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ABSTRACT 

 

Latif Sofiana Nugraheni. THE INFLUENCE OF LEARNING CYCLE (5E) 
LEARNING MODELS TOWARD BIOLOGY SCIENCE PROCESS 
SKILLS OF X GRADE STUDENTS AT SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA. 
Thesis, Surakarta: Biology Education, Faculty Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University, Surakarta, June 2012. 

The purposes of this research is to ascertain the influence Learning Cycle 
(5E) learning models toward biology science process skills of X grade students at 
SMA Al Islam 1 Surakarta in academic year 2011/2012. 

This research considered as quasi experiment research using quantitative 
approach. The research was designed using posttest only control design that 
applied Learning Cycle (5E) approach in experimental group and conventional 
approach with discussion, classical course and question-answer method in control 
group. The population of this research was all of X degree students at SMA Al 
Islam 1 Surakarta in academic year 2011/2012.  The sample of this research was 
established by cluster random sampling that choosed X.2 as experiment group and 
X.1 as control group. The data was collected by using KPS test, observation form, 
and document. The hypotheses analyzed by t-test. 

According the research could be conclude that application of Learning 
Cycle (5E)   learning models had significant effect toward biology science process 
skills domain of X grade students at SMA Al Islam 1 Surakarta in academic year 
2011/2012. 
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ABSTRAK 

 

Latif Sofiana Nugraheni. PENGARUH PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE (5E) TERHADAP 
KETERAMPILAN PROSES SAINS BIOLOGI SISWA KELAS X SMA AL 
ISLAM 1 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle (5E) terhadap keterampilan proses sains biologi 
siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk dalam eksperimen semu dengan pendekatan 
kuantitatif. Desain penelitian adalah Posttest Only Control Design dengan 
menerapkan model pembelajaran Learning Cycle (5E) pada kelompok eksperimen 
dan model pembelajaran konvensional dengan ceramah bervariasi pada kelompok 
kontrol.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa siswa kelas X SMA Al Islam 1 
Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah cluster random sampling, sehingga diperoleh kelas X.2 sebagai 
kelompok eksperimen dan X.1 sebagai kelompok kontrol.  Teknik pengumpulan 
data menggunakan tes KPS, lembar observasi, dan dokumen sekolah. Uji 
hipotesis menggunakan uji-t. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Learning Cycle (5E) berpengaruh nyata terhadap keterampilan 
proses sains biologi siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta. 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran Learning Cycle (5E), Keterampilan Proses 
Sains Biologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memiliki mutu yang dapat 

meningkatkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang senantiasa mengadakan pembaharuan agar anak didik dapat 

mengembangkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin. Berbagai usaha 

yang dilakukan pemerintah saat ini menunjukkan bahwa pendidikan itu tidak 

bersifat statis melainkan sesuatu yang dinamis. Usaha tersebut mencakup semua 

komponen pendidikan seperti perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar, 

peningkatan kualitas guru, pengadaan sarana dan prasarana belajar yang memadai, 

penyempurnaan sistem penilaian, penataan organisasi dan manajemen pendidikan 

serta usaha-usaha lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas pendidikan. 

Guru berperan penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah 

satunya mengarahkan peserta didik saat proses belajar sehingga mereka dapat 

memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Guru dituntut 

lebih kreatif, inovatif, tidak sebagai pusat pembelajaran, menempatkan siswa tidak 

hanya sebagai objek belajar tetapi juga sebagai subjek belajar.  

Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya perubahan 

dalam tingkah laku dan kecakapan. Keseluruhan proses belajar menghasilkan 

perubahan tingkah laku baik dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Siswa yang belajar berarti menggunakan kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Aunurrahman, 2009). Salah satu upaya untuk menghasilkan 

perubahan perilaku siswa pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik adalah 

dengan pendekatan proses sains. 

Biologi adalah bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu 

yang berkembang berdasarkan observasi dan eksperimen. Biologi selain sebagai 

produk, sebenarnya juga merupakan proses dan sikap. Salah satu cabang sains 

yang menyediakan berbagai pengalaman belajar untuk memahami konsep dan 



 
 
 
 

 
 

keterampilan proses sains yang berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup. 

Biologi sebagai sains terlihat keterampilan proses sains siswa dalam mendapatkan 

pengalaman belajar yang melibatkan keterampilan kognitif (minds on) karena 

dalam melakukan ketrampilan proses siswa menggunakan pikirannya (dengan 

cara berfikir), keterampilan psikomotor (hands on) karena siswa terlibat dalam 

menggunakan alat dan bahan, pengukuran, penyusunan atau perakitan alat (yang 

dapat dilakukan dengan tangan), dan keterampilan afektif (hearts on) karena siswa 

berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

(saling berinteraksi sesama siswa). Pendekatan keterampilan proses sains sangat 

dibutuhkan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman beraktivitas dan sikap 

ilmiah seperti kejujuran, ketelitian, kesabaran, tenggang rasa, tanggung jawab, 

saling menghargai pendapat dan bekerjasama. 

Keterampilan proses sains perlu dikembangkan khususnya dalam mata 

pelajaran biologi, terkait dengan pembelajaran sains yang lebih banyak menuntut 

keterampilan dari siswa. Menurut Semiawan (1992) alasan pertama, 

perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung semakin cepat sehingga tak 

mungkin lagi guru mengajarkan semua fakta dan konsep kepada siswa. Alasan 

kedua,  para ahli psikologi berpendapat bahwa anak-anak mudah memahami 

konsep-konsep yang rumit dan abstrak bila disertai dengan contoh konkret, contoh 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan dengan cara 

mempraktekan melalui benda-benda yang benar-benar nyata. Alasan ketiga, 

penemuan ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak dan benar seratus persen, 

penemuan bersifat relatif. Alasan keempat, dalam proses belajar mengajar 

seharusnya pengembangan konsep tidak lepas dari pengembangan sikap dan nilai 

dalam diri anak didik. Alasan-alasan yang disebutkan tersebut keterampilan 

proses sangat penting untuk mengembangkan potensi dari tiap peserta didik agar 

tujuan pendidikan tercapai. 

Proses pembelajaran yang berlangsung disekolah-sekolah masih 

menggunakan sistem konvensional dengan ceramah yang divariasi tanya jawab 

dengan siswa dan pemberian tugas pada siswa. Sebagian besar waktu belajar 

siswa, dihabiskan untuk mendengarkan ceramah guru, menghafalkan materi dan 



 
 
 
 

 
 

mencatat materi. Suasana kelas yang monoton, membuat siswa merasa bosan dan 

mengantuk serta lebih memilih berbicara sendiri dengan temannya daripada 

memperhatikan penjelasan dari guru. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang 

kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembelajaran sains masih dilakukan secara transfer of knowledge sehingga 

pembelajaran cenderung verbal dan berorientasi pada kemampuan kognitif siswa 

tanpa mempertimbangkan proses untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 

Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan 

belajar mengajar menyebabkan ketrampilan proses sains siswa belum optimal. 

Solusi yang mampu mengembangkan keterampilan proses sains siswa adalah 

suatu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga terjadi interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan 

siswa dan siswa dengan sumber maupun media belajar.  

Kurangnya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan 

siswa dengan sumber maupun media belajar dalam kegiatan pembelajaran 

menyebabkan kurangnya kemampuan psikomotor dan afektif siswa. Siswa jarang 

berdiskusi dan bekerja sama dengan siswa lain yang mengakibatkan siswa 

menjadi pasif, keterampilan proses sains tidak berkembang, dan sikap ilmiah 

siswa kurang. Kebanyakan siswa hanya berorientasi pada kemampuan kognitif 

saja serta menganggap bahwa biologi merupakan mata pelajaran yang banyak 

menghafal dan membosankan sehingga timbul rasa malas untuk belajar biologi. 

Keterampilan proses sains siswa menjadi kurang terakomodasi dengan baik yang 

seharusnya ada dalam pembelajaran biologi. Berdasarkan pernyataan–pernyataan 

tersebut maka diperlukan suatu inovasi dalam pembelajaran berupa metode/model 

pembelajaran yang interaktif dan dapat membantu siswa dalam penguasaan 

keterampilan proses sains. Salah satu inovasi pembelajaran tersebut dengan 

menggunakan model pembelajaran Learning Cycle.  

Menurut Abraham (1997) Learning Cycle adalah sebuah model 

pembelajaran yang dapat berguna bagi guru dalam mendesain materi kurikulum 

dan strategi pembelajaran dalam pelajaran IPA. Model pembelajaran Learning 

Cycle dikembangkan dari ide konstruktivisme pada kejadian dan fakta dalam 



 
 
 
 

 
 

pengetahuan IPA. Teori konstruktivisme dikembangkan oleh Jean Pigaet (1970). 

Model pembelajaran Learning Cycle dibagi menjadi beberapa fase yaitu: 

eksplorasi (exploration), pengenalan konsep (concept introduction), dan 

penerapan konsep (concept application). Tiga fase ini oleh Lorbach 

dikembangkan menjadi lima fase yang terdiri atas tahap pembangkitan minat 

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

(elaboration/ekstention), dan evaluasi (evaluation) (Wena, 2009). 

Keunggulan dari  model 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 dipelajari, memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir, mencari, menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep yang 

telah dipelajari.  

Penerapan model pembelajaran yang sesuai akan mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam memahami materi, serta dapat meningkatkan 

ketrampilan proses sains. Model Learning Cycle (5E) dapat menciptakan suasana 

belajar yang aktif, kreativitas 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 

sehingga keterampilan proses sainsnya meningkat. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, hasil penelitian 

diharapkan dapat meningkatkan keterampilan proses sains pada mata pelajaran 

biologi, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul sebagai 

berikut: “PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING 

CYCLE (5E) TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS BIOLOGI 

SISWA KELAS X SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA”. 

 

 



 
 
 
 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan berdasarkan uraian 

latar belakang di atas adalah sebagai berikut: 

1. Guru masih menggunakan model pembelajaran konvensional dengan ceramah 

bervariasi dan pemberian tugas saat mengajar sehingga siswa merasa bosan. 

2. Model pembelajaran yang diterapkan dalam proses belajar mengajar belum 

mengarah terhadap pengembangan keterampilan proses sains siswa dimana 

biologi merupakan bagian dari sains. 

3. Penerapan model pembelajaran yang sesuai akan mempengaruhi keberhasilan 

siswa dalam memahami materi pelajaran. 

4. Penerapan model Learning Cycle (5E) belum diketahui pengaruhnya terhadap 

keterampilan proses sains. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, agar penelitian terarah dan tidak 

terlalu luas, maka penelitian yang dibatasi pada permasalahan sebagai berikut : 

1. Subyek Penelitian 

 Subyek dalam penelitian dibatasi pada siswa kelas X semester genap SMA 

Al Islam 1 Surakarta semester genap Tahun pelajaran 2011/2012. 

2. Obyek Penelitian 

Objek penelitian dibatasi pada masalah: 

a. Strategi pembelajaran konvensional berupa strategi yang biasa diterapkan oleh 

guru SMA AL ISLAM 1 Surakarta di kelas X yaitu strategi belajar 

menggunakan metode ceramah bervariasi pada kelas kontrol. 

b. Penerapan model pembelajaran Learning Cycle (5E) pada kelas eksperimen. 

c. Keterampilan proses sains siswa yang meliputi mengamati, membuat hipotesis, 

merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, menerapkan konsep, 

mengajukan pertanyaan.  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan 

masalah apakah penerapan model pembelajaran Learning Cycle (5E) berpengaruh 

terhadap keterampilan proses sains biologi siswa kelas X SMA AL ISLAM 1 

Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran 

Learning Cycle (5E) terhadap keterampilan proses sains biologi siswa kelas X 

SMA AL ISLAM 1 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain : 

1. Bagi Siswa 

a. Mengaktifkan ketrampilan proses sains siswa dalam penguasaan konsep mata 

pelajaran biologi. 

b. Mengaktifkan sikap ilmiah siswa sebagai kelanjutan dari pengembangan 

ketrampilan proses sains siswa. 

c. Memberikan suasana belajar yang lebih kondusif dan variatif sehingga 

pembelajaran tidak monoton. 

d. Mengajarkan siswa untuk berkerja sama dalam kelompok-kelompok, 

memecahkan masalah bersama, berpendapat, dan bertanggung jawab. 

 

2. Bagi Guru 

a. Menambah wawasan tentang pembelajaran yang interaktif dan inovatif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Memberikan solusi terhadap pengembangan pembelajaran biologi yang 

berbasis ketrampilan proses sains. 

c. Memberikan solusi terhadap kendala pelaksanaan pembelajaran biologi 

khususnya terkait dengan keterampilan proses sains siswa. 



 
 
 
 

 
 

3. Bagi Institusi 

Memberikan masukan atau saran dalam upaya mengembangkan suatu 

proses pembelajaran yang mampu meningkatkan ketrampilan proses sains siswa 

kelas X SMA AL ISLAM 1 Surakarta tahun pelajaran 2011/2012 sehingga 

meningkatkan sumber daya pendidikan untuk menghasilkan output yang 

berkualitas. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Learning Cycle (5E) berpengaruh nyata terhadap keterampilan 

proses sains siswa kelas X SMA Al Islam 1 Surakarta antara lain mengamati, 

berhipotesis, menggunakan alat dan bahan, merencanakan percobaan, menerapkan 

konsep, dan mengajukkan pertanyaan. 

 

B. Implikasi 
1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis mengenai model pembelajaran Learning Cycle 

(5E) dan ketrampilan proses sains antara lain mengamati, berhipotesis, 

menggunakan alat dan bahan, merencanakan percobaan, menerapkan konsep, dan 

mengajukkan pertanyaan. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam 

memberi pembelajaran biologi yaitu dengan menerapkan model pembelajaran 

Learning Cycle (5E) sebagai model pembelajaran yang mampu menciptakan 

kesempatan siswa untuk mengaplikasikan materi, membangun pengetahuannya 

dan bekerjasama dalam kelompok, dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa, 

meningkatkan kemampuan mengungkapkan suatu alasam dan siswa mempunyai 

kemampuan meningkatkan ketrampilan prosesnya yaitu ketrampilan proses sains.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

C. Saran 

1. Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya mampu menciptakan suatu 

pembelajaran yang dapat mengkonstruksi pengetahuan siswa sehingga 

siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan optimal. 

b. Guru mata pelajaran biologi perlu meningkatkan pengelolaan lingkungan 

kelas agar siswa lebih nyaman dan menyenangi pembelajaran. 

c. Guru mata pelajaran biologi hendaknya lebih mengerti karakter dari setiap 

siswa agar pembelajaran lebih dapat diterima siswa sehingga dapat 

meningkatkan ketrampilan proses sains siswa.  

d. Guru mata pelajaran biologi dapat menerapkan model pembelajaran 

Learning Cycle (5E) untuk meningkatkan ketrampilan proses sains siswa. 

2. Peneliti 

Penelitian ini sangat terbatas pada kemampuan peneliti, maka perlu 

diadakan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerapan model pembelajaran 

Learning Cycle (5E) dan ketrampilan proses sains yang lebih luas serta 

mendalam. 

 
 

 


