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ABSTRAK 
 

Utami, Bekti Sulistya. 2009. Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 
Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Materi Ekosistem Di SMA Teuku 
Umar Semarang. Skripsi. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri 
Semarang. Ir. Tuti widianti, M.Biomed. dan Noor Aini Habibah, M.Si. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Teuku Umar Semarang 
pembelajaran Biologi masih berpusat pada guru dan kurang memaksimalkan 
metode diskusi. Metode pembelajaran kurang efektif yang menyebabkan hasil 
belajar siswa rendah. Model pembelajaran dan sumber bahan belajar yang 
digunakan oleh guru dalam membantu menyampaikan materi masih kurang 
bervariasi. Salah satu alternatif mengatasi hal tersebut adalah dengan 
menggunakan model pembelajaran Learning Cycle (LC) pada materi pokok 
ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa 
dengan penerapan model pembelajaran Learning Cycle (LC) pada materi pokok 
ekosistem di SMA Teuku Umar Semarang.  

Model pembelajaran Learning Cycle, yang terdiri dari 5 tahap 
pembelajaran dari membaca bahan ajar, pengamatan lingkungan, diskusi, 
presentasi, percobaan, dan tes evaluasi.  

Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya motivasi belajar siswa, dimana presentase 
ketuntasan pada kelas X.1 sebesar 94% dengan rata-rata motivasi belajar sebelum 
dan setelah pembelajaran Learning Cycle berturut-turut sebesar 63 menjadi 70,23, 
kelas X.2 sebesar 91% motivasi 61 menjadi 70, X.3 sebesar 87% motivasi 60 
menjadi 71. Peningkatan hasil belajar tersebut tidak terlepas dari motivasi belajar 
siswa dan aktivitas belajar siswa yang diambil dari tahap pembelajaran 
sebelumnya.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran materi pokok ekosistem dengan model pembelajaran Learning 
Cycle dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa yang berdampak pada aktivitas 
hasil belajar siswa yang ditunjukkan dengan tercapainya standar ketuntasan 
belajar pada materi pokok ekosistem. 
 

Kata kunci : Model Pembelajaran Learning Cycle, Motivasi Belajar Siswa, Materi 
Ekosistem. 

 

 

 

 

 

 


