011). Selain itu, model Learning Cycle 5E sangat cocok digunakan dengan 

pendekatan saintifik yang digunakan dalam kurikulum nasional saat ini. 

Model Learning Cycle 5E memiliki lima tahapan. Tahap pertama adalah 

engagement, tujuan dari tahap ini adalah untuk memotivasi siswa fokus terhadap 

topik pembelajaran. Guru dapat memunculkan ketertarikan dan rasa 

keingintahuan siswa terhadap topik pembelajaran dengan menunjukkan suatu 

fenomena, pertanyaan petunjuk dan diskusi sehingga memunculkan sebuah 

pertanyaan dan tanggapan dari siswa (Akar, 2005; Feyzioglu & Ergin, 2012; Tuna 

& Kacar, 2013). Melalui kegiatan di atas siswa didorong untuk mempelajari 

sebuah konsep baru dengan memunculkan pengetahuan  mereka sebelumnya.  

Pada tahap exploration, siswa diberikan kesempatan mengeluarkan ide-ide 

untuk dapat memahami dan memecahkan sebuah permasalahan melalui 

pengalaman mereka sendiri. Kegiatan eksplorasi di atas dapat berupa observasi, 

mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menelaah literature (Akar, 2005; 

Acisli dkk. 2011; Tuna & Kacar, 2013). Pada tahap Explanation, guru mendorong 
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siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat mereka sendiri serta meminta 

bukti dan klarifikasi.  

Pada tahap Elaboration, siswa diberikan kesempatan untuk melatihkan 

pengetahuan baru yang mereka peroleh dari kegiatan sebelumnya dengan 

menerapkan konsep dan keterampilan dalam konteks yang berbeda/baru melalui 

kegiatan problem solving atau praktikum (Akar, 2005; Bybee dkk., 2006; Acisli 

dkk., 2011; Tuna & Kacar, 2013). Pada tahap Evaluation, guru harus melakukan 

evaluasi diseluruh rangkaian tahap pembelajaran. Guru harus mengamati 

pengetahuan siswa, keterampilan siswa, penerapan konsep-konsep baru dan 

perubahan cara berpikir. 

Kelima tahapan tersebut sangat sesuai dengan pembelajaran melalui 

pendekatan saintifik kurikulum nasional yang dirancang sedemikian rupa agar 

peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui 

tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), 

merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan 

data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan 

mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan Stinner (dalam 

Maduretno dkk, 2016, hlm. 2). 

Penelitian yang telah dilakukan terhadap kelas eksperimen menggunakan 

Model Learning Cycle 5E dan kelas kontrol yang tidak menggunakan Model 

Learning Cycle 5E menunjukkan hasil peningkatan pemahaman dan prestasi 

belajar kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol (Akar, 

2005; Acisli dkk., 2011; Madu & Amaechi, 2012; Nainggolan & Sihombing, 

2013).  Hal tersebut menunjukkan bahwa Model Learning Cycle 5E dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan baik. Berdasarkan pemaparan 

tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memperoleh 

informasi atau gambaran umum mengenai cara-cara yang dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran IPA untuk meningkatkan prestasi belajar siswa.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah pada penlitian ini adalah “Bagaimana penerapan model Learning Cycle 

5E untuk meningkatkan prestasi Siswa SMP dalam pembelajaran IPA?”. 

Permasalahan ini dapat dijabarkan melalui pertanyaan penelitian yang 

dikembangkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model Learning 

Cycle 5E terhadap peningkatan prestasi belajar siswa? 

2. Bagaimana pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model Learning 

Cycle 5E terhadap peningkatan prestasi belajar siswa pada setiap aspek 

kognitif? 

3. Bagaimana keterlaksanaan penerapan model Learning Cycle 5E dalam 

sebuah pembelajaran di sekolah? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, maka peneliti 

membatasi permasalahan pada hal berikut, yaitu prestasi  belajar yang dimaksud 

meliputi aspek kognitif yang dibatasi pada tingkatan C1 (pengetahuan), C2 

(pemahaman), dan C3 (penerapan) pada materi suhu dan perubahannya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memperoleh 

gambaran atau informasi mengenai peningkatan prestasi belajar siswa di dalam 

kegiatan pembelajaran IPA berdasarkan tes prestasi belajar sebagai dampak dari 

penerapaan model Learning Cycle 5E dalam pembelajaran IPA. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

dunia pendidikan dalam upaya perbaikan dalam pembelajaran, diantaranya adalah: 

1. Memberikan informasi terkait penerapan model Learning Cycle 5E dalam 

kegiatan pembelajaran IPA terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. 
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2. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan model Learning Cycle 5E. 

 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi Peneltian 

Untuk memudahkan pembahasan masalah dan mendapatkan susunan yang 

sistematis, maka penulis membagi ke dalam 5 bab, yaitu: 

 Bab pertama, Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Penelitian, 

Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 

Struktur Organisasi Skripsi.  

 Bab kedua, kajian pustaka, Bagian ini memberikan konteks deskriptif 

mengenai teori prestasi belajar siswa dan kaitannya dengan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. 

 Bab ketiga, Metode Penelitian, Bagian ini berisikan definisi operasional, 

desain penelitian yang digunakan, sampel penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data 

yang digunakan.  

 Bab Keempat, Temuan serta Pembahasan, Bagian ini menyampaikan 

temuan penelitian dan pembahasan mengenai peningkatan prestasi belajar  

siswa berdasarkan hasil pengolahan data untuk menjawab rumusan 

masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 Bab Kelima, Kesimpulan dan Saran, Bagian ini menyampaikan 

kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan temuan 

dan pembahasan data serta memberikan saran untuk perbaikan penelitian 

selanjutnya. 


