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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang 

mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Salah 

satu komponen penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Secara umum, yang 

dipahami oleh beberapa orang bahwa pengertian pendidikan adalah kegiatan yang 

biasa dilakukan di dalam kelas secara formal antara guru dengan murid dalam dua 

arah (Sayuti dkk., 2011).  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional Bab I Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui pendidikan seseorang 

diharapkan mampu membangun sikap dan tingkah laku serta pengetahuan dan 

keterampilan yang perlu dan berguna bagi kelangsungan dan kemajuan diri dalam 

masyarakat, bangsa, dan negara (Hakim, 2016). 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diharapkan dapat menjadi 

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis sehingga 

IPA bukanlah hanya penguasaan kumpulan pengalaman berupa fakta-fakta, 

konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan proses penemuan 

(Noviana, 2013).  

Menurut Trianto (2010) salah satu perubahan paradigma pembelajaran 

adalah orientasi pembelajaran yang semula berpusat pada guru beralih berpusat 
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pada murid dan pendekatan yang semula lebih banyak bersifat tekstual berubah 

menjadi kontekstual. Pemilihan strategi atau model pembelajaran yang tepat 

sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di kelas 

(Ditriguna, 2013).  

 Learning Cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang sering 

digunakan dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Learning Cycle 5E 

merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakuan oleh Fitri Puspita Sari (2019) 

yang berjudul “Pengaruh Model Learning Cycle 5E Terhadap Hasil Belajar IPA 

Kelas IV SDN 03 Kepahiang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Learning  Cycle 5E berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar 

siswa. Meningkatnya hasil belajar siswa dapat dilihat dari rata-rata post-test  nilai 

kelas eksperimen 77,38  lebih tinggi dari rata-rata nilai kelas kontrol yaitu 66,80. 

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Helni, dkk (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E  Terhada Motivasi 

Belajar Siswa dalam Pembelajaran Biologi”. Hasil penelitian yang diperoleh 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Learning  Cycle 5E berpengaruh dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada pengaruh karena ada perbedaan rata-

rata motivasi belajar siswa dimana nilai rata-rata pada kelas eksperimen 144,5 

lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pada kelas kontrol 140,125. 

Penerapan dalam proses pembelajaran motivasi merupakan salah  satu 

aspek dinamis  yang sangat penting. Motivasi dalam kegiatan belajar dapat 
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dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan arah kegiatan belajar, 

sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai, sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar (Rusydi dkk., 2016).  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP 

Negeri 1 Pasir Putih terkait proses pembelajaran yang diamati secara langsung 

dan wawancara terhadap guru mata pelajaran IPA ditemukan bahwa proses 

pembelajaran menggunakan sistem Direct Interection yang berpusat pada guru 

dan hasil belajar masih tergolong rendah yaitu dibawah standar KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yaitu 70. Selain itu juga kegiatan pembelajaran guru 

langsung pada inti pembelajaran tanpa memotivasi siswa terlebih dahulu sehingga 

tidak munculnya rasa keingintahuan pada siswa terhadap materi yang akan 

diajarkan dan siswa jarang diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran. Hal tersebut menyebabkan motivasi siswa kurang sehingga sulit 

memahami konsep pembelajaran tersebut.   

Salah satu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung dengan menemukan 

sendiri konsep yang dipelajari dan menerapkannya pada situasi yang baru yakni 

model pembelajaran Learning Cycle 5E. Pembelajaran dengan model Learning 

Cycle 5E ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran IPA. Hal ini karena 

model pembelajaran Learning Cycle 5E adalah suatu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa, merangsang siswa untuk mengingat kembali materi pelajaran 

yang telah didapatkan sebelumnya, memberikan motivasi siswa untuk menjadi 
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lebih aktif dan menambah rasa keingintahuan siswa dan melatih siswa untuk 

menyampaikan secara lisan konsep yang telah dipelajari. Penggunaan model 

Learning Cycle 5E dalam proses belajar mengajar dapat memberikan peluang 

yang lebih besar kepada siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik (Deby, 

2019). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul  “Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E  T erhadap 

Motivasi dan Hasil Belajar Pokok Bahasan Getaran, Gelombang dan Bunyi  

Dalam Kehidupan Sehari-hari Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pasir 

Putih ”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian sebagaimana latar belakang, maka identifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah :  

1. Motivasi belajar siswa masih tergolong rendah dalam mengikuti 

pembelajaran IPA mengakibatkan mereka malas belajar IPA. 

2. Hasil belajar siswa masih tergolong rendah. 

3. Kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran IPA karena 

pembelajaran masih berpusat pada guru. 

4. Kurangnya siswa dalam penguasaan konsep pembelajaran IPA. 

5. Sebagian besar guru belum mampu menciptakan suasan pembelajaran yang 

menarik dan menyenangkan, sehingga siswa kurang termotivasi dan merasa 

bosan dalam pelajaran IPA . 
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6. Banyak siswa yang merasa bosan dalam pelajaran IPA, karena guru lebih 

banyak menggunakan model pembelajaran langsung sehingga kurang 

memotivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran. 

7. Guru belum menerapkan model pembelajaran Learning Cycle 5E sebagai 

model dalam proses belajar mengajar. 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran Learning Cycle 5E yang dimaksud dalam penelitan ini 

adalah pembelajaran terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan satu 

sama lain, engagement (perlibatan), eksploratian (penyelidikan), explanation 

(penjelasan), elaboration (penggalian), dan evalution (evaluasi).  

2. Motivasi belajar dan hasil belajar. Motivasi belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah keinginan dan semangat  siswa dalam mempelajari 

pelajaran IPA melalui kuisioner yang diberikan kepada siswa. Motivasi yang 

diukur dalam penelitian ini merupakan motivasi belajar siswa untuk 

mengikuti pelajaran. Aspek yang dinilai dari kuisioner ini adalah mencakup 

keinginan belajar, kesiapan, ketertarikan, keseriusan dan patrisipasi yang ada 

dalam diri siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sedangkan hasil belajar 

yang dimaksud adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah kegiatan 

belajar yang berupa hasil tes yang dilaksanakan setelah penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E. 

3. Penulis meneliti siswa kelas VIII khususnya di SMP Negeri 1 Pasir Putih, 

Kab. Muna. 
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4. Materi ajar pada penelitian ini  yaitu getaran, gelombang dan bunyi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap 

motivasi belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pasir Putih, Kab. Muna?  

2. Bagaimana pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap hasil 

belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pasir Putih, Kab.Muna? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap 

motivasi belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pasir Putih, Kab. Muna. 

2. Untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap 

hasil belajar siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Pasir Putih, Kab. Muna. 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Bagi peneliti 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam 

memperoleh gelar sarjana pendidikan.   

2. Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung tentang penerapan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E pada pelajaran IPA. 

3. Peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 



 

7 
 

4. Untuk memperoleh hasil pengujian statistik terkait dengan pengaruh model 

pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap motivasi dan hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 1 Pasir Putih Kab. Muna. 

1.6.2. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan dan penerapan model 

pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran, terutama pada mata pelajaran 

IPA. 

1.6.3. Bagi siswa  

1. Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

2. Melalui model pembelajaran Learning Cycle 5E diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. 

1.6.4. Bagi sekolah 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukkan dalam rangka 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran IPA sekolah. 

2. Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah yang diteliti. 

 

 

 


