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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I  Latar Belakang 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi 

pelaksanaan secara operasional adalah terwujud dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, model pembelajaran merupakan faktor yang 

sangat penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. 

Penentuan model pembelajaran yang tepat oleh guru sangat diperlukan agar sesuai 

dengan materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. 

 Pengajaran yang ada di SMP Raden Fatah Kota Batu selama ini adalah 

pembelajarannya berpusat pada guru (Teacher Centered Learning) yang 

meletakan guru sebagai pemberi pengetahuan kepada siswa, dan cara 

penyampaian pengetahuannya cenderung masih  didominasi dengan metode 

ceramah. Penggunaan metode ceramah yang disampaikan oleh guru biologi SMP 

Raden Fatah dengan cara guru menuliskan topik, guru menjelaskan materi, siswa 

hanya mendengarkan dan kemudian mencatat hasil penjelasan dari guru. Dengan 

adanya penggunaan metode ceramah maka dapat menyebabkan partisipasi siswa 

rendah, kemajuan siswa berkurang, perhatian dan minat siswa tidak dapat 

dipantau. 

 Hal ini didukung dengan hasil pengamatan pada saat pelaksanaan Program 

Pengalaman Lapang (PPL) di SMP Raden Fatah Kota Batu, pada tanggal 4 

Oktober–4 Desember 2010 di kelas VIII-D SMP Raden Fatah Kota Batu adalah 
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(1) Siswa diajarkan dengan pembelajaran konvensional yaitu suatu pembelajaran 

yang diterapkan di kelas VIII-D SMP Raden Fatah Kota Batu menggunakan 

metode ceramah dan hampir setiap pertemuan siswa selalu diwajibkan untuk 

mencatat dari apa yang sudah dijelaskan oleh guru; (2) Sebagian siswa cenderung 

berbicara atau bercanda dengan teman sebangkunya atau teman lain saat guru 

sedang menjelaskan materi; (3) Sebagian siswa yang keluar dari ruang kelas 

ketika guru menyampaikan pelajaran dan sebagian siswa bermain Handphone di 

dalam kelas; (4) Saat guru memberi kesempatan untuk bertanya ada 2 siswa yang 

bertanya dari jumlah 37 siswa dalam kelas; (5) Hasil belajar biologi pada materi 

tahapan perkembangan manusia pada semester ganjil rata-rata 60 nilai tersebut 

masih tergolong rendah karena kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk materi 

tahapan perkembangan manusia di SMP Raden Fatah Kota Batu kelas VIII adalah 

70. 

Metode ceramah yang digunakan oleh guru biologi kelas VIII-D SMP 

Raden Fatah  dalam menyampaikan materi tahapan perkembangan manusia dapat 

menyebabkan siswa kurang tertarik dan kurang termotivasi untuk belajar sehingga 

siswa menjadi bosan belajar di dalam kelas, dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran juga sangat kurang. Karena metode ceramah hanya menuntut siswa 

untuk mendengarkan saja dengan tidak mengembangkan aktivitas yang lain 

seperti menganalisis, bertanya dan menjawab serta mengungkap permasalahan 

dan mengungkapkan pendapat. 

Dari permasalahan tersebut dapatlah diketahui bahwa permasalahan yang 

paling mendasar adalah kurangnya aktivitas siswa diantaranya adalah; (1) 
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aktivitas dalam memperhatikan ketika guru menjelaskan materi; (2) aktivitas 

untuk semangat dalam belajar (3) aktivitas untuk berpendapat; (4) aktivitas untuk 

menjawab; (5) aktivitas untuk menulis atau mencatat. Dari kelima jenis aktivitas 

yang menjadi permasalahan selama proses pembelajaran maka dapat 

mengakibatkan hasil belajar siswa tidak dapat optimal hal ini dapat disebabkan 

pengajaran yang disampaikan oleh guru secara konvensional maka akan 

berdampak pada siswa merasa kesulitan dalam memahami suatu konsep. 

Materi tahapan perkembangan manusia yang harus dipelajari oleh siswa 

kelas VIII-D SMP Raden Fatah sangat erat kaitannya dengan kehidupan nyata 

yang ada di alam atau lingkungan sekitar. Materi tersebut meliputi tahapan awal 

perkembangan manusia, tahapan perkembangan manusia sebelum dilahirkan (fase 

embrionik), tahapan perkembangan manusia setelah dilahirkan dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perkembangan manusia di dalam kandungan ibu. Dalam 

pokok bahasan tersebut siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dan 

memahami dari masing-masing sub pokok bahasan yang ada sesuai dengan 

indikator dalam silabus. Tetapi kenyataan selama ini yang ada didalam kelas VIII-

D SMP Raden Fatah ketika guru mengajarkan materi tahapan perkembangan 

manusia dengan menggunakan metode ceramah tujuan di dalam indikator belum 

bisa tercapai secara keseluruan. Maka untuk itulah diperlukan suatu model 

pembelajaran atau metode yang khusus dalam penyampaiannya sehingga siswa 

lebih mudah untuk memahami konsep tahapan perkembangan manusia dan 

mencapai tujuan yang ada di dalam indikator.  
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Untuk mengatasi masalah tersebut maka ditawarkan model siklus belajar 

yang merupakan salah satu model pembelajaran yang berlandaskan pandangan 

konstruktif. Pandangan ini berasumsi bahwa mengajar bukan sebagai proses 

dimana gagasan-gagasan guru diteruskan pada peserta didik, melainkan sebagai 

proses untuk mengubah dan membangun gagasan-gagasan peserta didik yang 

sudah ada, dalam arti lain siswa dibimbing untuk menemukan konsep, 

membangun pengetahuan sendiri dengan membandingkan pengetahuan lama yang 

dimilikinya dengan pengetahuan baru yang diterimanya, sehingga terbangun 

pengetahuan baru. 

Siklus belajar adalah salah satu model pembelajaran yang memperhatikan 

kemampuan awal si pembelajar. Pada awal pembelajaran ini, guru memberi 

pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menggali pengetahuan awal pembelajar, 

menyajikan suatu fenomena, atau mengakaji suatu fakta yang berkaitan dengan 

topik yang akan dibahas. Hal ini disebut fase eksplorasi. Fase ini menyediakan 

kesempatan bagi para siswa untuk menyuarakan gagasan mereka yang 

bertentangan dan dapat menimbulkan perdebatan dan suatu analisis mengenai 

mengapa mereka mempunyai gagasan demikian.  

Pengenalan konsep, pada fase ini guru memberikan konsep atau 

pemahaman baru yang ada hubungannya dengan fenomena yang diselidiki, dan 

didiskusikan dalam konteks apa yang telah diamati selama fase eksplorasi. Bagian 

akhir dari pembelajaran ini fase aplikasi. Guru memberikan kesempatan secara 

luas kepada siswa untuk menguji dan menerapkan pemahaman yang telah 

diberikan sebelumnya terhadap situasi yang berbeda. 
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Dari ketiga fase atau tahap dalam pembelajaran model siklus belajar 

seperti yang diuraikan diatas, guru mengajar dengan cara yang mengizinkan siswa 

untuk mengemukakan konsep-konsep atau gagasan mereka yang sudah mereka 

miliki dan menguji gagasan-gagasan ini dalam iklim di mana gagasan-gagasan 

timbul secara terbuka, didiskusikan, dan diuji. Melalui aktifitas-aktifitas seperti 

itu, diharapkan aktifitas dan hasil belajar di SMP Raden Fatah akan meningkat. 

 Salah satu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah 

penelitian yang telah dilakukan oleh Renisyah (2002) dari hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa penerapan model siklus belajar pada materi sistem pencernaan 

manusia dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kelas II cawu 2 SMU N 6 

Malang dengan peningkatan hasil belajar siswa sebesar 57,46% pada siklus I dan 

63,34% pada siklus II. selain itu dapat meningkatkan aktivitas siswa antara lain 

dalam bertanya, menjawab pertanyaan serta melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru. 

 Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian yang berjudul ”Penerapan Model Siklus Belajar (Learning Cycle) 

Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pada Materi 

Tahapan Perkembangan Manusia di Kelas VIII D SMP Raden Fatah - 

Kota Batu” 
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I.2  Rumusan Masalah  

1. Bagaimana penerapan model siklus belajar (Learning Cycle) dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi tahapan perkembangan 

manusia di kelas VIII-D SMP Raden Fatah Kota Batu? 

2. Bagaimana penerapan model siklus belajar (Learning Cycle) dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tahapan perkembangan 

manusia di kelas VIII-D SMP Raden Fatah Kota Batu? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan model siklus belajar (Learning Cycle) dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi tahapan perkembangan 

manusia di kelas VIII-D SMP Raden Fatah Kota Batu? 

2. Untuk mengetahui penerapan model siklus belajar (Learning Cycle) dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tahapan perkembangan 

manusia di kelas VIII-D SMP Raden Fatah Kota Batu? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

terkait sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Karena dengan adanya kolaborasi dengan guru maka peneliti akan lebih 

mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pembelajaran khususnya 
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pembelajaran model siklus belajar, sehingga dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dalam mempersiapkan diri menjadi calon tenaga pendidik 

di masa yang akan datang dan juga pengembang keilmuan. 

 

2. Bagi Siswa  

Siswa terlibat langsung dalam pembelajaran supaya dapat meningkatkan 

aktivitas dan belajar dalam mengikuti mata pelajaran IPA dan merupakan 

kesempatan berharga karena mendapat pengalaman dengan pembelajaran 

yang baru. 

3. Bagi Guru  

Dilaksanakan tindakan ini dapat memberi masukan yang sangat berguna 

bagi guru sebagai praktisi lapangan, agar guru dapat menerapkan model 

pembelajaran yang lebih bervariasi, dan guru menjadi lebih terampil dalam 

melakukan potensinya sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

4. Bagi Sekolah 

Dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di sekolah sehingga 

dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di SMP Raden Fatah Kota Batu. 

5. Bagi Institusi terkait (Depdiknas) 

Dapat mengembangkan model pembelajaran ini sebagai salah satu inovasi 

pembelajaran dalam mendukung desentralisasi pendidikan. 
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1.5  Batasan Penelitian 

1. Penelitian tindakan kelas ini, dilakukan pada siswa kelas VIII-D SMP 

Raden Fatah Kota Batu tahun ajaran 2011-2012. 

2. Materi pelajaran biologi dalam penelitian ini hanya pada pokok bahasan 

“tahapan perkembangan manusia” semester ganjil tahun pelajaran 2011-

2012. 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Learning 

Cycle yang merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

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

rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dikuasai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi 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. Learning Cycle yang merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

berupa rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Learning Cycle 
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yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 5 fase. Yaitu (1) fase 

engagement (fase mengundang), (2) fase explore (fase menggali), (3) fase 

to explain (fase menjelaskan), (4) fase to extend (fase penerapan konsep), 

(5) fase to evaluate (fase evaluasi). (Fajaroh dan Dasna, 2007) 

3. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama 

pembelajaran berlangsung yang meliputi, saling membantu, saling memberi 

motivasi. Saling berdialog dengan teman, saling memberi sumbangan 

pikiran pada anggota kelompok, saling membantu teman yang mengalami 

kesulitan, dan saling belajar antar siswa. (Sudjana, 2005)  

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

menerima pengalaman belajarnya, hasil belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah berupa skor tes yang diberikan pada setiap akhir 

siklus. (Sudjana, 2005) 

 


