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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan memiliki peranan penting bagi  kehidupan manusia dan 

memiliki pengaruh dinamis dalam menyiapkan kehidupan manusia di 

masa depan . Karena pendidikan merupakan dasar utama untuk mencapai 

suatu keberhasilan. Dua hal yang tidak akan pernah terlepas dari 

pendidikan yaitu belajar dan hasil belajar.  

Belajar adalah suatu aktivitas yang di lakukan seseorang dengan 

sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, 

pemahaman atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang 

terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, 

merasa, maupun dalam bertindak (Susanto:2014:4). Sedangkan untuk 

pengertian hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.  

 Dalam kegiatan pembelajaran biasanya guru menetapkan tujuan 

belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah anak yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui apakah hasil 

belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang di kehendaki dapat di 

ketahui melalui evaluasi ( Susanto: 2014 :5).  

Kegiatan pembelajaran mengarahkan peserta didik agar 

berkembang secara optimal. Dalam proses belajar mengajar pendidik 

harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, karena untuk 
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mendukung keberhasilan proses belajar.  Sumber belajar  yang digunakan 

tidak hanya berupa buku bacaan, latihan soal, dan sumber belajar lainya, 

namun kita juga bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kita sebagai 

sumber belajar. Misalnya dalam pelajaran IPA,cara siswa belajar IPA 

tidak sama dengan cara siswa belajar bahasa ataupun  IPS karena belajar 

sesuatu harus disesuaikan dengan sifat dan karakteristik dari mata 

pelajaran serta perkembanganya.  

   IPA merupakan suatu proses yang menghasilkan pengetahuan. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat dan dinamis, perlu 

disiapkan warga negara yang mampu bersaing bebas serta memiliki 

ketangguhan dalam berpikir, bersikap, bertindak berdasarkan pemahaman 

tentang konsep-konsep Ilmu Pengetahuan Alam serta penerapanya melalui  

pembelajaran IPA. Menurut teori pembelajaran yang dikemukakan oleh 

Jean Piaget bahwa proses berpikir manusia sebagai suatu perkembangan 

yang bertahap dari berpikir intelektual konkret ke abstrak. Pengetahuan 

yang diperoleh siswa itu tidak dapat dipindahkan secara utuh dari pikiran 

guru ke siswa namun, secara aktif dibangun oleh siswa sendiri elalui 

pengalaman nyata. Belajar IPA merupakan proses konstruktif yang 

mengehendaki partisipasi aktif dari siswa sehingga peran guru berubah 

yang semula sebagai sumber dan pemberi informasi menjadi fasilitator 

belajar bagi siswa. 

   Pembelajaran konstruktivisme mengadung empat kegiatan inti 

yaitu berkaitan dengan pengetahuan awal siswa, kegiatan pengalaman 

nyata, melibatkan interaksi sosial, dan terbentuk kepekaaan terhadap 
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lingkungan. Pembelajaran berdasarkan konstruktivisme dapat memberi 

siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalaman agar siswa berpikir 

kreatif, imajinatif, mengenalkan gagasan-gagasan sains pada saat yang 

tepat.  

Dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran IPA para ahli 

mengembangkan berbagai model pembelajaran yang dilandasi pandangan 

konstruktivisme dari Piaget. Terdapat beberapa model pembelajaran yang 

dilandasi konstruktivisme yaitu model siklus belajar (Learning Cycle), 

model pembe;ajaran generatif (generative learning model), model 

pembelajaran interaktif (interactive learning model ), model CLIS 

(Children Learning In Science), dan model strategi pembelajaran 

kooperatif (cooperative learning strategies) . Dalam  proses pembelajaran 

guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menyampaikan 

pembelajaran. Guru tidak hanya menguasai sejumlah materi 

pembelajaran,tetapi juga harus terampil dalam menerapkan  model 

pembelajaran.  

Sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

peneliti  terhadap guru kelas III di SDN Pendem 02 Batu, dalam kegiatan 

pembelajaran IPA  guru belum pernah menggunakan beberapa model 

pembelajaran yang dilandasi pandangan konstruktivisme dari Piaget 

seperti yang dikemukakan pada paragraf diatas.  Pembelajaran masih 

terpusat pada guru yaitu guru lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan 

siswa hanya sebagai pendengar, peran guru lebih menonjol pada kegiatan 

pembelajaran. Guru cenderung menggunakan model pembelajaran 
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konvensional seperti ceramah, tanya jawab dan penugasan sehingga siswa 

kurang terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Pada kenyataannya 

beberapa model pembelajaran yang  sudah diterapkan oleh guru kurang 

membuat siswa memahami materi serta mengusai konsep yang telah 

dijelaskan oleh guru. Salah satu model yang pernah diterapkan oleh guru 

yaitu demonstrasi.  

Model pembelajaran yang diterapkan oleh guru kelas III belum 

menunjukkan adanya pembelajaran konstruktivisme pada siswa. Untuk 

meningkatkan kualitas belajar IPA pada siswa kelas III di SDN Pendem 2 

Batu peneliti akan menerapkan salah satu model pembelajaran 

konstruktivisme yaitu model Learning Cycle. Karena pandangan 

konstruktivitis dalam proses pembelajaran IPA perlu disediakan 

serangkaian pengalaman berupa kegiatan nyata yang rasional atau dapat 

dimengerti siswa dan memungkinkan terjadi interaksi sosial. Saat proses 

belajar berlangsung siswa harus terlibat secara langsung dalam kegiatan 

nyata.  

Model pembelajaran learning cycle merupakan salah satu model 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis yang pada mulanya terdiri 

atas 3 tahap yaitu, eksplorasi, pengenalan konsep dan penerapan 

konsep.pada proses selanjutnya tiga tahap siklus tersebut mengalami 

pengembangan. Tiga tahap siklus tersebut saat ini dikembangkan menjadi 

lima tahap yaitu pembangkitan minat, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, 

dan evaluasi. Dari tahapan-tahapan tersebut diharapkan siswa tidak hanya 

mendengar keterangan dari guru tetapi dapat berperan aktif untuk 



5 
 

menggali, menganalisis, mengevaluasi, pemahamanya terhadap konsep 

yang dipelajari. perbedaan mendasar antara model learning cycle ini 

dengan model pembelajaran konvensional adalah guru lebih banyak 

bertanya dari pada memberitahu. 

Mengetahui tingkat pemahaman siswa pada sebuah materi yang 

telah diajarkan dapat diketahui melalui hasil belajar yang diukur melalui 

tes atau evaluasi. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan model siklus 

belajar (Learning Cycle)  terhadap hasil belajar siswa maka perlu 

dilakukan sebuah penelitian. Dari uraian diatas, maka peneliti mengambil 

judul penelitian ekperimen  “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 

Learning Cycle terhadap Hasil Belajar Sifat Benda pada Siswa Kelas III 

SDN Pendem 02 Batu” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut 

diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Adakah  pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap hasil 

belajar pengetahuan tentang sifat benda siswa kelas III SDN Pendem 2 

Batu ? 

2. Adakah  pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap hasil 

belajar sikap tentang sifat benda siswa kelas III SDN Pendem 2 Batu ? 
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3. Adakah  pengaruh model pembelajaran learning cycle terhadap hasil 

belajar keterampilan tentang sifat benda siswa kelas III SDN Pendem 2 

Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh model pembelajaran learning cycleterhadap hasil 

belajar pengetahuan tentang sifat benda siswa kelas III SDN Pendem 2 

Batu. 

2. Mengetahui pengaruh model pembelajaran learning cycleterhadap hasil 

belajar sikap tentang sifat benda siswa kelas III SDN Pendem 2 Batu. 

3. Mengetahui pengaruh model pembelajaran learning cycleterhadap hasil 

belajar keterampilan tentang sifat benda siswa kelas III SDN Pendem 2 

Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi 

pembaca khususnya guru untuk menerapkan model pembelajaran yang 

inovatif, dan dapat mengembangkan ketrampilan berpikir siswa. Guru 

dapat menerapkan model pembelajaranLearning Cycle. 

 

 

 



7 
 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti, penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran 

terhadap hasil belajar siswa. 

b. Bagi Guru, manfaat penelitian bagi guru dapat digunakan sebagai 

acuan untuk menerapkan jenis model pembelajaran yang tepat dan 

berpusat pada siswa karena model pembelajaran yang diterapkan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

c. Bagi Siswa, penelitian ini bermanfaat bagi siswa yaitu dapat 

bereksplorasi dan hasil belajar yang diperoleh siswa akan bertahan 

lebih lama. 

d. Bagi Sekolah, manfaat yang diberikan pada sekolah yaitu dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle. 

 

E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian eksperimen ini, maka perlu adanya definisi 

istilah seperti dijelaskan berikut ini : 

1. Model Pembelajaran Learning Cycle 

Model pembelajaran Learning Cyclemerupakan salah satu model 

pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis. Dalam penerapanya 

learning cycle memiliki lima tahapan yaitu pembangkitan minat, 

eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi (Wena,2014:170). 
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2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar, karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

tingkah lakku yang relatif menetap. 

 

3. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapanya secara 

umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui 

metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menurut sikap 

ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya 

(Trianto,2010:136). 

F. Batasan Masalah 

  Bloom dan Rathwohl (Riyanto,2009:17) menunjukkan 3 aspek 

yang mungkin dikuasai oleh siswa dalam belajar yaitu aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Pada aspek kognitif meliputi pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis(C4), sintesis (C5), dan evaluasi 

(C6). Pada aspek afektif meliputi, pengenalan, merespons, penghargaan, 

pengorganisasian, pengamalan. Sedangkan pada aspek psikomotor 

mencakup kemampuan yang berupa keterampilan fisik (motorik) yang 

terdiri dari peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang, maka peneliti 

memberikan batasan masalah sebagai berikut : 
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1. Hasil belajar sifat benda pada aspek kognitif dibatasi yang meliputi 

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3).Sedangkan pada 

aspek afektif yaitu percaya diri, tanggung jawab, bekerjasama dan 

ketertiban, dan psikomotor yaitu ketrampilan dalam berpikir, 

berkomunikasi dan menulis selama proses pembelajaran. 

2. Penelitian dilakukan pada kelas III semester ganjil tahun ajaran 

2015/2016 


