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Abstract 

 

 

This was pre experimental design research with the aim to know student learning activity and 

study result at the implementation of the learned of learning cycle model. The research was done at 

state of  Junior High School 24, class VIII4 at odd semester academic year 2009/2010. Research 

design was pretest and posttest group design. Data's on students learning activity during they study 

were collected using observation sheet, and study results were acquired by using study's result test. 

Data's of student activity and study result were analyzed qualitative descriptive and inferential. T 

test was used to analyzed the difference  between before and after the learned of learning cycle 

model. The mean of result study's before and after application of learned of the learning cycle 

model was 48.00 for the pretest and 65.69 for the posttest, and t student value was 11,11 with 

P=0.000 at α = 0.01. The research's result showed that learning activities during the application of 

learned of learning cycle model generally increase, and the difference was very significance 

between student learning result before and after the learned of learning cycle model being applied . 
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A. Pendahuluan 

Hasil observasi yang telah dilakukan 

pada berbagai SMP di Makassar 

menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran belum sepenuhnya berlangsung 

sebagaimana yang diharapkan karena 

perangkat pembelajaran yang digunakan 

masih bersifat umum walaupun guru-guru 

menyebutnya mengacu pada salah satu model 

pembelajaran. Sebenarnya pada umumnya 

guru mengenal berbagai model pembelajaran 

akan tetapi mereka masih kurang mampu 

mengembangkan perangkat pembelajaran 

yang mengacu pada salah satu model 

pembelajaran yang dapat melibatkan lebih 

banyak aktivitas belajar siswa. Dengan 

demikian proses pembelajaran yang 

seharusnya lebih menekankan pada 

pentingnya belajar bermakna (meaningfull) 

dan keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran tidak tercapai, akibatnya hasil 

belajar yang diperoleh kurang maksimal.  

Masalah yang ditemukan ini sangat 

berbeda dengan tujuan pembelajaran IPA di 

SMP yang telah dirumuskan dalam 

Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan 

(KTSP). Sebagaimana tercantum dalam KTSP 

bahwa tujuan pembelajaran IPA di SMP 

antara lain adalah (1) melakukan inkuiri 

ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan 

berpikir, bersikap dan bertindak  ilmiah serta 

berkomunikasi, (2) meningkatkan 

pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA 

sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan  

ke jenjang selanjutnya (Standar Isi Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006).  

Penerapan learning cycle dalam 

pembelajaran sesuai dengan pandangan 

kontruktivis yaitu pertama siswa belajar 

secara aktif, siswa mempelajari materi secara 
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bermakna dengan bekerja dan berpikir dan 

selanjutnya pengetahuan dikonstruksi dari 

pengalaman siswa dan kedua informasi baru 

dikaitkan dengan skema yang telah dimiliki 

siswa, informasi baru yang dimiliki siswa 

berasal dari interpretasi individu.  

 Learning cycle (LC) adalah suatu 

model pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered). Menurut Walber (2008), 

learning cycle adalah suatu model 

pembelajaran yang didasarkan pada saitifik 

inkuri. LC merupakan rangkaian tahap-tahap 

kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai 

dalam pembelajaran dengan jalan berperanan 

aktif. LC pada mulanya terdiri dari fase-fase 

eksplorasi (exploration), pengenalan konsep 

(concept introduction), dan aplikasi konsep 

(concept application) (Karplus dan Their 

dalam Renner et al, 1988, dan Walbert, 2008). 

Selanjutnya Nuryani (2005), menyebutkan 

fase-fase dalam model learning cycel adalah 

fase eksplorasi, fase klarifikasi dan aplikasi. 

 Selanjutnya LC tiga fase saat ini telah 

dikembangkan dan disempurnakan menjadi 5 

dan 6 fase. Pada LC 5 fase, ditambahkan 

tahap engagement sebelum exploration dan 

ditambahkan pula tahap evaluation pada 

bagian akhir siklus. Pada model ini, tahap 

concept introduction dan concept application 

masing-masing diistilahkan menjadi 

explaination dan elaboration. Karena itu LC 

5 fase sering dijuluki LC 5E (Engagement, 

Exploration, Explaination, Elaboration, dan 

Evaluation) (Lorsbach, 2002). Pada LC 6 

fase, ditambahkan tahap identifikasi tujuan 

pembelajaran pada awal kegiatan (Johnston 

dalam Iskandar, 2005).  

Dengan learning cycle diharapkan 

siswa lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang dipelajarinya karena 

adanya kecenderungan siswa hanya ingin 

menerima semua informasi dari guru. Oleh 

karena itu diperlukan strategi pembelajaran 

untuk membangkitkan keaktifan siswa selama 

pembelajaran. Salah satu strategi yang dipilih 

adalah penerapan pembelajaran model 

learning cycle. Learning cycle yang dipilih 

adalah yang terdiri atas  lima fase utama 

Engagement, Exploration, Explaination, 

Elaboration, dan Evaluation. 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas belajar siswa dan hasil 

belajar pada saat penerapan pembelajaran 

model learning cycle. Luaran dari penelitian 

ini adalah pembelajaran model learning cycle 

dapat dilaksanakan apabila dikembangkan 

perangkat pembelajaran khususnya rencana 

pelaksanaan pembelajaran berdasarkan model 

learning cycle.  

 

B. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pre 

eksperimental designe  dengan variable 

penerapan pembelajaran model learning cycle, 

aktivitas belajar serta  hasil belajar siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 24 

Makassar pada kelas VIII4 dan selanjutnya 

diberikan treatment dalam bentuk 

pembelajaran model learning cycle. 

Adapun desain penelitian yang 

digunakan adalah pre-test and post test group 

designe dengan pola sebagai berikut: 

 

     O1       X     O2 

 

Keterangan:  

O1 : observasi yang dilakukan sebelum    

        eksperimen dilakukan 

O2 : observasi sesudah eksperimen 

X   : penerapan pembelajaran model learning  

        cycle 

 

2. Langkah-langkah Pelaksanaan 

Penelitian  

 

 Untuk memecahkan masalah yang 

telah dikemukakan di atas, maka dipilih satu 

kelas yaitu kelas VIII4 di SMP Negeri 24 

Makassar yang dijadikan subjek penelitian 

dengan penerapan model learning cycle. 

Pembelajaran dilakukan selama 4 kali 

pertemuan (8 jam pelajaran) berdasarkan  
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kompetensi dasar yang terpilih dan alokasi 

waktu. Langkah-langkah pelaksanaan 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

- Melakukan observasi awal sebelum 

pelaksanaan pembelajaran model 

learning cycle diterapkan. 

- Menelaah standar isi pada KTSP mata 

pelajaran biologi kelas VIII SMP.  

- Menetapkan standar kompetensi (SK) 

dan kompetensi dasar (KD) yang akan 

diajarkan yaitu SK1: memahami 

berbagai sistem dalam kehidupan 

manusia dan KD1.3: memdeskripsikan 

sistem gerak pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan dan 

KD1.4: mendeskripsikan sistem 

pencernaan pada manusia dan 

hubungannya dengan kesehatan. 

- Membuat perangkat pembelajaran 

yang terdiri atas silabus, rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

penilaian dan lembar kegiatan siswa 

(LKS). Khusus RPP disusun 

berdasarkan langkah-langkah 

pembelajaran model learning cycle 

dengan mencantumkan fase-fase 

dalam langkah-langkah pembelajaran. 

- Pembentukan kelompok yang terdiri 

atas 5 orang siswa tiap kelompok, 

kemudian masing-masing kelompok 

mengatur posisi duduknya. Setiap 

siswa dalam kelompok memakai 

atribut untuk memudahkan observer 

mengisi lembar observasi aktivitas.  

- Sebelum pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung terlebih dahulu diberikan 

pre test untuk mengetahui entry level 

setiap siswa. 

- Pada awal kegiatan pembelajaran, 

guru memberikan materi prasyarat 

yang diperlukan sehubungan dengan 

materi yang akan diajarkan dengan 

mengacu pada fase learning cycle. 

- Selanjuntnya pembelajaran 

dilaksanakan berdasarkan model 

learning cycle 6 fase. 

3. Cara Pengumpulan Data 

Data tentang  aktivitas belajar siswa  

selama  pembelajaran diambil  dengan  

menggunakan lembar  observasi. Aktivitas 

belajar siswa dicatat oleh observer yang telah 

ditunjuk dengan cara memberi tanda ceklist 

pada kolom yang telah disediakan. 

Data tentang hasil belajar diambil 

dengan cara menggunakan tes hasil belajar 

yang dilakukan pada akhir penelitian. 

 

4. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian berupa lembar 

observasi aktivitas belajar dikembangkan 

berdasarkan aktivitas yang muncul pada 

setiap fase dalam model siklus belajar. 

Aktivitas yang dimaksud antara lain meliputi: 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru, memberi jawaban pertanyaan 

pengetahuan awal, kerja sama, 

mengemukakan ide,  bertanya/punya rasa 

ingin tahu, mencatat konsep/mencatat 

penjelasan guru, menjelaskan konsep, dan 

memberikan tanggapan 

 Instrumen hasil belajar berupa tes 

pilihan ganda yang terdiri atas 4 option 

dengan jumlah soal sebanyak 40 butir.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Data aktivitas siswa dan hasil belajar 

dianalisis secara deskriptif kualitatif dan 

inferensial. Analisis dengan uji-t digunakan 

untuk menguji perbedaan hasil belajar siswa 

anatar sebelum dan sesudah pembelajaran 

model learning cycle. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

 

   Hasil aktivitas belajar siswa selama 

penerapan pembelajaran model learning cycle 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

 

 

 

Penerapan Pembelajaran Model Learning Cycle (Siklus Belajar) untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa  



38 

 

 

Tabel 1. Aktivitas Belajar Siswa Selama Pembelajaran Model Learning   

                    Cycle 

 

No Jenis Aktivitas Pertemuan (%) 

Rerata 
1 2 3 4 

1 Mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru 

91.67 91.67 94.44 94.44 93.06 

2 Memberi jawaban pertanyaan guru 

tentang pengetahuan awal 

13.89 27.78 33.33 38.89 28.47 

3 Kerja sama 69.44 75.00 77.78 94.44 79.17 

4 Mengemukakan ide 0.00 16.67 27.78 30.56 18.75 

5 Bertanya/punya rasa ingin tahu 25.00 36.11 41.67 61.11 40.97 

6 Mencatat konsep/mencatat 

penjelasan guru 

63.89 69.44 63.89 55.56 63.20 

7 Menjelaskan konsep 11.11 30.56 41.67 50.00 33.34 

8 Memberikan tanggapan 11.11 22.22 33.33 33.33 25.00 

 

Jika kondisi pembelajaran sebelum 

penerapan model learning cycle dibandingkan 

dengan pada saat penerapan model learning 

cycle maka ada perubahan strategi 

pembelajaran dari teacher centre ke student 

centre. 

 Hasil analisis deskriptif hasil belajar 

sebelum dan setelah penerapan pembelajaran 

model learning cycle sajikan pada Tabel 2.  

 

 Tabel 2. Hasil belajar sebelum dan setelah penerapan pembelajaran model  

                          learning cycle. 

Uraian 

Hasil Belajar 

Sebelum Penerapan 

Model Learning Cycle 

Setelah Penerapan 

Model Learning Cycle 

Nilai ideal 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

Nilai rata-rata 

                 100 

75 

25 

48.00 

100 

88 

40 

65.69 

 

 

Analisi data dengan menggunkaan uji-

t diperoleh nilai t hitung sebesar 11,11 dengan 

p = 0,000 pada α = 0.01. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa ada perbedaan yang 

sangat signifikan antara hasil belajar siswa 

sebelum dan setelah penerapan pembelajaran 

model learning cycle. 

 

Analisa data hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan aktivitas 

belajar melalui pembelajaran model siklus 

belajar sebelum. Salah satu aktivitas belajar 

yang meningkat adalah memberi jawaban 

pertanyaan guru tentang pengetahuan awal. 

Hal ini disebabkan karena siswa sudah 

memiliki bekal pengetahuan yang sudah 

diperoleh selama pembelajaran pada 

Penerapan Pembelajaran Model Learning Cycle (Siklus Belajar) untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa  



38 

 

pertemuan pertama dan adanya kesiapan 

untuk menerima pelajaran dari guru, sehingga 

berlomba untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan. Bahkan sebagian siswa kecewa 

karena tidak mendapat giliran untuk 

menjawab. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Lorsbach, (2002) bahwa fase awal siklus 

belajar dapat ditempuh dengan 

mempersiapkan diri siswa agar terkondisi 

dalam menempuh fase berikutnya dengan 

jalan mengeksplorasi pengetahuan awal dan 

ide-ide mereka. Oleh karena itu pertanyaan 

yang diajukan oleh guru bersifat melacak 

tentang pengetahuan awal yang sudah 

dipahami siswa sebelum guru mengajarkan 

materi lanjut. Jika pengetahuan awal siswa 

sudah cukup memadai maka pembelajaran 

akan semakin mudah karena siswa sudah 

punya dasar tentang materi yang 

dipelajarinya. Dengan demikian pada fase ini, 

siswa juga sudah “siap mental” untuk 

menerima pelajaran. 

 Jenis aktivitas kerja sama juga 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 

karena pembelajaran model learning cycle 

sudah menuntut dari awal adanya kerja sama 

siswa dalam kelompoknya untuk 

menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan guru.  Lorsbach, (2002) 

mengemukakan bahwa pada fase eksplorasi 

siswa diberi kesempatan untuk bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil tanpa 

instruksi langsung dari guru untuk melakukan 

dan mencatat pengamatan serta ide-ide 

melalui kegiatan-kegiatan seperti 

mengerjakan lembar kerja atau lewat 

praktikum. Dengan demikian kerja sama 

dalam kelompok harus sudah diterapkan dari 

awal pada saat guru ingin mengajar dengan 

pembelajaran model learning cycle. Hal ini 

berarti bahwa pembelajaran model learning 

cycle menuntut kemampuan guru untuk 

merancang pembelajaran kooperatif. 

Peningkatan kerja sama siswa dalam 

kelompoknya juga menunjukkan bahwa 

dalam learning cycle terjadi interaksi social 

dikalangan siswa.  

Selain adanya peningkatan pada 

beberapa jenis aktivitas, akan tetapi ada juga 

aktivitas yang mengalami penurunan yaitu 

aktivitas mencatat konsep/penjelasan guru. 

Hal ini disebabkan karena pembelajaran 

model learning cycle menempatkan guru 

sebagai fasilitator dan  pembelajaran lebih 

berpusat pada siswa, sebagaimana 

dikemukakan oleh Karplus dan Their dalam 

Renner et al, (1988). Selain itu siswa lebih 

terfokus pada penyelesaian LKS dengan 

mengacu pada bahan ajar atau literatur yang 

telah dibagikan. Lorsbach (2002) 

mengemukakan bahwa menelaah literatur 

merupakan hal yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk lebih memahami dan mengerti 

materi yang sedang dipelajarinya. 

 Peningkatan aktivitas bertanya/punya 

rasa ingin tahu  masih tergolong tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam pikiran siswa 

sudah tumbuh minat dan keingintahuan 

terhadap topik yang sedang dipelajarinya. 

Keingintahuan merupakan sikap yang perlu 

ditumbuhkan dalam proses pembelajaran agar 

dapat membuat situasi pembelajaran yang 

semakin aktif dan pembelajaran semakin 

mengarah pada pembelajaran yang bersifat 

student centered Sebagaimana dikemukakan 

oleh Nuryani (2005), saat proses 

pembelajaran berlangsung siswa harus terlibat 

secara langsung dalam kegiatan nyata. 

Selanjutnya Dasna, (2005) dan Rahayu (2005) 

dalam Fajaroh (2007) menyatakan bahwa 

munculnya pertanyaan-pertanyaan dari siswa 

menunjukkan bahwa terjadi 

ketidakseimbangan dalam struktur mental 

siswa yang akan memicu berkembangnya 

daya nalar tingkat tinggi, sekaligus berfungsi 

sebagai indikator kesiapan siswa untuk 

menempuh fase pengenalan konsep.  

 Aktivitas menjelaskan konsep juga 

mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 

siswa sudah mulai mengerti dan memahami 

tentang materi yang sedang dipelajarinya. 

Juga karena guru memberikan pertanyaan 

yang lebih jelas dan komunikatif. Selain itu, 

guru memotivasi siswa untuk lebih berani dan 

percaya diri untuk menjawab pertanyaan. Hal 

ini sejalan dengan pernyataan Lorsbach 

(2005) bahwa pada pembelajaran model 

learning cycle guru harus mendorong siswa 

untuk menjelaskan konsep dengan kalimat 

mereka sendiri, meminta bukti dan klarifikasi 
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dari penjelasan mereka, dan mengarahkan 

kegiatan diskusi. Sebagaimana dikemukakan 

oleh Sanjaya (2008) bahwa dalam teori 

konstruktivistik belajar bukan sekadar 

menghafal pengetahuan, akan tetapi proses 

mengkonstruksi pengetahuan melalui 

pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil 

“pemberian” dari orang lain seperti guru akan 

tetapi hasil dari proses mengkonstruksi 

pengetahuan yang dilakukan setiap individu 

setelah menempuh pembelajaan. Dengan 

demikian akan terjadi kemajuan hasil belajar 

siswa sehingga mampu menjelaskan konsep 

dan berarti sudah tahu dan paham apa yang 

telah dipelajarinya. 

 Aktivitas mengemukakan ide dan 

memberi tanggapan juga mengalami 

peningkatan akan tetapi tidak terlalu besar. 

Hal ini disebabkan karena siswa belum paham 

ide apa yang harus dikemukakan begitu juga 

siswa ragu memberi tanggapan terhadap 

jawaban yang dilontarkan oleh temannya. 

Kelihatannya siswa masih malu-malu dan 

takut kalau tanggapan yang dikemukakan 

kurang tepat dibanding dengan jawaban yang 

dikemukakan temannya. Pada pertemuan 

berikutnya, siswa mengemukakan ide dan 

memberi tanggapan sudah bertambah. Hal ini 

terjadi karena guru sudah menuntun siswa 

mengemukakan ide dan memberikan motivasi 

untuk membiasakan diri mengemukakan 

pendapat. 

Lawson (1988) dalam Dennis (2005) 

juga menyatakan bahwa guru sebaiknya 

mendorong siswa untuk menumbuhkan 

kemampuan menjelaskan dan 

mengembangkan konsep yang sedang 

dipelajarinya. Adanya kemampuan siswa 

menjelaskan konsep menunjukkan bahwa 

siswa yang sedang belajar sudah memiliki 

kompetensi untuk mengkonstruksi 

pengetahuan dengan menggunakan kata-kata 

sendiri. Kompetensi ini memang sangat 

diperlukan untuk dimiliki siswa dalam proses 

pembelajaran karena sewaktu-waktu guru 

biasanya meminta siswa untuk memberi 

penjelasan tentang konsep. Hal ini dilakukan 

guru untuk mengetahui sejauh mana 

pemahaman dan penerimaan siswa terhadap 

materi yang sedang dipelajarinya. 

 Peningkatan aktivitas siswa selama 

penerapan pembelajaran model learning cycle 

berdampak pada hasil belajar. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya perbedaan hasil 

belajar siswa yang sangat signifikan antara 

sebelum penerapan model learning cycle 

dengan setelah penerapan pembelajaran 

model learning cycle.  

Pada umumnya aktivitas yang menjadi 

indikator fase-fase model learning cycle 

mengalami peningkatan akan tetapi dalam 

pelaksanaan pembelajaran ini juga ditemukan 

berbagai kendala antara lain sulitnya 

mengarahkan siswa mengemukakan ide 

karena jumlah siswa terlalu banyak, masih 

kurangnya member memberi tanggapan 

disebabkan oleh kepercayaan diri yang 

rendah. Oleh karena itu agar penerapan 

pembelajaran model learning cycle dapat 

berjalan lancar, kelompok-kelompok belajar 

yang dibentuk diperkecil jumlah anggotanya 

misalnya 2 – 4 orang.  

 Dalam penelitian ini juga ditemukan 

penerapan pembelajaran model learning cycle 

dapat dijalankan secara baik apabila 

dikembangkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang mengikuti fase-fase 

learning cycle. Fase-fase tersebut dijabarkan 

ke dalam langkah-langkah pembelajaran 

mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai 

kegiatan penutup dengan pengaturan waktu 

yang proporsional. Selain itu lembar kegiatan 

siswa (LKS) sebagai pedoman kerja tidak 

perlu dibuat terlalu banyak agar dapat 

diselesaikan sesuai dengan alokasi waktu 

yang telah ditentukan.  Sebagaimana 

dikemukakan oleh Soebagio (2000) 

diperlukan kesungguhan dan kreativitas guru 

dalam merancang, menyusun dan 

melaksanakan proses pembelajaran.  

 

D. Kesimpulan 

 

Penelitian ini memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

1. Penerapan pembelajaran model 

learning cycle dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa apabila 

pembelajaran mengacu pada rencana 
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pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berbasis model learning cycle. 

2. Aktivitas belajar siswa pada saat 

penerapan pembelajaran model 

learning cycle pada umumnya 

mengalami peningkatan.  

3. Ada perbedaan hasil belajar siswa 

yang sangat signifikan antara  sebelum 

dengan  setelah penerapan 

pembelajaran model learning cycle. 
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