
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang 

saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Komponen penting dalam sistem pendidikan nasional salah satunya adalah 

kurikulum. Kurikulum yang diatur dalam UU no. 20 pasal 37 ayat 1 (2003) 

menyatakan bahwa, “Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 

Pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, 

seni dan budaya, Pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan, 

muatan lokal”. Salah satu bagian dari mata pelajaran wajib bagi pendidikan dasar 

dan menengah adalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).  

Dalam penerapannya, pembelajaran IPA seharusnya menyediakan ruang 

yang cukup untuk tumbuh berkembangnya sikap ilmiah, berlatih melakukan 

proses pemecahan masalah, dan penerapan pembelajaran IPA dalam kehidupan 

nyata. Berdasarkan Permendiknas No.22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

(2006:161) untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah dasar 

menyatakan bahwa: 

 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

(Depdiknas, 2006: 161) 

 

 

Berdasarkan definisi tersebut memberi pengertian bahwa IPA merupakan 

cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data 

yang melibatkan analisis data terhadap gejala-gejala alam.  

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan 

manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. 

Pembelajaran mata pelajaran IPA perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak 

berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD/MI diharapkan ada 
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penekanan pembelajaran Salingtemas (Sains, lingkungan, teknologi, dan 

masyarakat) yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan 

membuat suatu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja 

ilmiah secara bijaksana. 

Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk 

mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih 

lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk 

mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah. Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat 

membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

tentang alam sekitar dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar mengajar merupakan akses komunikasi penting, hal itu dapat 

dinyatakan sepert berikut ini: 

 

Proses belajar mengajar merupakan yang mengandung kegiatan 

interaksi antara guru – siswa dan komunikasi timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. 

Interaksi dan komunikasi timbale bali antara guru dan siswa 

merupakan cirri dan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar. Rustaman (2005:5) 

 

 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPA yang 

diharapkan adalah pendidikan yang menerapkan suatu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam proses pembelajarannya. Siswa dapat terlibat langsung 

dalam proses pembelajaran sehingga diharapkan dapat memahami konsep dan 

dapat meningkatkan pengetahuannya.  

Model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model siklus belajar atau 

learning cycle 5E. Learning cycle pertama kali dikembangkan oleh Atkin dan 

Karplus di awal 1960-an melalui SCIS (Science Curriculum Improvement Study), 

kemudian dimodifikasi oleh BSCS (Biological Sciences Curriculum Study) 

menjadi Learning Cycle Model Instructional BSCS 5E. Model BSCS memiliki 

lima fase: Engangement, Exploration, Explanation, Elaboration, dan Evaluation. 
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Rumusan Model Instruksional BSCS 5E adalah inovasi dari Learning Cycle versi 

SCIS. Ketiga elemen tengah dari model BSCS dasarnya setara dengan tiga fase 

Learning cycle dari SCIS.  

Wena (2011:170) mengemukakan, “model pembelajaran siklus belajar 

(learning cycle) adalah salah satu model pembelajaran yang menggunakan 

pandangan konstruktisme”. Siklus belajar (learning cycle) dikelompokkan dalam 

tiga tipe, yaitu deskriptif, empiris induktif, dan hipotetik deduktif. Dahar 

(2006:170) mengatakan “Perbedaan antara ketiga macam siklus belajar ini terletak 

pada derajat keterlibatan para siswa dalam mengumpulkan data apakah secara 

deskriptif murni atau dimulai dengan menguji hipotesis secara terpimpin”. 

Model pembelajaran ini memperhatikan tingkatan perkembangan intelektual 

siswa. Learning cycle merupakan sebuah model pembelajaran yang 

mengakomodasi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran sains. Model 

ini di kembangkan berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget.   

Model pembelajaran siklus belajar tipe empiris induktif, menuntun siswa 

memulai proses pembelajaran dengan pertanyaan sebab akibat. Dahar (2006:171) 

mengatakan, “dalam siklus belajar empiris-induktif, para siswa juga menemukan 

suatu pola empiris dalam konteks khusus (eksplorasi), tetapi mereka melanjutkan 

dengan memberikan sebab-sebab yang memungkinkan pola itu”.  

Sedangakan model pembelajaran siklus belajar tipe hipotetik deduktif, 

menuntun siswa memulai proses pembelajaran dengan pertanyaan 

”jika….maka….”. Selanjutnya siswa diminta untuk merumuskan kemungkinan 

jawaban (hipotesis) atas pernyataan tersebut. Kemudian siswa diminta untuk 

menurunkan konsekuensi-konsekuensi logis dari hipotesis dan merencanakan 

serta melakukan eksperimen (eksplorasi). Analisis hasil eksperimen menyebabkan 

beberapa hipotesis ditolak, sedang yang lainnya diterima (fase pengenalan 

konsep), sehingga akhirnya konsep-konsep yang relevan dan pola-pola penalaran 

yang terlibat didiskusikan, dan dapat diterapkan pada situasi yang lain di 

kemudian hari (aplikasi konsep). 

Dahar (2006:174) menyimpulkan “Tujuan utama Learning cycle ini adalah 

untuk menolong siswa mengembangkan keterampilan dalam menggunakan pola-
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pola penalaran umum yang terlibat dalam penyeusunan hipotesis-hipotesis dan 

pengujiannya”. 

Berdasarkan perbedaan tipe-tipe Learning Cycle 5E tersebut maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui tipe mana yang memberikan pengaruh lebih baik 

terhadap siswa kelas 4 SD sebagai awal kelas tinggi pada sekolah dasar yaitu usia 

antara 7-11 tahun. Menurut Piaget dalam Sanjaya (2010:262) perkembangan 

kognitif anak usia antara 7-11 tahun berada dalam usia operasional konkrit dengan 

ciri-ciri anak memiliki pengetahuan yang diperoleh melalui operasi benda-benda 

konkrit dan membuktikan materi yang dipelajari secara langsung.  

Salah satu kompetensi dasar SD yang tepat untuk mendukung adanya 

pembuktian-pembuktian materi secara langsung dan membutuhkan keterampilan 

dalam menggunakan penalaran umum dalam pembelajaran adalah KD 9.1 

Mendeskripsikan perubahan kenampakan permukaan bumi. Konsep tersebut 

menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta 

mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yaitu pendidikan IPA yang diharapkan yang 

tertuang dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006 adalah pendidikan yang 

menerapkan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses 

pembelajarannya. Siswa dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran 

sehingga diharapkan dapat memahami konsep dan dapat meningkatkan 

pengetahuannya. Model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model siklus 

belajar 5E atau learning cycle 5E. Learning cycle 5E memiliki macam-macam 

tipe yang memiliki perbedaan mendasar yaitu terletak pada derajat keterlibatan 

para siswa dalam mengumpulkan data apakah secara deskriptif murni atau dimulai 

dengan menguji hipotesis secara terpimpin.  

Berdasarkan perbedaan tipe-tipe Learning Cycle 5E tersebut maka penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui tipe mana yang memberikan pengaruh lebih baik 

terhadap siswa kelas 4 SD sebagai awal kelas tinggi pada sekolah dasar yaitu usia 

antara 7-11 tahun dengan ciri-ciri anak memiliki pengetahuan yang diperoleh 
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melalui operasi benda-benda konkrit dan membuktikan materi yang dipelajari 

secara langsung.  

Dengan adanya identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dilakukan 

penelitian Perbedaan Pengaruh antara Pembelajaran Learning Cycle 5e Tipe 

Empiris-Induktif dengan Learning Cycle 5e Tipe Hipotesis-Deduktif terhadap 

Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta 

Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan benar dan terarah, maka 

diperlukan pembatasan masalah yaitu model pembelajaran yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah learning cycle 5e tipe empiris-induktif dan learning cycle 5e 

tipe hipotesis-induktif. Materi pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perubahan kenampakan permukaan bumi pada kelas 4 semester 2 dengan 

kompetensi dasar (KD) 9.1 Mendeskripsikan perubahan kenampakan permukaan 

bumi dan pengukuran hasil belajar berupa penilaian aspek kognitif melalui tes 

yaitu nilai hasil ulangan siswa dengan menggunakan soal tes hasil belajar atau 

post tes. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah “Adakah perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran IPA 

dengan Learning Cycle 5E tipe empiris induktif dan Learning Cycle 5E tipe 

hipotesis deduktif  terhadap hasil belajar IPA untuk siswa kelas 4 SD Kristen 

Kalam Kudus Surakarta Semester 2 Tahun Pelajaran 2012/2013?.” 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka kegiatan penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara penerapan pembelajaran IPA dengan Learning Cycle 5E Tipe 

Empiris Induktif  dan Learning Cycle 5E Tipe Hipotesis Deduktif terhadap hasil 

belajar IPA untuk siswa kelas 4 SD Kristen Kalam Kudus Surakarta Semester 2 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat antara lain manfaat 

teoretis dan manfaat praktis bagi siswa, guru dan sekolah.  

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu model 

pembelajaran dalam pembelajaran IPA bagi para pendidik untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran khususnya pembelajaran IPA dan menjadi bahan acuan bagi 

peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis dengan penelitian ini. 

Manfaat penelitian yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi siswa penelitian 

ini memberikan manfaat untuk mendorong siswa agar lebih berprestasi dan 

senang dalam belajar bidang studi IPA serta menerapkannya dalam kehidupan di 

masyarakat. Bagi guru penelitian ini dapat memperluas wawasan guru Sekolah 

Dasar terutama dalam mengetahui, memilih, dan menggunakan pembelajaran 

yang tepat terutama pembelajaran IPA. Sedangkan bagi sekolah, hasil penelitian 

ini bisa sebagai salah satu acuan dan motivasi bagi Sekolah dalam usaha 

mengembangkan pembelajaran sehingga akan berdampak pada peningkatan dan 

kemajuan sekolah dalam prestasi belajar.  


