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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Model Pembelajaran Learning Cycle 5E 

2.1.1. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. 

Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai 

kompetensi atau tujuan pembelajaran yang diharapkan. Model pembelajaran 

adalah pola  interaksi peserta didik dengan guru di dalam kelas yang menyangkut 

pendekatan, strategi, metode teknik pembelajaran yang ditterapkan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Penerapan suatu model pembelajaran 

ditentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan oleh guru, tetapi menyangkut 

tahapan-tahapan, prinsip-prinsip reaksi guru dan peserta didik, serta sistem 

penunjang yang disyaratkan (Agus, 2016).  

Menurut Suprijiono (2013) model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

yang digunakan termaksuk  di  dalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Menurut 

Joyce dan Weil (2003) model pembelajaran adalah suatu pola atau rencana yang 

sudah direncanakan sedemikian rupa dan digunakan untuk menyusun kurikulum, 

mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di kelasnya 

(Lefudin, 2017).  

Unsur-unsur model pembelajaran Joyce dan Weil (1992) mengemukakan 

bahwa setiap model belajar mengajar atau model pembelajaran harus memiliki 

empat unsur berikut:  
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1.  Sintak (syntax), yaitu langkah-langkah pembelajaran yang hendaknya 

dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berupa aktivitas guru dan 

peserta  didik. 

2.  Sistem sosial  (the  social system), yaitu sistem yang menunjukkan peranan 

peserta didik dan guru serta  peraturan yang diperlukan.  

3. Prinsip reaksi (principles of reaction) yaitu, reaksi yang memberikan  

masukkan apa yang dilakukan peserta didik.  

4.  Sistem pendukung (support system), yaitu syarat  yang diperlukan agar model 

dapat dilaksanakan (Handayanai, 2019).  

2.1.2. Learning Cycle 5E 

Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran yang berpusat pada 

siswa (student centered) dan berlandaskan pada pandangan konstruksivisme dari 

Piaget. Learning Cycle 5E juga dapat dijelaskan sebagai rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran 

dengan jalan berperan aktif. Learning Cycle 5E merupakan model pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Karplus dan Their sesuai dengan pandangan Piaget. 

Dalam hal ini siswa diberi kesempatan untuk mengasimilasi informasi dengan 

cara mengeksplorasi lingkungan, mengakomodasi informasi dengan cara 

mengembangkan konsep, mengorganisasikan informasi dan menghubungkan 

konsep-konsep baru dengan menggunakan atau memperluas konsep yang dimiliki 

untuk menjelaskan suatu fenomena yang berbeda (Yuliati, 2015).  

Kamdi (2007) menyatakan bahwa Learning Cycle 5E adalah suatu model 

pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran yang berpusat pada 
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siswa (student centered). 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.  

Sementara itu, menurut Soebagio (2001) Learning Cycle 5E merupakan 

suatu model pembelajaran yang memungkinkan siswa menemukan konsep sendiri 

atau memantapkan konsep yang dipelajari, mencegah terjadinya kesalahan 

konsep, dan memberikan peluang kepada siswa untuk menerapkan konsep-konsep 

yang telah dipelajari pada situasi baru. Seiring dengan perkembangannya, 

Learning Cycle tiga tahap saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan 

menjadi lima tahap yang dikenal dengan istilah Learning Cycle 5E (Noviana, 

2013). 

Sohimin mengatakan bahwa Learning Cycle atau siklus belajar adalah 

suatu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang merupakan 

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

peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan berperan aktif (Apriani, 2016). 

Lebih lanjut Lorsbach dalam Widhy H, 2012 : 

Model Pembelajaran Learning Cycle 5E yang mewadahi peserta didik 

secara aktif membangun konsep-konsepnya sendiri dengan cara 

berinteraksi dengan lingkungannya. Model pembelajaran siklus belajar 

berorientasi pada penciptaan kondisi dan suasana belajar mandiri, aktif dan 

adanya unsur kerjasama dalam proses pembelajaran serta dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik (Sugiantara dkk., 2013). 
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Dengan demikian bahwa pembelajaran Learning Cycle 5E adalah salah 

satu model yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan 

cara belajarnya dan mengembangkan daya nalarnya.  

2.1.3. Tahapan-Tahapan Model Lerning Cycle 5E 

Pembelajaran Learning Cycle terdiri atas lima tahap yang saling 

berhubungan satu sama lain, yaitu engagement (perlibatan), eksploration 

(penyelidikan), explanation (penjelasan), elaboration (penggalian), dan 

evaluation (evaluasi). 

1. Tahap Perlibatan (Engagement) 

Pada tahap ini, guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat 

dan pengetahuan siswa tentang topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan 

sehari-hari yang berhubungan dengan topik bahasan. Dengan demikian, siswa 

akan memberikan respons/jawaban, kemudian jawaban siswa tersebut dapat 

dijadikan pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa 

tentang pokok bahasan. Kemudian guru perlu melakukan identifikasi ada atau 

tidaknya kesalahan  konsep pada siswa. Dalam hal ini guru harus membangun 

keterkaitan antara pengalaman keseharian siswa dengan topik pembelajaran 

yang akan dibahas. 

2. Tahap Penyelidikan (Exploration) 

Eksplorasi merupakan tahap kedua model siklus belajar. Pada tahap ini, 

dibentuk kelompok-kelompok kecil antara 3-6 siswa, kemudian diberi 

kesempatan untuk bekerjasama dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran 

langsung dari guru. Dalam kelompok ini siswa didorong untuk melakukan 
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dan mencatat  pengalaman 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 salah, sebagian benar. 

3. Tahap Penjelasan (Explanation)  

Pada tahap penjelasan guru dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan 

suatu konsep dengan kalimat, pemikiran 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. Pada tahap ini 

siswa menemukan istilah-istilah dari konsep yang dipelajari. Pada tahap 

explanation ini diharapkan telah terjadi keseimbangan antara konsep baru 

yang dipelajari dengan struktur kognitif siswa. 

4. Tahap Penggalian (Elaboration) 

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/mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya 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 prestasi belajar siswa. 
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5. Tahap Penilaian (Evaluation) 

Pada tahap evaluasi guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman 

siswa dalam menerapkan 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 ini dapat dijadikan guru sebagai bahan evaluasi tentang proses 

penerapan model siklus belajar yang sudah diterapkan, apakah sudah berjalan 

dengan sangat baik, cukup baik atau masih kurang. Demikian pula melalui 

evaluasi diri, siswa akan dapat mengetahui kekurangan atau kemajuan dalam 

proses pembelajaran yang sudah dilakukan (Noviana, 2013).  

2.1.4. Kelebihan dan Kelemahan Model Learning Cycle 5E 

2.1.4.1. Kelebihan Model Learning Cycle 5E 

1. Meningkatkan motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam 

proses pembelajaran. 

2.  Membantu mengembangkan sikap ilmiah pelajar. 

3.  Pembelajaran menjadi lebih bermakna.  

4. Dapat menghindarkan siswa dari cara belajar yang cenderung menghafal (Putra, 

2017). 

2.1.4.2. Kekurangan Model Learning Cycle 5E  

1. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang menguasai materi dan 

langkah-langkah pemmbelajaran. 

2. Menuntut Kesungguhan dan kreativitas guru dalam merancang dan 

melakasanakan proses pembelajaran (Adila dan Budiharti, 2015).  

3. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih terencana dan terorganisasi.  
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4. Memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan pembelajaran.  

Berdasarkan tahapan-tahapan dalam pembelajaran Learning Cycle 5E 

yang diuraikan di atas, diharapkan siswa tidak hanya mendengar keterangan guru 

tetapi dapat berperan aktif untuk menggali dan memperkaya pemahaman mereka 

terhadap konsep-konsep yang dipelajari, sehingga dapat membangun pemahaman 

dan pengetahuan siswa sesuai prinsip kontrutivisme dalam belajar membangun 

pengetahuan dan memperoleh pelajaran yang bermakna.  

2.2. Motivasi Belajar 

2.2.1.  Pengertian Motivasi Belajar 

Kata motif sering diartikan sebagai daya dalam diri seseorang untuk 

melakuklan sesuatu. Motif adalah sebab yang menjadi dorongan tindakan 

seseorang. Motif diartikan sebagai daya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri 

subyek untuk melakukan aktivits-aktivitas tertentu demi mecapai suatu tujuan. 

Bahkan motif dapat diartikan sebagai kondisi intern. Maka motivasi dapat 

diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif 

pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan dapat dirasakan 

atau mendesak (Rusydi dkk.,2018). 

Hakim (2007) mengemukakan pengertian motivasi adalah suatu dorongan 

kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Huitt,W. (2001) mengatakan motivasi adalah suatu 

kondisi atau status internal (kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, 

keinginan, atau hasrat) yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif 
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bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Ditambahkan Gray (Winardi, 

2002) mengemukakan bahwa motivasi merupakan sejumlah proses, yang bersifat 

internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap 

antusiasme dan persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

(Suprihatin, 2015). 

Slameto (2003) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi engan lingkungan menyangkut kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Dalam belajar, siswa mengalami sedikit proses dari 

tidak tahu menjadi tahu (Putra, 2017). 

Menurut Bomia, motivasi belajar merujuk pada kemauan, kebutuhan, 

keinginan, dan keharusan siswa, untuk ikut dan berhasil dalam proses 

pembelajaran. Lebih lanjut Middleton dan Spanias melihat motivasi sebagai 

alasan individu untuk berperilaku dalam situasi tertentu (Farhan dan Retnawati 

2014).  

2.2.2. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

 Menurut Sardiman (2006) proses pembelajaran akan mencapai 

keberhasilan apabila siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Guru sebagai  

pendidik dan motivator harus memotivasi siswa untuk belajara demi tercapainya 

tujuan dan tingkah laku yang diinginkan. Dengan demikian dapat dikatakan ciri-

ciri siswa yang memiliki motivasi belajar sebagai berikut: 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 
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2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak lekas puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya). 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah: “untuk orang 

dewasa” (misalnya: masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, 

pemberantasan korupsi, pemberantasan segala tindak kriminal, amoral dan 

sebagainya). 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu). 

6. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya. 

7. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal (Emda, 2018). 

2.2.3. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai fungsi yang penting dalam belajar, karena motivasi 

akan menentukan intensitas usaha belajar yang dilakukan siswa. Sesuai dengan 

pendapat Sardiman (2004) menjelaskan mengenai  fungsi motivasi yang 

mendorong manusia untuk berbuat. Motivasi dipandang sebagai motor penggerak 

dari setiap kegiatan  yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yakni 

kearah tujuan yang hendak dicapai.  

Hamalik juga mengemukakan tiga fungsi motivasi antara lain: 

1. Mendorong timbulnya kelakuan atau sesuatu perbuatan, tanpa adanya motivasi 

makan tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar.  

2. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Motivasi ini berfungsi sebagai mesin, 

besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pelajaran. 
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3. Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kearah 

pencapaian tujuan yang diingankan (Lomu dan widodo, 2018).  

 Selanjutnya menurut Winarsih (2009) ada tiga fungsi motivasi yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang dilakukan. 

2. Menentukan arah perbuatan kearah yang ingin dicapai. Dengan demikian 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan (Emda, 2018).  

2.2.4. Jenis-jenis Motivasi Belajar  

 Motivasi berdasarkan sifatnya menjadi dua yaitu motivasi yang berasal 

dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik dan motivasi 

yang berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi ekstrinsik. 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi instrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu demi mencapai kepuasan. Hamalik (2008) 

menjelaskan bahwa motivasi instrinsik adalah motivasi yang mencakup 

dalam situasi belajar yang bersumber dari keinginan, kemampuan/cita-cita, 

kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Dimyati dan Mujiono (2006) 

menjelaskan bahwa motivasi instrinsik dapat mengarahkan munculnya 

motivasi berprestasi. Disebut motivasi instrinsik bila tujuannya intern dengan 
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situasi belajar dan bertemu dengan kebutuhan dan tujuan anak didik untuk 

menguasai nilai-nilai yang terkandung di dalam pelajaran itu. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik merupakan salah satu faktor yang mendorong tercapainya 

tujuan belajar. Walaupun tidak berkaitan secara mutlak dengan kegiatan 

belajar, pada umumnya siswa di sekolah dalam aktivitas pembelajaran perlu 

adanya dorongan atau motivasi yang ada pada diri siswa tersebut. Hal ini 

terlihat setelah banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa serta 

guru melakukan perlakuan kepada siswa yang merupakan motivasi dalam 

mencapai tujuan belajar itu sendiri. Hamalik (2008) menjelaskan bahwa 

motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di sekolah, sebab pembelajaran di 

sekolah tidak semuanya menarik minat atau sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik (Nurmala dkk.,2014).  

2.2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

 Menurut Kompri (2016) motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang 

mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan 

kematangan psikologis siswa. Beberapa unsur yang mempengaruhi motivasi 

dalam belajar yaitu: 

1. Cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa 

baik intrinsik maupun ekstrinsik.  

2. Kemampuan siswa, keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan 

kemampuaan dan kecakapan dalam pencapaiannya.  

3. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Seorang siswa yang 

sedang sakit akan menggangu perhatian dalam belajar.  
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4. Kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, 

lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya dan kehidupan bermasyarakat. 

Selain itu Darsono (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar antara lain:  

1. Cita-cita/aspirasi siswa  

2. Kemampuan siswa  

3. Kondisi siswa dan lingkungan  

4. Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

5. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 

Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dengan 

demikian motivasi belajar pada diri siswa sangat dipengaruhi oleh adanya 

rangsangan dari luar dirinya serta kemauan yang muncul pada diri sendiri. 

Motivasi belajar yang datang dari luar dirinya akan memberikan pengaruh besar 

terhadap munculnya motivasi instrinsik pada diri siswa (Emda, 2018). 

2.2.6. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Upaya meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di 

sekolah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh guru diungkapkan 

Sardiman (2005), yaitu: 

1. Memberi angka, dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. 

2. Hadiah dapat menjadi motivasi yang kuat, dimana siswa tertarik pada bidang 

tertentu yang akan diberikan hadiah. 

3. Kompetisi persaingan, baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana 

untuk meningkatkan motivasi belajar. 
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4. Ego-involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras 

adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. 

5. Memberi ulangan, para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan 

diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan 

membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. 

6. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Dengan 

mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. 

7. Pujian, apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, 

maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk reinforcement yang positif 

dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. 

8. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tetapi jika diberikan 

secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru 

harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman tersebut. 

2.3. Hasil Belajar 

2.3.1. Pengertian Hasil Belajar  

Sudjana (2006) menyatakan ”hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. Pada dasarnya 

hasil belajar merupakan tujuan belajar yang berhasil dicapai oleh siswa. Tingkat 

ketercapaian tujuan belajar ini biasanya diukur dengan skor yang diperoleh siswa 

dalam menyelesaikan sebuah tes hasil belajar (Sugiantara dkk., 2013). 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu setelah 

proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik 

pengetahuan, pemahaman, sikap dan ketrampilan siswa sehingga menjadi lebih 
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baik dari sebelumnya. Menurut Jihad (2010), “hasil belajar adalah kemampuan 

yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar”.  

Pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, menggunakan klasifikasi 

hasil belajar dari Bunyamin Bloom yang secara garis besar menjadi 3 ranah, yaitu:  

1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual  yang terdiri dari 

enam aspek yaitu, pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis dan evaluasi. 

2. Ranah afektif, berkenaan dengan  sikap yang terdiri dari  lima aspek yaitu 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

3. Ranah Psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam ranah psikomotorik ini yaitu gerakan refleks, 

keterampiilan gerak dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerak keterampilan\kompleks dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. 

2.3.2. Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran dapat dilihat dari berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhinya. Oleh  karena itu, faktor-faktor umum yang 

mempengaruhi dalam proses belajar yaitu faktor internal dan eksternal. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik, 

yang mempengaruhi belajarnya. Faktor internal ini meliputi: kecerdasan, minat 

dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang terdapat pertengkaran suami istri, 

perhatian yang kurang terhadap anaknya, serta berprilaku sehari-hari yang 

kurang baik dari orng tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil 

belajar peserta didik. Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan 

keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang terdapat 

pertengkaran suami istri, perhatian yang kurang terhadap anaknya, serta 

berprilaku sehari-hari yang kurang baik dari orng tua dalam kehidupan sehari-

hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik. 

Pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar 

di bagi kedalam 2 bagian antara lain : 

1. Faktor Individual 

Seperti kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan 

faktor pribadi. 

2. Faktor sosial Seperti keluaga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara 

mengajarnya, alat-alat dalam belajar, dan motivasi sosial (Emda, 2018). 
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2.4. Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ngatiatul Mabsuthoh (2010) yang berjudul “ 

Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle Terhadap Hasil Belajar Fisika 

Pada Konsep Massa Jenis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle pada konsep massa jenis berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar fisika, hal ini dapat ditunjukkan dari nilai 

rerata pre-test dalam pembelajaran Learning Cycle adalah 42,92 dan setelah 

dilakukan pembelajaran dengan model pembelajaran Learning Cycle nilai 

rerata post-test menjadi 64,83. Hal ini diperkuat dengan hasil pengujian 

hipotesis dengan uji-t. Hasil uji-t post-test pada taraf α = 0,05 didapat  t hitung 

11,34 dengan t tabel 2,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapa pengaruh model 

pembelajaran Learning Cycle terhadap hasiil belajar fisika pada konsep massa  

jenis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Triana Wati (2018) yang berjudul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Learning Cycle 5E Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas X IPS SMA Negeri 1 Tanjung 

Bintang Tahun Ajaran 2016/2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif model pembelajaran Learning Cycle 5E (LC 

5E) terhadap motivasi belajar sejarah siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 

Tanjung Bintang Tahun Ajaran 2016/2017 dengan nilai koefesien korelasi 

Theta (θ) sebesar 0,46712 dengan indikasi: Nilai Koefesien korelasi theta 

sebesar 0,46712 jika dimasukkan kedalam tabel koefesien korelasi pada 
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kategori cukup berarti atau sedang yang artinya memiliki nilai yang positif, 

yang berarti dengan digunakannya model pembelajaran Learning Cycle 5E (LC 

5E) ini di kelas maka dapat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar 

sejarah siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan 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 metode 

pembelajaran Learning  Cycle 5E berpengaruh dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa, berdasarkan analisis dan temuan dengan menggunakan program 

SPSS versi 22 bahwa rata-rata post-test  nilai kelas eksperimen 77,38  lebih 

tinggi dari rata-rata nilai kelas kontrol yaitu 66,80, selanjutnya diperoleh thitung 

> ttabel, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, yang artinya terdapat pengaruh 

model Learning Cycle 5E terhadap hasil Belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 

03 Kepahiang. Dengan demikian disimpulkan bahwa hasil belajar IPA siswa 

mengalami peningkatan dengan metode pembelajaran Learning Cycle 5E.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Eliza Cholistyana (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Model Learning Cycle  5E Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Konsep Sistem Ekskresi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan model Learning Cycle 5E terhadap hasil belajar siswa 

pada konsep sistem ekskresi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji-t  diperoleh 

thitung > ttabel yaitu 6,645 > 1,994 dengan taraf signifikan 5%.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Uswatun Hasanah (2019) yang berjudul 

“Pengaruh Penggunaan Model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E) Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV Di Ismaria Al-
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Qur’Anniyyah Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran siklus belajar 

(Learning Cycle 5E) kelas IV MI Ismaria Al-Qur’Anniyyah Bandar Lampung. 

Berdasarkan analisis uji normal; gain diperoleh kelas eksperimen sebesar 

0,4356 dan kelas kontrol 0.2779 dan analisis uji perbandingan rata-rata pad 

tahap akhir menggunakan uji-t diperoleh thitung = 2,456 dan ttabel 1,960 pada taraf 

signifikan 5%, thitung > ttabel akibatnya Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh model  pembelajaran siklus belajar (Learning Cycle 5E) 

terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas IV MI Ismaria Al-Qur’Anniyyah 

Bandar Lampung. 

2.5. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah model konseptual hubungan antar variabel 

penelitian. Kerangka berpikir dibangun dari berbagai teori, pustaka, dan hasil 

penelitian terdahulu yang telah dideskripsikan dan dianalisis secara kritis  dan 

sistematis, sehingga menghasilan hubungan antar variabel yang diteliti da 

membentuk sebuah bangunan berpikir (Kristanto, 2018).  

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraian pada tinjauan pustaka diatas 

maka kerangka berfikir tersebut dapat diilustrasikan dengan diagram berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Diagram Kerangka Berpikir 

Model Pembelajaran 

(Learning Cycle 5E  
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Motivasi Belajar 
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Hasil Belajar 
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2.6. Perumusan Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan hubungan antara dua variabel atau lebih, yang 

bersifat sementara atau bersifat dugaan, atau yang masih lemah (Anshori dan Sri, 

2009). Pada penelitian ini perumusan hipotesisnya adalah : 

1. Model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat berpengaruh terhadap motivasi 

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

2. Model pembelajaran Learning Cycle 5E dapat berpengaruh terhadap hasil 

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

 

 


