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ABSTRAK 
 

Wulandari, Santi. 2017. Keefektifan model Learning Cycle dan Inquiry terhadap 
Hasil Belajar IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya pada Siswa Kelas V SDN 
Gugus Pangeran CendonoKudus. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Utama Drs. Sutaryono, M.Pd. dan Pembimbing 
Pendamping Dra. Hartati, M.Pd. 

 
Model Learning Cycledan Inquiry merupakan model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa sehingga dapat dijadikan alternatif pembelajaran. Penelitian 
ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya hasil belajar siswa kelas V SDN 
Gugus Pangeran Cendono Kudus pada pelajaran IPA. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui keefektifan model Learning Cycle dibandingkan model Inquirydan 
Explicit Instruction terhadap hasil belajar IPA siswa kelas V SDN Gugus 
Pangeran Cendono Kudus. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu 
berdesain Nonequivalent Control Group Design. Populasi penelitian ini siswa 
kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus tahun ajaran 2016/2017. 
Pengambilan sampel dengan sampling purposive. Sampel penelitian ini siswa 
kelas V SDN 6 Cendono berjumlah 37 siswa (kelas eksperimen I), siswa kelas V 
SDN 5 Cendono berjumlah 31 (kelas eksperimen II) serta SDN 4 Cendono 
berjumlah 18 siswa (kelas kontrol). Variabel terikat pada penelitian ini adalah 
hasil belajar IPA. Variabel bebasnya adalah model Learning Cycle,Inquirydan 
Explicit Instruction. Data hasil belajar dianalisis dengan uji t satu pihak yaitu 
pihak kanan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) model Learning Cycle lebih 
efekti diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas V SDN Gugus Pangeran 
Cendono Kudus dibandingkan dengan model Explicit Instruction. Rata-rata nilai 
posttest kelas eksperimen I lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Mean posttest 
kelas eksperimen I sebesar 80,864 dan mean posttest kelas kontrol sebesar 71,333. 
Hasil uji t dengan taraf signifikan 0,05 terhadap nilai posttest kelas eksperimen I 
dan kelas kontrol diperoleh Sig.(1-tailed) (0,0005<0,05); (2) model Inquiry lebih 
efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas V SDN Gugus Pangeran 
Cendono Kudus dibandingkan dengan model Explicit Instruction. Rata-rata nilai 
posttest kelas eksperimen II lebih besar dibandingkan kelas kontrol. Mean posttest 
kelas eksperimen II sebesar 76,129 dan mean posttest kelas kontrol sebesar 
71,333. Hasil uji t dengan taraf signifikan 0,05 terhadap nilai posttest kelas 
eksperimen II dan kelas kontrol diperoleh Sig.(1-tailed) (0,044<0,05); dan (3) 
model Learning Cycle lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA kelas V 
SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus dibandingkan dengan model Inquiry. Rata-
rata nilai posttest kelas eksperimen I lebih besar dibandingkan kelas eksperimen 
II. Mean posttest kelas eksperimen I sebesar 80,864 dan mean posttest kelas 
eksperimen II sebesar 76,129.Hasil uji t dengan taraf signifikan 0,05 terhadap 
nilai posttest kelas eksperimen I dan kelas eksperimen II diperoleh Sig.(1-tailed) 
(0,0235<0,05). 

Simpulan model Learning Cycle lebih efektif diterapkan dalam 
pembelajaran IPA pada siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus 
dibandingkan dengan model Inquiry maupun Explicit Instruction. Dengan 
demikian diharapkan dengan diterapkannya model Learning Cycle ini dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V pada pelajaran IPA. 
 
Kata Kunci: learning cycle; inquiry; explicit instruction; hasil belajar; IPA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi 

warga negara yang berkomitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa 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. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk 

pengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia sehingga diharapakan 

terwujudnya proses penyelenggaraan pendidikan dapat mencangkup tujuan 

pendidikan nasional. Implikasi dari pendidikan yang dimaksud berawal dari 

pergeseran paradigma proses pembelajaran yaitu pembelajaran yang berpusat 

pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (4) 

menegaskan tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan 

diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. 
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Pelaksanaan Pendidikan Nasional tidak terlepas dari kebijakan otonomi 

daerah yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan Pendidikan Nasional dalam 

otonomi daerah telah diatur pada Pasal 11 tahun 1999 ayat (1) tentang 

Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan daerah kabupaten atau kota 

mencangkup semua kewenangan pemerintahan yang salah satunya adalah bidang 

pendidikan. Untuk pelaksanaan pendidikan sesuai dengan Permendiknas Nomor 

63 tahun 2009 Pasal 35 ayat (1-2) yang intinya Pemerintah Kabupaten dan Kota 

menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan peraturan 

undang-undang dan menjunjung tinggi prinsip otonomi daerah satuan pendidikan.  

Pembelajaran sendiri adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 Pasal 19 ayat (1) menegaskan bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Pada pelaksanaan pendidikan dalam pembelajaran diharapkan interaksi 

antar guru dan siswa dapat mewujudkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai pada tingkat sekolah Dasar adalah pembelajaran IPA. Dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) 

menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat 

Ilmu Pengetahuan Alam”. Berdasarkan undang-undang tersebut maka 
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pembelajaran IPA wajib diberikan pada siswa jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Begitu juga pentingnya IPA disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Standar isi untuk satuan pendidikan 

dasar dan menengah bahwa mata pelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.  

Pembelajaran IPA diharapakan dapat menjadi wadah bagi siswa dalam 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta dapat menerapkan pengalaman 

langsung untuk mengembangkan kompetensi dasar memahami alam sekitar secara 

alamiah. Berdasarkan BSNP (2006:167) tentang tujuan mata pelajaran IPA di SD 

diantaranya: (1) agar siswa memiliki kemampuan memperoleh keyakinan 

terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, (2) mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, (3) mengembangkan rasa ingin tahu, dan kesadaran tentang 

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi 

dan masyarakat, (4) mengembangkan keterampilan proses dalam memecahkan 

masalah dan mengambil keputusan, (5) berperan serta melestarikan lingkungan, 

(5) meningkatkan kesadaran menghargai alam, (7) dan memperoleh pengetahuan 

tentang IPA untuk melanjutkan pendidikan SMP. Tujuan tersebut sudah baik dan 

mengandung konsep serta gagasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta perubahan globalisasi secara mendunia, sehingga dapat digunakan 

pula untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Namun 
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pada kenyataannya di lapangan pelaksanaan tersebut belum sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh kurikulum pendidikan yang berlaku karena masih banyak 

permasalahan yang muncul berkaitan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang 

berujung pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar IPA yang masih rendah dan 

belum optimal.   

Berdasarkan tujuan IPA yang ada di sekolah dasar, siswa diharapkan dapat 

memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan 

menerapkannya dalam kehidupan sehari hari. Menurut Carin dan Sund (1993) 

mendefiniskan IPA sebagai pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal) dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. Merujuk pada definisi Carin dan Sund tersebut maka IPA memiliki 

empat unsur utama yaitu: (1) sikap, (2) proses, (3) produk, (4) aplikasi. Sedangkan 

Gagne (2010) berpendapat bahwa IPA harus dipandang sebagai cara berpikir 

dalam mencari tentang pengertian rahasia alam, sebagai cara penyelidikan 

terhadap gejala alam dan sebagai batang tubuh pengetahuan yang dihasilkan 

secara inquiri (Wisudawati, 2014:24). Agar tujuan tersebut tercapai maka 

pembelajaran IPA perlu diajarkan secara tepat sehingga dapat dan menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa (students centered) dengan bimbingan 

guru sebagai fasilitator sehingga terwujud pembelajaran yang meningkatkan 

aktivitas aktif siswa serta minat siswa dalam belajar sehingga menimbulkan 

pemikiran kritis dan kreatif serta merangsang siswa untuk memunculkan 

pertanyaan tingkat tinggi yang akan diikuti dengan peningkatan kualitas dan 

kuantitas pada pembelajaran IPA secara maksimal. 
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Dari kajian yang dilakukan pihak pengembangan kurikulum IPA 

berdasarkan hasil penelitian PISA (the Programme for International Students 

Assessment) tahun 2015 yang bertema “Evaluating School Systems to Improve 

Education” diikuti 69 negara anggota OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development). Siswa yang terlibat sebanyak 540.000 anak usia 

15 tahun di bidang Matematika, Sains, dan Membaca. Diperoleh hasil rata-rata 

pencapaian skor siswa Indonesia untuk Sains berada pada peringkat 62. Hasil 

PISA 2015, menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada kelompok 

penguasan materi yang rendah.  

Kesimpulan yang muncul dari hasil penelitian PISA menjadi salah satu 

contoh hasil pelaksanaan pembelajaran IPA di sekolah dasar selama ini yang 

masih berpusat pada guru (teacher centered) dan pemberian pemahaman dengan 

hafalan melalui transfer hal-hal yang tercantum dalam buku teks saja sehingga 

sebagian siswa menyatakan mata pelajaran IPA sulit terbukti dari hasil UAS yang 

dilaporkan oleh Dinas Pendidikan masih sangat jauh dari hasil yang diharapkan 

dikarenakan pada masa anak belajar di sekolah dasar pada mata pelajaran IPA 

tidak ditanamkan penguasaan konsep serta tidak adanya pengalaman langsung 

dalam memahami materi IPA yang diajarkan sehingga berdampak pada masih 

lemahnya pemahaman konsep IPA di aspek kognitif, psikomotor maupun afektif.  

Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN Gugus Pangeran Cendono 

Kudus. Pada saat pelaksanaan observasi peneliti mendapatkan data hasil belajar 

siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus yang ditunjukan dengan 

banyaknya siswa yang tidak tuntas KKM UAS semester I tahun ajaran 2016/2017 
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pada masing-masing mata pelajaran yaitu Matematika (32%), IPS (12%), IPA 

(38%) dan Bahasa Indonesia (18%).  

 
Gambar 1.1 Presentase Siswa yang Tidak Tuntas KKM Kelas V SDN Gugus 

Pangeran Cendono semester I Tahun Ajaran 2016/2017 

 

Dari kesimpulan data UAS I kelas V di SDN Gugus Pangeran Cendono 

Kudus terdapat permasalahan pada pembelajaran IPA yang didukung oleh hasil 

belajar siswa ditunjukan dengan hasil nilai UAS I IPA yang banyak belum 

mencapai KKM. 

Nilai UAS IPA di SDN 6 Cendono dari jumlah 37 siswa, terdapat 28 (76%) 

siswa yang tidak tuntas dan 9 (24%) siswa tuntas. Nilai UAS IPA di SDN 4 

Cendono dari jumlah 18 siswa, terdapat 8 (44%) siswa yang tidak tuntas dan 10 

(56%) siswa tuntas. Nilai UAS IPA di SDN 3 Cendono dari jumlah 10 siswa, 

terdapat 5 (50%) siswa yang tidak tuntas dan 5 (50%) siswa tuntas. Nilai UAS 

IPA di SDN 7 Cendono dari jumlah 26 siswa, terdapat 17 (65%) siswa tidak 

tuntas dan 9 (35%) siswa tuntas. Nilai UAS IPA di SDN 5 Cendono dari jumlah 

31 siswa, terdapat 23 (74%) siswa yang tidak tuntas, dan 8 (28%) siswa tuntas. Di 

SDN 1 Cendono dari jumlah 14 siswa, terdapat 6 (43%) siswa tidak tuntas dan 8 
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(57%) siswa tuntas. Dengan demikian perlu sekali proses pembelajaran 

ditingkatkan. 

Terkait dengan permasalahan yang terjadi di kelas V SDN Gugus Pangeran 

Cendono Kudus mengenai belum optimalnya hasil belajar yang diperoleh siswa 

khususnya pada pelajaran IPA dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Keadaan 

tersebut terjadi karena belum optimalnya penggunaan model pembelajaran yang 

digunakan guru sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk membangun 

konsep sesuai pemikirannya. Siswa belum aktif di kelas bahkan hanya menerima 

materi yang disampaikan guru, rasa ingin tahu siswa terhadap materi yang 

dipelajari tergolong rendah. Siswa memperhatikan pelajaran hanya di awal saja 

selanjutnya banyak siswa belum memperhatikan kegiatan pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi kurang bermakna, selain itu dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang berasal dari dalam dan luar diri siswa. Pada akhirnya siswa akan 

mengalami kesulitan belajar yang bermuara pada belum optimalnya hasil belajar 

siswa. 

Pada prinsipnya pembelajaran yang mendidik hendaknya berlangsung 

sebagai proses atau usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Oleh karena itu guru diharapkan kreatif dan inovatif dalam 

menerapkan berbagai model mengajar dalam upaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran, sehingga mampu memenuhi keperluan pembelajaran untuk setiap 

siswanya dan guru dituntut untuk mencari alternatif model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa yang dapat menjadikan siswa mau dan mampu untuk belajar 

menemukan konsep dalam mempelajari materi dan aktif dalam kegiatan 
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pembelajaran. Dalam hal ini guru lebih berperan sebagai fasilitator bagi siswa 

bukan mendominasi siswa dalam penyampaian materi. 

Meskipun sudah ada beberapa guru di SDN Gugus Pangeran Cendono 

Kudus yang telah melakukan pembelajaran inovatif seperti diskusi kelompok, 

namun pelaksanaan pembelajaran belum berjalan optimal, sehingga perlu adanya 

penerapan model-model pembelajaran inovatif dan kooperatif secara tepat dan 

optimal. Dari permasalahan perlu adanya pengimplementasian pembelajaran IPA 

pada model pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menjadikan siswa 

mampu belajar menemukan, berpikir kritis, kratif dan memahami konsep materi 

dalam pengalaman langsung secara aktif melalui pembelajaran salah satu model 

pembelajaran yang sesuai yaitu model Learning Cycle dan model Inquiry. 

Model Learning Cycle merupakan model pembelajaran sains yang efektif 

yang diusulkan oleh Athin dan Karplus (1962) kemudian dikembangkan oleh 

Bybee, dkk (1989). Pada model Learning Cycle siswa tidak hanya mendengarkan 

keterangan guru tetapi berperan aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi 

pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari. Fase-fase dalam model ini yaitu 

membangkitkan minat (engagement), memanfaatkan panca indera untuk 

bereksplorasi (exploration), menyampaikan ide atau gagasan melalui kegiatan 

diskusi (explanation), mengaplikasikan konsep (elaboration) dan evaluasi 

(evaluation) bersifat membentuk konsep dan mengembangkan konsep 

pembelajaran sesuai dengan teori piaget.  (Iskandar, 2011:48).  

Sedangkan model Inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan 

oleh Richard Suchman (1995). Model ini membuat siswa berlatih berpikir dan 
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memahami proses penelitian tentang fenomena yang terjadi dan memunculkan 

pertanyaan untuk menemukan suatu jawaban dengan menerangkan suatu kejadian 

sebagai prosedur pemecahan masalah secara ilmiah. Langkah-langkah untuk 

menerapkan model Inquiry terdiri atas: orientasi untuk membina suasana iklim 

pembelajaran yang responsif, merumuskan masalah yang membawa siswa pada 

persoalan yang mengandung teka-teki, merumuskan hipotesisi jawaban 

sementara, mengumpulkan informasi untuk menguji hipotesisi yang diajukan, 

menguji hipotesis berdasarkan pengumpulan data, merumuskan kesimpulan 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. (Sanjaya, 2011:201) 

Melalui penerapan model Learning Cycle dan Inquiry menumbuhkan 

keterlibatan siswa dalam pembelajaran secara aktif dengan melakukan penemuan 

maupun percobaan melalui pengalaman langsung sehingga pemahaman dan 

konsep-konsep materi yang diajarkan berjalan dengan optimal. Hal tersebut juga 

didukung oleh penelitian terdahulu. Pemilihan keefektifan model Learning Cycle 

dalam penelitian ini berdasarkan penelitian eksperimen oleh Dinar Nur Adilah 

tahun 2015 yang berjudul “Keefektivan Model Learning Cycle dalam 

Pembelajaran IPA Terpadu”. Hasil penelitian tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar dan keterampilan berpikir kritis. 

Pemilihan keefektifan model Inquiry dalam penelitian ini berdasarkan 

penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Rif’at Shafwatul Anam tahun 2015 

berjudul “Efektivitas dan Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri pada 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar”. Dari penelitian tersebut dihasilkan 

efektivitas pembelajaran model inkuiri dengan metode eksperimen berpengaruh 
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secara signifikan dalam meningkatkan kemampuan kognitif dan keterampilan 

proses sains (KPS) siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakukan 

penelitian eksperimen dengan judul “Keefektifan Model Learning Cycle dan 

Inquiry terhadap Hasil Belajar IPA Materi Sifat-Sifat Cahaya pada Siswa Kelas V 

SDN Gugus Pengeran Cendono Kudus”. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan pendataan masalahan tersebut, peneliti menentukan masalah 

yang penting dan mendesak untuk dicari penyebabnya melalui penelitian, 

teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:  

1. Belum kreatifnya guru dalam menggunakan model pembelajaran di kelas. 

2. Belum kreatifnya guru dalam menggunakan metode pembelajaran di kelas. 

3. Keterbatasan media pembelajaran yang dimiliki dan jarang digunakan guru. 

4. Rendahnya minat siswa dalam belajar. 

5. Sebagian terdapat siswa yang bosan dan sibuk sendiri membuat kegiatan 

belajar mengajar sedikit terganggu.  

6. Pembelajaran dinilai belum efektif sehingga mata pelajaran IPA khususnya 

yang membutuhkan praktek pada materinya sulit dipahami siswa. 

 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah, peneliti membatasi 

permasalahan model mengajar yang belum optimal di kelas. Peneliti ingin 
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menguji keefektifan model Learning Cycle dan Inquiry terhadap hasil belajar IPA 

materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pengeran Cendono 

Kudus. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitain ini adalah: 

1.4.1 Apakah model pembelajaran Learning Cycle efektif terhadap hasil belajar 

IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pangeran 

Cendono Kudus? 

1.4.2 Apakah model pembelajaran Inquiry efektif terhadap hasil belajar IPA 

materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono 

Kudus? 

1.4.3 Manakah yang lebih efektif antara model Learning Cycle dan Model Inquiry 

terhadap hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN 

Gugus Pangeran Cendono Kudus? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: 

1.5.1 Menguji keefektifan model Learning Cycle terhadap hasil belajar IPA 

materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono 

Kudus. 



12 
 

 

1.5.2 Menguji keefektifan model Inquiry terhadap hasil belajar IPA materi sifat-

sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus. 

1.5.3 Mengetahui manakah yang lebih efektif antara model Learning Cycle dan 

Model Inquiry terhadap hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya pada 

siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoretis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Memberikan sumbangan khasanah ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan 

khususnya mengenai model pembelajaran yang kooperatif dan inovatif dengan 

menggunakan dan menerapkan model pembelajaran Learning Cycle dan Inquiry. 

Serta dapat menjadi bahan refensi atau pendukung penelitian selanjutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa dan 

sekolah. 

1.6.2.1 Manfaat bagi Guru 

Memberikan wawasan pengetahun dan keterampilan serta alternatif bagi 

guru untuk menentukan model pembelajaran yang dapat membuat suasana belajar 

menjadi lebih aktif, partisipatif siswa meningkat, kondusif dan menyenangkan 

sehingga diharapkan aktivitas dan hasil belajar siswa dapat optimal. dicapai. 

1.6.2.2 Manfaat Bagi Siswa 

Menumbuhkan semangat kerjasama antar siswa, meningkatkan rasa 

percaya diri, tanggung jawab serta kemandirian dalam melakukan percobaan 
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sehingga meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

seperti: berkomunikasi edukatif, meningkatkan keterampilan sosial dalam 

individu siswa, dan meningkatkan daya tarik siswa terhadap mata pelajaran IPA. 

1.6.2.3 Manfaat Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah dalam rangka perbaikan proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di 

sekolah, meningkatkan mutu lulusan sekolah, serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus melalui 

pembelajaran dengan penerapan model yang inovatif seperti Learning Cycle dan 

Inquiry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

14 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN TEORI 

2.1.1 Filsafat Pendidikan yang sesuai Model Learning Cycle dan Inquiry 

Pelaksanaan model Learning Cycle dan Inquiry lebih menekankan pada 

student center dan pengalaman siswa untuk membangun konsep pemahaman 

sebagai usaha untuk memecahkan masalah. Filsafat yang sesuai dengan model 

Learning Cycle dan Inquiry adalah Rekonstruksionisme, Progresivisme, 

Esensialisme dan Pancasila. 

2.1.1.1 Filsafat Rekonstruksionisme 

Menurut Suyono (2015:48) Learning Cycle adalah model pembelajaran 

yang berbasis pada teori belajar konstruktivisme. Sumber dari teori belajar 

konstruktivisme adalah filsafat pendidikan rekonstruksisme/rekonstruksinosme. 

Berdasarkan kesimpulan Hamalik (2013:62) bahwa paham rekonstruksionisme 

menghendaki agar pembelajaran di sekolah secara langsung dan segera dapat 

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan filsafat rekonstruksisme 

yang dikemukakan George S. Counts, menyatakan bahwa keberadaan sekolah 

untuk adanya perbaikan dalam masyarakat, sehingga menantang para pendidik 

untuk kembali mempertimbangkan peran sekolah dalam masyarakat. premis 

utama dari filsafat ini adalah untuk menjadikan sekolah sebagai agen utama dalam 

perubahan sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa filsafat rekonstruksionisme 

adalah pembelajaran langsung yang bermanfaat untuk perbaikan masyarakat.
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2.1.1.2 Filsafat Progresivisme 

IPA merupakan pembelajaran yang menekankan pada diri siswa untuk 

dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam 

melalui pengalaman, sehingga cocok dengan dasar filsafat progresivisme/ 

naturalisme/ pragmatisme. Menurut Rifa’i dan Anni (2012:175) bahwa prinsip 

dalam pembelajaran ini cenderung mendorong siswa untuk berfikir induktif 

kerena mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan aktif yang 

mementingkan rasa kebebasan dan tanggung jawab. Pelaksanaan pembelajaran 

yang disampaikan kepada siswa akan memberikan dampak positif dan melibatkan 

siswa di dalam berbagai kegiatan. Untuk itu pembelajaran hendaknya menajdikan 

siswa dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri. 

2.1.1.3 Filsafat Esensialisme 

Menurut Suyono (2015:47-48) bahwa filsafat esensialisme berfokus pada 

pembelajaran tentang esensi pokok atau dasar–dasar pengetahuan akademik, 

keterampilan-keterampilan dan pengembangan karakter. Para esensialis 

berpandangan bahwa guru harus mengajarkan nilai-niai moral dan kebajikan yang 

akan membekali siswa sebagai warga negara yang baik. Esensialism berpaham 

teacher-oriented, tanggung jawab sepenuhnya kepada guru. Guru bertindak 

sebagai model moral dan model intelektual bagi siswa. Para guru dan perancang 

kurikulum esensialis yang menentukan segala hal yang penting bagi 

pembelajaran. Para esensialis berpandangan setelah siswa lulus, mereka tidak 

hanya sekedar menguasai pengetahuan dan keterampilan dasar, tetapi harus 

mampu mendisiplinkan diri, memiliki pemikiran praktis serta mampu 

mengaplikasikan hilmah pembelajaran yang dimiliki dalam dunia nyata. 
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2.1.1.4 Filsafat Pancasila 

Pendidikan Nasional, sebagai bagian dari usaha pembangunan Nasional, 

merupakan usaha yang penting dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya, 

maka dari itu pelaksanaan pendidikan Nasional Indonesia menganut filsafat 

Pancasila. Menurut Hamalik (2013:66) dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 

berbunyi Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka 

filsafat pendidikan yang sesuai dengan fungsi pendidikan Nasional adalah filsafat 

Pancasila yang mempunyai tujuan yang sesuai dengan UUD 1945 alinea ke 4. 

Bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai dan cita-cita yang menggambarkan 

manusia ideal sebagai warga negara Indonesia yang dicita-citakan sekaligus 

memberikan petunjuk tuntunan permuatan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Nasional sebagai bagian dari usaha pembangunan Nasional sangat 

penting dalam membentuk manusia Indonesia yang dicita-citakan tersebut. Oleh 

karena itu, sistem pendidikan Nasional harus berdasarkan Pancasila dan ditujukan 

ke arah pembentukan manusia Pancasilais. Seperti yang dikemukakan Hopkins 

bahwa filsafat Pancasila pada hakikatnya merupakan filsafat pendidikan dalam 

sistem pendidikan Indonesia dewasa ini. 

2.1.2 Hakikat Belajar 

Belajar membutuhkan sebuah landasan pelaksanaan dalam dunia 

pendidikan di sekolah-sekolah. Untuk tercipta kegiatan belajar yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan Nasional maka asas yang dianut oleh pendidikan Indonesia 

berdasar pada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa 

Upaya memanusiakan manusia secara manusiawi dengan menggunakan sistem 
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among yang artinya setiap pamong adalah pemimpin para murid dalam proses 

belajar mengajar. Pamong harus menjadi teladan (ing ngarso sung tulodo), mitra 

untuk memotivasi dan mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada siswa 

(ing madya mangun karso) dan harus ikhlas memberikan kesempatan serta 

memberikan dorongan dalam arti yang luas agar tiap siswa mampu berproses dan 

menjadi mandiri (tut wuri handayani). (Thobroni dan Mustofa, 2011:89) 

2.1.2.1 Pengertian Belajar Menurut Para Ahli 

Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Selanjutnya berdasarkan pendapat dari Fontana, seperti yang 

dikutip Udin S. Winaputra, mengemukakan bahwa belajar (learning) adalah 

proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil 

pengalaman (Hamdani, 2011:20-21). 

Selanjutnya berdasarkan pendapat Gagne (1977:3) belajar merupakan 

perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama periode 

waktu tertentu dan perubahan waktu itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Sedangkan Slavin (1994:152) menyatakan belajar merupakan perubahan individu 

yang disebabkan oleh pengalaman (Rifai dan Anni, 2012:66). 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas mengenai belajar, dapat 

disimpulkan belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu di 

dalam lingkungannya yang menyebabkan perubahan pada diri sendiri. Perubahan 

tersebut ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku dari yang awalnya tidak 
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tahu menjadi tahu, menjadi lebih baik, serta memiliki keterampilam berdasarkan 

pengalaman yang telah dilewatinya. 

2.1.2.2 Unsur-Unsur Belajar 

Belajar merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat berbagai 

unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Gagne, 

(dalam Rifa’i dan Anni, 2012:82) menjelaskan bahwa dalam proses belajar 

mengandung tiga unsur utama terdiri atas: 

1) Peserta didik atau siswa 

Peserta didik merupakan peserta pelatihan yang sedang melakukan 

kegiatan belajar. Peserta didik memiliki organ penginderaan yang digunakan 

untuk menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk mentransformasikan 

hasil penginderaan ke dalam memori yang kompleks; dan syaraf atau otot yang 

digunakan untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan apa yang sedang 

dipelajari. 

2) Rangsangan (stimulus) 

Peristiwa yang merangsang penginderaan siswa disebut stimulus. Banyak 

stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Agar siswa mampu belajar 

optimal, ia harus memfokuskan pada stimulus tertentu yang diminati. 

3) Memori 

Memori yang ada pada siswa berisi berbagai kemampuan yang berupa 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

4) Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Siswa yang 

sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan respon 
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terhadap stimulus tersebut. Respon siswa akan diamati pada akhir proses 

belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau kinerja (performance). 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Belajar  

Belajar efektif dapat terjadi jika diperhatikan prinsip-prinsip belajar. 

Gagne (Rifa’i dan Anni, 2012:79) mengembangkan prinsip-prinsip belajar yaitu: 

1. Prinsip-prinsip belajar dalam kondisi internal terdiri atas: 

a. Keterdekatan (contiguity) menyatakan bahwa situasi pembelajaran harus 

disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. 

b. Pengulangan (repetition) menyatakan bahwa stimulus dan responnya perlu 

diulang-ulang atau dipraktekkan agar belajar dapat diperbaiki dan 

meningkatkan retensi belajar. 

c. Penguatan (reinforcement) menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru 

akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang 

menyenangkan. 

2. Prinsip-prinsip belajar dalam kondisi eksternal terdiri atas: 

a. Informasi faktual (factual information) menyatakan bahwa pemberian 

informasi dapat diperoleh dari tiga cara yaitu dikomunikasikan kepada 

pembelajar, dipelajari oleh pembelajara sebelum memulai belajar baru, 

dilacak dari memoru. 

b. Kemahiran intelektual (intelectual skill) harus memiliki berbagai cara dalam 

mengerjakan sesuatu. 

c. Strategi (strategy) memerlukan pengaktifan strategi belajar dan mengingat. 
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2.1.2.4 Kesulitan Belajar Anak SD dan Cara Mengatasinya 

“Pada proses pembelajaran tak luput dari kesulitan belajar yang dialami 

siswa. Ada tiga jenis kesulitan belajar yang seringkali ditemui dalam 

perkembangan seorang anak” (Gerda K.Wanei, 2007:6.15-6.16) yaitu: 

1. Kesulitan belajar akademis siswa sekolah dasar sering dinamakan kesulitan 

“CALISTUNG” (membaca, menulis, berhitung). 

2. Kesulitan belajar gangguan simbolik antara lain siswa itu mampu mendengar, 

tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek 

yang  dilihat, namun mengalami gangguan pengamatan (visual reseptive). 

Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik (motoraphasia).  

3. Gangguan nonsimbolik adalah ketidakmampuan anak memahami isi pelajaran 

karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah 

dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya.  

Apabila ada siswa SD yang mengalami kesulitan belajar cara mengatasi 

kesulitan belajar pada siswa agar proses pembelajaran berjalan dengan optimal 

yaitu; (1) langkah awal yang adalah berbicara dengan kepala sekolah; (2) 

melakukan pengamatan yang cermat dan mendalam; (3) buatlah  Cummulative 

Records (Anecdotal Records) setelah memperoleh informasi dan memahami 

permasalahan belajar anak tersebut; (4) Carilah penyuluhan atau referal untuk 

membuat program-progam therapy atau Treatment. 

2.1.3 Teori Belajar yang Mendukung Penelitian 

Ibrahim Bilgin (2013:2) pengaplikasian teori konstruktivisme dalam 

pembelajaran IPA dikelas adalah Learning Cycle model 5E (Özmen, 2004; 
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Smerdan & Burkam, 1999). Learning Cycle patut dikedepankan karena sesuai 

dengan teori belajar Piaget (Renner dkk.,1988), teori belajar yang berbasis 

konstruktivisme (Shoimin, 2014:58). Robert E. Slavin (2003:287) memandang 

teori konstruktivisme menekankan pada pembelajaran kooperatif, tanya jawab 

atau model Inquiry dan kemampuan kognitif lainnya. Teori belajar mendasari 

pembelajaran model Inquiry adalah teori belajar konstruktivisme dan dipengaruhi 

oleh aliran belajar. Serta pembelajaran dengan pengalaman langsung yang 

membangun menciptakan pembelajaran yang bermakna. 

2.1.3.1 Teori Belajar Konstruktivisme  

(Brooks & Brooks, 1993; Gibbons, 2003; Krajcik et al. 1994) Ibrahim 

Bilgin (2013:1) “teori belajar atau pendekatan konstruktivisme adalah salah satu 

pendekatan student center learning yang berdasar pada pemberian informasi baru 

yang dibangun dan dikembangkan secara terpadu sehingga membentuk sebuah 

konsep pengembangan pemahaman yang matang”. Menurut Trianto (2012:74-75) 

Teori belajar konstruktivisme merupakan teori pembelajaran kognitif yang baru 

dalam psikologi pendidikan yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak berlaku lagi. Menurut 

pandangan konstruktivisme anak secara aktif membangun pengetahuan dengan 

cara terus-menerus mengasimilasi dan mengkomodasi informasi baru dengan kata 

lain konstruktivisme adalah teori perkembangan kognitif yang menekankan peran 

aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka tentang realita (Slavin, 

1994:225). Pada dasarnya aliran konstruktivisme menghendaki bahwa 
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pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci 

dari belajar bermakna. Menurut Rifa’i dan Anni (2012:114) belajar adalah lebih 

dari sekedar mengingat. Siswa memahami dan mampu menerapkan pengetahuan 

yang telah dipelajari dan mampu memecehkan masalah, menemukan sesuatu 

untuk dirinya dan berkutat dengan berbagai gagasan intisari teori konstruktivisme 

adalah peserta didik harus menemukan dan mentransformasikan informasi 

kompleks dalam dirinya sendiri.  

2.1.3.2 Teori Belajar Kognitif  

Teori kognitif menurut Wilhelm Wundt adalah sebuah proses aktif dan 

kreatif yang bertujuan membangun struktur melalui pengalaman-pengalaman. 

(Suyono, 2015:73). Psikolog kognitif menyatakan bahwa perilaku manusia tidak 

ditentukan stimulus yang berada diluar dirinya, melainkan oleh faktor yang ada 

pada dirinya sendiri. Faktor-faktor internal itu berupa kemampuan atau potensi 

yang berfungsi untuk mengenal dunia luar, dan dengan mengenal itu manusia 

mampu memberikan respon terhadap stimulus. Pengkajian terhadap teori belajar 

kognitif memerlukan penggambaran tentang perhatian, memori, elaborasi, 

rehearsal, pelacakan kembali dan pembuatan informasi yang bermakna. Teori 

kognitif memandang belajar sebagai proses pemfungsian unsur-unsur kognitif, 

terutama unsur pikiran, untuk dapat mengenal dan memahami stimulus yang 

datang dari luar, artinya aktivitas belajar pada diri manusia ditekankan pada 

proses internal dalam berfikir atau proses pengolahan informasi. Kegiatan 

pengolahan informasi yang berlangsung di dalam kognisi akan menentukan 

perubahan perilaku seseorang. (Rifa’i dan Anni, 2012:105-106) 
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2.1.3.3 Teori Belajar Brunner 

Bruner (1966) (dalam Sunardi, 2017:17) mengemukakan bahwa terdapat 

tiga sistem keterampilan untuk menyatakan kemampuan-kemampuan secara 

sempurna. Ketiga sistem keterampilan itu disebut tiga cara penyajian (modes of 

presents), yaitu:  

a. Cara penyajian enaktif 

Cara penyajian enaktif adalah melalui tindakan, anak terlibat secara langsung 

dalam memanipulasi (mengotak-atik )objek, sehingga bersifat manipulatif. 

Anak belajar sesuatu pengetahuan secara aktif, dengan menggunakan benda-  

benda konkret atau situasi nyata. Dengan cara ini anak mengetahui suatu aspek 

dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata.  

b. Cara penyajian ikonik 

Cara penyajian ikonik didasarkan pada pikiran internal dimana pengetahuan 

disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik, yang dilakukan anak 

berhubungan dengan mental, yang merupakan gambaran dari objek-objek yang 

dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang 

dilakukan siswa dalam tahap enaktif. Bahasa menjadi lebih penting sebagai 

suatu media berpikir. 

c. Cara penyajian simbolik 

Cara penyajian simbolik didasarkan pada sistem berpikir abstrak, arbitrer, dan 

lebih fleksibel. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau 

lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek 

pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan 

notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain 
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2.1.3.4 Teori Belajar Vygotsky 

Lev Semenovich Vygotsky (dalam Sunardi, 2017:14) menyatakan bahwa 

siswa dalam mengonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. 

Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky, yaitu Zone of Proximal 

Development (ZPD) dan scaffolding. Zone of Proximal Development (ZPD) 

merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual (kemampuan pemecahan 

masalah secara mandiri) dan tingkat perkembangan potensial (kemampuan 

pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama 

dengan teman sejawat yang lebih mampu). 

Scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa 

selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan 

memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin 

besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, 

dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah 

pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan 

siswa itu belajar mandiri. 

Gambar 2.1 Tiga Tahapan Pengkonstruksian Pengetahuan Vygotsky 
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Berdasarkan uraian di atas, Vygotsky menekankan bahwa 

pengkonstruksian pengetahuan seorang individu dicapai melalui interaksi sosial. 

Proses pengkonstruksian pengetahuan seperti yang dikemukakan Vygotsky paling 

tidak dapat diilustrasikan dalam beberapa tahap seperti pada Gambar 2.1. Tahap 

perkembangan aktual (Tahap I) terjadi pada saat siswa berusaha sendiri 

menyudahi konflik kognitif yang dialaminya. Perkembangan aktual ini dapat 

mencapai tahap maksimum apabila kepada mereka dihadapkan masalah 

menantang sehingga terjadinya konflik kognitif di dalam dirinya yang memicu 

dan memacu mereka untuk menggunakan segenap pengetahuan  dan 

pengalamannya dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Perkembangan potensial (Tahap II) terjadi pada saat siswa berinteraksi 

dengan pihak lain dalam komunitas kelas yang memiliki kemampuan lebih, 

seperti teman dan guru, atau dengan komunitas lain seperti orang tua. 

Perkembangan potensial ini akan mencapai tahap maksimal jika pembelajaran 

dilakukan secara kooperatif (cooperative learning) dalam kelompok kecil dua 

sampai empat orang dan guru melakukan intervensi secara proporsional dan 

terarah. Dalam hal ini guru dituntut terampil menerapkan teknik scaffolding yaitu 

membantu kelompok secara tidak langsung menggunakan teknik bertanya dan 

teknik probing yang efektif, atau memberikan petunjuk (hint) seperlunya. Proses 

pengkonstruksian pengetahuan ini terjadi rekonstruksi mental yaitu berubahnya 

struktur kognitif dari skema yang telah ada menjadi skema baru yang lebih 

lengkap. Proses internalisasi (Tahap III) menurut Vygotsky merupakan aktivitas 

mental tingkat tinggi jika terjadi karena adanya interaksi sosial. Jika dikaitkan 
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dengan teori perkembanga mental yang dikemukakan Piaget, internalisasi 

merupakan proses penyeimbangan struktur -struktur internal dengan masukan-

masukan eksternal. Proses kognitif seperti ini, pada tingkat perkembangan yang 

lebih tinggi diakibatkan oleh rekonseptualisasi terhadap masalah atau informasi 

sedemikian sehingga terjadi keseimbangan (keharmonisan) dari apa yang 

sebelumnya dipandang sebagai pertentangan atau konflik. Pada level ini, 

diperlukan intervensi yang dilakukan secara sengaja oleh guru atau yang lainnya 

sehingga proses asimilasi dan akomodasi berlangsung dan mengakibatkan 

terjadinya keseimbangan (equilibrium).  

2.1.3.5 Teori Belajar Bermakna  

Teori belajar bermakna dikemukakan oleh David Paul Ausubel. Menurut 

David P. Ausubel (dalam Sunardi, 2017:14) bahwa belajar seharusnya merupakan 

asimilasi yang bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya 

informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur 

kognitif seseorang. Dalam belajar bermakna informasi baru diasimilasikan pada 

subsume-subsume yang telah ada.  

 
Gambar 2.2 Bentuk-Bentuk Belajar (menurut Ausubel & Robinson, 1969) 
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Ausubel membedakan antara belajar menerima dengan belajar 

menemukan. Pada belajar menerima siswa hanya menerima, jadi tinggal 

menghapalkannya sedangkan pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh 

siswa, jadi siswa tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu terdapat 

perbedaan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna, pada belajar 

menghapal siswa menghafalkan materi yang sudah diperolehnya, sedangkan pada 

belajar bermakna materi yang telah diperoleh itu dikembangkannya dengan 

keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti.  

Menurut Ausubel (dalam Dahar, 1988:116) prasyarat-prasyarat belajar 

bermakna ada dua sebagai berikut. (1) Materi yang akan dipelajari harus 

bermakna secara potensial; kebermaknaan materi tergantung dua faktor, yakni 

materi harus memiliki kebermaknaan logis dan gagasan-gagasan yang relevan 

harus terdapat dalam struktur kognitif  siswa. (2) Siswa yang akan belajar    harus 

bertujuan untuk melaksanakan belajar bermakna. Dengan demikian mempunyai 

kesiapan dan niat untuk belajar bermakna. 

Untuk menerapkan teori Ausubel  dalam pembelajaran, Dadang Sulaiman 

(1988) menyarankan agar menggunakan dua fase, yakni fase perencanaan dan fase 

pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, 

mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa, membuat struktur materi dan 

memformulasikan pengaturan awal. Sedangkan fase pelaksanaan dalam 

pembelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi 

integratif. 

Berdasarkan teori belajar yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan 

bahwa proses pembelajaran dengan penerapan model Learning Cycle dan Inquiry 
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yang melibatkan sistem keterampilan siswa untuk menyatakan kemampuan-

kemampuan secara sempurna dengan menggunakan pengetahuan siap dan 

pengalaman pribadi  yang telah dimilikinya untuk membantu memahami masalah 

atau materi baru dengan dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang 

relevan yang terdapat dalam struktur kognitif dalam belajar bermakna kemudian 

informasi  baru diasimilasikan pada subsume-subsume yang telah ada sehingga 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa yang bertujuan membangun struktur 

melalui pengalaman-pengalaman. siswa akan mulai berkembang dalam usahanya 

mengerti tentang alam sekeliling, mulai mampu berpikir kritis dan menguasai 

pembelajaran tetapi belum sepenuhnya menyadari adanya prinsip yang 

terkandung di dalamnya. Sehingga tercipta pembelajaran bermakna yang 

dihubungkan dengan struktur kognitifnya secara substansial sesuai aturan 

dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam 

struktur kognitif siswa 

2.1.4 Motivasi Belajar  

Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentuakan keberhasilan 

siswa di dalam belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.1.4.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Anni (2012:135) motivasi 

adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku 

seseorang secara terus-menerus. Secara umum, motivasi belajar dibagi kedalam 

dua macam, yaitu; (1) motivasi instrinsik; (2) motivasi ekstrinsik. Menurut Syaiful 

Bahri (2002:115) motivasi instrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau 

fungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar. Sedangkan, menurut Sardiman 
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(2005:90) motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar. 

Menurut Arden (1957) dalam Sanjaya (2011:28) bahwa motivasi adalah 

kuat lemahnya atau semangat tidaknya usaha yang dilakukan seseorang untuk 

mencapai suatu tujuan akan ditentukan oleh kuat lemahnya motif yang dimiliki 

orang tersebut. Untuk memperoleh hasil belajar optimal, guru harus 

membangkitkan motivasi belajar siswa seperti; (1) memperjelas tujuan yang ingin 

dicapai; (2) membangkitkan minat siswa; (3) ciptakan suasana yang 

menyenangkan dalam belajar; (4) berilah pujian yang wajar terhadapa setiap 

keberhasilan siswa; (5) berikan penilaian; (6) berilah komentar terhadap hasil 

pekerjaan siswa; (7) ciptakan persaingan dan kerja sama. 

2.1.4.2 Teori Motivasi Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni bahwa (2012: 145-146) dalam memotivasi 

siswa, terdapat faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa diantaranya; 

sikap, kebutuhan, rangsangan, afeksi, kompetensi dan penguatan. Dari keenam 

faktor tersebut yang paling berpengaruh adalah penguatan (reinforcement). Dalam 

teori penguatan perilaku seseorang dapat dibentuk kurang lebih sama melalui 

penerapan penguatan positif maupun negatif. Teori penguatan positif memainkan 

peran menggambarkan konsekuensi atas peristiwa itu sendiri dengan siswa dalam 

belajar akan disertai dengan usaha yang lebih besar dan belajar lebih efektif 

apabila perilaku belajarnya diperkuat secara positif oleh siswa. Penguatan negatif 

merupakan stimulus aversif ataupun peristiwa yang harus digantikan atau 
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dikurangi intensitasnya. Banyak teori motivasi siswa yang menjelaskan alasan 

mengapa siswa melakukan sesuatu. 

Beberapa teori yang dimaksud adalah teori belajar behavioral, kebutuhan 

manusia, disonansi, kepribadian dan atribusi. Teori motivasi tersebut yang 

menjadi motivasi penguatan siswa terhadap pembelajaran adalah teori belajar 

behavior yang menekankan pada teori stimulus respon yang berarti pemberian 

hadiah dan penguatan. Pada teori stimulus dan respon ini alasan mengapa 

penguatan tidak cukup mampu menjelaskan motivasi karena motivasi manusia itu 

sangat komplek dan terbatas pada lingkungan. Pada umumnya siswa beranggapan 

bahwa semua kegiatan yang dilakukan mendapatkan hadiah yang merupan nilai 

penguatan. Karena dengan imbalan yang diberikan ternyata mampu memberikan 

kebanggan terhadap aktivitas kerja siswa.  

2.1.4.3 Strategi Motivasi Belajar 

Guru harus mempu meningkatkan hasrat ingin tahu siswa terhadap materi 

yang disajikan (Slavin, 1994). Beberapa cara dalam meningkatkan motivasi 

belajar siswa (Rifa’i dan Anni, 2012:154). 

1) Membangkitkan minat belajar 

Tujuan pembelajaran adalah membangkitkan rasa ingin tahu dalam 

pembelajaran yang mampu meningktkan motivasi siswa untuk mempelajari 

materi yang akan disajikan guru. 

2) Mendorong rasa ingin tahu 

Guru dapat membangkitkan rasa ingin tahu dengan memebrikan pertanyaan 

atau dengan metode pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan kagum 

serta ingin tahu dalam kegiatan pembelajaran  



31 
 

 

3) Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik 

Motivasi bekajar dapat ditingkatkan melalui penggunaan materi pembelajaran 

yag menarik danjuga penggunaan variasi metode penyajian. 

4) Membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar 

Penyampaian tujuan pembelajaran dan perumusan masalah oleh guru kepada 

siswa menimbulkan siswa merasakan memiliki tujuan pembelajaran  dan 

melahirkan dorongan untuk memperolehnya.  

Berdasarkan kajian mengenai motivasi belajar di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar sangat erat kaitanya dalam mewujudkan 

proses pembelajaran yang efektif. Dalam pembelajaran motivasi belajar sangat 

diperlukan oleh siswa untuk meningkatkan dan memunculkan kemauan belajar 

siswa. Maka dari itu guru perlu memahami teori-teori motivasi belajar dan straegi-

strategi motivasi belajar yang relevan, sesuai dan cocok untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan hasil yang 

maksimal. 

2.1.5 Evaluasi dan Penilaian Hasil Belajar 

2.1.5.1 Pengertian Evaluasi Belajar 

Dalam sebuah buku yang berjudul Teknik Evaluasi Pendidikan karya M. 

Chabib Toha mengatakan bahwa evaluasi berasal dari kata evaluation yang berati 

suatu tindakan atau proses untuk menentuakn nilai sesuatu, apakah sesuatu itu 

mepunyai nilai atau tidak. Menurut istilah evaluasi berarti kegiatan terencan untuk 

mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan tolak ukur tertentu guna memperoleh kesimpulan. Menurut 
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Edwin Won dan Gerold W. Brown bahwa evaluasi adalah proses untuk 

menentukan nlai dari segala ssuatu yang berkenaan dengan pendidikan (Hamdani, 

2011:296-298). Kata evaluasi berarti menilai (tetapi dilaksanakan dengan 

mengukur terlebih dahulu) pelaksanaan kegiatan belajar siswa. Secara umum 

evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat 

tingkat keberhasilan program belajar (Arikunto, 2012:325). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk 

mengetahui hasil belajar yang telah dicapai siswa. 

2.1.5.2 Jenis-Jenis Evaluasi Belajar 

Dalam mencapai hasil belajar perlu menentukan jenis evaluasi yang sesuai 

untuk mengukur hasil belajar. Menurut Arikunto (2010:266). Jenis-jenis evaluasi 

yang dapat mengukur hasil belajar siswa terdiri atas :  

1) Teknik non tes 

Suatu alat penilaian yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

keadaan peserta tes tanpa menggunakan tes. Penilaian non tes bertujuan 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari 

segi ranah sikap hidup dan ranah keterampilan. 

2) Teknik tes 

Teknik tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya 

kemampuan obyek yang diteliti, digunakan tes. Penilaian non tes bertujuan 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari 

segi ranah pengetahuan. 
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Pada penelitian ini menggunakan jenis evaluasi berupa teknik tes. Teknik 

penilaian yang digunakan dalam penilaian ini adalah tes tertulis dengan tes yang 

soal dan jawabannya secara tertulis, berupa pilihan ganda untuk mengukur 

penguasaan materi mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN Gugus Pangeran 

Cendono Kudus yang berupa pretest dan postest. 

2.1.5.3 Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh  siswa  setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut 

tergantung pada yang dipelajari oleh siswa (Rifa’i, 2012: 85). Hasil Belajar adalah 

perubahan-perubahan yang terjadi  pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar  (Shoimin, 

2015:5). Menurut Sudjana (2009:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajar. Hasil belajar adalah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang yang telah belajar, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Hamalik, 

2013:30). 

Secara sederhana hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak 

setelah melalui kegiatan belajar. Pengertian hasil belajar dipertegas lagi oleh 

Nawawi dalam K. Brahim (2007:39) menyatakan bahwa hasil belajar yaitu 

perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil belajar (Susanto, 2016:5). Kingsley 

membagi hasil belajar menjadi tiga yaitu; (1) keterampilan dan kebiasaan; (2) 

pengetahuan dan pengertian; (3) sikap dan cita-cita. Sedangkan menurut 
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UNESCO (Rusman, 2015:18) hasil belajar dapat dituangkan dalam empat pilar 

pendidikan, yaitu: learning to know, learning to do, learning to be, and learning 

to life to life together. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

perubahan kemampuan yang terjadi pada diri siswa melalui kegiatan belajar yang 

menyangkut aspek kognitif, psikomotor dan afektif. 

Menurut Suprihatiningrum (2016: 38) hasil belajar dibedakan menjadi tiga 

aspek yaitu: 

1. Hasil belajar aspek kognitif  

Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan hasil 

belajar intelektual yang diperoleh siswa. Aspek pada ranah kognitif terdiri dari 

enam aspek, yakni dengan berpikiran, mengetahui, dan memecahkan masalah 

seperti pengetahuan komprehensifik, aplikatif, sintesis, analisis dan 

pengetahuan evaluatif. Menurut Rifa’i dan Anni (2012:70) ranah kognitif 

mencangkup kategori pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension), 

penerapan  (application), analisis (analysis), dan penilaian diri (evaluation). 

2. Hasil belajar aspek afektif 

Ranah afektif berkenaan dengan sikap siswa. Aspek ranah afektif 

berhubungan dengan sifat, nilai, minat, dan apresiasi. Menurut Rifa’i dan Anni 

(2012:71) ranah afektif  berkaitan dengan perasaan, sikap, minat dan nilai yang 

terdiri dari penerimaan (receiving), penanggapan (responding), penelaian 

(valuing), pengorganisasian (organization) dan pembentukan pola hidup 

(organization by value complex). 
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3. Hasil Belajar ranah psikomotor 

Ranah psikomotorik berkaitan dengan hasil keterampilan siswa. Aspek 

dalam ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik yang berkaitan 

dengan ketrampilan (skill) yang bersifat manual atau motorik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Mnurut Rifa’i dan Anni (2012:73) ranah psikomotorik berkaitan dengan 

keterampilan motorik dan syaraf, memanipulasi objek, dan koordinasi syaraf. 

Kategori jenis perilaku untuk ranah psikomotor meliputi persepsi (perception),  

kesiapan (set), gerakan terbimbing (guided response), gerakan terbiasa  

(mechanism), gerakan kompleks (complex overt response), penyesuaian 

(adaptation) dan kreativitas (originality). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ranah 

psikomotor berkaitan dengan keterampilan dan kemampuan yang diperoleh siswa 

dari belajar yang berkaitan keterampilan motorik dan syaraf. 

Dari uraian ranah penilaian di atas disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku seseorang secara penuh baik dalam pengetahuan, 

sikap mauapun keterampilan yang didapatkan dalam proses kegiatan belajar. Pada 

peneliatain ini peneliti hanya meneliti aspek ranah kognitif, namun tidak 

mengesampingkan ranah afektif dan psikomotor. 

2.1.6 Pembelajaran Efektif di SD 

2.1.6.1 Hakikat Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi. Pembelajaran adalah 

proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu 
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lingkungan belajar (KTSP, 2006:6). Rusman (2014:134) mengemukakan 

pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru 

dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun 

tidak langsung, yaitu menggunakan media pembelajaran. Proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, atau antar 

peserta didik. Proses komunikasi tersebut dapat dilakukan secara verbal (lisan), 

dan dapat pula secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam 

pembelajaran. Esensi pembelajaran adalah ditandai oleh serangkaian  kegiatan 

komunikasi  (Rifa’i dan Anni, 2012:159). 

Berdasarkan beberapa definisi pembelajaran menurut para ahli, 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan serangkaian proses kegiatan  

interaksi  yang dilakukan secara sadar  antara guru dengan siswa maupun siswa 

dengan siswa dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar yang 

dikehendaki. Interaksi yang dilakukan dapat berupa  interaksi langsung maupun 

interaksi tidak langsung. 

2.1.6.2 Interaksi antar Guru dan Siswa dalam Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari dua sisi yang sama pentingnya 

yaitu; (1) proses belajar berkaitan dengan pola perilaku siswa dalam mempelajari 

bahan pelajaran; (2) cara guru dalam menyampaikan materi dan pelaksanaan 

kurikulum yang berlaku. 

Menurut H.R Partino (2007:6.5) proses pembelajaran yang efektif terjadi, 

jika komunikasi dan interaksi antara guru dengan murid yang intensif. Guru dapat 

merancang model pembelajaran sehingga murid dapat belajar secara optimal. 
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Guru mempunyai peran ganda dan sangat strategis dalam kaitannya dengan 

kebutuhan murid. Peran yang dimaksud adalah; (1) guru sebagai guru, pekerjaan 

utama guru adalah mengajar dan mendidik murid. Guru dengan berbagai kiatnya 

berusaha agar semua muridnya mampu menguasasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang diajarkannya dengan baik; (2) guru sebagai orang tua guru adalah 

tempat mencurahkan segala perasaan murid; (3) guru sebagai sejawat, belajar 

untuk berbagi pengalaman dan beradu argumentasi dalam diskusi secara informal. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ineteraksi guru dan siswa harus berjalan 

dengan optimal, dengan keduanya memahami posisi baik kewajiban dan hak 

masing-maisng sehingga dengan adanya interaksi yang baik tujuan pembelajaran 

akan tercapai. 

2.1.6.3 Karakter Anak SD dalam Pembelajaran 

 Hamdani (2011:106) menyatakan pada dasarnya anak memiliki rasa ingin 

tahu dan suka berimajinasi. Perbedaan karakter anak SD perlu diperhatikan dan 

harus dicermati dalam kegiatan pembelajaranm. Dengan mengenal kemampuan 

anak, guru dapat membantunya apabila mendapat kesulitan belajar anak tersebut 

menjadi optimal. 

Menurut Santrok dan Yussen (Susanto, 2016:71) fase perkembangan pada 

anak SD masuk ke dalam fase kanak-kanak tengah akhir dan akhir yang 

berlangsung sejak kira-kira umur enam tahun sampai sebelas tahun. Menurut 

Hurlock (Ingridwati, 2007:1.20) karakteristik anak SD masuk dalam kategori 

karakteristik perkembangan masa anak akhir (6-12 tahun) dengan karakteristik 

yaitu; (1) senang berkelompok; (2) tidak suka kerapian; (3) senang melakukan hal 
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baru dengan kegiatan bermain sambil belajar; (4) berbicara dan penguasaan kosa 

kata meningkat.  

Menurut Susanto (2016:73-79) karakteristik Anak SD menurut Syamsu 

Yusuf (2004:178) masuk ke dalam kategori perkembangan intelektual dengan usia 

6-12 tahun yang ditandai dengan tiga kemampuan kecakapan baru yaitu; 

mengklasifikasikan, menyusun dan mengasosiasikan, terkadang pada akhir masa 

ini anak sudah memiliki kemampuan memecahkan masalah. Dalam tahapan 

perkembangan teori Piaget (1950) anak SD masuk ke dalam karakteristik fase 

tahap operasional konkret yaitu: (1) mulai memahami aspek kumulatif material; 

(2) mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan beberapa 

golongan benda yang bervariasi tingkatannya; (3) mampu berpikir sistematis 

mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret; (4) mulai memandang dunia 

secara objektif; (5) mampu membentuk dan menggunakan keterhubugan aturan, 

prinsip ilmiah sederhana dan menggunakan hubungan sebab akibat. 

2.1.6.4 Kompetensi Guru Profesional dalam Pembelajaran 

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 tahun 2007 (Rusman, 2014:53) tentang standar kualifikasi akademik 

dan kompetensi guru. Standar kompetensi profesional guru dikembangkan secara 

utuh ke dalam empat kompetensi, yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik  

Pemahaman terhadapa peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik. 
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2. Kompetensi kepribadian 

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga 

akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi masa 

depan bangsa. Guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang 

kepribadian yang baik. 

3. Kompetensi sosial 

Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan sehingga perlu 

memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

proses belajar yag efektif. 

4. Kompetensi profesional 

Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran yang 

bertugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dan dituntut mampu menyampaikan bahan pembelajaran.  

Berdasarkan uraian kompetensi guru profesiaonal di atas dalam penelitian 

ini guru telah mencangkup keseluruhan kompetensi guru profesional dikarenkaan 

pengalaman pengajaran yang telah dilakukan dan  penerapan ilmu yang telah 

didapat sehingga dapat dikatakan bahwa guru yang melakukan penelitian ini telah 

memenuhi kompetensi guru profesional. 

2.1.6.5 Keterampilan Mengajar dalam Pembelajaran 

Keterampilan dasar mengajar guru merupakan hal penting yang wajib 

dimiliki setiap guru dalam pembelajaran (Rusman, 2014:80) pada dasarnya berupa 

bentuk perilaku yang bersifat mendasar dan khusus yang harus dimiliki guru 

untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara terencana dan profesional yaitu: 
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1. Keterampilan membuka pelajaran 

Kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar 

perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya. 

2. Keterampilan bertanya 

Guru harus mampu memfasilitasi kemampuan bertanya siswa untuk digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Keterampilan memberikan penguatan 

Guru harus selalu memberikan pengauatan baik dalam bentuk verbal maupun 

non verbal. 

4. Keterampilan mengadakan variasi 

Guru harus memiliki kemampuan mengadakan variasi dalam pembelajaran 

baik itu multimedia, model dan lain-lain. 

5. Keterampilan menjelaskan  

Guru dituntut untuk mampu menjelaskan materi pelajaran kepada siswa secara 

menyeluruh. 

6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil 

Guru harus memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran kelompok kecil. 

7. Keterampilan mengelola kelas 

Menurut Uxer Usman (1992:89) “pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.” 

8. Keterampilan pembelajaran perorangan 

Guru harus mampu memenuhi kebutuhan dan interes siswa. 
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9. Keterampilan menutup pelajaran 

Kegiatan yang dilakuka oleh guru untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran 

guna memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini sesuai dengan keterampilan mengajar guru bahwa 

dengan melakukan penerapan model Learning Cycle dan Inquiry guru telah 

memenuhi secara keseluruhan keterampilan dasar mengajar karena proses 

pembelajaran model penelitian ini meminta guru menciptakan pembelajaran yang 

bersifat student centered dan guru sebagai fasilitator. 

2.1.7 Model Pembelajaran 

Sesuai dengan KTSP bahwa model pembelajaran merupakan salah satu 

model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada jenjang 

pendidikan, diaplikasikan terutama pada jenjang pendidikan dasar maupun 

sekolah menegah pertama (SMP) tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk 

dikembangkan pada tingkat pendidikan menegah (Trianto, 2014:6). Pengertian 

model pembelajaran dipertegas lagi oleh Joyce & Well (Rusman, 2014:133) 

bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum, merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Adapun Soekamto (Nurulwati, 

2000:10) mengemukakan maksud dari model pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam 

merencanakan aktivitas belajar (Shoimin, 2014:23). 
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Kesimpulannya model pembelajaran merupakan salah  satu hal yang 

mempengaruhi belajar siswa, guru sebagai pembelajar hendaknya mempersiapkan 

dan menguasai model pembelajaran yang hendak digunakan. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran adalah pola yang merupakan 

landasan praktik dalam sutu pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

membimbing kelas selama pembelajaran berlangsung. 

2.1.8 Model Pembelajaran Learning Cycle 

Model Learning Cycle yaitu suatu model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa yang patut di kedepankan karena sesusi dengan teori belajar Piaget (Renner 

dkk., 1988), teori belajar yang berbasis konstruktivisme (Shoimin, 2014:58). 

Learning Cycle merupakan model pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis. 

Model Learning Cycle pertama kali diperkenalkan oleh Athin dan Robert Karplus 

dalam Science Curriculum Improvement Study/SCIS (Trowbridge & Bybee, 

1996). Pada model Learning Cycle siswa tidak hanya mendengarkan keterangan 

guru tetapi berperan aktif untuk menggali, menganalisis, mengevaluasi 

pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari. Learning Cycle adalah model 

pembelajaran yang dikembangkan dalam sebuah teori dasar penelitian untuk 

meningkatkan keefektivan dan mempunyai dampak yang besar terhadap 

pembelajaran IPA (Rodger W. Bybee.dkk, 2006:41). 

2.1.8.1 Prosedur Pembelajaran Model Learning Cycle 

Ibrahim Bilgin (2013:595) mengaplikasikan langkah-langkah Learning 

Cycle pada kelas eksperimen yaitu: engage, explore, explain, expand dan 
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elaborate. Sedangkan Lorsbach (Wena, 2014:170) mengidentifikasi fase-fase 

model pembelajaran Learning Cycle sebagai berikut: 

a. Engagement (Pembangkitan Minat)  

Tahap awal model  Learning Cycle  adalah pembangkitan minat. Pada tahap 

ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan 

keingintahuan (curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam 

kehidupan sehari-hari (yang berhubungan dengan topik bahasan). Siswa akan 

memberikan respon dan jawaban tersebut dapat dijadikan pijakan oleh guru 

untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang pokok bahasan. Guru perlu 

melakukan identifikasi kesalahan konsep pada siswa.  Dengan demikian, guru 

membangun keterkaitan antara pengalaman keseharian siswa dengan topik 

pembelajaran yang akan dibahas. 

b. Exploration (eksplorasi) 

Eksplorasi merupakan tahap kedua model Learning Cycle. Pada tahap 

eksplorasi dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 2-6 siswa, kemudian 

diberikan kesempatan bekerjasama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran 

dari guru. Kelompok siswa didorong  untuk menguji hipotesis dan atau 

membuat hipotesis baru, mencoba alternatif pemecahan dengan teman 

sekelompok, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide atau pendapat 

yang berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini, guru berperan sebagai 

fasilitator dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahap ini adalah mengecek 

pengetahuan yang dimiliki siswa apakah sudah benar, masih salah, atau 

mungkin sebagian salah sebagian benar. 
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c. Explanation (penjelasan)  

Penjelasan merupakan tahap ketiga Learning Cycle. Pada tahap penjelasan, 

guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan konsep dengan kalimat 

sendiri, meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling 

mendengar secara kritis penjelasan antarsiswa atau guru. Dengan adanya 

diskusi tersebut, guru memberi  definisi dan penjelasan tentang konsep yang 

dibahas dengan memakai penjelasan siswa terdahulu sebagai dasar diskusi. 

d. Elaboration (Elaborasi) 

Elaborasi merupakan tahap ke empat siklus belajar. Pada tahap elaborasi, siswa 

menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru 

atau konteks yang berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat belajar secara 

bermakna, karena telah dapat menerapkan konsep yang baru dipelajari dalam 

situasi baru. Jika tahap ini dapat dirancang dengan baik oleh guru  maka 

motivasi belajar siswa akan meningkat. Meningkatnya motivasi belajar siswa 

tentu dapat mendorong peningkatan hasil belajar siswa. 

e. Evaluation (evaluasi) 

Evaluasi merupakan tahap akhir dari  Learning Cycle. Pada tahap evaluasi, 

guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam 

meenerapkan konsep baru. Siswa dapat melakukan evaluasi diri dengan 

mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang menggunakan 

observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi 

dapat dijadikan guru sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan  

Learning Cycle yang sedang diterapkan, apakah sudah berjalan dengan sangat 
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baik, cukup baik atau masih kurang.  Selain itu,  melalui evaluasi diri siswa 

akan dapat mengetahui kekurangan dan kemajuan dalam proses pembelajaran 

yang sudah dilakukan. 

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam model pembelajaran Learning Cycle, 

diharapkan siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi dapat 

berperan aktif untuk menggali dan memperkaya pemahaman mereka terhadap 

konsep yang dipelajari (Shoimin, 2014:60). 

2.1.8.2 Sintaks Learning Cycle dalam Pembelajaran di Kelas 

Wena (2014:173-174) mengemukakan secara operasional kegiatan guru 

dan siswa selama pembelajaran menggunakan model Learning Cycle dijabarkan 

pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Sintaks Learning Cycle 

No Tahapan 

Learning Cycle 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Tahap  

engagement 

(pembangkitan  

minat) 

Membangkitkan minat dan  

keingintahuan (curiosity)  

siswa. 

Mengembangkan 

minat/rasa ingin tahu  

terhadap topik  

bahasan. 

  Mengajukan pertanyaan tentang 

proses faktual dalam kehidupan 

sehari-hari (yang berhubungan 

dengan topik bahasan). 

Memberikan respons  

terhadap pertanyaan  

guru. 

  Mengaitkan  topik yang dibahas 

dengan pengalaman  

siswa. mendorong siswa  

untuk mengingat pengalaman 

sehari-hari dan menunjukkan 

keterkaitan dengan topik 

pembelajaran yang sedang 

dibahas. 

Berusaha mengingat  

pengalaman sehari-hari 

dan menghubungkan  

dengan topik pembelajaran 

yang akan dibahas. 

2. Tahap  

Eksploration 

Membentuk kelompok, memberi 

kesempatan untuk  

bekerjasama dalam kelompok 

kecil secara mandiri. 

Membentuk kelompok  

dan berusaha bekerja  

dalam kelompok 

  Guru berperan sebagai  Membuat prediksi  
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fasilitator. baru. 

  Mendorong siswa untuk  

menjelaskan konsep dengan  

kalimat sendiri. 

Mencoba alternatif  

pemecahan dengan teman 

sekelompok, mencatat 

pengamatan dan 

mengembangkan ide baru. 

  Meminta bukti dan klarifikasi 

penjelasan siswa 

Menunjukkan bukti  

dan memberi  

klarifikasi terhadap  

ide-ide baru 

  Memberi definisi dan  

penjelasan dengan memakai  

penjelasan siswa terdahulu  

sebagai dasar diskusi 

Mencermati dan  

berusaha memahami  

penjelasan guru 

3. Tahap  

Explanation 

Mendorong siswa  

menjelaskan konsep dengan  

kalimat mereka sendiri 

Mencoba memberi  

penjelasan terhadap  

konsep yang ditemukan 

  Meminta bukti dan klarifikasi 

penjelasan siswa 

Menggunakan pengamatan 

dan catatan dalam 

memberi penjelasan 

  Mendengar secara kritis  

penjelasan antarsiswa atau  

guru 

Melakukan pembuktian  

terhadap konsep yang 

diajukan 

  Memandu diskusi Mendiskusikan 

4. Tahap  

Elaboration 

Mengingatkan siswa pada  

penjelasan alternatif dan  

mempertimbangkan  

data/bukti saatmereka  

mengeksplorasi situasi baru 

Menerapkan konsep dan 

keterampilan dalam situasi 

baru  dan menggunakan 

label dan definisi formal 

  Mendorong dan memfasilitasi 

siswa  

Mengaplikasikan konsep/ 

keterampilan dalam  

setting yang baru/lain 

Mendorong dan  

memfasilitasi siswa  

mengaplikasikan  

konsep/keterampilan 

dalam setting yang baru/ 

lain 

5. Tahap 

evaluation 

Mengamati pengetahuan  

atau pemahaman siswa dalam 

hal penerapan konsep  

baru 

Mengevaluasi belajarnya 

sendiri dengan 

mengajukan pertanyaan 

terbuka dan mencari 

jawaban yang 

menggunakan observasi, 

bukti dan penjelasan yang  

diperoleh sebelumnya 

  Mendorong siswa melakukan 

evaluasi diri 

Mengambil kesimpulan 

lanjut atas situasi belajar 

yang dilakukan 
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  Mendorong siswa memahami  

kekurangan/ kelebihannya  

dalam kegiatan pembelajaran 

Melihat dan menganalisis  

kekurangan/ kelebihan  

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 

2.1.8.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Learning Cycle 

Menurut Shoimin (2014:61) kelebihan model pembelajaran Learning 

Cycle yaitu; (1) meningkatkan motivasi belajar karena pembelajar dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran; (2) siswa dapat menerima pengalaman 

dan dimengerti oleh orang lain; (3) siswa mampu mengembangkan potensi 

individu yang berhasil dan berguna, kreatif, bertanggung jawab, 

mengaktualisasikan, dan mengoptimalkan dirinya terhadap perubahan yang 

terjadi; dan (4) pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Selain kelebihan penggunaan model Learning Cycle, adapun kekurangan 

model pembelajaran Learning Cycle yaitu; (1) efektivitas pembelajaran rendah 

jika guru kurang menguasai materi dan langkah-langkah pembelajaran; (2) 

menurut kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan melaksanakan 

proses pembelajaran; (3) memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan 

terorganisasi; (4) memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam 

menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran. 

Apabila dilihat dari fase dalam pembelajaran Learning Cycle, maka 

kekurangan dari penggunaan model Learning Cycle adalah waktu dan 

kesungguhan guru. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kekurangan tersebut 

guru dapat mensiasati dengan mengatur alokasi waktu pada setiap pertemuan serta 

menyusun dan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu. Pada setiap 
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pertemuan materi yang akan dipelajari disesuaikan dan tidak terlalu luas, sehingga 

semua tahapan dapat dilaksanakan dan materi dapat diterima optimal oleh siswa. 

2.1.9 Model Pembelajaran Inquiry 

Inquiry merupakan perluasan dari Discovery Learning (discovery yang 

digunakan lebih mendalam), artinya Inquiry mengandung proses mental yang 

lebih tinggi tingkatannya (Hamdani, 2011:185). Menurut Sanjaya (2011:196) 

model pembelajaran Inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 

menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Kunandar 

(2010:371) menyatakan pembelajaran Inquiry adalah kegiatan pembelajaran di 

mana siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri 

dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dan guru mendorong siswa untuk 

memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa 

menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri (Shoimin, 2014:85). 

Model pembelajaran Inquiry dikemukakan Richard Suchman pada tahun 

1995 (2010:1) bahwa siswa dapat mengurus kebutuhannya sendiri melalui 

pembelajaran secara langsung. Model pembelajaran Inquiry ini menyajikan 

sebuah potongan masalah yang terikat untuk menjadi sebuah konsep. Model 

pembelajaran Inquiry oleh Richard Suchman memberikan fasilitas-fasilitas 

kepada siswa untuk berpikir melalui peristiwa atau masalah dan tanya jawab 

untuk menemukan sebuah solusi. Siswa akan berperan aktif dan mengikutsertakan 

dirinya dalam keterampilan berfikir tingkat tinggi. 
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2.1.9.1 Prosedur Pembelajaran Model Inquiry  

Secara garis besar prosedur model pembelajaran Inquiry menurut Sanjaya 

(2011:202) antara lain:  

a. Orientasi 

Guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan pembelajaran dengan 

menjelaskan topik, tujuan dan hasil belajar yang diharapakan lalu menjelaskan 

pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan. 

b. Merumuskan masalah 

Langkah untuk membawa siswa pada suatu persoalan. Persoalan yang disajikan 

menantang siswa untuk berpikir dalam merumuskan masalah yang ingin dikaji 

untuk mencari jawaban yang tepat. 

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari permasalahan yang sedang dikaji. 

Guru harus mengembangkan kemampuan siswa dalam berhipotesis dengan 

mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat 

merumuskan jawaban sementara dari permasalahan yang dikaji. 

d. Pengumpulan data 

Aktivitas siswa menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. Guru dalam tahap ini mengajukan pertanyaan yang dapat 

mendorong siswa utuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan. 

e. Menguji hipotesis 

Proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai data yang diperoleh 

berdasarkan pengumpulan data yang dapat dipertanggung jawabkan. 
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f. Merumuskan kesimpulan 

Proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya guru mampu 

menunjukan pada siswa data yang relevan. 

2.1.9.2 Sintaks dalam Pembelajaran di Kelas 

Sanjaya (2012:201) mengemukakan secara garis besar kegiatan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran model Inquiry pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Sintaks Model Inquiry 

No Fase Inquiry Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Orientasi Guru menyampaikan topik dan 

tujuan pembelajaran 

 

Siswa memperhatikan 

memahami  topik dan 

tujuan pembelajaran 

  Guru menyajikan sumber belajar 

yang berhubungan dengan materi 

Siswa mengamati 

sumber belajar yang 

disajikan guru 

2. Merumuskan 

masalah 

Guru menyajikan masalah yang 

berkaitan topik dan siswa 

didorong mencari jawaban yang 

tepat dengan menuliskan 

pertanyaan dan mengajukan 

pertanyaan 

Siswa mengamati 

masalah yang 

disajikan oleh guru. 

 

  Guru membimbing siswa 

membentuk kelompok diskusi 

Siswa membentuk 

kelompok diskusi 

3. Merumuskan 

hipotesis  

Guru membimbing siswa 

merumuskan hipotesis yang 

berkaitan dengan materi 

Siswa secara 

berkelompok 

merumuskan hipotesis 

4. Mengumpulkan 

data 

Guru sebagai fasilitator 

membimbing siswa untuk 

mengumpulkan fakta dan bukti 

yang dibutuhkan untuk 

mendukung hipotesis melalui 

praktek pembelajaran, buku dan 

sebagainya 

Siswa melakukan 

pengumpulan data, 

fakta, bukti yang 

mendukung hipotesis 

melalui praktek, buku, 

lingkungan dan 

sebagainya 

  Guru sebagai fasilitator 

membimbing siswa cara-cara 

mengumpulkan fakta, bukti, data 

yang mendukung hipotesis 

 

  Guru sebagai motivator 

mendorong siswa melakukan 
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untuk belajar meverivikasi, 

mengkategorikan data 

5. Menguji 

hipotesis 

Guru memberikan penjelasan 

dalam percobaan yang akan 

dilakukan 

Siswa melakukan 

percobaan untuk 

menguji hipotesis. 

  Guru memberikan penjelasan 

tentang kegunaan alat dan bahan 

yang akan digunakan untuk 

percobaan 

 

  Guru membimbing siswa dalam 

melakukan percobaan 

 

6. Merumuskan 

kesimpulan 

Guru membantu siswa 

mengungkapkan penyelesaian 

masalah yang dipecahkan, yaitu 

dengan memberikan kesimpulan 

atas beberapa hasil uji hipotesis 

Siswa dalam 

kelompok bersama-

sama membuat 

kesimpulan 

 

2.1.9.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Inquiry 

Menurut Shoimin (2014:86) kelebihan dari model Inquiry yaitu; (1) 

menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotor secara 

seimbang sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna; (2) 

dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar 

mereka; (3) merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan psikologi belajar 

modern yang mengaggap belajar adalah proses perubahan tingkag laku berkat 

adanya pengalaman; (4) dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata. 

Selain kelebihan terdapat kelemahan yaitu: (1) memerlukan waktu yang 

panjang sehigga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan; (2) 

guru dituntut mengjadi fasilitator, motivator dan pembiming siswa, (3) 

pembelajaran akan kurang efektif jika guru tidak menguasai kelas.  

Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut guru dapat mensiasati dengan 

mengatur alokasi waktu serta menyusun dan mempersiapkan pembelajaran 
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terlebih dahulu. Guru harus matang dalam menyiapkan materi, sehingga semua 

fase dapat dilaksanakan dan materi dapat diterima oleh siswa. 

2.1.10 Model Pembelajaran Explicit Instruction 

Menurut Aqib (2014:29) model Explicit disebut juga pembelajaran 

langsung yang diperkenalkan oleh Rosenshina dan Steven yang dirancang untuk 

mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dengan pola 

selangkah demi selangkah. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini yaitu; (1) 

menyampaikan kompetensi dan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa; 

(2) mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan; (3) membimbing siswa; 

(4) mengecek pemahaman siswa; (5) memberikan latihan dan simpulan. 

2.1.11 Hakikat Pembelajaran IPA 

Pengkajian ini meliputi hakikat IPA, pembelajaran IPA di SD, materi sifat-

sifat cahaya, model Learning Cycle dan Inquiry terhadap pembelajaran IPA. Pada 

BSNP (2006:161) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah wajib memuat IPA. Pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara 

inkuiri ilmiah (Scientific Inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting 

kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD/MI menekankan pada 

pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan 

pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. 

Sutrisno (2007) menyatakan “hakikat pembelajaran IPA didefinisikan 

sebagai ilmu tentang alam yang dapat dikasifikasikan menjadi empat bagian yaitu: 
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ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses, sikap dan teknologi” (Susanto, 

2016:167). Menurut Depdiknas dalam Kajian Kebijakan Kurikulum IPA (2007:8) 

hakikat IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, 

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan tetapi juga merupakan suatu 

proses penemuan. Sedangkan Gagne (2010) berpendapat bahwa IPA harus 

dipandang sebagai cara berpikir dalam mencari tentang pengertian rahasia alam, 

sebagai cara penyelidikan terhadap gejala alam dan sebagai batang tubuh 

pengetahuan yang dihasilkan secara inquiri (Wisudawati, 2014:24). 

Menurut Carin dan Sund (1993) mendefiniskan IPA sebagai pengetahuan 

yang sistematis dan tersusun secara teratur, berlaku umum (universal) dan berupa 

kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Merujuk pada definisi Carin dan 

Sund tersebut maka IPA memiliki empat unsur utama yaitu: (1) sikap, (2) proses, 

(3) produk, (4) aplikasi. Cain dan Evans (1990:4) menyatakan bahwa  IPA 

mengandung empat komponen yaitu konten atau produk, proses atau metode, 

sikap, dan teknologi. 

1) IPA sebagai konten atau produk 

IPA sebagai konten atau produk mengandung arti bahwa di dalam IPA 

terdapat fakta-fakta, prinsip-prinsip, teori-teori yang sudah diterima 

kebenarannya dan hukum-hukum (Wisudawati dan Eka, 2014:24). Dasar 

pembentukan produk IPA berasal dari data hasil observasi. Selain produk 

dalam IPA, proses dalam IPA juga penting. 

IPA sebagai produk dalam penelitian ini adalah materi berupa fakta, 

konsep, prinsip dan teori tentang pemahaman konsep tentang sifat-sifat cahaya. 
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Contohnya siswa dapat mengetahui fakta, pengetahuan dan konsep sifat-sifat 

cahaya seperti : hukum Snellius, hukum pemantulan cahaya, cahaya merambat 

lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dipantulkan, cahaya dibiaskan, 

cahaya diuraikan.  

2) IPA sebagai proses 

Menurut Susanto (2016:168), IPA sebagai proses adalah IPA untuk 

menggali dan memahami pengetahuan tentang alam. IPA membutuhkan proses 

dalam menemukan fakta  dan teori dengan menggunakan keterampilan proses 

sains yang meliputi mengamati, mengukur, mengklasifikasikan, dan 

menyimpulkan. 

Menurut Funk dalam Dimyati dan Mudjiono (2009:140) keterampilan 

proses untuk mengajar ilmu pengetahuan menjadikan siswa belajar proses dan 

produk ilmu pengetahuan sekaligus. Keterampilan proses dibagi menjadi dua 

yaitu keterampilan dasar (basic skills) dan keterampilan terintegrasi (integrated 

skills). Keterampilan-keterampilan proses dasar menjadi dasar untuk 

keterampilan-keterampilan proses terintegrasi yang lebih kompleks, meliputi 

mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan keterampilan proses terintegrasi antara lain  

mengenali variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambarkan 

hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis 

penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian, 

dan bereksperimen. Penerapan keterampilan proses terintegrasi lebih kompleks 

karena memerlukan penggunaan keterampilan proses yang lain. 
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Pada pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model Learning Cycle 

dan Inquiry telah mencangkup keterampilan yang disampaikan oleh Funk yaitu 

keterampilan dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Dalam keterampilan 

proses dasar pada penelitian ini meliputi mengamati, memprediksi, 

mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Sedangkan untuk keterampilan 

proses terintegrasi dalam penelitian ini meliputi mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisis penelitian, menyusun  hipotesis, merancang penelitian, dan 

bereksperimen. 

IPA sebagai proses dalam penelitian ini adalah proses siswa memperoleh 

pemahaman konsep tentang proses menemukan sifat-sifat cahaya dan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut sifat-sifat cahaya melalui 

berbagai media alat peraga dan mencari informasi dengan berbagai sumber 

untuk memecahkan masalahnya. Contohnya dengan siswa diminta untuk 

menunjukan bagaimana pembuktian cahaya merambat lurus atau bagaimana 

pembuktian hukum Snellius yang semuanya dengan melakukan percobaan 

kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan menyimpulkan hasil 

pembelajaran.  

3) IPA sebagai sikap 

Menurut Susanto (2016:169), sikap ilmiah harus dikembangkan dalam 

pembelajaran sains. Sikap tersebut harus dimiliki untuk meneliti dan kemudian 

mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Sikap ilmiah dikembangkan melalui 

kegiatan-kegiatan siswa dalam pembelajaran IPA pada saat melakukan diskusi, 

percobaan, simulasi, dan kegiatan proyek di lapangan.: belajar IPA, sikap 
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ilmiah siswa dapat dikembangkan dengan melakukan diskusi, percobaan, 

simulasi atau kegiatan di lapangan. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan sikap ilmiah 

seperti pada saat melakukan percobaan dan demonstrasi akan timbul sikap 

siswa bersemangat, antusian, teliti, mandiri, berhati-hati dan rasa ingin tahu, 

selanjutnya akan muncul rasa bekerja sama dan tanya jawab saat melakukan 

diskusi kelompok, ketika pemaparan hasil diskusi dan percobaan pembuktian 

di depan kelas akan meningkatkan rasa percaya diri, tanggung jawab dan 

berani, saat kegiatan penyimpulan materi dapat menciptakan sikap pertanyaan 

tingkat tinggi atas percobaan yang telah dilakukan siswa.  

4) IPA sebagai teknologi 

Perkembangan teknologi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari menjadi bagian penting dari belajar sains. Sains bersifat praktis sebagai 

bekal yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Siswa harus terlibat dalam 

pembelajaran sains yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari dan 

juga dalam memahami dampak sains dan teknologi pada masyarakat. 

mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi tantangan dunia dengan 

adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

IPA sebagai sikap dalam penelitian ini diwujudkan dengan pemanfaatan 

teknologi dalam dunia ilmu pengetahuan alam dengan siswa dapat mengetahui 

alat-alat yang dapat digunakan dalam menghasilkan sumber cahaya. Seperti 

ketika untuk menyinari jalan yang gelas dan panjang siswa dapat menggunakan 

senter, sedangkan untuk meneangi ruangan yang luas siswa dapat 
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menggunakan lilin karena siswa telah mengetahui konsep pencahayaan pada 

maisng-masing alat sumber cahaya tersebut. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa pembelajaran 

IPA dengan penerapan model Learning Cycle dan Inquiry membawa banyak 

dampak posistif dalam meningkatkan keaaktivan siswa dan hasil belajar siswa 

karena pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan melalui pengalama langsung 

dan percobaan serta pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan 

menggunakan prosedur yang dijelaskan menggunakan penalaran sehingga 

memperoleh suatu kesimpulan dan penanaman konsep. Selain itu dalam penelitian 

ini telah mencapkup semua hakikat IPA yaitu produk, proses, sikap, dan aplikasi 

atau teknologi. Tiga komponen pertama, yaitu produk, proses dan sikap adalah 

komponen yang mendapat perhatian guru, sedangkan komponen IPA sebagai 

teknologi atau aplikasi menekankan pada perlunya peran siswa dalam 

implementasi IPA dalam situasi nyata. 

2.1.12 Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran adalah interaksi anatar guru, siswa dan lingkungan sekitar 

untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai 

disiplin ilmu dan penerapannya dalam masyarakat membuat pendidikan IPA 

menjadi penting. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar sebaiknya dilaksanakan 

secara inkuiri ilmiah (Scientific Inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup. Pembelajaran akan lebih berhasil jika disesuaikan 

dengan tahap perkembangan kognitif siswa teruntuk anak Sekolah Dasar. Oleh 
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karena itu teori yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak yaitu teori 

Piaget. 

Teori perkembangan Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai 

suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman 

realitas melalui pengalaman dan interaksi-interaksi mereka (Slavin, 1994). Pada 

perkembangan anak tingkat Sekolah Dasar terdapat pemahaman tersendiri. Dalam 

teori perkembangan kognitif Piaget terdapat empat periode perkembangan 

kognitif yaitu: 

1) Tahap sensorimotor (0-2 tahun) 

Pada tahap ini bayi menyusun pemahaman indera dan gerakan motorik. Bayi 

memperlihatkan pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia  dan menjelang 

akhir tahap ini bayi menunjukkan pola sensorimotorik yang lebih kompleks. 

2) Tahap praoperational (2-7 tahun)  

Tahap pemikiran ini lebih bersifat simbolis, egoisentris dan intuitif sehingga 

tidak melibatkan pemikiran operasional. Bayi pada tahap praoperasional mulai  

meningkatkan kosa kata. 

3) Tahap operasioanl konkret (7-11 tahun) 

Pada tahap ini anak mampu mengoperasionalkan berbagai logika namun masih 

dalam bentuk benda konkrit. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, 

namun hanya pada situasi konkrit dan menggunakan cara berpikir operasional 

untuk mengklasifikasikan benda-benda namun belum bisa memecahkan 

masalah abstrak. 
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4) Tahap operasional formal (11 tahun sampai dewasa) 

Pada tahap ini anak sudah mampu mempergunakan pemikiran  tingkat yang 

lebih tinggi yang terbentuk pada tahap sebelumnya.Pemikiran operasional 

formal tampak lebih jelas dalam pemecahan problem verbal, anak sudah 

mampu membentuk hipotesis, melakukan penyelidikan atau penelitian 

terkontrol, dan dapat menghubungkan bukti dan teori. 

Simpulan dari teori perkembangan kognitif Piaget bahwa siswa Sekolah 

Dasar kelas V masuk ke dalam tahapan operasional konkret (sekitar 7-11 tahun). 

Pada tahap operasional konkret ini anak akan mulai berkembang dalam usahanya 

mengerti tentang alam sekeliling mereka, mulai mampu berpikir kritis dan 

menguasai pembelajaran, anak sering mengikuti logika. Sesungguhnya anak telah 

dapat melakukan klasifikasi dan pengaturan masalah dan telah mulai menyusun 

sendiri pemahaman dalam menangkap materi saat pembelajaran namun belum 

sepenuhnya menyadari adanya prinsip yang terkandung di dalamnya. Akan lebih 

berhasil lagi pada tahap operasional konkret ini siswa ditunjang dengan media 

pembelajaran yang konkret. 

Alat peraga diperlukan oleh guru untuk menyampaikan materi 

pembelajaran kepada siswa. Alat peraga dalam pembelajaran dapat disebut 

sebagai media pembelajaran. Media adalah komponen sumber belajar atau 

wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa, yang 

dapat merangsang siswa untuk belajar  (Hamdani, 2011:243). Sedangkan menurut 

Aqib (2014:50) media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya proses belajar pada siswa.  
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Media yang digunakan dalam pembelajaran bermacam-macam. Media 

disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan pada siswa. Media hendaknya 

dibuat menarik dan menyerupai nyata atau menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Media konkret yang digunakan dalam pembelajaran IPA pada 

siswa dapat memperjelas konsep IPA yang diajarkan. Media konkret dapat 

membantu siswa untuk mampu mengkontruktivis pengetahuan IPA. Hal ini sesuai 

dengan kerucut pengalaman belajar Edgar Dale. 

 
Gambar 2.3 Kerucut Pengalaman Belajar Edgar Dale 

 

Edgar Dale (dalam Arsyad, 2014:13) yang mengemukakan pengalaman 

belajar disebut sebagai kerucut pengalaman belajar. Disebut sebagai kerucut 

karena terbentuk dari sebuah segitiga yang bagian dasarnya lebih luas daripada 

ujungnya. Kerucut pengalaman menggambarkan hasil belajar seseorang yang 

diperoleh mulai dari pengalaman langsung berupa kenyataan yang ada di 

lingkungan  kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada 

verbal (abstrak). Semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media 

penyampaian pesan itu. Berikut akan disajikan gambaran kerucut 
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pengalamanbelajar. Berdasarkan kerucut pengalaman belajar terdapat sembilan 

sumber belajar sesuai dengan tingkat keabstrakan dimulai dari lambang kata, 

lambang  visual, gambar diam/rekaman video, gambar hidup pameran, televisi, 

karyawisata, dramatisasi, benda tiruan/pengamatan dan pengalaman langsung. 

Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, maka semakin banyak 

pengalaman yang diperolehnya. 

Pembelajaran IPA harus memperhatikan karakteristik IPA sebagai proses 

dan IPA sebagai produk (Wisudawati dan Sulistyowati, 2015:26). Menurut  

Sulistyorini dan Supartono (2007:8) menyatakan bahwa pembelajaran IPA harus 

melibatkan keaktifan anak secara penuh (active learning) dengan cara guru dapat 

merealisasikan pembelajaran yang mampu memberikan kesempatan pada anak 

didik untuk melakukan keterampilan proses meliputi: mencari, menemukan, 

menyimpulkan, mengkomunikasikan sendiri berbagai pengetahuan, nilai-nilai, 

dan pengalaman yang dibutuhkan. Keterampilan proses dapat diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu: keterampilan proses dasar (basic skill) dan keterampilan 

terintegrasi (integrated skill). Keterampilan proses dasar meliputi kegiatan yang 

berhubungan dengan observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, prediksi, 

inferensi. Adapun keterampilan proses terintegrasi antara lain: mengidentifikasi 

variabel, tabulasi, grafik, diskripsi hubungan variabel, perolehan dan proses data, 

analisis penyelidikan, hipotesis ekperimen. 

Menurut De Vito, et al. (dalam Samatowa, 2010:  146), pembelajaran IPA 

yang baik harus mengaitkan IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa. Siswa 

diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, membangkitkan ide-ide siswa, 
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membangun rasa ingin tahu tentang segala sesuatu yang ada di lingkungannya, 

membangun keterampilan  (skill)  yang diperlukan, dan menimbulkan kesadaran 

siswa bahwa belajar IPA menjadi sangat diperlukan untuk dipelajari. 

Berdasarkan  uraian  tersebut pembelajaran IPA di Sekolah Dasar dengan 

penerapan model Learning Cycle dan Inquiry telah sesuai dengan perkembangan 

kognitif pada tahap perkembangan kognitif operational konkret ditambah lagi 

dengan penunjangan media pembelajaran yang konkret sehingga siswa dapat 

dibiasakan untuk bekerja ilmiah melalui penemuan pengalaman langsung atau 

pemecahan masalah dengan bekerja sama dalam kelompok. Sehingga akan 

muncul sikap percaya diri, tanggung jawab, teliti, mandiri, berani dan rasa ingin 

tahu sehingga akan memancing siswa untuk memunculkan pertanyaan tingkat 

tinggi dan secara keseluruhan dapat meningkatkan aktivitas siwa dan hasil belajar 

siswa juga maksimal. 

Dilain pihak peran guru dalam penelitian ini, guru  sebagai fasilitator, 

pembimbing serta evaluator dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ada 

akan dapat dicapai dengan semua komponen hakikat IPA yang disesuaikan 

dengan perkembangan kognitif anak SD, keterampilan proses mencakup semua 

hakikat pembelajaran IPA serta diterapkan model pembelajaran yang inovatif . 

2.1.13 Materi Pembelajaran IPA pada Sifat-Sifat Cahaya 

Materi IPA selalu menyangkut tentang interaksi antar lingkungan sekitar. 

Menurut Yosaphat (2007:10.3) dalam pembelajaran IPA materi yang dipelajari 

siswa salah satunya yaitu materi sifat-sifat cahaya. Materi pokok pada sifat-sifat 

cahaya akan dijabarkan diantaranya:  
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1. Menyebutkan dan memahami sifat-sifat cahaya yang mengenai benda. 

Materi sifat-sifat cahaya terdiri atas; (1) cahaya merambat lurus; (2) cahaya 

menembus benda bening; (3) cahaya dapat dipantulkan. 

2. Menjelaskan dan memahami perbedaan sifat-sifat pemantulan cahaya yang 

mengenai cermin datar, cermin cembung, cermin cekung. Serta memahami 

tentang hukum pemantulan cahaya yang berbunyi. 

3. Memahami dan menjelaskan proses terjadinya peristiwa pembiasan cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menunjukkan contoh hukum Snellius 

dan terjadinya peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Memahami dan menyimpulkan proses terjadinya peristiwa penguraian cahaya 

dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menunjukkan contoh terjadinya 

peristiwa penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.14 Implementasi Model Penelitian dalam Pembelajaran IPA 

2.1.14.1 Implementasi Model Learning Cycle pada Pembelajaran IPA 

Pembelajaran dengan menggunakan model Learning Cycle merupakan 

salah satu model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme, sehingga siswa 

terlibat langsung dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya menerima pengetahuan 

saja, melainkan berusaha menemukan jawaban dan konsep-konsep melalui 

percobaan ataupun telaah literatur. Berdasarkan Wena (2014:171) tahap model 

Learning Cycle dalam pembelajaran IPA sebagai berikut: 

a. Pembangkitan minat (Engagement) 

Tahap pembangkitan minat, siswa dan guru tanya jawab mengenai 

pengalaman sehari-hari berhubungan dengan topik yang akan dipelajari. Siswa 
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ditampilkan alat peraga atau video ataupun gambar untuk menarik perhatian 

siswa. 

Dalam peneliatian ini tahap pembangkitan minat dengan cara guru 

melakukan tanya jawab dan diikuti penyampaian tujuan pembelajaran. 

Contohnya yaitu pada materi cahaya sifat-sifat cahaya yang mengenai benda. 

Guru bertanya pada siswa “Anak-Anak pernahkah kalian mengalami mati 

lampu saat malam hari? Apakah kalian dapat melihat benda saat mati lampu 

pada malam hari? Apa yang akan kalian lakukan saat mati lampu malam hari 

agar bisa melihat benda-benda?. Dengan pertanyaan akan merangsang respon 

siswa minat terhadap pembelajaran. 

b. Eksplorasi (Exploration) 

Siswa berkelompok 2-6 siswa mendiskusikan permasalahan dari guru. 

Tujuan ini untuk mengecek pengetahuan siswa sudah benar atau masih terdapat 

kesalahan. Guru sebagai fasilitator dan mengarahkan manakala terdapat 

kesulitan. 

Pada penelitian ini tahap eksplorasi yaitu guru membimbing siswa 

membentuk kelompok dan siswa berdiskusi untuk memahami tentang langkah 

kerja dalam pelaksanaan kegiatan siswa (LKS) dan melakukan percobaan 

mengenai sifat-sifat cahaya (cahaya menembus benda bening, cahaya 

merambat lurus, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, cahaya dipantulkan). 

Contohnya setelah guru membagikan LKS pada masing-masing kelompok guru 

akan menanyakan tahapan dalam percobaan guna mengecek kepahaman siswa, 

selain itu guru akan berkeliling membimbing siswa dalam melakukan 

percobaan. 
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c. Penjelasan (Explanation) 

Tahap ini siswa didorong untuk menjelaskan konsep hasil diskusi 

menggunakan kalimat sendiri disertai bukti yang dimiliki. Adanya diskusi 

tersebut, guru memberikan definisi dan penjelasan menggunakan hasil diskusi 

siswa sebelumnya. 

Pada penelitian ini tahap penjelasan yaitu siswa memaparkan hasil 

diskusi dalam pengerjaan LKS dan menjawab pertanyaan yang ada pada LKS 

mengenai sifat-sifat cahaya (cahaya menembus benda bening, cahaya 

merambat lurus, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, cahaya dipantulkan) di 

depan kelas sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan. 

d. Penerapan konsep (Elaboration) 

Tahap  ini siswa mengembangkan konsep yang telah dimiliki sebelumnya 

pada situasi baru. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan permasalahan 

lanjutan atau melalui percobaan lanjut. 

Pada penelitian ini tahap penerapan konsep yaitu siswa melakukan 

pembuktian percobaan di depan kelas tentang sifat-sifat cahaya (cahaya 

menembus benda bening, cahaya merambat lurus, pembiasan cahaya, 

penguraian cahaya, cahaya dipantulkan) dan menghubungkan dengan hasil 

diskusi LKS yang kelompok diskusikan sebelumnya. Contohnya dengan untuk 

pembuktian cahaya merambat lurus siswa akan menggunakan senter yang 

disorotkan ke arah beberapa kertas HVS yang tengahnya telah dilubangi 

dengan posisi sejajar dan hasilnya adalah cahaya senter tersebut marambat 

lurus sehingga terbuktilah sifat cahaya merambat lurus. 
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e. Evaluasi (Evaluation) 

Tahap evaluasi dilakukan dengan tanya jawab antara siswa dengan guru 

mengenai kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang telah dilakukan serta 

adanya refleksi pembelajaran dilanjutkan mengerjakan soal evaluasi. 

Pada penelitian ini tahap evaluasi yaitu guru mengajukan tanya jawab 

pada siswa secara individu maupun dalam kelompok untuk mengecek pemahan 

siswa mengenai sifat-sifat cahaya sesuai materi yang diajarkan dan 

menyimpulkan hasil diskusi dan pembelajaran hari itu juga secara bersama-

sama. Tak lupa pula guru juga mengkoreksi atau membenarkan konsep atas 

materi yang telah dipelajari siswa apabila terdapat kesalahan konsep.  

2.1.14.2 Implementasi Model Inquiry pada Pembelajaran IPA 

Model Inquiry dianggap sebagai model yang pas untuk pembelajaran 

IPA. Dalam Kurikulum 2004 dan BSNP (2007:161) mencantumkan Inquiry 

sebagai proses maupun sebagai produk yang diterapkan secara terintegrasi di 

kelas. Berdasarkan Sanjaya (2011:201) tahapan model Inquiry dalam 

pembelajaran IPA sebagai berikut: 

a. Orientasi  

Tahap orientasi guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran dan 

menyajikan sumber  belajar yang berhubungan dengan materi. 

Pada penelitian ini tahap orientasi yaitu guru menyampaikan tujuan 

sesuai dengan topik pembelajaran sifat-sifat cahaya (cahaya menembus benda 

bening, cahaya merambat lurus, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, cahaya 

dipantulkan) yang akan dipelajari siswa. Guru bertanya pada siswa “Anak-
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Anak pernahkah kalian mengalami mati lampu saat malam hari? Apakah kalian 

dapat melihat benda saat mati lampu pada malam hari? Apa yang akan kalian 

lakukan saat mati lampu malam hari agar bisa melihat benda-benda?. Dengan 

pertanyaan akan merangsang respon siswa minat terhadap pembelajaran. 

b. Merumuskan masalah 

Siswa berkelompok 3-6 siswa mendiskusikan permasalahan yang 

dilontarkan guru yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Guru 

memancing siswa dengan konsep-konsep dan kata kunci sesuai materi 

sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan dari siswa untuk merumuskan masalah. 

Pada penelitian ini tahap merumuskan masalah yaitu siswa membentuk 

kelompok dan merumuskan masalah mengenai sifat-sifat cahaya akan 

dipelajari atau ditemukan siswa seperti proses terjadinya peristiwa tersebut 

yang berhubungan dengan cahaya. Contohnya setelah guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran bahwa hari ini akan belajar tentang pembiasan cahaya, 

maka siswa akan berdiskusi untuk menysusun rumusan maslaah apa saja yang 

menyangkut pembiasan cahaya dan bagaimana proses terjadinya pembiasan 

cahaya. 

c. Merumuskan hipotesis 

Guru mengadakan bantuan pertanyaan pancingan kepada kelompok 

untuk mendorong kelompok merumuskan jawaban sementara dengan 

berdiskusi. 

Pada penelitian ini tahap merumuskan hipotesis yaitu siswa berdiskusi 

kelompok memahami pertanyaan LKS yang berhubungan dengan sifat-sifat 
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cahaya (cahaya menembus benda bening, cahaya merambat lurus, pembiasan 

cahaya, penguraian cahaya, cahaya dipantulkan) dan bersama merumuskan 

hipotesis untuk dijadikan acuan dalam melakukan penemuan percobaan. 

Contohnya setelah membaca pertanyaan pada LKS siswa akan berdiskusi 

untuk merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara pada LKS. 

d. Mengumpulkan data 

Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi dan 

membimbing kelompok untuk mengumpukan data mulai dari melakukan 

praktek, dan membaca buku yang dapat mereka sesuaikan dengan pertanyaan 

guru. 

Pada penelitian ini tahap mengumpulkan data yaitu dengan kelompok 

berdiskusi membahas tentang LKS yang diberikan dan memahami langkah-

langkah dalam proses penemuan sifat-sifat cahaya (cahaya menembus benda 

bening, cahaya merambat lurus, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, cahaya 

dipantulkan) dan mempersiapkan alat dan bahan untuk mempraktekan dan 

menguji jawaban untuk memecahkan masalah atau pertanyaan pada LKS serta 

menemukan proses pembuktian sifat-sifat cahaya tersebut.  

e. Menguji hipotesis 

Guru membimbing kelompok untuk menemukan data yang tepat dan 

dapat mereka tanggung jawabkan dengan mencocokkan dan mengaitkan 

kebenaran data yang mereka dapat dengan hipotesis sementara kelompok. 

Pada penelitian ini tahap menguji hipotesis yaitu siswa berkelompok 

berdiskusi melakukan percobaan penemuan untuk menemukan bukti proses 
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terjadinya sifat-sifat cahaya (cahaya menembus benda bening, cahaya 

merambat lurus, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, cahaya dipantulkan) 

dan berdiskusi mengerjakan LKS. Contohnya dengan untuk pembuktian 

cahaya merambat lurus siswa akan menggunakan senter yang disorotkan ke 

arah beberapa kertas HVS yang tengahnya telah dilubangi dengan posisi sejajar 

dan hasilnya adalah cahaya senter tersebut marambat lurus sehingga terbuktilah 

sifat cahaya merambat lurus. 

f. Merumuskan kesimpulan 

Siswa mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis, dan guru menunjukan data yang relevan kepada siswa dan 

dilanjutkan dengan refleksi pembelajaran selanjutnya yaitu mengerjakan soal 

evaluasi. 

Pada penelitian ini tahap merumuskan kesimpulan yaitu siswa 

mempresentasikan hasil diskusi dengan menjawab pertanyaan pada LKS dan 

guru memberikan umpan balik tanya jawab sesuai dengan materi sifat-sifat 

cahaya yang sedang dipelajari, untuk mengetahui pemahaman siswa tentang 

materi yang telah diajarkan guru mengajukan pertanyaan pada siswa atau 

kelompok tentang materi pembelajaran kemudian bersama menyimpulkan 

materi pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya tak lupa pula guru 

membenarkan konsep siswa apabila terjadi kesalahan (cahaya menembus 

benda bening, cahaya merambat lurus, pembiasan cahaya, penguraian cahaya, 

cahaya dipantulkan). 
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2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh  

peneliti sebelumnya tentang model Learning Cycle dan model Inquiry, namun 

dilakukan pada subjek dan tempat yang berbeda. Berikut adalah penelitian tentang 

model Learning Cycle sebagai berikut: 

Dini Apriani, Atep Sujana dan Dadang Kurnia pada tahun 2016 dengan 

judul “Penerapan Pembelajaran Learning Cycle pada Materi Perubahan Sifat 

Benda untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah penerapan model pembelajaran learning cycle dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi perubahan sifat benda di kelas V 

SDN Palasari dibuktikan dengan selalu adanya peningkatan pada hasil belajar 

siswa pada siklus I adalah 39,3%, siklus II 64,3%, dan siklus III menjadi 89,3%, 

selian itu aktivitas siswa juga ikut meningkat. 

Noor Murdhiyah dan Suryanti tahun 2014 dengan judul “Penggunaan 

Siklus Belajar 5E untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa mata 

pelajaran IPA di Sekolah Dasar”. Hasil dari penelitian tersebut adalah model 

pembelajaran siklus belajar 5E dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

siswa dibuktikan dengan adanya peningkatan untuk keterampilan berpikir kritis 

Siklus I mencapai 71,1%, dan pada Siklus II 86,8%. 

Pt. Ari Udayani dkk tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Model Siklus 

Belajar 5E terhadap Kemampuan Berpikir Kritis IPA Siswa Kelas IV SD di Desa 

Kalibukbuk”. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan kemampuan berpikir kritis IPA antara kelompok siswa yang 
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dibelajarkan dengan model siklus belajar 5E dan kelompok siswa yang 

dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional pada siswa kelas IV 

sekolah dasar di Desa Kalibukbuk. Penelitian tersebut dibuktikan dengan 

diperoleh nilai rata-rata kelompok eksperimen yaitu  85,03 berada pada kategori 

baik, sedangkan  nilai rata-rata kelompok kontrol yaitu  66,36 berada pada 

kategori cukup. 

Ahmed O. Qarareh tahun 2012 dengan judul “The Effect of Using the 

Learning Cycle Method in teaching Science on the Education Achievement of the 

Sixth Graders”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan 

model Learning Cycle lebih meningkatkan hasil belajar siswa siswa kelas 6 

karena siwa lebih mampu mengeksplore diri dan mendalami konsep tentang 

materi yang diajarkan. Hal ini dibuktikan dengan uji analisis T-test dengan nilai 

rata-rata pada kelas eksperimen yaitu 17.21 dengan jumlah 40 siswa sedangkan 

untuk kelas kontrol 15.21 dengan jumlah 40 siswa pula. 

Abdulkadir Tuna tahun 2013 berjudul “The Effect of 5E Learning Cycle 

Model in Teaching Trigonometry on Students Academic Achievement and 

Permanence of Their Knowledge”. Hasil penelitian secara signifikan 

menunjukkan bahwa pada kelas eksperimen nilai yang didapat dari hasil belajar 

materi trigonometri lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

Ibrahim Bilgin, Humeyra Coskun, dan Idris Aktas tahun 2013 dengan 

judul “The Effect of 5E Learning Cycle on Mental Ability of Elementary School”. 

Tujuan penelitian ini untuk menyelidiki pengaruh dari siklus belajar 5E pada 

siswa kelas empat pada kemampuan mental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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siswa kelompok eksperimen belajar lebih bermakna dan lebih saling terkait 

daripada kelompok kontrol. 

Berikut adalah penelitian tentang model Inquiry sebagai berikut: 

Deborah O. Maxwell tahun 2015 berjudul “Effects of using Inquiry-

Based Learning on Science Achievement for fifth-Grade Srtudents”. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu adanya peningkatan signifikan terhadap hasil belajar 

siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA. Hasil penelitian tersebut dibuktikan dengan 

peningkatan hasil belajar dari 74.95 menjadi 78.82. pada kelas eksperimen hasil 

belajar mencapai 79%, sedangkan kelas kontrol hasil belajarnya 63% dengan 

metode konvensional. 

Roni Rodiyana tahun 2015 berjudul “Pengaruh Penerapan Strategi 

Pembelajaran Inkuiri terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Siswa 

SD”. Hasil dari penelitian ini adalah data di kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

dapat disimpulkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa di kelas 

eksperimen sangat baik dibandingkan dengan di kelas kontrol. Hasil penelitian 

tersebut dibuktikan dengan hasil posttest antara kelas kontrol dan  kelas  

eksperimen terdapat selisih rata-rata skor sebesar 1,33. Di kelas kontrol setelah 

dilakukan posttest hasilnya meningkat sebesar 0,77. Sedangkan pada kelas 

eksperimen hasilnya sangat meningkat yaitu sebesar 1,81. 

Prayekti tahun 2015 berjudul “Pengaruh Strategi Inkuiri dan Ekspositori 

terhadap hasil Belajar IPA Siswa Kelas V Sekolah Dasar”. Hasil dari penelitian 

tersebut adalah pemberian sistem pembelajaran inkuiri secara signifikan mampu 

meningkatkan nilai IPA siswa lebih baik atau lebih tinggi daripada sistem 
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pembelajaran ekspositori dengan R Square 0,701. Hasil penelitian tersebut 

dibuktikan dengan Nilai  rata-rata  IPA  siswa  pada pembelajaran inkuiri sebesar 

73.3. Sedangkan nilai IPA siswa  pada ekspositori sebesar 58.3. 

Remziye Ergul, dkk tahun 2011 berjudul “The Effect of Inquiry-Based 

Science Teaching on Elementary School Student’s Science Process Skills and 

Science Attitudes”. Hasil dari penelitian tersebut adalah adanya peningkatan hasil 

proses keterampilan dan kreativitas siswa pada pelajaran IPA dengan 

menggunakan model pembelajaran Inquiry. 

Syahril Sitorus pada tahun 2013 yang berjudul “Peningkatan Ketrampilan 

Berpikir Kritis dan Hasil Belajar IPS melalui Pendekatan Inkuiri Siswa Kelas IV 

SD Negeri 106816 Marindal II Kecamatan Patumbak”. Hasil penelitian tersebut 

adalah penggunaan pendekatan inkuiri dalam pembelajaran IPS Sekolah Dasar 

secara signifikan efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan 

dengan penggunaan model pembelajaran konvensional. Adapaun bukti 

keberhasilan penelitian tersebut adalah  presentase terendah siswa pada kelas 

dengan pembelajaran inkuiri adalah pada indikator sintesis sebesar 52,8% dan 

tertinggi pada indikator penerapan sebesar 83,3%, sedangkan presentase terendah 

siswa pada kelas dengan pembelajaran konvensional adalah pada indikator 

pengetahuan sebesar 58,3% dan tertinggi pada indikator analisis sebesar 65,3%. 

Attin Warmi pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Penggunaan 

Strategi Pembelajaran Inkuiri terhadap Kemampuan Pemahaman Matematika 

Peserta Didik”. Hasil penelitian tersebut adalah adanya peningkatan kemampuan 

pemahaman matematik yang menggunakan strategi pembelajaran inkuiri lebih 
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baik daripada menggunakan pembelajaran langsung. Maka dinyatakan terdapat 

pengaruh positif penggunaan pembelajaran melalui strategi pembelajaran inkuiri 

terhadap kemampuan pemahaman matematik peserta didik. Hasil penelitian 

tersebut dibuktikan dengan nilai rata-rata kemampuan pemahaman matematik 

peserta didik yang menggunakan strategi inquiri lebih tinggi yaitu 10,79 dan daya 

serap 67,44% sedangkan dengan menggunakan model pembelajaran langsung 

adalah 8,54 dan daya serap 53,38%. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 

 Berdasarkan data awal hasil observasi, dan data dokumentasi yang 

diperoleh di SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus, diperoleh hasil bahwa 

terdapat kurang dari 50% siswa dalam satu kelas  siswa yang belum mencapai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada UAS IPA Semester I tahun 2016/2017. 

Permasalahan tersebut membuktikan bahwa kualitas pembelajaran IPA di SDN 

Gugus Pangeran Cendono Kudus kurang optimal. Faktor-faktor penyebab kurang 

optimalnya kualitas pembelajaran IPA adalah guru  masih  dominan dalam 

menyampaikan pelajaran serta siswa kurang memiliki rasa ingin tahu, sehingga 

materi yang dipelajari menjadi kurang berkembang. Siswa cenderung bermain 

hanya menerima penjelasan yang diberikan guru. Terdapat siswa  yang kurang 

memperhatikan guru dan melakukan aktivitas lain yang tidak berhubungan 

dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal tersebut menjadikan 

suasana kelas kurang kondusif.  Adapun faktor lain penyebab kurang maksimal 

hasil belajar siswa dipengaruhi oleh strategi pembelajaran guru yang kurang tepat.  
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Kualitas pembelajaran  yang efektif  dapat dilihat dari  aktivitas  siswa dalam 

pembelajaran dan hasil belajar yang diperoleh siswa. 

Model pembelajaran yang digunakan hendaknya mampu membuat siswa 

ikut berpartisipasi di dalamnya dan membangun pengetahuannya sendiri. Model 

pembelajaran yang membangun pengetahuan siswa dan berpusat pada siswa 

adalah menggunakan model Learning Cycle dan Inquiry. Penelitian ini, untuk  

menguji keefektifan model Learning Cycle dan model Inquiry digunakan pada 

kelas kontrol, yaitu pada SDN 4 Cendono dan kelas eksperimen di SDN 6 

Cendono dan SDN 5 Cendono. Kelas kontrol menggunakan model pembelajaran  

konvensional sedangkan kelas eksperimen menggunakan  model  Learning Cycle 

dan model Inquiry. Sebelum treatment diberikan, ketiga kelas tersebut di berikan 

pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Langkah selanjutnya adalah 

memberikan perlakuan, yaitu pada kelas eksperimen diberikan perlakuan model  

Learning Cycle dan model Inquiry dan kelas kontrol model konvensional. Siswa 

diberikan posttes untuk mengetahui perbedaan hasil belajar kedua kelas. 

Pelaksaaan penelitian ini berawal dari guru yang akan memberikan pretest 

kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran sebanyak empat kali 

pertemuan dengan menerapkan model pembelajaran pada kelas eksperimen I 

dengan model Learning Cycle, kelas eksperimen II dengan model Inquiry dan 

kelas kontrol dengan model Explicit Intruction. Setelah guru melakukan postest 

dan dilanjut dengan menganalisis hasil belajar IPA pada masing-masing model 

pembelajaran. Berdasarkan uraian tersebut, maka alur kerangka pemikiran 

penelitain ini dapat digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 2.4 Alur Kerangka Berpikir Penelitian 

 

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Menurut Sudjana (2005:210) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk 

melakukan pengecekannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
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1. Model pembelajaran Learning Cycle efektif terhadap hasil belajar IPA materi 

sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pengaran Cendono Kudus. 

2. Model pembelajaran Inquiry efektif terhadap hasil belajar IPA materi sifat-

sifat cahaya pada siswa kelas V SDN Gugus Pengaran Cendono Kudus. 

3. Model pembelajaran Learning Cycle lebih efektif daripada model 

pembelajaran Inquiry terhadap hasil belajar IPA materi sifat-sifat cahaya pada 

siswa kelas V SDN Gugus Pengaran Cendono Kudus. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian eksperimen penggunaan model Learning 

Cycle pada kelas eksperimen I dan model Inquiry pada kelas eksperimen II serta 

model Explicit Instruction pada kelas kontrol dalam pembelajaran IPA materi 

sifat-sifat cahaya di kelas V SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran Lerning Cycle efektif digunakan dalam pembelajaran IPA 

materi sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V. Kefektifan model Learning Cycle 

didasarkan pada uji perbedaan rata-rata diperoleh rata-rata hasil belajar IPA 

siswa kelas V yang menerapkan model Learning Cycle lebih tinggi daripada 

penerapan pembelajaran IPA dengan model Explicit Instruction. 

2. Model pembelajaran Inquiry efektif digunakan dalam pembelajaran IPA materi 

sifat-sifat cahaya pada siswa kelas V. Kefektifan model Inquiry didasarkan 

pada uji perbedaan rata-rata diperoleh rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas V 

yang menerapkan model Inquiry lebih tinggi daripada penerapan pembelajaran 

IPA dengan model Explicit Instruction. 

3. Diantara model Learning Cycle dan model Inquiry didapati bahwa penerapan 

pembelajaran IPA dengan model Learning Cycle lebih efektif daripada model 

Inquiry dan model Explicit Instruction yang didasarkan pada nilai uji-N gain 

model Learning Cycle lebih tinggi daripada model Inquiry dan model Explicit 

Instruction.
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5.2 SARAN  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian eksperimen dalam pembelajaran 

IPA menggunakan model Learning Cycle pada kelas eksperimen I, model Inquiry 

pada kelas eksperimen II dan menggunakan model Explicit Instruction pada kelas 

kontrol di SDN Gugus Pangeran Cendono Kudus peneliti memberikan saran 

sebagai berikut: 

Dalam pembelajaran siswa hendaknya ikut berpartisipasi aktif dan dilatih 

terlebih dahulu agar terbiasa dengan model pembelajaran inovatif agar terbiasa 

untuk berpendapat, bertanya/merespon guru, saling bekerjasama dalam kelompok, 

serta berusaha berpikir kritis dan menemukan konsep dalam mempelajari materi 

baru, sehingga siswa tidak hanya berperan sebagai pendengar dan pengamat 

ketika pembelajaran berlangsung akan tetapi terlibat langsung dalam terciptanya 

kegiatan belajar yang bermakna dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Guru hendaknya mempersiapkan semua perangkat pembelajaran seperti 

media, materi ajar, instrumen penilaian dan lembar kerja siswa dengan matang 

dan memahami sepenuhnya tentang langkah-langkah (sintaks) dalam pelaksanaan 

model pembelajaran yang inovatif. Dalam pembelajaran menggunakan model 

Learning Cycle dan Inquiry diharapkan guru mampu sebagai fasilitator, 

motivator, dan inovator dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat bosan dan 

siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Guru juga harus mampu mengatur jalannya 

diskusi, tanya jawab dan presentasi pada penerapan model Learning Cycle dan 

Inquiry dan mampu mengkondisikan siswa pada saat melakukan percobaan dalam 

kelompok sehingga setiap siswa dapat melakukan percobaan dengan baik. 
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