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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan 

kepribadiannya dengan jalan membina potensi–potensi yang ada, yaitu rohani 

(pikir, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani panca indera serta 

keterampilan–keterampilan (Ihsan, 2005:7). Undang–undang Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran yang menarik maka guru diharapkan kreatif untuk menciptakan 

suatu pembelajaran yang inovatif, sebab kegiatan pembelajaran itu sendiri 

sangat menentukan proses dan kualitas hasil belajar. Strategi pembelajaran 

adalah siasat guru dalam mengefektifkan, mengefisienkan serta 

mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara siswa dengan komponen 

pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai mencapai 

tujuan pembelajaran, sehingga guru saat ini harus mampu menciptakan 
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suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa (Riyanto, 

2010:132).  

Hasil belajar adalah pola–pola perbuatan, nilai–nilai, pengertian–

pengertian, sikap–sikap, apresiasi dan ketrampilan (Suprijono, 2012:5). Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata pelajaran di Sekolah 

Dasar yang memiliki hubungan erat dengan lingkungan sekitar dan kehidupan 

sehari-hari, seharusnya disajikan melalui suatu pembelajaran yang berkualitas 

agar dapat terjadi kebermaknaan dalam diri siswa. Pada kenyataannya 

pembelajaran IPA menekankan menghafal berbagai konseptanpa disertai 

pemahaman terhadap konsep tersebut. Melihat masalah pembelajaran IPA di 

lapangan, maka siswa tidak terbiasa menggunakan daya nalar, tetapi justru 

terbiasa dengan cara menghafal dan hanya terpaku pada buku sumber serta 

terasa ada jurang pemisah antara pembelajaran di kelas dengan lingkungan 

kehidupan sehari-hari siswa (Wuryastuti, 2008:1). Hal tersebut berdampak 

pada nilai hasil belajar siswa yang kurang baik. 

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 10 September 

2014 di SDN Donowarih 02 Kabupaten Malang dengan jumlah siswa 

sebanyak 20 siswa, 12 siswa laki–laki dan 8 siswa perempuan, ditemukan 

kasus bahwa terdapat masalah di dalam pembelajaran yang diterapkan yaitu 

hasil belajar siswa yang kurang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM) yang ditetapkan 70. Siswa kelas V SDN Donowarih 02 Kabupaten 

Malang dari 20 siswa, ada 8 (41,66%) siswa yang belum tuntas belajar dan 12 

(58,33%) siswa yang dinyatakan tuntas belajar. Rata–rata nilai ulangan siswa 

secara klasikal hanya 65,13. 
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Observasi yang dilakukan peneliti dengan salah satu guru di SDN 

Donowarih 02 Kabupaten Malang, ditemukan kasus di lapangan bahwa pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam materi perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap, sebagai berikut : 1). Selama ini guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan pernah menggunakan model pembelajaran 

jigsaw namun tidak mencapai hasil yang diinginkan. 2). Kemampuan 

pengelolaan pembelajaran guru tidak maksimal sehingga siswa kurang 

perhatian dan berminat terhadap materi yang diajarkan. Adapun untuk peserta 

didik : 1). Siswa hanya berfikir secara abstrak terhadap apa yang disampaikan 

oleh guru sehingga siswa tidak mampu untuk mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik 

sementara maupun tetap. 2). Siswa kurang aktif selama mengikuti 

pembelajaran dan kesulitan dalam memahami suatu konsep, hal ini terlihat 

siswa cenderung untuk mendengar, mencatat, mengerjakan tugas, sesekali jika 

guru memberikan pertanyaan siswa menjawab pertanyaan guru secara 

bersama-sama. 

Permasalahan diatas dibutuhkan penyesuaian terhadap proses 

pembelajaran, penyesuaian tersebut meliputi pendekatan pembelajaran dan 

materi pembelajaran. Penyesuaian yang dimaksud adalah dengan 

diterapkannya model learning cycle yang berpusat pada peserta didik (student 

centered), pengembangan model ini pertama kali dilakukan oleh Science 

Curriculum Improvement Study (SCIS) (Yuni, 2004:119). Model ini dilandasi 

oleh pandangan kontruktivisme dari Piaget yang berangapan bahwa dalam 

belajar pengetahuan itu dibangun sendiri oleh anak dalam struktur kognitif   
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melalui interaksi dengan lingkungannya. Siklus belajar merupakan rangkaian 

tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 

peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi, yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Siklus belajar pada mulanya 

terdiri dari fase-fase eksplorasi (exploration), pengenalan konsep (concept 

introduction) dan aplikasi konsep (concept application) (Aunurrahman, 

2009:200). 

Model pembelajaran learning cycle memiliki kelebihan dari model-model 

pembelajaran yang lain, salah satunya meningkatkan motivasi belajar karena 

peserta didik dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dengan 

pembelajaran learning cycle diharapkan dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan 

aktif sehingga memicu peningkatan hasil belajar siswa untuk memahami 

materi perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap dan para peserta 

didik dapat langsung terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran itu. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka peneliti mengambil judul 

“Peningkatan Hasil Belajar dengan Model Pembelajaran Learning Cycle 

Materi tentang Perubahan Sifat Benda, Baik Sementara Maupun Tetap 

pada Siswa Kelas V SDN Donowarih 02 Kabupaten Malang”. 

 

B. Identifikasi atau Fokus Masalah 

Permasalahan dalam kelas ini adalah rendahnya pengetahuan tentang 

mengenal perubahan sifat benda siswa kelas V semester II SDN Donowarih 

02 Kabupaten Malang. Hal ini terjadi karena guru kurang strategi dalam 
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pembelajaran, sehingga kemampuan siswa kurang berkembang dan hanya 

berandai–andai terhadap teori yang diberikan oleh guru, untuk itu penulis 

ingin membantu siswa meningkatkan hasil belajar IPA dengan menerapkan 

model pembelajaran learning cycle. Melalui model pembelajaran learning 

cycle siswa dapat langsung memahami dan menyimpulkan hasil penyelidikan 

tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap secara nyata atau 

berdasarkan pada kehidupan sehari–hari. 

 

C. RumusanMasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran learning cycle dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA dalam materi menyimpulkan hasil 

penyelidikan tentang perubahan sifat benda, baik sementara maupun 

tetap siswa kelas V SDN Donowarih 02 Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana peningkatan hasil belajar IPA dalam materi perubahan sifat 

benda, baik sementara maupun tetap melalui model pembelajaran 

learning cycle siswa kelas V SDN Donowarih 02 Kabupaten Malang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan yang akan dicapai antara 

lain : 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran learning cycle 

dalam meningkatkan hasil belajar IPA dengan materi perubahan 
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sifat benda, baik sementara maupun tetap siswa kelas V SDN 

Donowarih 02 Kabupaten Malang. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPA dalam materi 

perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap pada siswa 

kelas V SDN Donowarih 02 Kabupaten Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diraih dari penelitian ini ada empat aspek, yakni : 

1. Bagi Siswa 

a) Mengembangkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

IPA materi menyimpulkan hasil penyelidikan tentang 

perubahan sifat benda, baik sementara maupun tetap dengan 

menggunakan model pembelajaran learning cycle. 

b) Memberikan kesempatan siswa untuk terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran IPA. 

2. Bagi Guru 

a) Memperoleh informasi mengenai pembelajaran yang kreatif 

dan inovatif. 

b) Menumbuhkan kreatifitas guru dalam memberikan materi yang 

akan disampaikan melalui pendekatan pembelajaran yang 

sesuai. 
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3. Bagi Sekolah 

a) Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dalam upaya 

peningkatan mutu pembelajaran IPA di SDN Donowarih 02 

Kabupaten Malang. 

b) Mengembangkan kreatifitas guru dalam menentukan strategi 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman 

dalam mengembangkan pembelajaran IPA kelas V dengan materi 

menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda, 

baik sementara maupun tetap dengan menggunakan model 

pembelajaran learning cycle. 

 

F. Batasan Masalah 

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola 

yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas atau pembelajaran dalam tutorial (Trianto, 

2010:51). 

2. Learning Cycle 

Learning cycle merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa 

berupa rangkaian tahap tahap kegiatan yang diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi 
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kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperan aktif (Dahar, 2011:167). 

3. Materi Tentang Perubahan Sifat Benda, Baik Sementara Maupun

Tetap

Perubahan pada benda dapat digolongkan menjadi perubahan yang

dapat kembali kewujud semula (sementara) dan perubahan benda

yang tidak dapat kembali kewujud semula (tetap). Pada perubahan

wujud yang bersifat sementara, benda yang mengalami perubahan

dapat kembali kebentuk semula, sedangkan perubahan wujud

benda yang bersifat tetap tidak dapat kembali ke bentuk semula

(Priyono, 2009:57).

4. Hasil Belajar

Hasil Belajar menurut Nana Sudjana (2000:7), merupakan suatu

kompetensi atau kecakapan yang dapat dicapai oleh siswa setelah

melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan

oleh guru di suatu sekolah dan kelas tertentu.


