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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IPA merupakan pengetahuan rasional dan objektif tentang alam semesta

dengan segala isinya.1 IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun

secara sistematis dan didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan. Menurut

Usman Samatowa, mata pelajaran IPA dimasukkan ke dalam kurikulum suatu

sekolah dikarenakan IPA bermanfaat bagi suatu bangsa. Kesejahteraan suatu

bangsa bergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab IPA

merupakan dasar dari tekhnologi yang sering disebut sebagai tulang punggung

pembangunan. IPA juga dapat memberikan kesempatan berpikir kritis apabila

diajarkan dengan tepat. Melalui pembelajaran IPA dapat membuka kesempatan

bagi siswa untuk memupuk rasa ingin tahu siswa secara alamiah. Selain itu

IPA juga diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk berlatih

memecahkan suatu masalah yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari di masa

yang akan datang.2

IPA diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan langkah-langkah

yang disebut metode ilmiah. Dalam pembelajaran IPA di SD siswa tidak

diajarkan membuat penelitian secara utuh, namun siswa diajarkan metode ilmiah

secara bertahap dan berkesinambungan. Siswa diharapkan tidak hanya menerima

pengetahuan dari guru, tetapi siswa juga diajarkan untuk mengalami sendiri

proses penemuan pengetahuan tersebut. Siswa didorong untuk memiliki

1Hendro Darmojo dan Deny Kaligis, Pendidikan IPA 2, ( Jakarta: Depdikbud, 1991), h. 3
2Usman Samatowa, Bagaimana Membelajarkan IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta:

Depdiknas, 2006), h. 3
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pengalaman sendiri dengan melakukan percobaan yang membuat siswa

menemukan prinsip dan konsep untuk mereka sendiri. Proses ini menunjang

perkembangan anak didik secara utuh karena dapat melibatkan seluruh aspek

psikologis anak yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui proses

ini siswa juga diharapkan dapat menerapkan sikap-sikap ilmiah dalam dirinya.

Pembelajaran IPA sebaiknya dapat  melibatkan  siswa dalam  proses

penemuan pengetahuan yang sekaligus dapat memupuk sikap ilmiah dalam diri

siswa. Siswa dapat melakukan percobaan dan pengamatan untuk memecahkan

sebuah  masalah,  oleh karena itu  perlu  dilaksanakan pembelajaran yang

berpusat pada siswa. Dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa diharapkan

dapat meningkatkan keaktifan, kreativitas serta rasa keingintahuan siswa. Teori

belajar dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan arah pelaksanaan

pembelajaran.

Teori belajar behavioristik memandang siswa sebagai makhluk reaktif

yang  memberi respon terhadap lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Sugihartono, yang berpendapat bahwa belajar menurut teori

behavioristik merupakan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan

respon. Siswa tidak berperan aktif dalam pembelajaran karena siswa bersifat

sebagai penerima stimulus yang diberikan oleh guru. Teori belajar

behavioristik mementingkan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh.3

Teori belajar konstruktivistik memiliki pandangan tersendiri terhadap

belajar. Teori belajar kontruktivistik mempunyai pemahaman tentang belajar yang

3Sugihartono dkk. Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY PRESS, 2007). h. 127
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lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai

penting, namun proses siswa dalam memperoleh pemahaman dan pengetahuan

dinilai lebih penting. Siswa membangun pengetahuannya terhadap fenomena yang

ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang

dimiliki. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugihartono,4 yang mengatakan bahwa

dalam teori belajar kontruktivistik belajar merupakan proses seseorang

memperoleh pengetahuan dengan mengkontruksi sendiri pengetahuan yang ada

dalam diri individu. Siswa  beperan sebagai subjek yang aktif dalam

pembelajaran karena pembelajaran bersifat student centre.

Salah satu pendidikan IPA (Sains) di Sekolah Dasar adalah agar peserta

didik memiliki kemampuan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman

konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupam

sehari-hari. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik

untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan

lebih lanjut dalam menerapkannya di kehidupan sehari- hari. Pembelajaran IPA

sebaiknya dilakukan secara inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan

berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek

penting kecakapan hidup.

Oleh karena itu pemberian IPA di SD/MI menekankan pada pemberian

pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan

keterampilan proses dan sikap ilmiah. Jika ditinjau dari fungsi dan tujuannya,

pendidikan sains berkaitan dengan cara mencari fakta alam secara sistematis,

4Ibid., h.127
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sehingga sains bukan semata-mata penguasaan kumpulan pengetahuan melainkan

juga suatu proses penemuan. Dalam hal ini mengemukakan bahwa rasa ingin tahu

dan menemukan sesuatu merupakan salah satu kebutuhan manusia.

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Sains adalah cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis dan bukan hanya kumpulan pengetahuan berupa fakta-

fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, saja tetapi merupakan suatu proses

penemuan. Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman belajar

secara langsung. Dalam pembelajaran tersebut siswa difasilitasi untuk

mengembangkan sejumlah keterampilan proses (keterampilan atau kerja ilmiah)

dan sikap ilmiah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah tentang dirinya dan alam

sekitar.

Belajar bukanlah sekedar menghapal akan tetapi proses mengkonstruksi

pengetahuan melalui pengalamannya, sehingga terbentuk skema pada struktur

kognitif anak dari pengalamannya. Belajar bermakna hanya dapat terjadi melalui

belajar penemuan. Pelajaran yang diperoleh melalui belajar penemuan akan

bertahan lama, dan mempunyai efek transfer yang lebih baik. Belajar penemuan

meningkatkan berpikir secara bebas, dan berlatih keterampilan-keterampilan

menemukan dan memecahkan masalah.

Sementara hasil pengamatan yang dilakukan peneliti melalui obeservasi dan

wawancara pada tanggal 13 Oktober 2018 dalam mengajarkan konsep-konsep

IPA guru hanya menggunakan metode ceramah. Siswa hanya mendengarkan apa

yang dijelaskan oleh guru. Mereka tidak dituntut untuk aktif mengikuti proses

pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran berlangsung, guru tidak
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menggunakan alat peraga dan media pembelajaran dalam menjelaskan materi.

Hanya menggunakan buku paket. Sehingga siswa tidak dapat mengkonstruksikan

pengetahuan yang dimilikinya dengan hal baru dan siswapun merasa bosan dan

tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran.5 Hal ini tidak sejalan dengan prinsip

belajar bermakna yang diungkapkan oleh Bruner.

Hal tersebut terlihat juga dari hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan oleh

pihak sekolah, khususnya pada SD Negeri 18 Baruga Terbukti dengan rendahnya

hasil ulangan harian semester ganjil kelas IV tahun ajaran 2018/2019 yakni tidak

mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM).

Tabel 1.1 Persentase Ketuntasan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
siswa Pada Ulangan Harian Semester 1 di kelas IV SD Negeri 18 Baruga.

Nilai Rata-
rata (X)

Jumlah Siswa
Yang Nilainya

Kelas IVB
(%)

Kelas IV C
(%)

75,34 ≥ 78 40,74% 30,77%
75,37 < 78 59,26% 69,23%

Sumber : Guru Wali Kelas IV SD Negeri 18 Baruga

Tabel di atas terlihat bahwa nilai ulangan harian  semester  1 hasil belajar

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) siswa kelas IV B dan IV C pada semester ganjil

tahun ajaran 2018/2019 sebagian besar berada di bawah Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM). Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah ketuntasan yang

ditetapkan pada mata pelajaran Ilmu pengetahuan Alam (IPA) yaitu sebesar 78.

Sejalan   dengan   pendapat Patta Bundu, yang menyatakan bahwa hasil

belajar IPA mengutamakan hasil belajar sebagai penguasaan terhadap proses

5Observasi di sekolah SD 18 Baruga,  25 Oktober 2018
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ilmiah, produk ilmiah, dan sikap ilmiah, maka penggunaan model pembelajaran

yang berdasarkan teori kontruktivistik diduga efektif untuk diterapkan dalam

pembelajaran IPA. Model pembelajaran yang berdasarkan teori konstruktivistik

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar melalui pengalaman

nyata dan mengkontruksi sendiri pengetahuannya, sehingga penguasaan proses

ilmiah, produk ilmiah dan sikap ilmiah dapat diperoleh siswa dalam proses

pembelajaran. Semakin bertambah peran dan keaktifan siswa dalam pembelajaran

maka semakin banyak pengetahuan yang diperoleh, maka model pembelajaran

dengan pendekatan konstruktivistik diduga lebih efektif dari model pembelajaran

dengan pendekatan behavioristik.6

Berbeda dengan model pembelajaran yang berdasarkan  teori  behavioristik

yang menjadikan  siswa sebagai  objek yang bersifat pasif dalam pembelajaran,

karena pembelajaran bersifat teacher centre. Model pembelajaran yang

berdasarkan teori behavioristik lebih mengutamakan kemampuan dan hasil

belajar yang  diperoleh, maka model pembelajaran dengan pendekatan

konstruktivistik diduga lebih efektif dari model pembelajaran dengan pendekatan

behavioristi. Model pembelajaran learning cycle 5E (Pembelajaran siklus)

merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan kontruktivistik.

Aktivitas dalam pembelajaran learning cycle 5E lebih banyak ditentukan oleh

siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif. Dalam pembelajaran ini guru bukan

satu-satunya sumber belajar, siswa lebih ditekankan untuk membangun sendiri

pengetahuannya melalui keterlibatan secara aktif dalam proses pembelajaran

6Patta Bundu, Penilaian Keterampilan Proses dan Sikap Ilmiah dalam Pembelajaran
Sains-SD, Jakarta: Depdiknas, 2006), h. 18-19
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(student centered). Model pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk

membangun pengetahuannya sendiri.

Model pembelajaran learning cycle 5E diduga tepat untuk diterapkan dalam

pembelajaran IPA yang   mengutamakan hasil belajar sebagai pemguasaan

terhadap produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Model pembelajaran

learning cycle 5E diduga efektif  diterapkan dalam pembelajaran IPA, namun

belum diketahui bukti empiris yang menyatakan bahwa model pembelajaran

learning cycle 5E efektif diterapkan dalam pembelajaran IPA. Hal inilah yang

menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan

model siklus belajar (learning cycle) 5E terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV

SD Negeri 18 Baruga”.

Pada awalnya model siklus belajar (learning cycle) 5E hanya dibagi menjadi

beberapa fase yaitu: eksplorasi (exploration), pengenalan konsep

(conceptintroduction), dan penerapan konsep (concept application). Tiga fase ini

sekarang telah berkembang menjadi lima yang terdiri atas tahap pembangkitan

minat (engagement), eksplorasi (eksploration), penjelasan (eksplanation),

elaborasi (elaboration/ekstention), dan evaluasi (evaluation). Keunggulan dari

pembelajaran learning cycle antara lain: merangsang siswa untuk mengingat

kembali materi pelajaran yang telah didapatkan sebelumnya, memberikan

motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih aktif dan menambah rasa

keingintahuan, melatih siswa belajar menemukan konsep melalui kegiatan

eksperimen, melatih siswa untuk menyampaikan secara lisan konsep yang telah
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dipelajari, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir, mencari,

menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang telah dipelajari.

Dengan harapan penerapan model learning cyle 5E ini dapat menciptakan

suasana belajar yang aktif, kreatifitas dan dapat memotivasi siswa untuk

menemukan suatu konsep dalam pembelajaran. Model pembelajaran ini juga

dapat memberi kesempatan siswa untuk mengaplikasikan materi, membangun

pengetahuannya dan bekerja dalam kelompok sehingga dapat mengembangkan

sikap ilmiahnya, selain siswa dapat penguasaan konsep, keterampilan proses

sainsnya juga dapat meningkat.

Penggunaan model learning cycle dalam proses belajar mengajar dapat

memberikan peluang yang lebih besar kepada siswa untuk memperoleh prestasi

belajar yang baik, khususnya pada mata pelajaran IPA. Selain itu, dapat

memberikan kesempatan penuh kepada siswa untuk mengungkapkan kemampuan

dan keterampilan untuk membuat sendiri dalam mengembangkan proses

berfikirnya.

Anggapan yang dimaksud diatas tentu perlu dibuktikan kebenarannya. Oleh

karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang

pengaruh model learning cycle 5E terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu

dengan penggunaan model learning cycle 5E ini diharapkan dapat menjadikan

siswa lebih tertarik untuk memperhatikan, serta lebih mudah dalam memahami

konsep-konsep materi perubahan wujud benda. Berdasarkan latar belakang itulah,

penulis mencoba untuk mengadakan penelitian penggunaan model learning cycle

5E. Dengan mengambil judul Proposal “Pengaruh Penerapan Model Siklus
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Belajar (Learning Cycle) 5E Dengan Memanfaatkan Midia Audio Visual

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Di SD Negeri 18 Baruga.

B. Identitas Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini

dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru IPA masih bersifat

konvensional.

2. Kurangnya pengguanaan alat peraga/media dalam proses pembelajaran IPA.

3. Pendekatan pembelajaran sangat  minim dalam proses pembelajaran IPA

4. Motifasi Belajar IPA Tergolong Rendah

5. Siswa kurang aktif dalam prosese pembelajaran IPA.

6. Hasil belajar IPA peserta didik masih tergolong rendah atau belum

mencapai ketuntasan secara klasikal.

7. Model pembelajaran dengan teori kontruktivistik diduga lebih efektif dari

model pembelajaran dengan teori behavioristik dalam pembelajaran IPA.

C. Batasan Masalah

1. Pendekatan Model Siklus Belajar (Learning Cycle) 5E

2. Penerapan Midia Audio Visual Pada Pembelajaran IPA

3. Hasil Belajar IPA Setelah Pengaruh Penerapan Model Siklus Belajar

(Learning Cycle) 5E Dengan Memanfaatkan Media Audio Visual Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Di SD Negeri 18 Baruga
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan

permasalahan penelitian baik secara umum maupun secara khusus. Adapun

masalah umum dari penelitian ini adalah : “Pengaruh  Penerapan Model Siklus

Belajar (Learning Cycle) 5E Dengan Memanfaatkan  Media Audio Visual

Terhadap Hasil Belajar IPA Di SD Negeri 18 Baruga?”.

Berangkat dari permasalahan umum di atas, maka masalah khususnya

adalah:

1. Bagaimanakah Hasil Belajar Siswa (Pretest) Kelas Eksperimen Dan Kelas

Kontrol Sebelum Perlakuan (Treatment) di Kelas IV SD Negeri 18 Baruga?

2. Bagaimakah Hasil Belajar Siswa (Posttest) Kelas Eksperimen Dan Kelas

Kontrol Setelah Perlakuan (Treatment) di Kelas IV SD Negeri 18 Baruga?

3. Apakah Terdapat Perbandingan Hasil Belajar  Siswa (Posttest) Antara Kelas

Eksperimen Dengan Kelas Kontrol Setelah Perlakuan (Treatment) di Kelas

IV SD Negeri 18 Baruga?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat penulis kelompokan menjadi dua, yaitu tujuan

umum dan khusus. Adapaun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan medapatkan informasi yang lengkap dan realitas mengenai

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Dengan

Memanfaatkan Midia Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Di

SD Negeri 18 Baruga. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui dan mendapatkan informasi yang relevan dan falid mengenai :
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1. Belajar Siswa (Pretest) Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol Sebelum

Perlakuan (Treatment) Di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 18 Baruga

2. Hasil Belajar Siswa (Posttest) Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol Setelah

Perlakuan (Treatment) Di Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 18 Baruga

3. Perbandingan Hasil Belajar  Siswa (Posttest) Antara Kelas Eksperimen

Dengan Kelas Kontrol Setelah Perlakuan (Treatment) Di Kelas IV Sekolah

Dasar Negeri 18 Baruga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (Dua), yaitu : Manfaat Teoritis

dan Manfaat Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini ingin memberikan sumbangan kepada dunia

pendidikan dalam variasi penggunaan model pembelajaran dalam meningkatkan

hasil belajar IPA siswa, khususnya model pembelajaran learning cycle 5E.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Siswa

1) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih berpartisipasi dalam

proses pembelajaran IPA yang berlangsung di kelas.

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun

pengetahuannya sendiri sehingga pengetahuan yang  diperoleh akan lebih

mendalam dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
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kepada guru tentang variasi model pembelajaran yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kualitas pembelajaran IPA, khususnya menggunakan model

pembelajaran learning cycle 5E.

c. Bagi Sekolah

Model pembelajaran learning cycle 5E dapat meningkatkan kualitas

pembelajaran daan hasil belajar IPA, maka juga dapat meningkatkan mutu

sekolah.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman kepada peneliti   dalam

penggunaan model pembelajaran learning cycle 5E pada mata pelajaran IPA,

yang nantinya dapat digunakan sebagai refleksi untuk terus mencari  dan

mengembangkan inovasi pembelajaran menuju hasil yang lebih baik.

G. Definisi Operasional

Untuk memberi konsep yang sama dan menghindari kesalapahaman

penafsiran terhadap istilah-istilah yang diungkapkan dalam penelitian ini, maka

perlu dijelaskan definisi operasional sebagia berikut:

1. Model Pembelajaran Learning Cycle 5E

Model  pembelajaran learning  Cycle  5E merupakan  salah satu model

pembelajaran dengan pendekatan kontruktivistik. Model pembelajaran

learning cycle 5E memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun

dan mengembangkan pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran ini

menyajikan rangkaian kegiatan yang dapat memberikan pengalaman yang nyata

bagi siswa melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap
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engagement, hal yang harus dicapai pada tahap ini adalah minat dan rasa

keingintahuan siswa terhadap topik yang dipelajari. Pada tahap kedua yaitu

exploration, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok,

melakukan percobaan, mencatat pengamatan, dan menarik sebuah konsep. Pada

tahap ini guru bersifat sebagai konsultan bagi siswa. Selanjutnya tahap yang

ketiga yaitu explanation, dimana pada tahap ini siswa mengkomunikasikan

konsep yang ditemukannya pada tahap exploration dengan menggunakan

kalimatnya sendiri, Tahap keempat yaitu elaboration, pada tahap ini siswa

menerapkan konsep yang sudah diperoleh ke dalam situasi yang baru. Tahap yang

terakhir yaitu dan evaluation, pada tahap ini siswa mengevaluasi kemajuan

pengetahuan masing-masing dan guru menilai perkembangan pengetahuan dan

ketrampilan siswa.

2. Hasil Belajar IPA

Hasil belajar IPA merupakan tingkat penguasaan yang  dicapai siswa

setelah mengikuti pembelajaran IPA yang mencakup pada penguasaan produk

ilmiah,  proses ilmiah,  dan  sikap ilmiah.  Hasil belajar  dari  segi produk

ilmiah  siswa dapat memahami konsep-konsep IPA dan keterkaitannya dengan

kehidupan sehari-hari, dari segi proses ilmiah siswa memiliki kemampuan untuk

mengembangkan gagasan dan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari,

sedangkan dari segi sikap ilmiah siswa dapat menerapkan sikap-sikap ilmiah

yang berupa ingin tahu, kritis, mawas diri, bertanggung jawab, mandiri, dan

menumbuhkan rasa cinta terhadap alam sekitar sehingga menyadari keagungan

Tuhan Yang Maha Esa.
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Hasil belajar yang dikur dalam penelitian ini yaitu hasil belajar IPA dalam

segi produk ilmiah, yaitu mencakup pemahaman dan pengetahuan yang berupa

fakta, konsep, prinsip, dan teori yang didapatkan selama penelitian berlangsung

yang mencakup materi perubahan wujud benda. Dan nilai yang diperoleh oleh

siswa setelah mengikuti pelajaran IPA yang diajarkan melalui model siklus belajar

(learning cycle) 5E yang diukur melalui tes hasil belajar bentuk pilihan ganda.

3. Media Audio Visual

Media audio visual merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa

disebut media pandang dengar. Media audio visual yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah powor point yang mengandung unsur gambar dan unsur

suara yang berupa vidio .
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