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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan faktor penting dalam membentuk 

karakter dan kreativitas siswa. Pendidikan memegang peranan penting dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mempunyai daya saing tinggi dan 

mampu menghadapi tantangan global. Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Iskandar (2010:10) mengatakan bahwa dalam pembelajaran bermakna 

terjadi kaitan-kaitan antara pengetahuan terdahulu yang merupakan konsep-

konsep umum dengan konsep baru. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah 

bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu proses 

untuk membangun konsep-konsep atau gagasan-gagasan siswa yang mengaitkan 

atau menghubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan yang paling pokok karena 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran banyak bergantung kepada 

bagaimana proses belajar mengajar dirancang dan dijalankan secara profesional. 

Selain itu berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah 
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bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa. Komponen 

utama dalam kegiatan belajar mengajar adalah siswa dan guru, dalam hal ini siswa 

yang menjadi subjek belajar, bukan menjadi objek belajar. Agar proses belajar 

mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, salah satu 

strateginya adalah dengan memilih model pembelajaran yang sesuai. 

Berdasarkan studi pendahuluan melalui observasi yang dilakukan peneliti 

di SDN Junrejo 2 Batu pada bulan Januari 2014 mengenai proses pembelajaran, 

ditemukan  fakta yang menjadi landasan penulisan skripsi ini yaitu guru sudah 

menggunakan model dan metode dalam pembelajaran akan tetapi guru masih 

menggunakan model dan metode yang kurang bervariasi. Selama kegiatan 

pembelajaran guru sudah memberikan pembelajaran berupa ringkasan materi 

pelajaran serta soal latihan kemudian siswa mencatat ringkasan materi dan 

menyelesaikan soal tersebut untuk dihafalkan, dari situ terlihat kegiatan belajar 

siswa lebih banyak mencatat dan menghafal sehingga kemampuan berpikir siswa 

belum terlatih untuk aktif bekerja. Pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru, 

terlihat pada kegiatan pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya, namun sebagian siswa cenderung diam, malas berpikir, dan 

kurang semangat menyampaikan pendapat. Akan tetapi ada beberapa siswa yang 

aktif dalam pembelajaran, namun beberapa siswa tersebut masih kurang semangat 

dalam menyampaikan gagasannya dan bertanya maupun menjawab pertanyaan 

dari guru. Selain itu penyebab kurang aktifnya siswa di kelas dikarenakan siswa 

takut salah dalam menjawab pertanyaan dari guru dan kurangnya komunikasi atau 

bertukar pikiran dengan siswa lainnya karena kegiatan bekerja bersama kelompok 

jarang dilakukan. 



3 
 

Menurut Trianto (2007:13) untuk mencapai hasil belajar berupa proses dan 

produk adalah proses pembelajaran yang berorientasi pandangan konstruktivistik. 

Pandangan ini menyatakan prinsip penting dalam psikologi pendidikan. Prinsip 

tersebut menjelaskan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan 

kepada siswa tetapi siswa yang harus membangun sendiri pengetahuan di dalam 

pikiran. 

Merujuk pendapat di atas, untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran 

diperlukan pembaharuan dan peningkatan dalam proses pembelajaran yang 

berpusat pada guru (teacher centered) menjadi berpusat pada siswa (student 

centered). Cara yang dapat ditempuh salah satunya dengan menggunakan model 

siklus belajar (learning cycle) 5e. Model ini merupakan pembelajaran 

konstruktivisme yang berpusat pada siswa (student centered). Siklus belajar 

(learning cycle) bersandar pada konstruktivisme sebagai dasar teoritisnya. 

Konstruktivisme adalah model dinamis dan interaktif tentang bagaimana manusia 

belajar. Sebuah perspektif konstruktivis menganggap siswa harus terlibat secara 

aktif dalam pembelajaran mereka dan konsep tidak ditransmisikan dari guru ke 

murid tapi dibangun oleh siswa, sehingga siswa diharapkan dapat membangun 

pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri dan menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis (Bybee, 1997 dalam ). 

Prinsip dasar dalam model siklus belajar (learning cycle) 5e adalah 

memberi kesempatan siswa untuk menemukan sendiri, menerapkan, dan 

menggunakan cara-cara belajar yang sesuai. Selain itu siswa harus membangun 

pengetahuannya secara individual di dalam pikirannya. Model siklus belajar 

(learning cycle) 5e memiliki tahapan, yaitu engagement, exploration, explanation, 
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elaboration, dan evaluation. Setiap tahapan dalam model siklus belajar (learning 

cycle) 5e memiliki fungsi khusus untuk menyumbang proses belajar yang 

berkaitan dengan kegiatan mental dan fisik siswa. Selain itu, model ini dipilih 

karena memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk membangun 

konsep yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Siswa lebih 

diajarkan untuk berpikir kritis dan mandiri dalam mengembangkan 

kemampuannya. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses 

pembelajaran, dan diharapkan hasil belajar siswa dapat meningkat.  

Paparan mengenai keadaan yang terjadi di sekolah, perlu dilakukan 

penelitian dengan menerapkan model siklus belajar (learning cycle) 5e. Model 

pembelajaran ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran lebih berpusat pada 

siswa (student centered), selain itu model siklus belajar (learning cycle) 5e ini 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul 

Penerapan Model Siklus Belajar (Learning Cycle)5e pada Tema 2 Selalu 

Berhemat Energi Subtema 1 Macam-macam Sumber Energi di Kelas IV SDN 

Junrejo 2 Kota Batu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat aktivitas guru dan siswa pada penerapan model siklus 

belajar (learning cycle) 5e tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 macam-

macam sumber energi di kelas IV SDN Junrejo 2 Kota Batu? 
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2. Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan model siklus belajar (learning 

cycle) 5epada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 macam-macam 

sumber energi di kelas IV SDN Junrejo 2 Kota Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat aktivitas guru dan siswa pada penerapan model siklus 

belajar (learning cycle) 5e tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 macam-

macam sumber energi di kelas IV SDN Junrejo 2 Kota Batu. 

2. Mengetahui hasil belajar siswa menggunakan model siklus belajar (learning 

cycle) 5e pada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 macam-macam 

sumber energi di kelas IV SDN Junrejo 2 Kota Batu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam melaksanakan 

pembelajaran khususnya pendidikan di Sekolah Dasar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai solusi untuk 

meingkatkan pembelajaran, selain itu sebagai dasar kebijakan untuk memilih 

model pembelajaran yang tepat dalam rangka meningkatkan pembelajaran. 

b. Bagi guru, sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pengalaman antara 

guru kelas dengan peneliti sehingga mampu menemukan alternatif solusi 
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untuk mengantisipasi maupun mengatasi permasalahan-permasalahan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan peningkatan kualitas pembelajaran di 

dalam kelas.Selain itu, dapat dijadikan masukan untuk melaksanakan 

pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan serta pengalaman di lapangan terkait 

dengan model pembelajaran pada siswa SD.  

d. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai 

acuan pada penelitian yang serupa di bidang pendidikan. 

 

E. Batasan Masalah  

Batasan penelitian ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam 

melaksanakan penelitian. Peneliti membatasi masalah-masalah yang diselesaikan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Peneliti melakukan penelitian penerapan model siklus belajar (learning cycle) 

5epada tema 2 selalu berhemat energi subtema 1 macam-macam sumber 

energi mengambil fokus pada pembelajaran 1 dan 4. 

2. Penelitian penerapan model siklus belajar (learning cycle) 5e ini terfokus pada 

kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai berikut: 

a. Kompetensi Inti 

1) Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang 

dianutnya. 
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2) Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya. 

3) Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, 

melihat, membaca) dan bertanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

4) Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, 

dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan 

perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

b. Kompetensi Dasar pembelajaran 1 

Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari tekslaporan hasil pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi,dan cahaya dengan bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku. 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 

4.2 Menerangkan dan mempraktikkan teks arahan/petunjuk tentang 

pemeliharaan  panca indera  serta penggunaan alat teknologi modern dan 

tradisional secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan 

memilih dan memilah kosakata baku  



8 
 

IPA  

3.4 Membedakan berbagai bentuk energi melalui pengamatan dan 

mendeskripsikan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4.7 Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang teknologi yang 

digunakan dikehidupan sehari-hari serta kemudahan yang diperoleh oleh 

masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tersebut. 

Matematika 

3.11 Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang ekspresi 

menggunakan penambahan, pengurangan, dan perkalian 

4.1   Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen 

terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat bermain  

serta memeriksa kebenarannya.  

c.  Kompetensi Dasar Pembelajaran 4 

 Bahasa Indonesia 

3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, 

gerak, energi panas, bunyi,dan cahaya dengan bantuan guru dan teman 

dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah 

kosakata baku. 

4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan 

tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa 

Indonesia lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. 
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IPS  

3.3 Memahami manusia dalam hubungannya dengan kondisi geografis di 

sekitarnya. 

4.3 Menceritakan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan 

geografis tempat tinggalnya.  

Matematika 

3.11 Menunjukkan pemahaman persamaan antara sepasang ekspresi 

menggunakan penambahan, pengurangan, dan perkalian 

4.1   Mengemukakan kembali dengan kalimat sendiri, menyatakan kalimat 

matematika dan memecahkan masalah dengan efektif permasalahan yang 

berkaitan dengan KPK dan FPB, satuan kuantitas, desimal dan persen 

terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat bermain  

serta memeriksa kebenarannya 

3. Obyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN Junrejo 2 Kota Batu. 

 

F. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan penegasan istilah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 2007). 

2. Model siklus belajar (learning cycle) 5e adalah model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered). Siklus belajar (learning cycle) 5e yang 
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diterapkan pada penelitian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu 

engagement(pendahuluan), exploration (eksplorasi), explanation (penjelasan), 

elaboration (penerapan konsep), dan evaluation (evaluasi) (Fajaroh dan 

Dasna, 2007). 

3. Penerapan model siklus belajar (learning cycle) 5e ini mengetahui tingkat 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas pada pembelajaran ini meliputi 

engagement (pendahuluan), exploration (eksplorasi), explanation 

(penjelasan), elaboration (penerapan konsep), dan evaluation (evaluasi). 

4. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajar (Sudjana, 2010). Hasil belajar pada 

pembelajaran ini berupa skor dan ketuntasan belajar. 


