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ABSTRAK 

 
Wawan Sutrisno. IMPLEMENTASI MODEL LEARNING CYCLE 7E 
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA SERTA KAITANNYA 
DENGAN HASIL BELAJAR BIOLOGI. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universiatas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2012. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Pengaruh penerapan 
model Learning Cycle 7E terhadap motivasi belajar siswa kelas XI IPA SMA 
Negeri 1 Banyudono; (2) Pengaruh penerapan model Learning Cycle 7E terhadap 
hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Banyudono; (3) Pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar biologi siswa kelas XI IPA SMA 
Negeri 1 Banyudono. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi experiment 
research) menggunakan Posttest Only Control Design. Model pembelajaran 
sebagai variabel bebas. Motivasi belajar siswa dan hasil belajar biologi sebagai 
variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas XI IPA 
SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012. Teknik pengambilan 
sampel dengan Cluster Random Sampling. Teknik pengumpulan data hasil belajar 
biologi menggunakan angket, teknik tes dan lembar observasi. Pengukuran 
motivasi belajar siswa menggunakan angket. Teknik analisis data menggunakan 
uji kruskal wallis. 

Hasil uji hipotesis: 1) pengaruh penerapan model Learning Cycle 7E 
terhadap motivasi belajar siswa diperoleh nilai sig. sebesar 0,042. 2) pengaruh 
penerapan model Learning Cycle 7E  terhadap hasil belajar biologi  diperoleh 
nilai sig. sebesar 0,754 (kognitif), 0,014 (afektif) dan  0,000 (psikomotor). 3) 
pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar biologi diperoleh nilai sig. 
sebesar 0,202 (kognitif), 0,000 (afektif) dan 0,045 (psikomotor). Berdasarkan 
hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 1) Ada pengaruh secara signifikan  
penerapan model Learning Cycle 7E terhadap motivasi belajar siswa pada siswa 
kelas XI IPA SMA N 1 Banyudono. 2) Ada pengaruh secara signifikan penerapan 
model Learning Cycle 7E terhadap hasil belajar biologi ranah afektif dan 
psikomotor tetapi tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 
biologi ranah kognitif pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 Banyudono. 3) Ada 
pengaruh secara signifikan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar ranah 
afektif  dan psikomotor tetapi tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap hasil 
belajar biologi ranah kognitif  pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 Banyudono. 

 
 
Kata kunci: Learning Cycle 7E, motivasi belajar siswa, hasil belajar biologi 
 

 

 



ABSTRACT 

 

Wawan Sutrisno. THE IMPLEMENTATION OF LEARNING CYCLE 7E 
MODEL  ON THE STUDENT LEARNING MOTIVATION AND THE 
RELATION OF IT TO BIOLOGY LEARNING ACHIEVEMENT. Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
July. 2012.  

The aims of this research are to find out: (1) the effect of Learning Cycle 
7E model on the student learning motivation of the XI Science Graders of 
SMA Negeri (Public Senior High School) 1 Banyudono; (2) the effect of 
Learning Cycle 7E model on the Biology learning achievement of the XI 
Science Graders of SMA Negeri 1 Banyudono; and (3) the effect of student 
learning motivation on biology learning achievement of the XI Science 
Graders of SMA Negeri 1 Banyudono.  

This study was a quasi-experiment research and used was Posttest Only 
Control Design. Learning model as independent variable. Student learning 
motivation and biology learning achievement as dependent variable. The 
population of this research was all students in class XI Science Graders of SMA 
Negeri 1 Banyudono in the school year of 2011/2012. The sampling technique 
used was cluster random sampling. Techniques of collecting data used for 
biology learning achievement were questionnaire, test and observation sheet. 
The student learning motivation was measured using questionnaire. Technique 
of analyzing data used was Kruskal Wallis test. 

The result of hypothesis test: 1) the effect of Learning Cycle 7E model 
on the student learning motivation have sig. value 0,042. 2) the effect of 
Learning Cycle 7E model on the biology learning achievement have sig. value 
0,754 (cognitive), 0,014 (affective) and 0,000 (psychomotor). 3) the effect of 
student learning motivation on the biology learning achievement have sig. 
value 0,202 (cognitive), 0,000 (affective) and 0,045 (psychomotor). The result 
of hypothesis test can be concluded that 1) there was a significant effect of 
Learning Cycle 7E model on the student learning motivation of the XI 
Science Graders of SMA Negeri 1 Banyudono. 2) There was a significant 
effect of Learning Cycle 7E model on the Biology learning achievement of 
the XI Science Graders of SMA Negeri 1 Banyudono in affective and 
psychomotor domains, but not in cognitive domain. 3) There was a significant 
effect of student learning motivation on the biology learning achievement of 
the XI Science Graders of SMA Negeri 1 Banyudono in affective and 
psychomotor domains, but not in cognitive domain. 

 
Keywords: Learning Cycle 7E, student learning motivation, biology learning 
achievement. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut sumber 

daya yang berkualitas. Peningkatan sumber daya manusia merupakan syarat untuk 

mencapai pembangunan. Salah satu wahana tersebut adalah peningkatan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Sebagai faktor penentu keberhasilan 

pembangunan, maka kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan melalui 

berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah 

berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dilakukannya pembaharuan 

dan perbaikan guna meningkatkan mutu pendidikan. 

Terkait dengan perbaikan mutu pendidikan di atas terdapat tiga hal utama 

yang perlu dilakukan dalam pembaharuan pendidikan, yaitu pembaharuan 

kurikulum, peningkatan kualitas pembelajaran dan efektivitas model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang baik dalam proses belajar mengajar 

berguna agar siswa belajar secara efektif, efisien dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Pengembangan model pembelajaran tidak dilakukan secara asal, 

melainkan mempunyai tujuan yang hendak di capai yaitu meningkatkan dan 

memelihara perhatian anak didik terhadap relevensi proses pembelajaran, 

memberikan kesempatan fungsinya motivasi, membentuk sikap positif terhadap 

guru dan sekolah memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar 

individual dan mendorong anak untuk belajar. Menurut Bloom proses belajar baik 

disekolah maupun diluar sekolah, menghasilkan menghasilkan tiga pembentukan 

kemampuan yang dikenal sebagai taxonomy Bloom, yaitu kemampuan kognitif, 

afektif, dan psikomotorik (Sardiman, 2007:23). Inti utama dari pembelajaran 

adalah siswa yang belajar. Belajar dalam arti perubahan dan peningkatan 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik untuk memperoleh prestasi belajar 

yang tinggi. 



Belajar biologi sebenarnya suatu hal yang menyenangkan. Tetapi hal itu 

adakalanya akan berbalik menjadi suatu yang tidak menyenangkan dan 

membosankan. Salah satu yang menyebabkan ketidaksenangan dan kebosanan 

siswa dalam mempelajari biologi adalah masih banyaknya guru yang menerapkan 

sistem pembelajaran yang menonton, baik dalam mengenal materi yang diajarkan 

maupun cara-cara pembelajaran serta media pembelajaran yang mendukung 

terlaksananya prosses pembelajaran. Ketidaksenangan dan kebosanan siswa akan 

mengakibatkan turunnya motivasi belajar siswa dan berujung pada menurunnya 

hasil belajar siswa.  

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi masih sangat rendah sehingga akan mengakibatkan prestasi 

belajar menurun. Memberikan motivasi kepada seorang siswa berarti 

menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu 

(Sardiman, 2007:77). Oleh karena itu penting menciptakan kondisi tertentu agar 

siswa selalu termotivasi dan ingin terus belajar. Memandang situasi dan kondisi 

itu, maka seorang guru yang kreatif harus dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa dalam mempelajari biologi dengan mengusahakan suatu cara atau metode 

lain yang dapat membantu siswa agar lebih termotivasi dalam belajar biologi. 

Sehubungan dengan hal di atas maka alternatif pemecahan masalah yang 

dapat digunakan adalah dengan mengimplementasikan suatu pembelajaran yang 

berpusat pada siswa (student centered) dimana siswa diajak lebih aktif 

mempresentasikan atau mengkomunikasikan pemahamannya dalam beberapa 

langkah atau siklus melalui model pembelajaran Learning Cycle  7E. Model 

pembelajaran Learning Cycle 7E merupakan salah satu model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoptimalkan cara belajar dan 

mengembangkan daya nalar siswa. Tahapan  model Learning Cycle 7E terdiri dari 

Elicit, Engage, Exploration, Explaination, Elaboration, Evaluation dan Extend. 

Dalam penerapan model pembelajaran Learning Cycle 7E memiliki kelebihan 

antara lain merangsang siswa untuk mengingat kembali materi pelajaran yang 

telah mereka dapatkan sebelumnya: memberikan motivasi kepada siswa untuk 

menjadi lebih aktif dan menambah rasa ingin tahu siswa; melatih siswa belajar 



menemukan konsep melalui eksperimen; melatih siswa untuk menyampaikan 

secara lisan konsep yang telah mereka pelajari; memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpikir, mencari, menemukan dan menjelaskan contoh penerapan 

konsep yang telah dipelajari.; guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan 

pembelajaran yang saling mengisi satu sama lainnya. Learning Cycle 7E 

merupakan perwujudan dari filosofi konstruktivisme, dimana pengetahuan 

dibangun dalam pikiran pebelajar. Learning Cycle 7E pada dasarnya sesuai 

dengan teori konstruktivis Vigostky yang menyatakan bahwa pengetahuan 

melekat pada tindakan interaksi lingkungan budaya. Jadi kerja sama yang menjadi 

dasar dari belajar. Vigostky juga menekankan adanya hakikat sosial dari belajar 

dan menyarankan menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan 

yang berbeda-beda untuk mengupayakan perubahan konseptual (Mujis dan 

Reynolds, 2008:27). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Model Learning Cycle 7E Terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Serta Kaitannya Dengan Hasil Belajar Biologi”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan umum dalam penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh model Learning Cycle 7E terhadap motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran biologi. Permasalahan umum tersebut 

dapat dirinci sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh model Learning Cycle 7E terhadap motivasi belajar 

siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada pengaruh model Learning Cycle 7E terhadap hasil belajar siswa 

kelas XI IPA SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas 

XI IPA SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012? 

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh 

model Learning Cycle 7E terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran biologi. Secara khusus tujuan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui:  

1. Pengaruh model Learning Cycle 7E terhadap motivasi belajar siswa kelas XI 

IPA SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012 

2. Pengaruh model Learning Cycle 7E terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012 

3. Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XI IPA 

SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Model Learning Cycle 7E dapat digunakan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang inovatif dan kreatif.  

2. Meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

biologi 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bekal untuk terjun langsung ke dunia 

pendidikan sebagai seorang calon pendidik.  

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai acuan penelitian 

berikutnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Model Learning Cycle 7E 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Serta Kaitannya Dengan Hasil Belajar Biologi 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh secara signifikan penerapan model Learning Cycle 7E terhadap 

motivasi belajar siswa pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 Banyudono tahun 

pelajaran 2011/2012 

2. Ada pengaruh secara signifikan penerapan model Learning Cycle 7E  

terhadap hasil belajar biologi ranah afektif dan psikomotor tetapi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif 

pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 Banyudono tahun pelajaran 2011/2012 

3. Ada pengaruh secara signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar ranah 

afektif dan psikomotor tetapi tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap 

hasil belajar biologi ranah kognitif pada siswa kelas XI IPA SMA N 1 

Banyudono tahun pelajaran 2011/2012 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil peneiltian secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan kajian 

dan referensi pada penelitian sejenis tentang model Learning Cycle 7E dan 

motivasi belajar siswa. 

 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagi bahan pertimbangan bagi 

guru dalam memberikan pembelajaran biologi dengan menerapkan model 

Learning Cycle 7E sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa. 

 



C. SARAN 

1. Guru 

a. Guru mata pelajaran biologi hendaknya selalu menerapkan model 

pembelajaran yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa sehingga hasil belajar biologi dapat tercapai secara optimal. 

b. Guru dalam menerapkan model Learning Cycle 7E  hendaknya mampu 

menguasai kelas dan mengatur waktu dengan baik supaya sintaks model 

Learning Cycle 7E dapat berjalan dengan baik. 

 

2. Peneliti 

Penelitian ini hanya terbatas pada materi sistem pernapasan di tingkat 

SMA, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada materi yang lain dan 

dengan variabel yang lebih luas. 

 

 


